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“กู๊ดวิลล์” เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนชนิดหนึ่งที่สามารถประเมินมูลค่าได้ หากเครื่องหมายการค้า
ใดมีกู๊ดวิลล์มีคุณค่ามากยิ่งขึ น รวมไปถึงสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านั นก็จะมีมูลค่าที่
สูงขึ นด้วย โดยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าการการละเมิดในประเทศไทยในปัจจุบัน  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อันประกอบไปด้วย มาตรา 108 “ห้ามมิให้บุคคลใดปลอม
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร” และ มาตรา 109 “ห้ามมิให้
บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพ่ือให้ประชาชน
หลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนั น” 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าบทบัญญัติดังกล่าวนั น ยังไม่ครอบคลุมถึงการคุ้มครอง  
กู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าจากการถูกละเมิดซึ่งอาจจะแตกต่างกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าใน
กรณีปกติ อีกทั งยังไม่มีปรากฏว่ามีกฎหมายฉบับใด ๆ ในประเทศไทยก้าหนดค้านิยามทางกฎหมายของ
ค้าว่า “กู๊ดวิลล์” ไว้แต่ประการใด ดังนั น จึงเกิดปัญหาในความชัดเจนเกี่ยวกับความคุ้มครองกู๊ดวิลล์จาก
การละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า ท้าให้เครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์ไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าที่ควร 

ดังนั น จึงควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการถูกละเมิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้ครอบคลุมถึงการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมาย
การค้าด้วย โดยน้าบทบัญญัติแห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา สหภาพยุโรป และกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention) และ ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS 
Agreement) ซึ่งมีความชัดเจนและเหมาะสมในการน้ามาเป็นต้นแบบของการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ใน
เครื่องหมายการค้าจากการถูกละเมิด 
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“Goodwill” is an intangible asset that can be evaluated.  When trademark have a 

goodwill, these trademark including goods or services under trademark will be more 

value added. Currently, the legal measure for protecting trademark in Thailand has been 

regulated in Trademark Act B.E.2534 Section 108 as “Any person shall not counterfeit a 

trademark registered in Thailand by another person” and Section 109 as “Any person 

shall not imitate a trademark registered in the Kingdom by another person in order to 

mislead the public into believing that it is the trademark of such other person.” 

However, this study has shown that these legal measures are not covering to 

protect the goodwill from trademark dilution that may different with trademark 

infringements case. Furthermore, there have no the legal definition of “Goodwill” in the 

law of Thailand. So, it was a problem to be clear about the protection of goodwill from 

trademark dilution and made a goodwill of trademark is not protected by the law 

enough. 

Therefore, the legal measure for protecting trademark in Trademark Act B. E. 2534 

should be an improvement to cover the case of trademark dilution. This should be carry 

 



 ค 

out by using the Trademark law of USA, Canada, and EU, including international law as 

Paris Convention and TRIPs Agreement to be the models which are clear and appropriate. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี จะไม่อาจเกิดขึ นได้เลยหากปราศจากบุคคลที่ส้าคัญที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า 
ได้แก่ นายณรงค์ น้อยสัมฤทธิ์ และนางวิภาวรรณ น้อยสัมฤทธิ์ ผู้ซึ่งเป็นบิดาและมารดาผู้ให้ก้าเนิดและ
เป็นบุคคลที่ข้าพเจ้ายกให้เป็นครูคนแรกของข้าพเจ้า ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตให้ข้าพเจ้า
รู้จักความพากเพียรพยายาม ความวิริยะอุตสาหะ อีกทั งยังเป็นก้าลังใจและเป็นที่ปรึกษาคอยให้ความ
ช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าตั งแต่เริ่มท้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี ขึ นมาจนเสร็จสมบูรณ์ในที่สุด 

ในการท้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี  ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา 
ล ้าเลิศ เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และให้ค้าปรึกษา ตลอดจนแนวทาง
ในการเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ทั งหมดซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศ เลิศธรรมเทวี ที่กรุณารับเป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ ซึ่ง
กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า และได้มอบค้าปรึกษา ค้าแนะน้า รวมไปถึง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้แก่ข้าพเจ้า 

นอกจากนั น ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คณาจารย์แห่งส้านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง และส้านักวิชานิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและอง ค์
ความรู้ในด้านกฎหมาย รวมถึงวิชาความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ อันเป็นภูมิรู้ ภูมิธรรม ให้แก่ข้าพเจ้าจน
ครบถ้วน ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าศึกษาอยู่ และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ร่วมแบ่งปันความรู้  และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
ข้าพเจ้าอย่างยิ่ง 

สุดท้ายนี  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ้ากัด  ที่ได้
กรุณามอบทุนการศึกษาแก่ข้าพเจ้าตลอดหลักสูตรของการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แห่งนี  รวมถึงท่านผู้มีพระคุณทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ ให้ความ
อนุเคราะห์ ความรัก และความปรารถนาดีแก่ข้าพเจ้าตลอดเรื่อยมา 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี มีคุณค่าทางวิชาการมากหรือน้อยแต่ประการใด ข้าพเจ้าขอยกคุณ
ความดีทั งหมดให้บุคคลทั งหลายข้างต้น และหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี มีความบกพร่องประการใด ข้าพเจ้า
ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 

 
ภัทร น้อยสัมฤทธิ์ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปญัหา 

 

 ในอดีต มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคมกลุ่มเล็ก ๆ และยินยอมให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง
มีอ้านาจในการปกครองสังคมนั น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลจากความเกรงกลัวในอ้านาจ ความแข็งแกร่ง 
หรือจากการยกย่องเชิดชูก็ตาม ผู้น้าของสังคมนั นย่อมจะได้รับอ้านาจเด็ดขาดในการชี น้าสังคมและ
ก้าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมทุกด้านผ่านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้น้าของสังคมสร้างขึ น รวมไปถึง
สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพยากรและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมไม่มีสิทธิในการถือครองหรือ
หวงกันทรัพยากรหรือทรัพย์สินนั น ๆ ไว้เป็นของตนได้ แม้แต่ผืนแผ่นดินที่เป็นที่พักอาศัยหลับนอน
และด้ารงชีพก็ยังถือว่าเป็นของผู้น้าที่เพียง “อนุญาต” หรือ “เมตตา” แบ่งปันให้กับเหล่าประชาชน
เท่านั น มิได้ให้ความเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหล่านั นแต่ประการใด ดังนี  ทรัพยากรและทรัพย์สินต่าง ๆ 
ทั งปวงจึงอยู่ภายใต้อ้านาจเบ็ดเสร็จของผู้น้าเท่านั น  ซึ่งผู้น้ายังคงมีอ้านาจในการเรียกเก็บทรัพยากร
หรือเรียกคืนทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ตนมอบให้กับประชาชนนั นกลับคืนมาหรือเปลี่ยนไปให้กับผู้อ่ืนได้ทุก
เมื่อ 

ต่อมา เมื่อมนุษย์เริ่มเข้าใจและตระหนักแล้วว่าตนเกิดมาพร้อมกับสิทธิหลายประการ เป็น
สิทธิติดตัวที่ทุกคนในสังคมพึงจะและควรค่าอย่างยิ่งที่จะให้ความเคารพแก่กันและไม่อาจมีใครพราก
ไปได้ อาทิ สิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตอยู่และด้ารงชีวิตต่อไป สิทธิ
เหล่านี น้าไปสู่แนวคิดเชิงเสรีนิยม ที่เชื่อม่ันว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในการ
เลือกสถานที่อยู่อาศัย สิทธิในการเข้ารับการศึกษา ตลอดจนสิทธิในการถือครองทรัพยากร ทรัพย์สิน
รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ข้างต้น ดังนั น การต่อสู้ระหว่างชนชั นปกครองและชนชั นที่ถูกปกครองเพ่ือเรียกร้อง
สิทธิดังกล่าวจึงเกิดขึ น ภายหลังจากที่ชัยชนะเป็นของฝ่ายประชนชน ประชาชนจึงเริ่มจับจอง
ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินในพื นที่ต่าง ๆ ไว้เพ่ือการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ท้ามาหาเลี ยงชีพ 
หรือการประกอบกิจการทางพาณิชยกรรมต่าง ๆ อันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตน แนวความคิด
ดังกล่าวนี แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและถือได้ว่าเป็นการท้าทายอ้านาจของผู้น้าซึ่ง เป็นผู้มีอ้านาจ
เด็ดขาดในการปกครองรัฐ การต่อสู้ทางชนชั นดังกล่าวเกิดขึ นหลายต่อหลายครั ง เช่น เหตุการณ์
สงครามกลางเมืองในประเทศอังกฤษ (English Civil War) ค.ศ. 1649 สงครามปฏิวัติอเมริกา 
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(American Revolutionary War) ในปี ค.ศ. 1775–1783  ซึ่งเป็นที่มาของค้าประกาศอิสรภาพ
สหรัฐอเมริกา (United States Declaration of Independence) ในปี ค.ศ. 1776 และการปฏิวัติ
ฝรั่งเศส (Révolution Française) ในปี ค.ศ. 1789-1799 โดยทุกกรณีเหล่านี มักจบลงด้วยชัยชนะ
ของประชาชนผู้อยู่ใต้อ้านาจปกครองเสมอ  

เมื่อฝุ่นควันแห่งสงครามปลดแอกระหว่างชนชั นจางลง ความสงบสุขพาโลกเข้าสู่ยุคแห่งความ

เฟ่ืองฟู ประชาชนต่างอาศัยอยู่ร่วมกันบนหลักการของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม มีการพัฒนา

โครงสร้างของสังคมในด้านต่าง ๆ ขึ นอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองที่มีการ

เลือกผู้แทนของตนในการบริหารงานของรัฐผ่านระบบการเลือกตั ง ด้านการค้าที่เปิดโอกาสให้มีการ

แข่งขันทางการค้าได้อย่างเสรี ซึ่งก่อให้เกิดการยกระดับของคุณภาพของประชาชนทั งทางตรงและ

ทางอ้อม กล่าวคือ นอกจากความร่้ารวยของประชนชนที่ประกอบกิจการการค้าขายแล้ว ความมั่งคั่ง

ของรัฐจากการเรียกเก็บภาษีเงินได้จากกิจการค้าขายเหล่านั นย่อมท้า ได้มากขึ น รัฐมีงบประมาณ

ส้าหรับการจัดสรรสวัสดิการและบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนทุกคนอย่างครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนั นการแข่งขันอย่างเสรียังน้าไปสู่การต่อสู้กันในเชิงกลยุทธ์ทาง

การตลาด รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายในคุณสมบัติของสินค้าโดยผู้ ประกอบ

กิจการค้าขายรายต่าง ๆ ท้าให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและกรรมวิธีในการผลิตสินค้าใหม่ ๆ เพ่ือมา

วางขายในตลาดเพ่ือแย่งพื นที่ทางการตลาดของผู้ประกอบกิจการรายอ่ืนอยู่เสมอ ระบบการค้าเสรี

เช่นนี ได้พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาจนเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) 

ในปี ค.ศ. 1750 ถึง ค.ศ. 1850 ในประเทศสหราชอาณาจักร และกระจายไปสู่ทวีปยุโรป 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และท่ัวโลกในที่สุด 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั งส้าคัญหลายอย่างบนโลก เนื่องจากมี
การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในด้านเกษตรกรรม การท้าเหมืองแร่ 
การผลิตสินค้า การคมนาคม การขนส่งสินค้า การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้าให้การ
เก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติและพืชผลทางการเกษตรตลอดจนการผลิตสินค้าเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น สินค้าต่าง ๆ ถูกผลิตโดยกระบวนการและขั นตอนที่ใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สินค้าที่ออกสู่ตลาดจึงมีจ้านวนมาก
และมีความหลากหลายเป็นอย่างสูง อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของสินค้าที่มีมากมายหลาย
ประเภทที่ออกสู่ตลาดสินค้านั น ก็ได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อมี
สินค้าชนิดหรือจ้าพวกที่เหมือนหรือคล้ายกันวางขายอยู่ใกล้กันเป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่
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อาจแยกแยะได้ว่าสินค้าเป็นของผู้ผลิตรายใดและมีคุณภาพน่าเชื่อถือหรือไม่ ดังนั น รัฐบาลของ
ประเทศสหราชอาณาจักรในสมัยนั นจึงน้าแนวคิดเกี่ยวกับการท้ารูปรอยตราประดิษฐ์ อันเป็น
สัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ท้าหน้าที่เป็นตัวชี บ่งเฉพาะตัวของผู้ผลิต ประทับไว้กับสินค้าที่ออกสู่ตลาด 
โดยผู้ผลิตจะต้องน้ารูปรอยตราของตนมาจดทะเบียนไว้กับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั งขึ นตามทีก่ฎหมาย
ก้าหนด การใช้รูปรอยตราดังกล่าวท้าให้ผู้บริโภคสามารถแบ่งแยกสินค้าจ้าพวกเดียวกันแต่ถูกผลิตโดย
ผู้ผลิตคนละราย และยังเป็นตัวช่วยในการที่จะเลือกสินค้าให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้ซื อต้องการทั งในด้าน
ตัวสินค้าและผู้ผลิตสินค้า นอกจากนั น รูปรอยตรายังท้าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการรับรองคุณภาพ
สินค้าว่าถูกผลิตขึ นโดยผู้ผลิตที่ประชาชนโดยทั่วไปให้ความเชื่อถือ ต่อมาจึงได้เรียกรูปรอยตราที่ใช้
ในทางการค้าเหล่านี ว่า “เครื่องหมายการค้า” (Trademark) หรือ “ยี่ห้อ” (ภาษาจีน: 字號; พินอิน: 
zìhào, แต้จิ๋ว: หยี่ห่อ) “โลโก้” (Logo) หรือ “แบรนด์” (Brand Name) และได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปให้เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง ให้
เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั นกับสินค้าหรือ
บริการตามที่ตนได้ใช้แล้วจริงหรือท่ีได้ยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั นไว้ ตามแต่บทบัญญัติ
ของกฎหมายในแต่ละประเทศจะได้ก้าหนดว่าการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะได้มาโดยทาง
ใด ซึ่งโดยหลักแล้วจะมีสองวิธีคือ 1) สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการจดทะเบียน และ 2) 
สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการใช้ 

เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิตามกฎหมายที่กลายมาเป็นเครื่องมือส้าคัญที่สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ในทางการค้าได้อย่างมาก จึงท้าให้มีผู้ประกอบกิจการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนขึ น
มากมายตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยที่เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนั น
จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ของผู้อ่ืน ทั งนี  หากผู้ใดฝ่าฝืนใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนโดยไม่สุจริต ย่อมมีความผิดทั งทางแพ่ง
ทางอาญา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของประเทศนั น ๆ  ทั งนี  เนื่องจาก
เครื่องหมายการค้าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยส้าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่ท้าให้ผู้บริโภค
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั นกับสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
การค้าอ่ืนและเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้านั นไปในตัวด้วย เช่น เครื่องหมายการค้า Apple 
ประชาชนโดยทั่วไปย่อมรู้ดีว่าหมายถึงสินค้าจ้าพวกเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าเร็จ รูป (iMac) เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Macbook) แทปเล็ต (iPad) และโทรศัพท์มือถือ (iPhone) ซึ่งมีจุดเด่นที่
คุณภาพของชิ นส่วนต่าง ๆ ภายนอก (Hardware) และระบบปฏิบัติการภายใน (Software) แตกต่าง
จากสินค้าจ้าพวกเดียวกันภายใต้เครื่องหมายการค้าอ่ืน ๆ เป็นต้น ดังนี  เมื่อสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
การค้าใดได้รับความนิยมในท้องตลาดสูง อันเนื่องมาจากการมีคุณภาพที่ดี หรือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ในเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าภายในเครื่องหมายการค้าเหล่าแล้ว ย่อมส่งผลให้เครื่องหมายการค้า
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ได้รับความนิยมไปด้วย เสมือนกับว่าเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการรับรองคุณภาพ
ของสินค้านั น ภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าที่มีความนิยมสูงเหล่านั นจึงมีส่วนช่วยให้สินค้ามี
มูลค่าสูงยิ่งขึ นไปอีก ดังจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมักพิจารณาเลือกสินค้าใด ๆ จากเครื่องหมายการค้าที่
พวกเขารู้จักหรือได้รับการยอมรับโดยแพร่หลายในสังคมเสมอ  

ในขณะที่ภาพลักษณ์อันโดดเด่นและเป็นที่นิยมของเครื่องหมายการค้า ท้าให้ผู้ประกอบ
กิจการได้รับผลก้าไรทางการค้าเป็นจ้านวนมหาศาล ในอีกมุมหนึ่ง ก็มีผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริต มุ่งหวังจะ
อาศัยความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเหล่านั น 
น้ามาใช้กับสินค้าของตนโดยมุ่งประสงค์ให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดว่าสินค้าเหล่านั นเป็น
สินค้าที่แท้จริงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังเช่นในคดีละเมิดเครื่องหมาย
การค้า “สามแถบ” (Three Stripes) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของ Adidas โดยร้านเสื อผ้า 
Forever21 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้น้าสัญลักษณ์สามแถบนั นมาตัดเย็บเข้ากับเสื อและกางเกงที่
จ้าหน่ายในร้านจึงอาจสร้างความสับสนหลงผิดให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าเหล่านั นเป็นสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้า Adidas ก็เป็นได ้

เช่นเดียวกันกับในประเทศไทย บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จ้ากัด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
ผู้ใช้เครื่องหมายการค้า LION ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสิงโต โดยศาลฎีกาพิพากษาเป็นค้าพิพากษาศาล
ฎีกาเลขที่ 1413/2525 ว่า “หากพิจารณาแต่ส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าจะเห็นว่า
เครื่องหมายการค้าทั งสองมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมทั งหมดจะเห็นว่าเครื่องหมายมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันมาก เนื่องจากมีรูปหัวสิงโตหน้าตรงอ้าปากค้ารามอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็น
สาระส้าคัญของเครื่องหมายแม้เป็นสินค้าคนละชนิด ก็นับว่าไม่สุจริต การกระท้าของจ้าเลยเป็นการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าโจทก์” 
 เมื่อพิจารณาจากกรณีตัวอย่าง จะพบว่าความนิยมในเครื่องหมายการค้า มีผลโดยตรงในด้าน
การรับรู้ถึงตัวสินค้าและการตัดสินใจเลือกซื อสินค้าของผู้บริโภคซึ่งจะเลือกซื อสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าที่ตนรู้จักและเชื่อถือ และถึงแม้ว่าสินค้านั นอาจจะมีราคาสูงกว่าสินค้าอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันก็ตาม ท้าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั นสามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าของตน
ให้สูงขึ นได้ ซึ่งมูลค่าอาจจะมากกว่าการคิดค้านวณราคาสินค้าจากต้นทุนตามปกติบวกกับก้าไรใน
อัตราที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั นต้องการตามปกติ โดยค่าความนิยมนี เป็นจุดเริ่มต้นของ
พฤติกรรมการบริโภคแบบจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalism) ซึ่งเป็นกรณีท่ีผู้บริโภคมีทัศนคติ
ที่ดีต่อเครื่องหมายการค้าอันเนื่องมาจากความเชื่อมั่น การนึกถึง ความประทับใจ หรือตรงใจกับความ
ต้องการ เป็นผลให้เกิดการซื อสินค้าในลักษณะซื อซ ้าในสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง กรณีเช่นนี ถือเป็นการรับรองถึงคุณค่าแห่งความนิยมของเครื่องหมายการค้านั น  ซึ่งอาจสรุป
ได้ว่าความเชื่อถือในเครื่องหมายการค้าเหล่านั นมีความส้าคัญ คือ สร้างปริมาณการขายให้สูงขึ น 
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(High Sale Volume) เพ่ิมราคาให้สินค้าสูงขึ น (Premium Pricing Ability)  และการรักษาลูกค้าให้
คงอยู่ (Customer Retention) โดยความนิยม หรือความเชื่อถือในทางธุรกิจที่หล่อหลอมจนเป็น
เกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าเช่นนี  ถูกเรียกว่า “กู๊ดวิลล์” (Goodwill)  

ในทางปฏิบัติ เครื่องหมายการค้าและกู๊ดวิลล์เป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด 
กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการจะสร้างเครื่องหมายการค้าใด หรือครอบครองเครื่องหมายการค้าจ้านวน
มากน้อยเพียงใดไว้เป็นของตนก็ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและมิได้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น 
แต่หากเครื่องหมายการค้าเหล่านั นไม่มีกู๊ดวิลล์ เครื่องหมายการค้าก็จะเป็นเพียงรูปลักษณ์ต่าง ๆ บน
แผ่นกระดาษและตัวหนังสือที่มีข้อความว่าได้รับการรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
(Trademark Certificated) แล้ว เท่านั น แต่ไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการราย
นั นได้ ในทางตรงกันข้าม ผู้ประกอบกิจการค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์ แม้จะเป็น
เพียงเครื่องหมายการค้าเดียวและสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็มีเพียงไม่กี่ประเภท ก็
สามารถท้าการตลาดได้ในปริมาณมากและระยะเวลายาวนาน เนื่องจากเครื่องหมายการค้านั นได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไปแล้วว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพดี ในขณะเดียวกัน กู๊ดวิลล์ก็มิอาจเกิดขึ นได้โดยล้าพัง  หากมิได้มีการสร้าง
เครื่องหมายการค้าขึ นมาใช้ก่อน โดยสินค้าที่มีคุณภาพดี มีชื่อเสียงโด่งดัง และมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็น
ที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้บริโภค ย่อมเกิดเป็นกู๊ดวิลล์ขึ นจนท้าให้สินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมาย
การค้าเหล่านั นมีมูลค่าที่สูงขึ น ดังเช่นในการจัดอันดับเครื่องหมายการค้าที่มีมูลค่าสูงสุดทั่วโลก ในปี 
ค.ศ. 2017 สามอันดับแรก ได้แก่  

อันดับ 3 เครื่องหมาย Amazon มีมูลค่า 106,369 ล้านเหรียญสหรัฐ   
อันดับ 2 เครื่องหมาย Apple มีมูลค่า 107,141 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 
อันดับ 1 เครื่องหมาย Google มีมูลค่าสูงถึง 109,470 ล้านเหรียญสหรัฐ1 
นอกจากนั น เว็บไซต์ Brand Finance ยังได้จัดอันดับ “แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุด” เพ่ือเป็นการ

การเน้นย ้าถึงคุณค่าของเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการ
ของผู้บริโภค ซึ่งในปี ค.ศ.2017 นั น ต้าแหน่งแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกเป็นของ LEGO  
แบรนด์ของเล่นเด็กโดย The Lego Group สัญชาติเดนมาร์ก โดยที่เส้นทางสู่การเป็นแบรนด์ที่ทรง
พลังที่สุดในโลกของ LEGO นั น Brand Finance ได้กล่าวว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทรงคุณค่า
อย่างยิ่ง กล่าวคือ LEGO ท้าให้ตนเองเป็นแบรนด์ของเล่นเด็กอันดับหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปต้องนึกถึง
เมื่อพูดถึงของเล่นที่เสริมสร้างเชาว์ปัญญาของเด็ก เป็นความคุ้นเคยของผู้บริโภค (Familiarity) ทั งใน

                                                 
1 William Ibbott, These Are the Most Powerful Brands in the World, accessed 

April 18, 2017 from https://goo.gl/TJmihZ. 
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ด้านการโฆษณา (Promotion)  และการลงทุนทางการตลาดที่ กว้ างขวางขึ น  ( Marketing 
Investment) จากของเล่นเด็กที่ท้าจากพลาสติก ไปสู่บทบาทของภาพยนตร์อนิเมชั่นและของสะสม
พิเศษที่ท้าร่วมกับตัวการ์ตูนหรือตัวละครจากเรื่องอ่ืน ๆ ก่อให้เกิดการติดตามด้วยความจงรักภักดีของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อแบรนด์ (Loyalty) ในแง่ของคุณภาพสินค้าที่ LEGO สั่งสมมานานและเป็นที่ชื่นชอบใน
กลุ่มของผู้บริโภคเป็นจ้านวนมาก2 จนในที่สุดสิ่งเหล่านี ได้หล่อหลอมรวมเป็นกู๊ดวิลล์ที่ท้าให้แบรนด์
หรือเครื่องหมายการค้า LEGO ก้าวขึ นมาเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดและมีมูลค่าทางการตลาดที่สูง
ที่สุดจากการจัดอันดับนั นเอง 

เมื่อพิเคราะห์แล้วจะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่กล่าวข้างต้นล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าทีมี่
ชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปทั งในด้านคุณภาพ
และความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ น้ามาซึ่งคุณค่าแห่งกู๊ดวิลล์ซึ่งสร้างมูลค่าเป็นตัวเงินได้เป็นจ้านวน
มาก จนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสามารถแตกยอดเป็นสินค้าอ่ืน ๆ แยกออกจากสินค้าหรือบริการ
หลักที่ตนเคยท้ามาก่อน เพ่ือเป็นข้อพิสูจน์อีกทางหนึ่งถึงมูลค่าของชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า
เหล่านั นว่าไม่ว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านี ไปปรากฏอยู่บนสินค้าหรือบริการใดก็ตาม สินค้าหรือ
บริการเหล่านั นจะยังคงไม่รับความนิยมจากผู้บริโภคท่ีเป็นฐานแห่งกู๊ดวิลล์ของตนเสมอ 

1.2 ประเด็นปัญหา 

จากที่มาและความส้าคัญของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า
แนวคิดเกี่ยวกับกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยนั นยังเป็นเรื่องที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายทั งในด้านกฎหมายและการให้ความส้าคัญในเชิงธุรกิจ จึงท้าให้การคุ้มครองกู๊ดวิลล์ใน
เครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงยังคงมีปัญหาอยู่มาก ดังนั น ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่ามีประเด็นปัญหาส้าคัญสองประการที่ควรจะต้องศึกษาในงานวิจัยฉบับนี เพ่ือน้าไปสู่มาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า และจะสามารถน้าไป
ปรับใช้กับการวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมาย
การค้าที่มีชื่อเสียงได้อีกในอนาคต โดยประเด็นปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 

1.2.1 การไม่มีค้านิยามตามกฎหมาย (Legal Definition) ของค้าว่ากู๊ดวิลล์ 

                                                 
2 Brand Finance, Global 500 2017, The Annual Report on the World’s Most 

Valuable Brands, accessed April 18, 2017 from http://brandfinance.com/knowledge-
centre/reports/brand-finance-global-500-2017/. 
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ส้าหรับในประเทศไทยนั น ค้าว่ากู๊ดวิลล์ปรากฏอยู่ในกฎหมายไทยตั งแต่ พ.ศ.2496 อยู่ใน
ประมวลกฎหมายรัษฎากร แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 
10) พ.ศ. 2496 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า  

“มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี   
[…] 

(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ค่าแห่งการโอนสิทธิเงินปีหรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มา
จากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอ่ืน หรือค้าพิพากษาของศาล 

[…]” 
ในการนี  ย่อมถือได้ว่ากู๊ดวิลล์เกิดมีตัวตนขึ นบนสารบบของกฎหมายในประเทศไทยแล้ว 

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวหาได้ให้ค้านิยามของค้าว่ากู๊ดวิลล์ไว้อย่างใดไม่ 

ประชาชนโดยทั่วไปจึงยังมีความสับสนและไม่ชัดเจนในถ้อยค้าดังกล่าวว่าแท้จริงแล้วกู๊ดวิลล์หมายถึง

อะไร และมีลักษณะส้าคัญอย่างไร จึงท้าให้กู๊ดวิลล์ยังไม่เป็นที่รู้จักและใช้ได้จริงในทางปฏิบัติเท่าใดนัก 

อีกทั งในกฎหมายอ่ืน ๆ รวมถึงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ก็มิได้มีการกล่าวถึงหรือมีถ้อยค้าที่

เกี่ยวข้องกับกู๊ดวิลล์อีก ซึ่งเหตุผลที่ประมวลรัษฎากรได้มีบทบัญญัติให้ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ถือเป็นเงินได้พึง

ประเมินประเภทหนึ่งที่ต้องน้ามาค้านวณเพ่ือประเมินภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั น ผู้วิจัย

เห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ร่างกฎหมายได้ให้การยอมรับโดยชัดแจ้งสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้ 

( Intangible Assets)  ก็ตาม โดยค่าแห่งกู๊ดวิลล์จะปรากฏขึ นเมื่อมีรายได้ ในส่วนเ พ่ิมเติมที่

นอกเหนือจากทางการค้าปกติของผู้ประกอบการ เช่น กรณีการขายกิจการ จะเห็นได้จากคุณค่าความ

นิยม ทักษะ ความสามารถ และคุณภาพ ที่ท้าให้กิจการนั นเป็นที่นิยมของลูกค้า เป็นผลให้ได้รับการ

อุดหนุนมากกว่าส่วนของก้าไรจากต้นทุนปกติ เช่นเดียวกับกรณีการซื อขายสินค้าที่อยู่ภายใต้

เครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์ ย่อมมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่าสินค้าอ่ืน ๆ ในกรณีปกติเช่นกัน เมื่อ

กฎหมายได้เล็งเห็นว่ากรณีดังกล่าวสามารถคิดให้มูลค่าที่สูงขึ นเช่นนี เป็นรายได้อย่างหนึ่ง จึงมีความ

สมควรที่จะใส่ถ้อยค้าดังกล่าวลงในประมวลรัษฎากรว่าด้วยเรื่องเงินได้พึงประเมินที่จะต้องน้าเงินได้

จากกู๊ดวิลล์ดังกล่าวมาคิดค้านวณเป็นภาษีเงินได้แก่บุคคลที่มีหน้าที่จ่ายภาษีด้วย  

ทั งนี  ผู้วิจัยพบว่าในต่างประเทศก็ยังคงมีปัญหาเรื่องการไม่มีค้านิยามทางกฎหมายของค้า
ว่ากู๊ดวิลล์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีของประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Accounting Standard AASB 1013) ได้ให้ความหมายของกู๊ดวิลล์ไว้ว่า “กู๊ดวิลล์ หมายถึง ผลก้าไร
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ในอนาคตจากทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (Unidentifiable Assets) โดยทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเหล่านั น
สามารถเกิดขึ นได้จากเอกลักษณ์ส่วนบุคคลและการยอมรับโดยทั่วไปในลักษณะพิเศษของสินค้า3 

1.2.2 การละเมิดกู๊ดวิลล์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า 
โดยทั่วไปการละเมิดเครื่องหมายการค้าจะสามารถแบ่งประเด็นในการวิเคราะห์ได้เป็น 2 

กรณี กล่าวคอื 1) กรณีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วและ 2) เครื่องหมายการค้าท่ียังไม่ได้
รับการจดทะเบียน  

โดยกรณีแรก การที่ เครื่องหมายการค้าใดจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นค้าขอรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยนายทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าจะพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อเมื่อเครื่องหมายการค้านั นมีลักษณะบ่งเฉพาะ 
ไม่มีลักษณะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย และไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย
การค้าของบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ทั งนี  ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่
ได้รับจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศใด ก็จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศนั นเท่านั น 
ดังนี  หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนแล้วในประเทศ
ไทย เครื่องหมายการค้านั นก็จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 
โดยกรณีหากผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมาย
ร่วมของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่
เกินสี่แสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ4  หรือผู้ใดหรือเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพ่ือให้
ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมาย
ร่วมของบุคคลอ่ืนนั น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั งจ้าทั ง
ปรับ5 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมิได้มีการก้าหนดการ
กระท้าอันเป็นความผิดฐานละเมิดกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าแต่ประการใด ทั ง ๆ ที่ในสถานการณ์
ปัจจุบันอาจเกิดกรณีการละเมิดเช่นว่านั นได้ และมีแนวโน้มจะสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของ

                                                 
3 The Australian Accounting Standards Board, Accounting Standard, 

Accounting for Goodwill, accessed April 5, 2017 from 
http://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB1013_6-96.pdf. 

4 มาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. 
5 มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534.  
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เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นจ้านวนมากขึ นเรื่อย ๆ เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า รวม
ไปถึงประมวลกฎหมายอาญา มิได้มีบทบัญญัติถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จาก
การละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าไว้เป็นการเฉพาะ ในข้อเท็จจริงหากเจ้าของเครื่องหมาย
พบว่าตนถูกละเมิดกู๊ดวิลล์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า จะต้องฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งว่าด้วยเรื่อง
ละเมิดในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งยังคง
ขาดความชัดเจนเพียงพอ 

ประการที่สอง การละเมิดกู๊ดวิลล์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้รับการจด
ทะเบียนในประเทศไทย ก็อาจเข้าเกณฑ์เป็นการการลวงขาย (Passing Off) ซึ่งเป็นการหลอกลวงให้ผู้
ซื อเชื่อหรือสับสนหลงผิดว่าสินค้าที่ผู้กระท้าผิดน้ามาเสนอขายนั นเป็นสินค้าที่แท้จริงของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า ส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าตัวจริงนั นได้รับความเสียหายทั งรายได้และ
ชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของตน ผู้ที่ลวงขายมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พ.ศ. 25346 รวมไปถึงความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องการกระท้าความผิด
เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า หากการกระท้าความผิดเช่นว่านั นครบองค์ประกอบความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยเรื่องการปลอม การเลียน หรือ น้าเข้าในราชอาณาจักร จ้าหน่ายหรือเสนอจ้าหน่าย 
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ดังนี   
ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอก

ราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ หรือ 

ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอก

ราชอาณาจักร เพ่ือให้ 

1) ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนนั น ต้องระวางโทษ
จ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ7 

2) ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จด
ทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมาย
การค้าของผู้อื่นนั น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั งจ้าทั งปรับ8 

                                                 
6 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534.   
7 มาตรา 273 แห่งประมวลกฎหมายอาญา. 
8 มาตรา 274 แห่งประมวลกฎหมายอาญา. 
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3) ผู้ใดน้าเข้าในราชอาณาจักร จ้าหน่ายหรือเสนอจ้าหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็น
สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนตามความใน
มาตรา 273 หรือมาตรา 274 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั น ๆ9 

นอกจากนั น  
 มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนั น ไม่ปรากฏโดยชัดแจ้งว่าการลวงขายตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านั นหมายความรวมถึงการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์หรือไม่ อย่างไร อีกทั ง
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก็เป็นแต่เพียงการด้าเนินคดีเป็นคดีอาญาต่อผู้ที่กระท้าความผิด
ได้กระท้าต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยมีวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพ่ือให้ผู้กระท้าความผิดได้รับ
โทษทางอาญาเท่านั น ในส่วนของคดีแพ่ง เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่กระท้าความผิดดังกล่าวในฐานละเมิด ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด โดยผู้เสียหายจะต้องพิสูจน์ว่าตนถูกกระท้าละเมิดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายต่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม เมื่อกรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ที่กระท้าผิดมิได้กระท้าการอันเป็นการ ปลอม เลียน 
หรือน้าเข้าในราชอาณาจักร จ้าหน่ายหรือเสนอจ้าหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า
ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้ อ่ืน หากแต่เป็นการกระท้าอย่างใด ๆ ต่อกู๊ดวิลล์ใน
เครื่องหมายการค้าเป็นเหตุให้กู๊ดวิลล์นั นเสื่อมคุณค่าหรือเกียรติคุณลง กลับไม่มีบัญญัติใด ๆ ตาม
กฎหมายไทยที่จะสามารถลงโทษผู้กระท้าความผิดหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการเยียวยา
ความเสียหายอันเกิดจากการท้าให้เสื่อมคุณค่าของกู๊ดวิลล์ดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ กู๊ดวิลล์จึงเป็น
ทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่ยังไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่ให้คุ้มคุ้มครองเป็นการเฉพาะเมื่อชื่อเสียงในเครื่องหมาย
การค้าถูกละเมิด ดังเช่นในกรณี สตาร์บัคส์ คอร์ปอเรชั่น (Starbuck Corporation) สัญชาติอเมริกา 
ได้ด้าเนินการฟ้องร้องร้านกาแฟแผงลอย “สตาร์บัง” (STARBUNG) ในความผิดฐานท้าให้เครื่องหมาย
การค้า STARBUCK ของตนเสื่อมคุณค่าลง หรือได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง โดยเรียกร้องให้
เจ้าของร้านกาแฟสตาร์บังช้าระค่าเสียหายต่อชื่อเสียงให้แก่ตนเป็นจ้านวนเงิน 300,000 บาท พร้อม
ดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ฟ้องคดีจนกว่าจะช้าระเสร็จสิ น และให้ช้าระค่าเสียหาย
ในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน ตลอดเรื่อยไปจนกว่าเจ้าของร้านกาแฟสตาร์บังจะยุติการละเมิด และ
ให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดีแก่ Starbuck Corporation 

                                                 
9 มาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญา. 
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10 ทั งนี  ทนายความผู้รับมอบอ้านาจจากผู้ เสียหายจึงต้องด้าเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวเป็น

คดีแพ่งว่าด้วยเรื่องละเมิด โดยผู้วิจัยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าหากคดีละเมิดเช่นว่านี ขึ นสู่ศาล ศาลจะต้อง
พิจารณาว่าการกระท้าดังกล่าวเป็นละเมิดหรือไม่ โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 
บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท้าต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต
ก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั นท้า
ละเมิด จ้าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น” ทั งนี  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวจะพบว่า 
การท้าให้กู๊ดวิลล์เสื่อมคุณค่าลงนั นไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้เป็นความผิด กรณีจึงอาจขาด
องค์ประกอบในเรื่อง “โดยผิดกฎหมาย” ดังนั น ศาลอาจพิจารณาพิพากษาว่าไม่เป็นการท้าละเมิด 
ผู้กระท้ามิจ้าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์แต่ประการใด 

ในขณะที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีคดีที่เก่ียวข้องกับการละเมิดชื่อเสียงใน
เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการลดทอนคุณค่าหรือเกียรติศักดิ์ของกู๊ดวิลล์ขึ นสู่การพิจารณา
ของศาลนับแต่มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการท้าให้เสื่อมคุณค่าหรือลดทอนคุณค่า
ของชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าเมื่อปี ค.ศ.1995 เป็นต้นมาเป็นจ้านวนมาก และส่วนใหญ่ศาลจะ
พิจารณาคดีในแนวทางที่ให้ความคุ้มครองต่อชื่อเสียงหรือกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าเหล่านั น อาทิ 

คดีระหว่าง V Secret Catalogue, Inc. and Victoria’s Secret Stores Inc. กับ Victor 

Moseley, dba Victor’s Little Secret, fka Victor’s Secret 

 V Secret Catalogue, Inc. และ Victoria’s Secret Stores Inc. บริษัทสัญชาติอเมริกา ผู้
จ้าหน่ายสินค้าชุดชั นในสตรีและผลิตภัณฑ์เสริมความงามชื่อดังยี่ห้อ “Victoria's Secret” และเป็นผู้
จัดงานแฟชั่นโชว์และแค็ตตาล็อกเกี่ยวกับวงการนางแบบและแฟชั่นประจ้าปี ได้รับแจ้งจากผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์รายหนึ่งว่า พบว่ามีการโฆษณาขายสินค้าจ้าพวกชุดชั นใน นวนิยายและหนังผู้ใหญ่ในนาม 
“Victor’s Secret” โดยผู้จ้าหน่ายคือ V Secret Catalogue, Inc. และ Victoria’s Secret Stores 
Inc. จึงได้มีจดหมายแจ้งไปยัง Victor Moseley เจ้าของสินค้าดังกล่าวเพ่ือขอให้เปลี่ยนชื่อทางการค้า
ดังกล่าว 
 คดีขึ นสู่ศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันตกของรัฐเคนตั๊กกี โดยโจทก์เรียกร้องให้จ้าเลยหยุดใช้ชื่อ
ทางการค้า Victor’s Secret ในสินค้าที่ เกี่ยวของกับเพศ โดยศาลวินิจฉัยในคดีนี ว่า ถึงแม้ว่า 
Victoria's Secret และ Victor’s Secret จะมิได้เป็นคู่แข่งทางการค้าในตลาดเดียวกัน แต่การใช้ชื่อ

                                                 
10 ASTV ผู้จัดการออนไลน์, "‘สตาร์บัคส์’ เหี ยม! ฟ้อง ‘สตาร์บัง’ ขอศาลสั่งขัง เรียก 3 แสน 

จ่ายรายเดือนอีก 3 หมื่น" , MGR Online (October 17, 2013) accessed April 5, 2017 from 
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9560000130452. 
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ทางการค้าของจ้าเลยมีแนวโน้มว่าจะท้าให้คุณค่าของเครื่องหมายการค้าของโจทก์เสื่อมคุณค่าลง ที่
โจทก์อ้างว่าการใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงทางการค้าของเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์นั นมีความสมเหตุสมผล การกระท้าของจ้าเลยจึงเป็นการท้าให้เสื่อมคุณค่าของเครื่องหมาย
การค้า (dilution mark) ตามกฎหมาย FTDA (Federal Trademark Dilution Act of 1995) ซึ่งมี
ผลบังคับใช้อยู่11 

 

 

คดีระหว่าง Nike v. Maher 

Nike ได้ยื่นค้าขอค้าคัดค้านให้ TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) ปฏิเสธการ
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “JUST JESU IT” ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้า “JUST DO IT” 
ที่ Nike ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนและมีชื่อเสียงอยู่แล้ว โดย Nike ได้อ้างเหตุผลคือ 1) เครื่องหมาย 
JUST DO IT เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในสาธารณชน 2) มีการโฆษณา
เผยแพร่เครื่องหมายการค้า JUST DO IT อย่างกว้างขวางทั่วโลก และใช้งบประมาณในการโฆษณา
ดังกล่าวอย่างมหาศาล 3) Nike สามารถจ้าหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เป็น
จ้านวนมาก 4) เครื่องหมายการค้า JUST DO IT ได้รับจดทะเบียนโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางแล้ว 
 ทั งนี  TTAB เห็นว่าข้อกล่าวอ้างของ Nike นั นฟังขึ นและชอบด้วยกฎหมาย โดยเครื่องหมาย 
JUST DO IT นั นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างชัดเจนและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่าง
ดี ดังนี  จึงเห็นได้โดยชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้า JUST JESU IT นั นถึงแม้จะมิได้เหมือนกับ
เครื่องหมายการค้า JUST DO IT อย่างชัดเจน แต่ก็เพียงพอที่จะท้าให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่
ผู้บริโภค คุณค่าของเครื่องหมายการค้า JUST DO IT ด้อยค่าลง และเพียงพอที่จะสร้างความสับสน
หลงผิดต่อผู้บริโภคในตัวสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว12 
 จากประเด็นปัญหาทั งสองประการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในประเทศไทยยังขาดความ

ชัดเจนในเรื่องการก้าหนดค้านิยามทางกฎหมายของกู๊ดวิลล์ และยังคงไม่มีมาตรการทางกฎหมายใน

การคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า ซึ่งหลายประเทศมีกฎหมายใน

                                                 
11 V Secret Catalogue, Inc. and Victoria’s Secret Stores, Inc. v. Moseley (United 

States Court, 2010). 
12 Hogan Lovells, Nike v. Maher – a Case Study on Dilution by Blurring after 

the TDRA, accessed April 5, 2017 from https://bit.ly/2vAHFTj. 
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ลักษณะดังกล่าวใช้บังคับแล้ว โดยงานวิจัยฉบับนี ผู้วิจัยได้เลือกวิจัยในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ

ต่างประเทศจ้านวน 3 ประเทศ ได้แก่ 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ประกอบกิจการที่

เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นจ้านวนมาก จนมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการ

คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการลดทอนคุณค่าลงไว้เป็นการเฉพาะ 2) ประเทศ

แคนาดา ซึ่งใช้ระบบกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในลักษณะผสมระหว่างกฎหมายลายลักษณ์

อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับระบบ

กฎหมายไทย กล่าวคือ การมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศแคนาดาที่มีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการห้ามกระท้าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน และก็

ยอมรับหลักการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายแม้จะยังไม่ได้จดทะเบียน 3) 

สหภาพยุโรป ถึงแม้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปมิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าหรือบทบัญญัติในการห้ามกระท้าการใด ๆ อันเป็นการ

ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าลง แต่ได้มีการก้าหนดห้ามมิให้มีการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าใด ๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอ่ืนที่ได้รับสิทธิก่อนในประเทศใด

ประเทศหนึ่งของกลุ่มสมาชิก อันถือเป็นหนึ่งในหลักการรับรองการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มี

ชื่อเสียงซึ่งแตกต่างจากกฎหมายในประเทศไทย และผู้วิจัยยังพบอีกว่าศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป

เคยวางแนวทางการวินิจฉัยว่าการกระท้าใดจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าไปในทางที่เป็นการ

ลดทอนคุณค่าในเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนลงหรือไม่ อันเป็นการวินิจฉัยเพ่ิมเติมในประเด็นที่มิได้

บัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมาย ซึ่งแนวทางดังกล่าวถูกยึดถือปฏิบัติในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

ตั งแต่บัดนั นเป็นต้นมา นอกจากนั น ผู้วิจัยยังมีความประสงค์จะศึกษาหลักการดังกล่าวจากกฎหมาย

ระหว่างประเทศอีกสองฉบับเนื่องจากเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ครอบคลุมการคุ้มครองและ

บังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทุกแขนง และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมาย

การค้าที่มีชื่อเสียง (Well – known mark) จากเครื่องหมายการค้าอ่ืนที่หากได้รับการจดทะเบียนแล้ว

อาจสร้างความสับสนหลงผิดแก่ประชาชนทั่วไปได้ โดยความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ได้แก่ 1) 

อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection 

of Industrial Property) 2) ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS Agreement)  



 14 

1.3 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ

เครื่องหมายการค้า ตลอดจนแนวคิดตั งแต่จุดเริ่มต้นของกู๊ดวิลล์ที่เกิดขึ นจากเครื่องหมาย
การค้า 

2. เพ่ือศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกู๊ดวิลล์ ประกอบไปด้วยค้านิยามของกู๊ดวิลล์ใน
บริบทต่าง ๆ  ลักษณะส้าคัญ และความคุ้มครองกู๊ดวิลล์ตามกฎหมาย 

3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าอันส่งผลกระทบ
ต่อกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้า เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทาง วิธีการ และ
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดเครื่องหมายการค้า 

1.4 สมมติฐานในการศึกษา 
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบัน ไม่มีการก้าหนดค้านิยามของค้าว่ากู๊ดวิลล์ไว้ให้เป็นที่

แน่ชัด ดังนั นจึงเป็นปัญหาในการตีความตามกฎหมายว่ากู๊ดวิลล์หมายถึงอะไร และมีลักษณะส้าคัญ
อย่างไร หากน้าบทบัญญัติจากประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับการค้า มาก้าหนด
ความผิดและโทษทางอาญา ก็จะขาดความชัดเจนในส่วนขององค์ประกอบความผิด นอกจากนั น หาก
น้าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิดมาใช้เป็นมาตรการในการเยียวยาผู้เสียหาย
จากการถูกละเมิดกู๊ดวิลล์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ก็อาจจะเกิดอุปสรรคในขั นตอนของการ
พิสูจน์ว่าผู้เสียหายถูกละเมิดกู๊ดวิลล์จริงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในส่วนของความรับผิดทางอาญาและ
มาตรการในการเยียวยาความเสียหายทางแพ่ง ล้วนไม่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พ.ศ.2534 ทั งสิ น ทั งนี  ย่อมเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการยุติธรรมในคุ้มครองบุคคลใด ๆ จากการ
ละเมิดกู๊ดวิลล์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่นับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจมากยิ่ งขึ น ผู้ วิจัยจึงเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายดังกล่าวควรถูก บัญญัติขึ นโดย
เฉพาะเจาะจง โดยการบัญญัติเพ่ิมเติมลงในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534  

1.5 วิธีการและขอบเขตในการศกึษา 
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ก้าหนดไว้นั น ผู้วิจัยจะใช้วิธี

การศึกษาค้นคว้า โดยการค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ (Documentary) อาทิ หนังสือและต้ารา
กฎหมาย วารสาร บทความวิชาการ ค้าพิพากษาของศาลฎีกาในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป รวมไปถึงข่าวและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา  
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้วิจัยได้รับรู้และท้าความเข้าใจถึงทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า ตลอดจนแนวคิดตั งแต่จุดเริ่มต้นของกู๊ดวิลล์ที่
เกิดขึ นจากเครื่องหมายการค้า 

2. ผู้วิจัยได้รับรู้และท้าความเข้าใจถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกู๊ดวิลล์ ประกอบไป
ด้วยค้านิยามของกู๊ดวิลล์ในบริบทต่าง ๆ  ลักษณะส้าคัญ และความคุ้มครองกู๊ดวิลค์ตาม
กฎหมาย 

3. ผู้วิจัยได้รับรู้และท้าความเข้าใจถึงสภาพปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าอัน
ส่งผลกระทบต่อกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้า  

4. ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ และเสนอแนวทาง วิธีการ และมาตรการทางกฎหมายใน
การคุ้มครองกู๊ดวิลล์ จากการละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยเปรียบเทียบกฎหมายของ
ต่างประเทศรวมถึงศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษีอากร เศรษฐศาสตร์ และการ
บัญชี เป็นต้น 



บทท่ี 2 
ประวัติความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎเีกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการ

คุ้มครองกู๊ดวิลล์ จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า 

 นับแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มต้นจากสหราชอาณาจักรในช่วงศตวรรษที่ 18 สู่ภูมิภาค
ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จนกระทั่งแพร่ขยายไปทั่วโลก มนุษย์รู้จักการพัฒนาภูมิปัญญาเดิมของตน 
ไปสู่การสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการใช้เทคโนโลยีจ้าพวกเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงมาใช้
แทนการใช้แรงงานของมนุษย์โดยตรง อาทิ เครื่องจักรไอน ้า รถไฟ และเรือกลไฟ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโลกใบเดิมที่ทุกคนเคยรู้จัก สู่โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างด้วยกรรมวิธี
การผลิตที่มีขั นตอนที่สลับซับซ้อนและใช้ภูมิความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ที่มากยิ่งขึ น มีการแลกเปลี่ยน
ค้าขายสินค้าจ้านวนมากจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผลให้การพาณิชยกรรมทั งในประเทศและ
ต่างประเทศเจริญรุ่งเรืองขึ นอย่างมาก 
 เมื่อมนุษย์เล็งเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของตน รวมเข้ากับองค์ความรู้จากการศึกษาและ
ประสบการณ์ ก่อให้เกิดรายได้ที่มีมูลค่ามหาศาล จึงเกิดแนวคิดในการหวงกันภูมิปัญญาและองค์
ความรู้เหล่านั นของตนเพ่ือสงวนไว้ให้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของผู้ที่สร้างสรรค์
ขึ น ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่กฎหมายรับรอง เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” (Intellectual 
Property) อันได้แก่ สิทธิในการเป็นผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมและงานศิลปะต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักการ
ส้าคัญของลิขสิทธิ์ (copyright) สิทธิจากการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ในทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และกระบวนการผลิต การออกแบบทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เรียกว่า สิทธิบัตร (patent) รวมไปถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ท้าหน้าที่ในการบ่ง
บอกว่าเป็นสินค้าใดและผู้ใดเป็นผู้ผลิตสินค้านั น ท้าให้สามารถจ้าแนกสินค้าของตนให้แตกต่างกับของ
ผู้อ่ืนได้ ถือเป็นรากฐานของแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า (trademark) 13 ซึ่งผู้วิจัยจะน้ามา
วิเคราะห์มีหลักการส้าคัญ ดังจะได้อธิบายต่อไปนี  
  

                                                 
13 ปวริศร เลิศธรรมเทวี, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์วิญญูชน, 2559). 
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2.1 เครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในจ้าพวกทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 
(Industrial property) ซึ่งมีความส้าคัญต่อระบบธุรกิจในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสมัยแห่งบริโภคนิยม 
(Consumerism) ซึ่งท้าหน้าที่ส้าคัญในการช่วยให้ผู้บริโภคไม่สับสนหลงผิดในการเลือกซื อสินค้า และ
เป็นเครื่องการันตีคุณภาพของสินค้าหากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่นิยมหรือได้รับความเชื่อถือ
ในคุณภาพมาเป็นระยะเวลานาน โดยความหมายและทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับเครื่องหมายการค้า มี
ดังนี  

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า 
 ค้าว่าเครื่องหมายการค้า (Trademark) ถูกใช้ครั งแรกในยุคของอาณาจักรโรมัน ซึ่งช่างตี
เหล็ก (Blacksmith) จะท้าสัญลักษณ์เฉพาะของตนลงไปในดาบ ชุดเกราะ อาวุธ และอุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือระบุว่าสิ่งของเหล่านั นมาจากสถานที่ตีเหล็กของตน หลังจากนั น การท้า
สัญลักษณ์บนสินค้าก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปสู่สินค้าอ่ืน ๆ อาทิ เครื่องหมายการค้า 
Löwenbräu มีสัญลักษณ์เป็นรูปสิงโต ซึ่งแต่เดิม Löwenbräu นั นเป็นชื่อของโรงงานผลิตเบียร์แห่ง
หนึ่งในประเทศเยอรมัน เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ท้าการติดสัญลักษณ์ดังกล่าวลงในภาชนะบรรจุ
เบียร์ของตนที่เป็นสูตรดั งเดิมของชาวเยอรมัน จนกระทั่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเบียร์ดั งเดิมของ
ประเทศเยอรมันต้องเป็นของ Löwenbräu และโรงงานผลิตเบียร์ Löwenbräu ก็พัฒนากลายเป็น

ลานเบียร์ที่โด่งดังท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน14 

ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของกิจการร้านค้าใช้อย่างแพร่หลายได้พัฒนา
จนเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากจุดมุ่งหมายส้าคัญของการสร้างเครื่องหมาย
การค้าคือการท้าให้ลูกค้าสามารถแยกออกได้ว่าเป็นสินค้าของผู้ขายเจ้าใด และไม่สับสนหลงผิดหรือ
เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนซื อนั นมาจากกิจการร้านค้าที่ตนต้องการซึ่งเป็นการป้องกันการ
ได้รับความเสียหายจากการถูกลวงขาย (Passing off) ดังนั น นักวิชาการและนักกฎหมายจึงเห็นว่า
ควรมีการก้าหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ต้องการให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายนั นจะต้องมีการยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อหน่วยงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐ ภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อก้าหนด และข้อห้ามตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 
โดยกฎหมายจะคุ้มครองแต่เฉพาะเครื่องหมายที่จดทะเบียนในประเทศนั น  ๆ เท่านั น ทั งนี  
เครื่องหมายการค้าแรกของโลกที่ได้รับการจดทะเบียนคือ เครื่องหมายแห่งรัฐสภาแห่งสหราช

                                                 
14 MYTKHUN, “The History of Trademarks,” accessed May 11, 2017 from 

http://www.tmprotect.idknet.com/eng/history.html. 
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อาณาจักร (Parliament of England) ในสมัยของกษัตริย์เฮนรีที่ 3 (King Henry III) ค.ศ. 1266 
(พ.ศ.1809) ที่จดทะเบียนขึ นเพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ร้านค้าขนมปังแต่ละร้านสร้างสัญลักษณ์เฉพาะ
ของตนและน้ามาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับรัฐบาลสหราชอาณาจักร15 

ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการผลิตสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก จึง
จ้าเป็นต้องมีการบังคับให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ้าหน่ายทุกรายต้องแสดงที่มาของสินค้าที่จ้าหน่ายว่ามาจาก
ผู้ผลิตหรือผู้จ้าหน่ายรายใด เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือติดต่อกับผู้ผลิต
หรือผู้จ้าหน่าย เป็นผลให้เกิดผลประโยชน์ทางอ้อมคือ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื อสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้
จ้าหน่ายที่ตนมีความพึงพอใจได้อย่างถูกต้องเพราะมีรายชื่อหรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิตหรือผู้จ้าหน่าย
แสดงไว้โดยชัดเจน จนกระทั่งปัจจุบันในยุคสมัยของการแข่งขันทางการค้าเสรี เครื่องหมายการค้า
เปรียบเสมือนหน้าต่างที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของสินค้าที่ปรากฏอยู่ภายใน เป็นเครื่องมือในการ
โฆษณาสินค้าโดยใช้ชื่อเสียงและความนิยมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื อสินค้าหรือบริการภายใต้
เครื่องหมายการค้านั น ๆ  

 

2.1.2 ความหมายของเครื่องหมายการค้า 
 เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า 
เพ่ือแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั นแตกต่างกับสินค้าที่ ใช้

เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืน16 ทั งนี  เครื่องหมายการค้าโดยความเข้าใจปกตินั นย่อมหมายความ

รวมถึง “เครื่องหมายบริการ” และ “เครื่องหมายรับรอง” ด้วย โดย เครื่องหมายบริการ หมายถึง 
เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพ่ือแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมาย

ของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอ่ืน17 และ 

เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือ
เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก้าเนิด ส่วนประกอบ 
วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค้านั น หรือเพ่ือรับรองเก่ียวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด 
หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั น 

2.1.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 

                                                 
15 Jane Coyle, Trademark History, accessed November 5, 2017 from 

http://www.trademarkroom.com/blog/item/trademark-history-. 
16 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534.  
17 อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน 
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 ดังที่กล่าวในเบื องต้นแล้วว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม โดยมีทฤษฎี
ทางสังคมและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

 ก.  ทฤษฎีประโยชน์นิยม (Utilitarianism Theory)  หรือ  ทฤษฎีทางเศรษฐกิจ 
(Economic Theory) 
 ทฤษฎีประโยชน์นิยม เกิดขึ นจากกลุ่มแนวคิดประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ซึ่งเชื่อว่าโดย
ธรรมชาตินั นมนุษย์ทุกคนรักความสุขและเกลียดความทุกข์ โดยคุณค่าทางศีลธรรมของมนุษย์นั นเกิด
จากการกระท้าที่ก่อให้เกิดความสุขหรือคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งคุณประโยชน์ต่อสังคม
เหล่านี จะเป็นตัวก้าหนดหลักจริยธรรมของบุคคลในสังคมว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่พึงกระท้าหรือไม่พึงกระท้า 
ทั งนี  หากมนุษย์ต้องเลือกระหว่างการกระท้าสองอย่าง จะต้องเลือกโดยพิจารณาว่าการกระท้าแต่ละ
อย่างจะสร้างผลลัพธ์อย่างไร ก่อให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ต่อส่วนรวมหรือไม่ และเม่ือน้าความสุข
และความทุกข์มาหักลบกันแล้ว การกระท้าใดเหลือส่วนที่เป็นความสุขต่อส่วนรวมมากกว่า จะต้อง
เลือกการกระท้านั น  
 ทฤษฎีประโยชน์นิยมถูกน้าไปต่อยอดเพ่ือปรับเข้ากับแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจ้านวน
มาก อาทิ การด้าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล การตรากฎหมายต่างๆ เพ่ือบังคับใช้
ในสังคม รวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้วย  โดยที่ทฤษฎีนี ยอมรับการมีอยู่ของ
ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งน้ามาสู่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้างนวัตกรรมโดยมีเงื่อนไข คือ สิทธิ
ต่าง ๆ เหล่านั น ต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่ก้าหนด ทั งนี  เพ่ือประโยชน์ของสังคมที่อาจตกอยู่ภายใต้
การตลาดแบบผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวของผู้ที่มีสิทธิ โดยทรัพย์สินทางปัญญานั นครอบคลุมทั งความลับ
ทางการค้าที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ เครื่องหมายการค้าที่ท้าหน้าที่สร้างความมั่นใจว่า
ผู้บริโภคจะไม่เกิดความสับสนหลงผิดในการเลือกซื อสินค้า ตลอดจนลิขสิทธิ์ที่ในความเป็นจริงนั น
อาจจะสร้างประโยชน์ให้สังคมน้อยกว่าสิทธิบัตรก็ยังได้รับความคุ้มครองหากผลงานนั นถูกเผยแพร่
และเป็นที่นิยมแก่สาธารณชนซึ่งสร้างผลประโยชน์ต่อสังคมได้เช่นกัน  

จุดเริ่มต้นของทฤษฎีนี เริ่มก่อตัวและพัฒนาขึ นตั งแต่ในยุครัฐสมัยใหม่ (Modern State) และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ยุคเศรษฐกิจแบบพาณิชย์นิยม (Mercantilism) ที่รัฐชาติ (Nation State) 
พยายามพัฒนาและยกระดับอ้านาจและความมั่งคั่งของตน น้าไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ได้ชื่อว่า
เป็นยุคสมัยแห่งเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม่ (Modern Capitalist Economy) ที่อุตสาหกรรม
และการค้าระหว่างประเทศก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรฉบับแรกถูกตราขึ น
โดยวุฒิสภาแห่งนครเวนิส ในปี ค.ศ. 1474 (พ.ศ. 2017) โดยรับรองการให้สิทธิบัตรแก่ผู้ที่ประดิษฐ์สิ่ง
ที่ใหม่และใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) มีระยะเวลาในการให้
ความคุ้มครอง 10 ปี ส้าหรับการประดิษฐ์และต่อยอดนวัตกรรมเหล่านั น โดยกฎหมายฉบับนี ถือเป็น
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แม่แบบให้แก่นานาอารยประเทศในการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวและป้องกันการผูกขาดทางความคิดไป
พร้อม ๆ กันและมีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นแนวคิดของกฎหมายสิทธิบัตรในปัจจุบัน18 

ผู้วิจัยเห็นว่าทฤษฎีประโยชน์นิยมนั นมีสาระส้าคัญอยู่ที่การรับรองสิทธิให้แก่เจ้าของสิทธิ
ภายในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วสิทธิตามกฎหมายเหล่านั นย่อมหมดไป 
เป็นที่มาของการก้าหนดระยะเวลาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายหลังจากการจดทะเบียน อาทิ 
10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน เป็นต้น 

ข. ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) หรือ ทฤษฎีแรงงาน (Labor Theory) 
 ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติเกิดขึ นภายหลังจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองในประเทศอังกฤษ 
ค.ศ. 1649 (พ.ศ. 2192) ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายรัฐสภาและกษัตริย์เพ่ือแย่งชิงอ้านาจในการ
ปกครองประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายรัฐสภาได้รับชัยชนะและพระเจ้าชาลร์สที่ 1 ถูกประหารชีวิต 
เมื่อเข้าสู่ยุคเรืองปัญญาในภูมิภาคยุโรป (Age of Enlightenment) ได้ เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและเหตุผลของศาสนาและวิทยาศาสตร์ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี
สิทธิตามธรรมชาติ ซึ่งมีสาระส้าคัญ คือ มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิบางประการที่เกิดขึ นโดยกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติ เป็นสิทธิที่มีมาตั งแต่เกิดโดยมิจ้าต้องได้รับการรับรองโดยรัฐ โดยสิทธิเหล่านี มักถูก
ก้าหนดเป็นบรรทัดฐานส้าหรับรัฐที่มอบให้แก่พลเมืองของตน อาทิ สิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่ง
รัฐจะละเมิดหรือพรากไปจากมนุษย์คนใดมิได้ ดังนั น มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีในตนเองที่จะก้าหนด
และเลือกเป้าหมายในชีวิตของตนซึ่งแตกต่างจากสัตว์ที่ด้ารงชีพโดยสัญชาตญาณเท่านั น19 

โดยแนวความคิดนี มีอิทธิพลอย่างมากในการเมืองการปกครองประเทศต่าง ๆ ของยุโรปใน
สมัยนั น โดยเฉพาะการปกครองในระบอบรัฐสภาของประเทศอังกฤษที่มีลักษณะเป็นสองสภา 
ประกอบไปด้วย สภาสูง (Upper House) ซึ่งเป็นสภาขุนนางที่สืบทอดทางสายโลหิต และ สภาล่าง
หรือสภาสามัญ (Lower House) ที่ได้สมาชิกมาจากการเลือกตั ง ทั งนี  เพ่ือถ่วงดุลอ้านาจในการ
บริหารประเทศและจ้ากัดอ้านาจของกษัตริย์และขุนนางศักดินาซึ่งแต่เดิมมีอ้านาจเด็ดขาดและเป็นผู้
ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สินทั งปวงไว้แต่เพียงผู้เดียว ไปสู่การให้สิทธิในการถือครอง
ทรัพย์สินดังกล่าวแก่ประชาชนโดยทั่วไป  ดังที่ จอห์น ล็อค (John Locke) ได้เสนอแนวคิดที่ว่า 

                                                 
18 Peter S. Menell, Utilitarian/Economic Theories of Intellectual Property, 

INTELLECTUAL PROPERTY: GENERAL THEORIES, accessed February 5, 2017 from 
http://levine.sscnet.ucla.edu/archive/ittheory.pdf. 

19 จรัญ โฆษณานันท์, ส านักกฎหมายธรรมชาติ, นิติปรัชญา (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2547) พิมพ์ครั งที่ 19. 
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“มนุษย์ทุกคนล้วนย่อมมีสิทธิในการถือครองทรัพย์สินเพ่ือตนเอง” โดยจอห์น ล็อค เห็นว่า ในเมื่อ
มนุษย์ทุกคนได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งใดขึ น เขาควรได้สิทธิในความ
เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั นตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อ่ืน20 

แนวคิดดังกล่าวได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วทั งทวีปยุโรป ดังเช่นกรณีการต่อต้าน
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของกษัตริย์ในประเทศฝรั่งเศสโดย ชาลส์ มองเตสกิเออร์ 
(Charles Montesquieu) ผู้ตีพิมพ์หนังสือ “จิตวิญญาณแห่งกฎหมาย” (The Spirit of Laws) ที่มี
เนื อหาเก่ียวกับแนวคิดทางกฎหมาย สังคม การศึกษา และมานุษยวิทยา ตลอดจนการแบ่งแยกอ้านาจ
การเมืองการปกครองเพ่ือเป็นการถ่วงดุลมิให้กษัตริย์มีอ้านาจมากเกินไป จนไปสู่เหตุการณ์การปฏิวัติ
ฝรั่งเศส (Révolution française) ในปี ค.ศ. 1789-1799 (พ.ศ. 2332 – 2342) ซึ่งเป็นจุดสิ นสุดของ
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ยุคแห่งประชาธิปไตย เสรีภาพ และการยกเลิกระบบ
ทาสทั งหมด 
 ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติมีแนวคิดที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ เรียกว่า 
“ธรรมสิทธิ์” (Moral Right) อันหมายถึงสิทธิพื นฐานเฉพาะบุคคลของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่  

1) สิทธิที่จะพิจารณาว่าเมื่อใดงานของตนควรเผยแพร่สู่สาธารณชน  
2) สิทธิในการอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ประกอบด้วย 

  ก. สิทธิที่จะใช้หรือเรียกร้องให้ใช้ชื่อของตนให้ปรากฏในงานที่สร้างสรรค์ขึ นเมื่อมี
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
  ข. สิทธิหวงห้ามมิให้ผู้อ่ืนอ้างความเป็นเจ้าของในงานสร้างสรรค์นั น 
  ค. สิทธิหวงกันชื่อของตนมิให้ผู้อ่ืนน้าไปใช้กับงานสร้างสรรค์อ่ืนที่ตนมิได้เป็นผู้สร้าง
ขึ น  

3) สิทธิให้การห้ามมิให้ผู้อื่นดัดแปลง แก้ไข บิดเบือน ตัดทอน หรือกระท้าการใดก็ตามที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างได้ 
 ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าในส่วนของเครื่องหมาย
การค้าจ้าพวก “เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความนิยมแพร่หลายโดยการใช้” (Well – Known Mark) 
ซึ่งโดยหลักเครื่องหมายการค้าจ้าพวกนี ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียน
แล้วหรือไม่ก็ตาม  

                                                 
20 ปรีดี เกษมทรัพย์, แนวคิดทฤษฎีของส านักกฎหมายธรรมชาติ , vol. 2526, เอกสาร

ประกอบการศึกษาวิชานิติปรัชญา ชั นปริญญาตรี ภาคสอง : บทน้าทางประวัติศาสตร์. (กรุงเทพฯ: 
ส้านักพิมพ์ธรรมศาสตร์, n.d.). 
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 ทั งนี  Randy May และ Seth Cooper ได้กล่าวถึงจารีตประเพณีโดยธรรมชาติของการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ว่า “คงไม่เป็นการยุติธรรมนัก หากผู้ที่ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ น
แล้วถูกสร้างเลียนแบบ หรือหากผู้ใดเขียนนวนิยายและตีพิมพ์เพ่ือจ้าหน่ายแล้วถูกท้าส้าเนานวนิยาย
เหล่านั นด้วยต้นทุนที่ถูกกว่ามูลค่าที่จ้าหน่าย รวมไปถึงผู้ที่ลอกเลียนน้าเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนไป
ใช้กับสินค้าของตน อันเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดว่าสินค้านั นเป็นสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ดังนั นจึงควรมีกฎหมายส้าหรับคุ้มครองความคิด สติปัญญา และหยาด
เหงื่อแรงกายของผู้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี ” ดังที่ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาตินั นเห็นว่ามนุษย์ทุกคน
ควรเคารพสิทธิพื นฐานส่วนบุคคลของกันและกัน ดังนั น รัฐต้องจัดให้มีข้อก้าหนดในลักษณะที่ว่า
บุคคลใดสร้างสรรค์ผลงานใดขึ นย่อมมีสิทธิในผลงานนั นโดยชอบ ผู้ใดจะกระท้าการใด ๆ อันเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์โดยไม่สุจริตย่อมมีความผิดตามกฎหมายไม่ต่างจากผู้ที่ลัก
ทรัพย์สินของผู้อ่ืน ดังที่นักปรัชญาทฤษฎีใช้เรียกบุคคลที่กระท้าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อ่ืนว่าโจรสลัด (Piracy) ซึ่งมิใช่โจรสลัดที่ปล้นเงินและทรัพย์สินจากเรือเดินสมุทร หากแต่เป็นการ

ขโมยความคิดของผู้อื่นนั่นเอง21 

ค. ทฤษฎีเสรีนิยม (Liberalism Theory) 
 ทฤษฎีเสรีนิยม เกิดจากกลุ่มปรัชญาการเมืองที่มีแนวคิดใกล้เคียงกับกลุ่มธรรมชาตินิยม 
(Naturalism) ในแง่ของการเคารพหลักเสรีภาพและความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลภายในรัฐ โดย
นักปรัชญาเสรีนิยมนั นได้ขยายความถึงค้าว่าสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั น ว่าหมายความถึง 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการน้าเสนอข้อเท็จจริงของสื่อสารมวลชน เสรีภาพใน
การเลือกนับถือศาสนา เสรีภาพในการแข่งขันทางการค้า สิทธิพลเมือง สังคมประชาธิปไตย การ
ปกครองรัฐโดยประชาชนจากการเลือกตั ง ความเสมอภาคทางเพศ รวมถึงการร่วมมือระหว่างประเทศ 
 แนวคิดทางเสรีนิยมมักถูกโต้แย้งแนวความคิดอยู่ทั งจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เชื่อว่าการ
ปกครองบ้านเมืองควรเป็นของกษัตริย์เท่านั น ตลอดจนกลุ่มฟาสซิสต์และลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเชื่อว่า
ทุกคนในสังคมล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ความเป็นเจ้าของร่วมกัน (Common Ownership) ของปัจจัย
การผลิต (Means of Production) ซึ่งอยู่เหนือเรื่องชนชั น ความมั่งคั่ง และอ้านาจทางการปกครอง 
แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีเสรีนิยมก็ยังคงแสดงให้เห็นว่าหลักการของตนเป็นหลักการที่ตั งอยู่บนหลักการ

                                                 
21 ปัญญาพน เจริญพานิช, ปัญหาการคุ้มครองธรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์และ สิทธิข้างเคียงตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, Journal of Thai Justice System, accessed July 5 from 
2017. 
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แห่งเหตุผลและได้รับความนิยมจากสังคมส่วนใหญ่ จนท้าให้แนวคิดนี เป็นแนวคิดพื นฐานในระบบ
การเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน22 
 กลุ่มแนวคิดทางเสรีนิยมเห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคคลใดก็ตามในสังคมคิดค้นหรือ
สร้างสรรค์ขึ นนั น มิได้เพียงเกิดจากองค์ความรู้หรือประสบการณ์ส่วนบุคคลเท่านั น หากแต่การจะ
ริเริ่มหรือพัฒนาสิ่งใดขึ นก็ตาม ย่อมเกิดจากการตกผลึกทางความคิดและเก็บเกี่ยวความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่
อีกรุ่นหนึ่ง เสมือนหนึ่งว่าองค์ความรู้เหล่านั นเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นต่อไป จนในที่สุดก็
เกิดเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานขึ นใหม่ได้ ดังนั น  สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานเหล่านี  ถือได้ว่าเป็น
มรดกของสังคม เป็นทรัพยากรที่ทุกคนในสังคมมีสิทธิใช้ร่วมกันมิได้เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดย
ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิเหล่านั นได้อย่างเสรี23 

ง. ทฤษฎีคุ้มครองป้องกัน 
 ทฤษฎีคุ้มครองป้องกัน มีความเห็นว่า ทรัพย์สินทางปัญญานั นเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง 
เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนแต่มีราคาและยึดถือไว้เพ่ือตนได้ ดังนั น ทรัพย์สินทางปัญญาจึงสมควรจะ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอ่ืน ๆ  โดยทรัพย์สินทางปัญญานั นมี
ลักษณะพิเศษคือ 

1) เป็นการแสดงออกซึ่งความคิด สติปัญญา และมโนคติในจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งเฉพาะตัวบุคคล 
ดังนั น เมื่อสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับความคุ้มครอง สิ่งที่แสดงออกถึงสติปัญญาและความรู้ 
ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ย่อมควรได้รับการคุ้มครองด้วย 

2) ผู้คิดค้นหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานควรเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงานของตน โดยอย่าง
น้อยที่สุดควรได้รับความคุ้มครองสิทธิเช่นเดียวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่าง ๆ  

ลักษณะเด่นสองประการนี น้ามาซึ่งแนวคิดที่ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน 
(Right of Incorporeal Property) โดยทฤษฎีคุ้มครองป้องกันจะมีความเห็นแย้งกับทฤษฎีเสรีนิยมที่
เห็นว่าควรส่งเสริมการให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเสรีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม  
ใหม่ ๆ ขึ นต่อไป ในขณะที่ทฤษฎีคุ้มครองป้องกันเห็นว่าการจะน้าทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่ต่อ

                                                 
22 Andrew Moravcsik, LIBERAL THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS: A 

PRIMER, accessed July 5, 2017 from https://bit.ly/2iXaRtP. 
23 ปริญญา ศรีเกตุ, แนวคิด และวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา, accessed July 5, 2017 from 
http://www.soutpaisallaw.com/template/e1/show_article.php?shopid=147445&qid=7
0657. 
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สาธารณชนนั นจะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากความวิริยะ
อุตสาหะส่วนตัวเหล่านั น โดยทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทนั นล้วนมีลักษณะเฉพาะของตน 
ดังนั น จึงควรแบ่งวิธีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทแยกต่างหากจากกันโดยก้าหนด
ถึงสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมาย
การค้า นอกจากนั น ทฤษฎีนี ยังจัดกลุ่มประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาตามสิทธิของเจ้าของสิทธิ 
ได้แก่ 

(1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยว
ของกับการค้าขาย กระบวนการและกรรมวิธีในการผลิตสินค้า ได้แก่ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 
ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม การคุ้มครองพันธุ์พืช และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

(2) ทรัพย์สินทางวรรณกรรมและศิลปกรรม (Literary and Artistic Property) หมายถึง 
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และการใช้สติปัญญาของมนุษย์ในการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเหล่านั นผ่านสื่อต่างๆ  ได้แก่ ลิขสิทธิ์24 

ทฤษฎีคุ้มครองป้องกันเป็นรากฐานส้าคัญของกระบวนการน้าเครื่องหมายการค้าเข้าสู่ระบบ
จัดเก็บและรวบของภาครัฐ ซึ่งก้าหนดกฎเกณฑ์การยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าจะต้อง
มีลักษณะใดและห้ามมีลักษณะใดบ้าง จากนั นจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่ มีความเหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนหรือไม่ เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบในขั นตอนต่าง ๆ แล้วเครื่องหมาย
การค้านั นจึงจะสามารถน้าไปประกาศลงโฆษณาการรับจดทะเบียนให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียยื่นคัดค้าน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ เมื่อครบก้าหนดการประกาศโฆษณาและไม่มีผู้ใด
คัดค้าน เครื่องหมายการค้านั นจึงจะได้รับการจดทะเบียนและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

จ. ทฤษฎีทางเศรษฐกิจ (Economic Theory) 

 ทฤษฎีทางเศรษฐกิจ มีแนวคิดส้าคัญคือการพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการคิดค้น
หรือสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ กล่าวคือ สิ่งประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อเมื่อสิ่ง
เหล่านั นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างคุ้มค่า โดยรัฐกับผู้ประดิษฐ์จะมีนิติ

                                                 
24 พิเชฐ คุ้มพะเนียด, แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, ปัญหาการ

ละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์: ศึกษากรณีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดึงสัญญาณภาพและเสียง
จากโรงภาพยนตร์, accessed May 7, 2017 from http://dspace.bu.ac.th/bitstream/ 
123456789/1067/1/Pichet.kump.pdf.. 
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สัมพันธ์ต่อกันในลักษณะต่างตอบแทน  (Quid Proud)  กล่าวคือ รัฐได้รับการเปิดเผยข้อมูล
สาระส้าคัญของสิ่งประดิษฐ์จากผู้ประดิษฐ์และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั นต่อสาธารณชน และรัฐจะให้
ความคุ้มครองสิทธิในสิ่งประดิษฐ์นั นแก่ผู้ประดิษฐ์เป็นการตอบแทน  จากนั น ผู้ประดิษฐ์จะต้องน้า
องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไปต่อยอดในการวิจัยและพัฒนาให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ น โดยมี
จุดมุ่งหมายสูงสุดคือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ นเหล่านั นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อรัฐ ทั งนี  รัฐมี
อ้านาจในการใช้อ้านาจบังคับให้ผู้ประดิษฐ์ต้องจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ในลักษณะการจดทะเบียน
สิทธิบัตรเชิงบังคับ 
 ในส่วนของเครื่องหมายการค้า ทฤษฎีทางเศรษฐกิจให้การรับรองคุณค่าของเครื่องหมาย
การค้าว่าเป็นสิทธิที่มีอยู่จริงและมีราคา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
  

ฉ. แนวคิด เรื่อง เครื่องหมายการค้ากับประสิทธิภาพของสินค้า (Trademark and Efficiency) 

 ในมุมมองทางกฎหมาย เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ไม่ได้อยู่ในรูปของผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์เหมือนลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน
ทางปัญญา แต่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสินค้าในการซื อขายสินค้า 
 โดยปกติเครื่องหมายการค้ามักเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกซื อสินค้าของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการแสดงถึงชื่อเสียงของผู้ผลิตสินค้า เป็นผลโดยตรง
ในการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าสร้างสรรค์สินค้าที่ดี มีคุณภาพเพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคและ
การค้าขายของตนเอง แนวคิดนี สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีทางเศรษฐกิจ (Economic Theory) 
และแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอีกด้วย ทั งนี  โดยสมมติฐานทางกฎหมายและแนวทาง
ตามหลักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่า เครื่องหมายการค้าเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลก้าไรและประโยชน์ทางการค้าต่าง ๆ กล่าวคือ 
 1) เครื่องหมายการค้าคือข้อมูลข่าวสาร 
 เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือในให้ข้อมูลข่าวสารและโฆษณาสินค้าอย่างหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาก ดังเช่นในกรณีวิกฤติการทางการค้า “Market for Lemons” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
ผู้ประกอบกิจการค้าขายสินค้าปล่อยสินค้าออกสู่ตลาดหลายชนิด หลายจ้าพวก และมีความแตกต่าง
กันในด้านคุณภาพและราคา อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างเหล่านี มิได้เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริโภคจะ
รับรู้ด้วย ดังนั น ผู้บริโภคจึงมักเลือกซื อสินค้าที่ราคาอยู่ในระดับกลาง ๆ ที่ตนเชื่อว่าเป็นอัตราราคาที่
คุ้มค่าที่สุด ทั งที่ความเป็นจริงนั นผู้ขายได้ก้าหนดให้สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดมีราคาแพงที่สุด และ
สินค้าท่ีมีคุณภาพล้าดับรองลงมามีราคาที่ลดต่้าลง ดังนั น จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ “สินค้าเลวไล่สินค้า
ดีออกจากตลาด” เนื่องจากผู้ซื อมีก้าลังการซื อเพียงสินค้าราคากลางถึงราคาถูกที่มีคุณภาพต่้าเท่านั น 
ปัญหานี ถือได้ว่าเป็นปัญหาต่อผู้บริโภคอย่างมากในการเลือกซื อสินค้าต่าง ๆ เนื่องจากมีข้อมูล
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ประกอบการตัดสินใจที่มากมากพอ จนต่อมาได้เกิดกระแสการรณรงค์ก้าจัดผู้ประกอบการที่ไม่มี
คุณธรรมออกจากระบบทางการค้าโดยเลือกซื อเฉพาะสินค้าที่มาจากผู้ประกอบการที่ผู้บริโภคเคย
บริโภคสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามีคุณภาพดีและราคาเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดังนั น เครื่องหมายการค้าจึง
เป็นค้าตอบส้าหรับปัญหาดังกล่าวในการท้าหน้าที่แสดงว่าสินค้านั นเป็นสินค้าที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบการรายใด โดยเครื่องหมายการค้านั นจะแสดงให้เห็นทั งข้อมูลเบื องต้นของสินค้าและราคา 
เครื่องหมายการค้าจึงเปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าไปโดยปริยาย 
 ด้วยเหตุผลนี  เครื่องหมายการค้ายังส่งผลให้เกิดกระแสเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบกิจการในการรักษาชื่อเสียงของตนในกรณีที่พบว่าสินค้าที่ผู้บริโภคซื อไปนั นไม่ได้
มาตรฐานหรือไม่ตรงตามความประสงค์ของผู้บริโภคอีกด้วย 
 2) เครื่องหมายการค้ากับการแบ่งระดับสินค้า 
 ในแง่ของการจัดจ้าหน่าย เครื่องหมายการค้าและยี่ห้ออาจเป็นตัวก้าหนดระดับของสินค้าโดย
ผู้ผลิตและจุดมุ่งหมายในการผลิตสินค้า ดังนั นจึงอาจกล่าวได้ว่าเครื่องหมายการค้ามีผลโดยตรงต่อ
กิจกรรมเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 จากกรณีการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ประกอบกิจการค้าขายกับผู้บริโภคที่ไม่เพียงพอจนเป็น
เหตุให้เกิดความล้มเหลวทางการตลาด เครื่องหมายการค้าจึงเข้ามามีบทบาทในการสร้างความ
หลากหลายและการกระจายอ้านาจทางการค้า ในขณะเดียวกันเครื่องหมายการค้าก็ช่วยส่งเสริมความ
ได้เปรียบทางการค้ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ยิ่งยกระดับขึ นไปอีกด้วย อาทิ กรณีผู้ประกอบการ
ธุรกิจรายย่อย (SME) ย่อมไม่อาจสร้างสินค้าให้มีคุณภาพสูงดังเช่นผู้ผลิตรายใหญ่ที่เพียบพร้อมไปด้วย
บุคคลากรที่มีความสามารถและงบประมาณส้าหรับการวิจัยและพัฒนาสินค้า ดังนั น ผู้ประกอบธุรกิจ
รายย่อยแม้จะมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองแต่ก็มิได้เป็นการรับประกันถึงคุณภาพของสินค้าได้
เทียบเท่ากับเครื่องหมายการค้ามีผู้บริโภคเชื่อถือในคุณภาพมาก่อนแล้ว เป็นต้น  
 นอกจากนั น เครื่องหมายการค้ายังสามารถช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการค้าขายได้โดยการ
น้ามาบวกเข้ากับการท้าสัญญาซื อขายสินค้าพร้อมกับสิทธิในการประกอบกิจการ โดยเครื่องหมาย
การค้าเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายสิทธิและผู้ซื อสิทธิ ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ
สัญญาเฟรนไชส์ (Franchising Contract) กล่าวคือ การให้ สิทธิพิเศษที่บุคคลหรือบริษัทผู้ผลิตหนึ่ง 
ขายให้แก่บุคคลหรือบริษัทอีกแห่งหนึ่งในการจัดจ้าหน่ายสินค้า และบริการแต่เพียงผู้เดียวในอาณา
เขตหนึ่งๆ ที่ตกลงกัน การขายสิทธิการจ้าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนั น ไม่เพียงแต่สิทธิการใช้ ตรายี่ห้อของ
บริษัทผู้ผลิตเท่านั น แต่ยังรวมถึงการบริหาร การจัดองค์กรและอ่ืนๆ ที่จะท้าให้ผู้ซื อสิทธิการจ้าหน่าย
แต่ผู้เดียวประสบความส้าเร็จในการด้าเนินงาน ตัวอย่างเช่น กิจการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจาก
ต่างประเทศทั งหลาย เป็นต้น 
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 3) ลักษณะเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า 
 โดยหลัก การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอยู่ เสมอจะสามารถยกระดับ
ขอบเขตความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจาก 
โดยธรรมชาตินั นเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทหนึ่ง ความแตกต่างกันข้อง
เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ย่อมเป็นได้ทั งเครื่องมือช่วยส่งเสริมและลดทอนความปลอดภัยจากการถูก
ละเมิดสิทธิไปพร้อม ๆ กัน ตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั งนี  ไม่ว่าจะ
กรณีใดก็ตาม เครื่องหมายการค้ายังเป็นข้อมูลสื่อสารส้าคัญที่จะสื่อถึงสินค้าและคุณภาพสินค้า ช่วย
ท้าให้ผู้ประกอบกิจการค้าขายลดต้นทุนการโฆษณาสินค้าดังกล่าวไปเช่นกัน 
 นอกจากนั น เครื่องหมายการค้ายังเกิดจากการจัดเรียงเศรษฐศาสตร์ของสัญลักษณ์และ
ตัวอักษรและรวบรวมสิ่งเหล่านั นเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ เครื่องหมายการค้าที่ถูกออกแบบมาจากภาพใน
จินตนาการ ไม่มีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับความพึงพอใจส่วนบุคคล เครื่องหมายการค้าเป็นนวนิยายที่สมบูรณ์
แบบ ไม่มีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับจ้านวนรูปภาพหรือตัวอักษร ไม่จ้าเป็นต้องให้เหตุผลหรือข้อมูลเพ่ิมเติม 
และใช้สัญลักษณ์ใด ๆ ที่มีอยู่ได้โดยเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
ของบุคคลอื่น หากผู้ใดฝ่าฝืนและละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนโดยทุจริตจะต้องได้รับโทษตาม
กฎหมายทั งทางอาญาและค่าเสียหายที่เจ้าของที่แท้จริงของเครื่องหมายการค้าได้รับผลกระทบจาก
การละเมิดนั นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่อาจสร้างผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจเป็นวงกว้างมากกว่ามูลค่าของสินค้าเท่านั น ดังนั นเครื่องหมายการค้าจึงมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของผู้ประกอบกิจการค้าขายเป็นอย่างมาก25 

ช. ลักษณะบ่งเฉพาะและโครงสร้างทางการตลาด 
 ในการประกอบกิจการค้า การแข่งขันทางการค้าย่อมเกิดขึ นอยู่เป็นปกติ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้ามักเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนจากการแข่งขันที่
ไม่เป็นธรรม แต่ก็มิได้เป็นผลกระทบส้าคัญใด ๆ ต่อผู้บริโภค 
 Landes and Posner ได้ยกตัวอย่างรูปแบบสมมติการแข่งขันทางการค้าที่สมบูรณ์ในอุดม
คติเก่ียวกับราคาของสินค้าว่าผู้ประกอบกิจการค้าขายสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาของตน
ลงโดยใช้เครื่องหมายการค้าแทน ในขณะที่ยังคงขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ น ทั งนี  ความต้องการใน
การซื อสินค้ายังคงเดิม โดยเครื่องหมายการค้าท้าหน้าที่ให้ข้อมูลสินค้าและการรับรองคุณภาพสินค้า 

                                                 
25 Nicholas S. Economide, THE ECONOMIC OF TRADEMARKS, accessed July 5, 

2017 from http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_ 
Trademarks.pdf.  
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เป็นส่วนหนึ่งที่รวมเข้ากับองค์ประกอบของการขายสินค้าทั งหมดซึ่งแนบเนียนจนผู้บริโภคไม่สามารถ
สังเกตได ้

ในกรณีนี  ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าก่อให้เกิดผลส้าคัญเกี่ยวกับข้อมูลสื่อสาร
ทางการค้าสองประการ กล่าวคือ 1) ผลของข้อมูลสื่อสารที่แน่นอน (Absolute Informational 
Effect) เครื่องหมายการค้าแสดงถึงข้อมูลที่แน่นอนว่าเป็นสินค้าของผู้ประกอบกิจการค้าขายรายใด 
และ 2) ผลของข้อมูลสื่อสารที่แตกต่าง (Differential Informational Effect) เป็นกรณีที่เครื่องหมาย
การค้าท้าหน้าที่ให้ข้อมูลและแสดงถึงความแตกต่างระหว่างสินค้านั น ๆ กับสินค้าอ่ืน คุณลักษณะ
ประการนี ท้าให้ผู้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจะต้องบัญญัติค้านิยามของเครื่องหมาย
การค้าให้เหมาะสมและแน่นอน ยึดโยงต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อผู้บริโภค ดังเช่นกรณีที่มีคดี
เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ นสู่ศาล มักเป็นเรื่องที่โต้แย้งกันเก่ียวกับความเหมือน คล้าย หรือแตกต่าง 
ของเครื่องหมายการค้าที่กล่าวอ้างกับเครื่องหมายการค้าอ่ืน ซึ่งถือได้ว่าสิ่งเหล่านี ล้วนเป็นความ
แตกต่างของลักษณะบ่งเฉพาะทั งสิ น 

ในส่วนของมูลค่าของเครื่องหมายการค้านั น กล่าวได้ว่า มูลค่าของเครื่องหมายการค้าขึ นอยู่
กับอ้านาจในการขายสินค้า ไม่ใช่เพียงแค่ประโยชน์ใช้สอยของเครื่องหมายการค้า แต่ยังหมายความ
รวมถึงจุดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ในตัวสินค้านั นด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี เจ้าของสินค้าล้วนสามารถ
สร้างและปรับปรุงพัฒนาสินค้าของตนได้อยู่เสมอ ทั งนี  เครื่องหมายการค้าน้ามาซึ่งมิติการแบ่งแยก
ความแตกต่างในการค้าขายสินค้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในโครงสร้างทางการตลาด 
กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าท้าให้สินค้าแต่ละชิ นแตกต่างกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ข้อจ้ากัด
เหล่านี อาจน้ามาซึ่งการผูกขาดทางเศรษฐกิจ โดยที่หากผู้ผลิตสินค้ารายใดสามารถผลิตสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างจากผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของสินค้าเหล่านั นแล้ว ย่อม
ท้าให้สินค้าของตนกลายเป็นสินค้าที่ผูกขาดตลาด อยู่เหนือกว่าสินค้าของผู้อื่นเช่นกัน26 

ซ. เครื่องหมายการค้าเป็นสินทรัพย์และสินค้า 
การเกิดขึ นของความภักดีต่อแบรนด์สินค้า (Brand Loyalty) ย่อมเป็นการบ่งบอกถึง

ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเครื่องหมายการค้ากับผู้บริโภคซึ่งเกิดจากความรู้สึกทางอารมณ์และ
เหตุผลในทางจิตวิทยาซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายส้าคัญที่ผู้ประกอบกิจการค้าขายพึงปรารถนาจะได้รับต่อ
เครื่องหมายการค้าและสินค้าของตน ถือได้ว่าเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจอีกทฤษฎีหนึ่ง 

                                                 
26 Giovanni B.  Ramello, What’s in a Sign? Trademark Law and Economic 

Theory, accessed October 5, 2017 from http: / / polis. unipmn. it/ pubbl/ RePEc/ 
uca/ucapdv/ramello73.pdf. 
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ทั งนี  ความภักดิ์ดีต่อแบรนด์สินค้าเหล่านี  สามารถท้าให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้าสามารถเพ่ิม
มูลค่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความนิยมให้สูงขึ นได้ ทั งนี  หากการเพ่ิมมูลค่าเหล่านั น
สมเหตุสมผลและยังอยู่ในขอบเขตของการรับรองคุณภาพของสินค้าดังเดิม ผู้บริโภคก็ยินดีที่จะซื อ
สินค้าด้วยจ้านวนเงินที่มากขึ น 

ในขณะเดียวกัน เครื่องหมายการค้าย่อมประกอบไปด้วยสิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าดังกล่าว โดยสิทธินี ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอย่างหนึ่งที่เจ้าของสามารถจ้าหน่ายและส่ง
มอบสิทธินั นให้แก่ผู้ซื อที่พึงพอใจที่จะรับช่วงต่อในการใช้เครื่องหมายการค้าให้การประกอบกิจการ
ค้าขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านี ต่อไป 

2.1.4 ลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า 
 ก. เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย (Mark) ดังที่กล่าวมาแล้วในเบื องต้นว่า
จุดเริ่มต้นของเครื่องหมายการค้าคือการสร้างเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์  (Symbol) ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะของแต่ละกิจการร้านค้า ดังนั น เครื่องหมายการค้าจึงต้องเป็นเครื่องหมายหรือกลุ่มเครื่องหมาย 
ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี อาจปรากฏอยู่ในรูปแบบของภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ค้า 
ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันก็ได้ 
 ข. มีวัตถุประสงค์ที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าจะต้องประกาศ แสดง เผยแพร่ หรือใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้เผยแพร่แก่
สาธารณชนโดยสุจริต เพ่ือเป็นการรับรองการอ้างสิทธิของตนว่าการยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าของตนนั นเนื่องจากมีความประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของตนอย่าง
แท้จริง มิได้เป็นการจดทะเบียนแล้วไม่ใช้จริงแต่เพียงเพ่ือประสงค์จะกีดกันหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อ่ืนได้
ใช้เครื่องหมายการค้านั นเท่านั น  
 ค. เพ่ือแสดงความแตกต่างของสินค้า ในการสร้างเครื่องหมายการค้าขึ นมาใช้กับสินค้าใด ๆ 
นั น เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมต้องมีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือจ้าแนกสินค้าของตนออกจากสินค้า
ของผู้อ่ืน ทังนี  อาจกระท้าได้โดยการออกแบบหรือสร้างจุดเด่นส้าหรับเครื่องหมายเหล่านั นให้มี
ลักษณะบ่งเฉพาะ หากการสร้างเครื่องหมายการค้าเพ่ือให้ใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน 
โดยเจตนาลอกเลียนหรือให้ผู้ซื อเข้าใจผิดย่อมเป็นการสร้างเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต27 

2.1.5 ประเภทของเครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายการค้าสามารถจ้าแนกได้เป็นหลายประเภท เป็นไปตามเกณฑ์การจ้าแนกต่างๆ ดังนี  

                                                 
27 อ้างถึงแล้ว, เชิงอรรถ 13 
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ก. จ้าแนกตามลักษณะการใช้ สามารถแบ่งเครื่องหมายการค้าได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1) เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า 
เพ่ือแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั นแตกต่างกับสินค้าที่ ใช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 
 2) เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ
บริการ เพ่ือแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั นแตกต่างกับบริการที่ใช้
เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น 
 3) เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่
หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก้าเนิด 
ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค้านั น หรือเพ่ือรับรองเก่ียวกับสภาพ 
คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั น28 

ข. จ้าแนกตามการจดทะเบียน สามารถแบ่งเครื่องหมายการค้าได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1) เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของ
เครื่องหมายมีความประสงค์จะใช้กับสินค้าหรือบริการของตน และได้ด้าเนินการยื่นค้าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียน และได้รับการพิจารณาให้
ประกาศโฆษณาและรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั นแล้ว 
 2) เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของมีความ
ประสงค์จะใช้กับสินค้าหรือบริการของตน แต่ยังไม่ได้ด้าเนินการยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณารับจด
ทะเบียน หรือ  ไม่มีคุณสมบัติบางประการที่จะพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย 

ค. จ้าแนกตามชื่อเสียง สามารถแบ่งเครื่องหมายการค้าได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1) เครื่องหมายการค้าทั่วไป หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายสร้างสรรค์ขึ น
ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนแล้วและน้ามาใช้กับสินค้าแล้วหรือไม่ก็ตาม 
 2) เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย หมายถึง เครื่องหมายการค้ าที่ใช้กับสินค้าหรือ
บริการที่มีการจ้าหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่าง
แพร่หลายตามปกติโดยสุจริตไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจนท้าให้สาธารณะชนทั่วไป หรือ

                                                 
28 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 
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สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี จนเครื่องหมายการค้านั นมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่
ผู้บริโภค 

2.1.6 การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า 

 การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั น 
จะต้องได้รับรองตามกฎหมาย การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าแบ่งเป็น 
 ก. การได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้ 
 จากลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้าดังที่กล่าวเบื องต้น จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องหมาย
การค้ามีความส้าคัญเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้
เครื่องหมายการค้านั นกับสินค้าจริงและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั นจนมีชื่อเสียงแพร่หลายอยู่
ก่อนแล้ว ดังนั น กฎหมายจึงควรให้ความคุ้มครองกับผู้ที่น้าเครื่องหมายการค้านั นมาใช้ก่อนให้มีสิทธิ
ดีกว่าบุคคลอ่ืนที่น้าเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันมาใช้ในภายหลัง 

 ข. การได้มาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน 
 เป็นแนวคิดที่เห็นว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้านั นควรพิจารณาจากการยื่นค้าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าต่อหน่วยงานของรัฐ ทั งนี  เป็นการง่ายต่อการพิสูจน์ว่าบุคคลใดมีสิทธิดีกว่าในการ
ใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่ง หากบุคคลใดยื่นค้าขอจดทะเบียนก่อนย่อมได้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั น
ก่อน และสิทธินี เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั น หากผู้ใดน้า เครื่องหมาย
การค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วมาใช้โดยปราศจากความยินยอมย่อมเป็นการกระท้าที่ถือว่าเป็นการละเมิด
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น29 

2.1.7 การกระท้าการอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า 
 การกระท้าอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืน มีหลายลักษณะ กล่าวคือ 
 1) การล่วงสิทธิ (Infringement) 
 หมายถึง  กรณีที่มีบุคคลอ่ืนมาใช้เครื่องหมายการค้านั นส้าหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยค้าว่า “ใช้เครื่องหมายการค้า” นั น หมายความ
รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ถูกล่วงสิทธิด้วย ทั งนี  ศาลของ
ประเทศเยอรมันมีหลักเกณฑ์เพ่ือพิจารณาความเหมือนคล้ายดังกล่าว ได้แก่ 

                                                 
29 วัส ติงสมิธ , สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า , ค้าอธิบายเครื่องหมายการค้า 

(กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์นิติธรรม, 2545) หน้า 80. 
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1.1) ความเหมือนคล้ายทางสายตา หมายถึง การสังเกตด้วยสายตาแล้วเห็นว่าเครื่องหมาย
การค้าทั งสองเหมือนกัน คล้ายกัน หรือพ้องกัน 

1.2) ความเหมือนคล้ายทางเสียงเรียกขาน หมายถึง เมื่อฟังเสียงเรียกขานของเครื่องหมาย
การค้าแล้วพบว่ามีความเหมือนคล้ายกันหรือพ้องเสียงกัน 

1.3) ความเหมือนคล้ายทางความหมาย หมายถึง เครื่องหมายการค้านั นไม่ได้พ้องรูป พ้อง
เสียง แต่มีความหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน 

2) การลวงขาย (Passing Off) 
 หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้านั น โดยตามค้าพิพากษาของศาลในประเทศอังกฤษมีความเห็นว่าการลวงขายมี
องค์ประกอบส้าคัญ คือ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจในทางการค้า (A Trader In the Course of Trade) แก่ลูกค้า ซึ่งอาจท้าให้เสียหายแก่
ธุรกิจ (Business) หรือความนิยมทางการค้า (Goodwill) ของบุคคลอ่ืน ซึ่งก่อหรือน่าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายที่แท้จริง (Actual Damage) 
 
3) การปลอมเครื่องหมายการค้า  

หมายถึง การท้าให้เหมือนของจริง หรือตรงตามลักษณะเดิมของเครื่องหมายการค้า โดยมิ
จ้าต้องเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ 
4) การเลียนเครื่องหมายการค้า 
 หมายถึง การกระท้าที่ผู้กระท้ามิได้มีเจตนาปลอมเครื่องหมายการค้า หากแต่เพียงท้าให้
คล้ายคลึงกับของแท้ โดยอาจท้าให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าเป็นของแท้30 

2.2  กู๊ดวิลล ์

 “กู๊ดวิลล์” จัดเป็นทรัพย์สินที่ ไม่มีตัวตน ( Intangible Asset) เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า
นอกเหนือไปจากมูลค่าทางการค้าปกติ กู๊ดวิลล์ของผู้ประกอบการอาจเกิดจากเครื่องหมายการค้า ฐาน
ลูกค้าประจ้า ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ตลอดจน สิทธิบัตร หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น้าเสนอแก่สาธารณชน โดยกู๊ดวิลล์ปรากฏอยู่ ในทางวิชาชีพการบัญชี และ
กฎหมาย มาเป็นระยะเวลานานกว่า 200 ปี โดยมีนักวิชาการด้านต่าง ๆ ให้ค้านิยามและลักษณะ

                                                 
30 อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน, หน้า 95 - 127 
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ส้าคัญของกู๊ดวิลล์ไว้เป็นจ้านวนมาก ทั งในลักษณะที่สอดคล้องกันและแตกต่างกัน ดังค้ากล่าวของ  
Lord McNaughton ที่ว่า “กู๊ดวิลล์อธิบายง่ายแต่ก้าหนดค้านิยามยาก”31 

2.2.1 ความเป็นมาและความหมายของกู๊ดวิลล์ 
 กู๊ดวิลล์เป็นที่รู้จักในทางธุรกิจ ทางวิชาชีพการบัญชี และกฎหมาย เป็นครั งแรกราวศตวรรษที่ 
19 ซึ่งเป็นยุคที่การพาณิชยกรรมมีการพัฒนาขึ นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
ทวีปยุโรปและค่อยๆ แพร่ขยายไปทั่วโลก กอปรกับมีการค้าขายทั งในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
เกิดขึ นเป็นจ้านวนมาก ผู้ผลิตและผู้ประกอบกิจการค้าขายมีการค้าขายสินค้าในปริมาณครั งละมาก ๆ 
และมีกิจการที่เหมือนหรือคล้ายกันหลายกิจการ ดังนั นระบบการค้าขายจึงมีการแข่งขันที่สูง ในขณะที่
ความแตกต่างของสินค้าที่เกิดขึ นจากคุณภาพของสินค้าและชื่อเสียงของกิจการ รวมไปถึงคุณธรรม
ของผู้ประกอบการ สร้างความได้เปรียบทางการค้าแก่ผู้ประกอบการรายนั น ๆ โดยความได้เปรียบ
เหล่านั นถูกเรียกว่า “กู๊ดวิลล์”  

ความหมายแรกของค้าว่ากู๊ดวิลล์ เกิดขึ นโดย Bithell ได้ให้ค้านิยามของค้าว่ากู๊ดวิลล์ไว้ใน
พจนานุกรม “A Counting House Dictionary” ในปี ค.ศ.1882 (พ.ศ. 2425) ว่า “กู๊ดวิลล์ หมายถึง 
ผลประโยชน์ที่สัมพันธ์กับการประกอบธุรกิจที่มีชื่อเสียง โดยการประกอบธุรกิจที่ดีจะได้รับผลก้าไรที่
สูงกว่ากรณีปกติทั่วไป หากผู้ใดประสงค์จะขอรับโอนผลประโยชน์เหล่านั นจากผู้ประกอบการที่มีกู๊ด
วิลล์ก็สามารถกระท้าได้โดยวิธีการโอนกิจการอันมีค่าตอบแทน เรียกว่า “การขายกู๊ดวิลล์ในทาง
ธุรกิจ” ทั งนี  จากค้านิยามดังกล่าวมีใจความส้าคัญสองประการที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปจนถึง
ปัจจุบันกล่าวคือ 1) กู๊ดวิลล์เป็นผลประโยชน์หรือขอได้เปรียบทางการค้า และ 2) เป็นผลก้าไรที่
เกิดขึ นในอนาคต 
 โดย Dicksee และ Tillyard ได้วิเคราะห์ถึงใจความส้าคัญทั งสองประการ และน้ามาเรียบ
เรียงและขยายความให้เข้ากับคดีที่เกิดขึ นในขณะนั นเพ่ือสร้างค้านิยามของค้าว่ากู๊ดวิลล์  ปรากฏใน
หนังสือ “Goodwill and Its Treatment in Accounts” (1906)  โดยสรุปได้ว่า “กู๊ดวิลล์ หมายถึง 
ทรัพย์สินหมุนเวียนที่แสดงถึงผลประโยชน์หรือความได้เปรียบทางการค้าซึ่งอาจเกิดจากการเลือกซื อ
สินค้าของลูกค้าประจ้าและท้าเลในการประกอบกิจการค้าขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ
และความมีชื่อเสียงของกิจการนั น รวมไปถึงกู๊ดวิลล์อาจเกิดจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเจ้าของ
กิจการเอง ซึ่งกู๊ดวิลล์มักจะน้ามาซึ่งการบอกต่อและแนะน้าให้ซื อสินค้านั น ๆ ก่อนเสมอ โดย Dicksee 
เห็นว่า “กู๊ดวิลล์ คือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ นจากความสัมพันธ์และความมีชื่อเสียงที่มีต่อผู้บริโภคเจ้า
ประจ้าซึ่งมีต่อผู้ประกอบการเดิมเมื่อเริ่มกิจการใหม่” อย่างไรก็ตาม ค้านิยามนี ไม่เป็นที่ยอมรับ

                                                 
31 RC v Muller & Co's Margarine Ltd. (Court: House of Lords, 1901) 
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โดยทั่วไปในความเห็นทางกฎหมายซึ่งในขณะนั นได้มีค้าการวินิจฉัยในข้อกฎหมายที่เกิดขึ นจากคดีที่
เกี่ยวของกับกู๊ดวิลล์ในสมัยนั นที่ขึ นสู่ศาลเป็นจ้านวนมากโดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย
จารีตประเพณี ซึ่งความเห็นของ Lord Macnaghton ถือเป็นหนึ่งในค้านิยามทางกฎหมายที่ดีที่สุด
ของค้าว่ากู๊ดวิลล์ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “กู๊ดวิลล์ หมายถึง ผลประโยชน์หรือความได้เปรียบทางการค้า
ที่เกิดขึ นจากชื่อของสินค้า ความมีชื่อเสียง และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งกู๊ดวิลล์น้ามาซึ่งภาระทาง
ภาษีอีกอย่างหนึ่งด้วย” 
 ในปี ค.ศ. 1922 P.D. Leake ได้เขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกู๊ดวิลล์ ชื่อ “Commercial 
Goodwill.  Its History, Value and Treatment in Accounts” โดยอธิบายไว้ในเนื อหาส่วนที่
เรียกว่า “ทฤษฎีผลก้าไรพิเศษของกู๊ดวิลล์” (Super – Profit Valuation Theory of Goodwill) ซึ่ง
นิยามกู๊ดวิลล์ไว้ว่า หมายถึง สิทธิที่เกิดขึ นนอกเหนือจากผลก้าไรทางการค้าปกติ เป็นมูลค่าที่เพ่ิมขึ น
ในตัวสินค้า และสิทธินี สามารถซื อขายแลกเปลี่ยนกันได้ โดยผลก้าไรพิเศษนั นจะแตกต่างจากผลก้าไร
ทางการค้าปกติที่สินค้าจะมีมูลค่าลดลงในทุก ๆ ปี ในขณะที่ผลก้าไรพิเศษนี จะประกอบไปด้วย
ผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ นในส่วนของรายได้ท่ีนอกเหนือจากก้าไรจากรายได้หักลบด้วยรายจ่าย 
 ค.ศ. 1937 H.D. Seed ได้อธิบายถึงความเชื่อมโยงของกู๊ดวิลล์กับกฎหมายว่า กู๊ดวิลล์มีความ
เกี่ยวข้องกับ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ และจากงานวิจัยของเขายังพบ
อีกว่า กู๊ดวิลล์นั นเกี่ยวข้องและสร้างมูลค่าให้กับระบบธุรกิจทั งระบบ โดย H.D. Seed ได้บรรยายว่า 
กู๊ดวิลล์คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ นจากชื่อสินค้า ชื่อเสียง และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนความ
แปลกใหม่ในตัวสินค้า เป็นผลก้าไรในอนาคตที่ที่เจ้าของกิจการจะได้รับเพ่ิมมากขึ นกว่าปกติที่เคย
ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือ “Accounting Theory. An Outline of Its Structure” ของ Harry 
Norris ที่เขียนในปี ค.ศ. 1946 ซึ่งให้ค้านิยามของกู๊ดวิลล์ไว้ในความหมายที่ว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
ตัวก้าหนดคุณค่าของกู๊ดวิลล์นั นเป็นสิ่งที่รวมเข้าด้วยกันกับกู๊ดวิลล์ โดยกู๊ดวิลล์จะแยกออกมาต่างหาก
มิได้ โดยแนวคิดนี เป็นพื นฐานที่นักบัญชีส่วนใหญ่ยอมรับและเห็นด้วยว่ากู๊ดวิลล์ไม่สามารถแยกมูลค่า
เป็นของตนเองโดยปราศจากสิทธิอย่างอ่ืนได ้
 Gynther ในปี ค.ศ. 1969 กล่าวว่า กู๊ดวิลล์เป็นปัญหาที่ยุ่งยากในทางวิชาชีพบัญชีอยู่
ตลอดเวลาเรื่อยมา โดยได้แสดงความคิดเห็นว่า กู๊ดวิลล์นั นมีอยู่จริง ดังที่ เห็นจากสินทรัพย์ที่เกิดขึ น 
ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นรูปร่างของสินทรัพย์เหล่านี ก็ตาม ตัวอย่างเช่น ความสามารถพิเศษ ความรู้ 
ความสามารถในการจัดการองค์กร สถานการณ์การผูกขาดทางการค้า ความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ทางธุรกิจ ชื่อเสียงทางการค้า กระแสนิยม บุคลากรที่มีคุณภาพ ชื่อทางการค้า ตลอดจนการได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริโภค ล้วนเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในรายการทรัพย์สิน โดยมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี คือ
มูลค่าของกู๊ดวิลล์ เช่นเดียวกับ Gibson and Francis ที่กล่าวถึง ถึงความเชื่อมโยงระหว่างกู๊ดวิลล์กับ
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งบการเงินรวมขององค์กร พบว่า กู๊ดวิลล์คือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอยู่นอกเหนือจากเงินทุนในบัญชีราย
รายจ่ายขององค์กร 
 ในปี ค.ศ. 1981 ได้มีการจัดตั งคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
( International Accounting Standard Committee)  ขึ น ในการนี ได้มีการยกร่างข้อก้าหนด
เกี่ยวกับการบัญชีส้าหรับการรวมธุรกิจ (Accounting for Business Combinations) โดยมีการให้ค้า
นิยามของกู๊ดวิลล์ ว่าหมายถึง มูลค่าที่เพ่ิมขึ นจากราคาซื อขายตามที่ก้าหนดไว้ และในปี ค.ศ. 1983 
ได้มีการก้าหนดค้านิยามเพ่ิมเติมว่ากู๊ดวิลล์เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดขึ นจากสินทรัพย์ที่ไม่อาจ
ระบุตัวตนได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 2010ได้มีการบัญญัติค้านิยามของกู๊ดวิลล์แทนค้านิยามเดิม โดย
ก้าหนดให้กู๊ดวิลล์ หมายถึง ผลปประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต เกิดขึ นจากสินทรัพย์ที่ไม่สามารถ

ระบุเป็นแยกรายการและไม่สามารถแยกออกจากทรัพย์สินอื่นได้32 

 ค้านิยามดังกล่าวเป็นการยืนยันว่ามูลค่าของธุรกิจมีมากกว่าผลรวมทรัพย์สินทางบัญชี ทั งนี  
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีและการเงิน (The Financial Accounting Standards Board) ได้
ให้ค้านิยามของค้าว่ากู๊ดวิลล์ไว้ในเรื่องกู๊ดวิลล์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ ว่าหมายถึง มูลค่ารวมใน
การพิจารณาซื อ และ ผลประโยชน์ใด ๆ อันอยู่นอกเหนือความควบคุมและอยู่นอกเหนือจากเป้าหมาย
ที่บริษัทตั งไว้  
 อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมายนั น ปรากฏว่ายังไม่มีองค์กรกฎหมายระหว่างประเทศองค์กรใด
ออกบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกู๊ดวิลล์ โดยในประเทศที่ใช้กฎหมายระบบจารีตประเพณี มีการน้า
บทบัญญัติเกี่ยวกับกู๊ดวิลล์ของฝ่ายวิชาชีพบัญชีมาทดลองปรับใช้ในบางกรณี โดยธรรมเนียมปฏิบัติ
ทางกฎหมายกว่าร้อยปีที่ผ่านมานั นมักยึดถือค้านิยามตามแนวความคิดของวิชาชีพบัญชีเช่นกัน ซึ่ง
อาจสรุปได้ว่า ในมุมมองของกฎหมายนั น กู๊ดวิลล์ ประกอบไปด้วย สถานที่ตั งในการประกอบธุรกิจ 
ความสัมพันธ์ทางสังคมและทางธุรกิจ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทักษะในการท้างาน 
คุณภาพในการให้บริการหรือคุณภาพในการขายสินค้า ความภักดีในตัวสินค้าของผู้บริโภค รวมถึง
ชื่อเสียงของธุรกิจ รวมเข้าด้วยกัน โดยในมุมมองของกฎหมายนั นเห็นว่ากู๊ดวิลล์นั นเป็นส่วนประกอบ
ส้าคัญในการด้าเนินธุรกิจและน้ามาซ่ึงผลประโยชน์มหาศาล 
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับค้านิยามของกู๊ดวิลล์ดังที่กล่าวมาทั งหมดนั น ผู้วิจั ยสรุปได้ว่า กู๊ด
วิลล์ หมายถึง ผลประโยชน์ ผลก้าไร หรือความได้เปรียบทางการค้า ที่เพ่ิมขึ นจากมูลค่าการซื อขายกัน
ตามปกติ โดยเกิดจาก ความสามารถพิเศษ ความรู้ ความสามารถในการจัดการองค์กร สถานการณ์
การผูกขาดทางการค้า สถานที่ตั งในการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางสัง คมและทางธุรกิจ 

                                                 
32 Raluca Valeria RATIU and Adriana QTUDOR, The Definition of Goodwill- a 

Chronological Overview, accessed May 20, 2560 from https://bit.ly/2HS3Arq. 
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เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทักษะในการท้างาน คุณภาพในการให้บริการหรือคุณภาพใน
การขายสินค้า ความภักดีในตัวสินค้าของผู้บริโภค รวมถึงชื่อเสียงของธุรกิจ ประกอบเข้าด้วยกัน 
โดยกู๊ดวิลล์จัดเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งขององค์กรทางธุรกิจ เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและไม่
สามารถแยกออกจากสิทธิหลักท่ีเป็นจุดก้าเนิดของกู๊ดวิลล์ได้ 

 

2.2.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับกู๊ดวิลล์ 
2.2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) 

 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีลักษณะ 
ทางกายภาพ แต่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ไม่สามารถจับต้องได้ อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กิจการ และ จะให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั นเกิดขึ นเมื่อการพาณิชยกรรมได้เข้าสู่ เศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
Economy) ที่มีปัจจัยในการประกอบกิจการหลักสามประการ ได้แก่ องค์ความรู้ (Knowledge) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ( Information Technology and Internet) และต้นทุน
ภายในองค์กร (Organizational Capital) โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีลักษณะส้าคัญ ดังนี  

1) สามารถระบุสินทรัพย์ได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะต้องสามารถระบุแยกลักษณะได้
อย่างชัดเจน สินทรัพย์นั นจะต้องมีความเป็นเอกเทศ กล่าวคือ กิจการสามารถน้าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์นั นไปให้เช่า ขายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

2) อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ หมายถึง กิจการมีอ้านาจในการควบคุม หรือใช้สินทรัพย์ 
และสามารถจ้ากัดไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์นั นได้ 

3)  ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หมายถึง รายได้ที่จะเกิดขึ นจากการขาย
ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้หรือประโยชน์อ่ืนที่เกิดขึ นจากการใช้สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนนั น เช่น สินทรัพย์ทางปัญญาที่น้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอาจท้าให้ต้นทุนการผลิตในอนาคต
ลดลง33 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งาน
จ้ากัดตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามสัญญา และ สินทรัพย์ที่ไม่จ้ากัดอายุการใช้งาน เช่น 
เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม 

                                                 
33 Robert F. Reilly and Robert P. Schweihs, Intangible Asset Valuation 

Approaches, Methods, and Procedures, Valuing Intangible Assets (New York: McGraw-
Hill, 1999), c1. 
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1) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจ้ากัด 
1.1) สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลมอบให้แก่บุคคลที่ประดิษฐ์

คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ขึ น สิทธิดังกล่าวมีมูลค่าที่จะจ้าหน่ายจ่ายโอนได้ หรือสิทธิบัตร คือเอกสิทธิ์ที่รัฐบาล
ให้แก่ผู้ที่ท้าการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือมีกรรมวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดอันนับได้ว่ามีประโยชน์
ส้าหรับกิจการที่ได้สิทธิบัตรมาโดยการซื อ แต่ถ้าเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ นเองภายในกิจการ ราคา
ต้นทุนจะรวมค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าและพัฒนาจนประสบความส้าเร็จ ค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียให้กับ
รัฐ ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดีเมื่อถูกล่วงล ้าสิทธิ แต่ถ้าเป็นกิจการที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรเป็นผู้แพ้คดี
ย่อมหมายความว่าสิทธิบัตรนั นจะไม่มีค่าอีกต่อไป จึงควรจ้าหน่ายจากบัญชี 

สิทธิบัตร แบ่งได้ 2 ประเภท  
 ก. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) หมายถึง สิทธิในการประดิษฐ์ขึ นใหม่หรือมี

การประดิษฐ์ที่ดีกว่าเดิมเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์กรรมวิธีใน
การผลิต การรักษาตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามปกติ สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ 
20 ปี นับจากวันที่กิจการขอจดทะเบียน 

ข. สิทธิบัตรการออกแบบ (Product Design Patent) หมายถึง สิทธิในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรการออกแบบจะมีอายุ 10 ปี 
นับจากวันที่ขอรับสิทธิบัตรราคาทุนของสิทธิบัตรได้จากราคาซื อรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

1.2) ลิขสิทธิ์ (Copyrights) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายที่ผู้ท้าวรรณกรรมหรือศิลปกรรม เช่น 
นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม นักแสดง ภาพยนตร์ การถ่ายทอดเสียง ภาพวิทยุโทรทัศน์ รวมทั ง
สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารชน ลิขสิทธิ์จะมีผลทันทีที่สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน 
เจ้าของมีสิทธิท้าซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ ให้เช่าต้นฉบับ หรือท้าส้าเนาหรือให้ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ลิขสิทธิ์
จะคุ้มครองตลอดชีวิตขอผู้สร้างสรรค์ผลงาน และจะคุ้มครองระยะอีก 50 ปี เมื่อผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต
ลิขสิทธิ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถต่ออายุได้ แต่ซื อขายกันได้ ราคาทุนของลิขสิทธิ์ที่จะน้ามาใช้ในการ
ลงบัญชีก็คงใช้ราคาต้นทุน บวกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

1.3) สัมปทานและใบอนุญาต (Franchises and Concession) หมายถึง สัญญาที่รัฐให้สิทธิ
แก่เอกชน  เพ่ือประกอบกิจการเฉพาะอย่าง หรือเพ่ือขายผลิตภัณฑ์หรือบริหารแต่ผู้เดียว สัญญานี จะ
มีก้าหนดเวลาหรือไม่ก็ได้ เช่น ธุรกิจผลิตน ้าอัดลม ธุรกิจอาหารจานด่วน  เป็นต้น หรือสัมปทาน
เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ ด้าเนินกิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น 
สัมปทานเรือข้ามท่าแม่น ้าเจ้าพระยา สัมปทานป่าไม้ สัมปทานเหมืองแร่ และสัมปทานเดินรถประจ้า
ทาง เป็นต้น ราคาทุนของสัมปทาน จ้านวนเงินที่จ่ายให้เจ้าของสัมปทาน รวมค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  
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1.4) สิทธิการเช่า (Leaseholds Right) หมายถึง สิทธิที่ได้รับเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่เช่าจาก
เจ้าของสินทรัพย์โดยตรงตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งปกติจะมีระยะเวลานาน เช่น ที่ดิน 
ส่วนสัญญาเช่า (Lease Agreement) เป็นข้อตกลงเพ่ือให้ได้สิทธิในการเช่าทั งในสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าจากเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง ตามระยะเวลาที่ก้าหนดในสัญญามักเป็นระยะ
เวลานาน เช่น ที่ดิน อาคาร เป็นต้น ปกติผู้ให้เช่ามักจะก้าหนดให้ผู้เช่าจ่ายเงินจ้านวนหนึ่งในวันท้า
สัญญาเงินจ้านวนนี จะเป็นการจ่ายล่วงหน้าจ้านวนมาก จึงควรบันทึกบัญชีสิทธิการเช่าไว้ และตัด
จ้าหน่ายออกให้หมดภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในสัญญาเช่า ถ้ามีการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือ
รายปี ค่าเช่าจ้านวนนี ถือเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละงวดที่จะต้องจ่ายช้าระ 

1.5) รายชื่อลูกค้า (Customer List) เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น รายชื่อ
ลูกค้า ค้าสั่งซื อ ค้าสั่งผลิต เป็นต้น บางกิจการอาจเลิกผลิตสินค้าแล้ว แต่ลูกค้าเก่ายังคงต้องสั่งซื อ
สินค้านั น กิจการสามารถน้าบัญชีรายชื่อลูกค้าขายต่อให้กับผู้ที่มาซื อกิจการต่อ 

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่จ้ากัด 
2.1) เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้า (Trademarks and Trade Names) คือ เครื่องหมาย

ที่ใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าเพ่ือแสดงว่าสินค้านั น มีค้ารับรอง มีชื่อเสียง โดยมีการจดทะเบียนการค้า  ควร
มีการบันทึกตามราคาทุน คือ ราคาซื อ รวมค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมทนายความ 
ต้นทุนในการออกแบบและรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ นเพ่ือคุ้มครองเครื่องหมายการค้า  รัฐบาลให้ความ
คุ้มครองสิทธิตามเครื่องหมายการค้าโดยมีก้าหนดเวลา 10 ปี และอาจต่ออายุได้ 

2.2) กู๊ดวิลล์หรือค่าความนิยม (Goodwill) หมายถึง ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่
จะได้รับจากสินทรัพย์ ซึ่งยังไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการแยกออกมาให้ชัดเจนได้  เกิดจาก
ปัจจัยที่มีค่าที่จะท้าให้ความสามารถในการท้าก้าไรสูงขึ น ซึ่งจะน้าไปสู่การเพ่ิมขึ นในมูลค่าของกิจการ
นอกเหนือจากมูลค่าของสินทรัพย์ คุณค่าดังกล่าวอาจเกิดจากการบุกเบิกท้าการค้ามานาน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีชื่อเสียงที่ดีเกี่ยวกับสินคาและบริการ มีกระบวนการผลิตหรือสูตรลับใน
การผลิตที่เป็นสูตรเฉพาะของกิจการ การผลิตมีประสิทธิภาพสูงท้าให้ประหยัดต้นทุนได้มาก 
มาตรฐานสินค้าดีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม มีทีมขายยอดเยี่ยม ทีมบริหารที่ดี ท้าเลที่ตั งดี 
ค่าความนิยมจะวัดได้เมื่อมีการขายกิจการออกไป  

ทั งนี  การวัดค่าของกู๊ดวิลล์อาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท กล่าวคือ 
ก. ค่าความนิยมแสดงถึงทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน ซึ่งให้ประโยชน์ต่อกิจการในด้าน

จุดเด่น โดยเฉลี่ยของกิจการเกินระดับปกติในด้านต่าง ๆ เช่น ความช้านาญ ความรอบรู้ทาง
เทคนิค การบริหารงาน การวิจัยและการส่งเสริมทางด้านการตลาด  

ข. ค่าความนิยมแสดงถึงก้าไรที่คาดว่าจะเกิดขึ นเกินกว่าก้าไรปกติในอนาคต 
โดยวิธีการก้าหนดมูลค่าของกู๊ดวิลล์ อาจท้าได้โดยดังนี  
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1) ตามมูลค่าของข้อตกลงระหว่างผู้ซื อและผู้ขายกิจการ 
2) ใช้ก้าไรสุทธิส่วนที่เกินกว่าอัตราปกติเป็นหลัก  และคูณกับจ้านวนปีที่

คาดว่าจะมีก้าไรเกินปกติต่อไป 
3) ใช้ก้าไรสุทธิส่วนที่เกินกว่าอัตราปกติเป็นหลัก และคิดว่าถ้าต้องการให้ได้

ก้าไรเพิ่มขึ นอีกเท่าจ้านวนนี  จะต้องลงทุนเพิ่มขึ นอีกเท่าใด34 
2.2.2.2 แนวคิดว่าด้วยค่าแห่งสิทธิ (Loyalty fee) 

 แต่เดิมนั น ค่าแห่งสิทธิ ถูกใช้ในกรณีที่เป็นการท้าสัญญาให้สัมปทานของรัฐแก่เอกชน โดยรัฐ
เปิดโอกาสให้เอกชนให้บริการหรือลงทุนในการสร้างและด้าเนินการจัดการทรัพย์สินหรือพื นที่ของรัฐ 
และโอนกลับมายังรัฐเมื่อถึงระยะเวลาตามที่ก้าหนด โดยเฉพาะในกรณีของทรัพยากรธรรมชาติที่โดย
หลักแล้วถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐแต่เพียงผู้เดียว แต่รัฐอาจมิได้ด้าเนินการเก็บเกี่ยวทรัพยากร
เหล่านั นด้วยตนเองอาจเนื่องมาจากเหตุผลด้านต้นทุน แรงงาน หรือเทคโนโลยี ก็อาจอนุญาตให้
เอกชนเข้าด้าเนินการและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รัฐ อาทิ การส้ารวจและขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ กิจการโทรคมนาคม การขนส่ง และการป่าไม้เป็นต้น ทั งนี  การช้าระค่าตอบแทนแก่รัฐอาจ
อยู่ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมรายปี หรือค่าส่วนแบ่งจากรายได้ที่เอกชนได้รับจากการด้าเนินกิจการ
ดังกล่าวก็ได้ 
 ต่อมาเมื่อการพาณิชยกรรมมีความก้าวหน้าขึ น จนเข้าสู่ยุคที่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัย
ส้าคัญในการด้าเนินกิจการของภาคเอกชน จึงเกิดแนวคิดในการอนุญาตใช้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชนขึ น เช่น การอนุญาตให้ท้าซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ 
การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และการอนุญาตให้น้าองค์ความรู้และการประดิษฐ์คิดค้นใน
ผลงานอันได้รับสิทธิบัตรไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม โดยผู้รับสิทธิตกลงจ่าย
ค่าตอบแทนในการให้อนุญาตใช้สิทธิดังกล่าว ค่าตอบแทนนี ถือได้ว่าเป็นค่าแห่งสิทธิเช่นเดียวกัน35 

ทั งนี  ดังที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าค่าแห่งสิทธินั นมีอยู่จริงและก่อให้เกิดรายได้แก่เจ้าของสิทธิ 
ดังนั น ค่าแห่งสิทธิจึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทหนึ่งที่บุคคลใดที่ได้รับรายได้จากค่าแห่งสิทธิ
เหล่านี มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 

                                                 
34 สภาวชิาชีพการบัญชี, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน, มาตรฐานการบัญชี, no. 38, accessed May 

25, 2560 from https://bit.ly/2qT1PTH. 
35 Christy Ashley and Erin A. Gillespie, The Effect of Loyalty Program Fees on 

Program Perceptions and Engagement, accessed June 1, 2560 from 
http://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1051&context=cba_facpubs 
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 แม่แบบอนุสัญญาภาษีซ้อน ของ OECD (OECD Model Tax Convention) ให้ความหมาย
ของค่าแห่งสิทธิไว้ว่า ค่าแห่งสิทธิ หมายถึง เงินที่ได้ช้าระเพ่ือเป็นค่าตอบแทน การใช้, สิทธิในการใช้
ซ่ึง: 

1) ลิขสิทธิ์ ในงานวรรณกรรม ศิลปกรรม งานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึง ภาพยนตร์ 
2) สิทธิบัตร 
3) เครื่องหมายการค้า 
4) แบบหรือหุ่นจ้าลอง (Design or Model) 
5) แผนผังสูตรลับ หรือ กรรมวิธีลับใด ๆ (Secret Formula or Process) 
6) ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ ทางวิทยาศาสตร์ ( Information 

Concerning Industrial, Commercial or Scientific Experience) 
โดยสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เอกชนสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิได้อาจแบ่งเป็น 3 

กรณี คือ  
1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licenses) ซึ่งจะครอบคลุมถึงการให้

สิทธิบัตร  สิ่งประดิษฐ์ ความลับทางการค้า และ Know-How) ข้อมูลความลับ ลิขสิทธิ์ในวัสดุอุปกรณ์ 
(Software, Databases, Instruction Manuals) 

2. การอนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่และให้ความบันเทิง (Publishing and Entertainment 
Licenses ซึ่งจะครอบคลุมลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินที่สร้างสรรค์ ได้แก่ หนังสือ ภาพยนตร์ วิดีโอเทป การ
ผลิตโทรทัศน์ ดนตรี และมัลติมีเดีย  

3. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและจัดจ้าหน่าย (Trademark and Merchandising 
Licenses) ซึ่งจะครอบคลุมเครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า รูปแบบทางการค้า (วิธีที่สินค้าหรือ
บริการถูกจัดเก็บหรือน้าเสนอ) และสิทธิของการน้าออกเผยแพร่สู่สาธารณชน 

การก้าหนดมูลค่าของค่าแห่งสิทธิอาจท้าได้หลายวิธี อาทิ การคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอด
รายรับ หรือจากผลก้าไรของธุรกิจ การคิดแบบอัตราคงที่หรือแบบเหมาจ่าย ไม่ว่าการใช้สิทธิเหล่านั น
จะมีรายรับมากน้อยเพียงใด แบบผสมหรือแบบขั นบันได หมายถึง มีอัตราคงที่จ้านวนหนึ่ง เรียกว่า
อัตราขั นต่้า และบวกกับส่วนแบ่งของรายรับโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น36  

2.2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับชื่อเสียงทางการค้า (Reputation) 
ชื่อเสียงทางการค้า เป็นสิทธิส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่บุคคลสามารถโต้แย้งสิทธิและน้าคดีขึ น

สู่ศาลในกรณีที่มีการละเมิดชื่อเสียงทางการค้าได้ โดยกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองชื่อเสียงทางการค้า

                                                 
36 จักรวาล อินทรมงคล, การตั้งค่ารอยัลตี้ฟีส์. accessed June 1, 2560 from 

http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=28. 
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ในด้านความคุ้มครองชื่อทางการค้า เกียรติยศ เกียรติภูมิ และความลับส่วนตัวของบุคคลใด ๆ ซึ่ง
กฎหมายของแต่ละประเทศก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความคุ้มครองชื่อเสียงทางการค้าที่แตกต่างกัน
ออกไปแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่าการโอนสิทธิในชื่อเสียงทางการค้านั นมิอาจกระท้าโดยล้าพัง แต่สิทธิใน
ชื่อเสียงทางการค้าจะติดไปกับการโอนกิจการหรือการโอนเครื่องหมายการค้าระหว่างองค์กรทาง
ธุรกิจ ซึ่งอาจค้านวณเป็นตัวเงินได้นอกเหนือไปจากมูลค่าของกิจการหรือเครื่องหมายการค้าตามปกติ 

จากลักษณะส้าคัญดังกล่าวท้าให้เกิดข้อสังเกตโดยนักวิชาการหลายคนว่าชื่อเสียงทางการค้า
และกู๊ดวิลล์นั นแท้จริงแล้วคือสิ่งเดียวกันหรือไม่  ทั งนี  โดยปกติจะไม่สามารถรับรู้ถึงมูลค่าของกู๊ดวิลล์
และชื่อเสียงทางการค้าได้หากปราศจากการประเมินมูลค่า อาทิ การจัดท้ารายการทรัพย์สินหรือบัญชี
งบดุลของบริษัท 

2.2.3 กู๊ดวิลล์กับเครื่องหมายการค้า 
จากแนวคิดรวมถึงบทบาทส้าคัญของเครื่องหมายการค้าในทางการค้า ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า 

เครื่องหมายการค้าเป็นชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ท้าหน้าที่แสดงถึงที่มาของสินค้า ยิ่งไปกว่านั น เครื่องหมาย
การค้าที่มีค่าความนิยมหรือกู๊ดวิลล์สูงจะช่วยให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจสินค้านั น ๆ ได้ โดย
คุณค่าของความนิยมนี เกิดจากการด้าเนินธุรกิจและใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการ
ทั งหลายโดยเฉพาะเจาะจง ทั งนี  กู๊ดวิลล์จะเป็นตัวก้าหนดมูลค่าของเครื่องหมายการค้า ในระบบ
กฎหมายจารีตประเพณีกู๊ดวิลล์มีบทบาทส้าคัญในการคุ้มครองสิทธิเครื่องหมายการค้านั น ๆ กล่าวคือ 
ส่วนใหญ่ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั นมักเป็นประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ของ
เครื่องหมายการค้า มิใช่การคุ้มครองที่รูปลักษณ์ภายนอกของเครื่องหมายการค้า ดังนั น เครื่องหมาย
การค้าจะไม่มีคุณค่าอย่างใดเลยหากปราศจากกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้านั นโดยมิจ้าต้องพิจารณา
ว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั นจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ 

กู๊ดวิลล์เป็นตัวก้าหนดความส้าคัญหรือผลประโยชน์ทางการค้าที่จะเกิดขึ น ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ทางการตลาดหรือจากชื่อเสียงทางการค้า ซึ่งโดยปกติทั่วไปทันทีที่เครื่องหมายการค้า
ได้รับการจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้านั นกับสินค้าหรือบริการแล้ว เครื่องหมายการค้านั นก็
จะเกิดมีมูลค่าขึ น มูลค่าในเครื่องหมายการค้านี เรียกว่า “มูลค่าโดยทั่วไปของเครื่องหมายการค้า” 
(General Value) โดยมูลค่าโดยทั่วไปนี จะไม่คงที่แน่นอน อาจมีการปรับตัวสูงขึ นหรือลดลงได้อยู่
เสมอ และจะติดไปกับเครื่องหมายการค้าตลอดเวลาไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ตราบเท่าที่
เครื่องหมายการค้าเหล่านั นยังคงมีการใช้งานอยู่จริง อย่างไรก็ตาม กู๊ดวิลล์ถือเป็น “มูลค่าพิเศษของ
เครื่องหมายการค้า” (Specific Value) ซึ่งอาจเกิดขึ นเฉพาะกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความนิยม
สูง เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากลูกค้า ซึ่งเครื่องหมายการค้า
ทั งหมดย่อมมีมูลค่าโดยทั่วไป แต่มูลค่าพิเศษเพียงบางเครื่องหมายการค้าเท่านั น ดั งนี  จุดมุ่งหมาย
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สูงสุดของการสร้างเครื่องหมายการค้า ผู้สร้างสรรค์ย่อมประสงค์ให้เกิดกู๊ดวิลล์ขึ นกับเครื่องหมาย
การค้าของตน 

เครื่องหมายการค้าและกู๊ดวิลล์จึงมีความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยตรงในด้านผลประโยชน์ทาง
การค้า กล่าวคือ กู๊ดวิลล์เป็นเครื่องรับรองว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั นมีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ไปในตัวด้วย โดยกู๊ดวิลล์นั นมี
บทบาทส้าคัญต่อเครื่องหมายการค้า ดังนี  
 ก. บทบาทในการแสดงแหล่งที่มาของสินค้า กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์นั นย่อม
เป็นที่จดจ้าว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั นคือใคร อยู่ที่ใด และมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 
 ข. บทบาทในการแสดงคุณภาพของสินค้า กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่ติดอยู่บนฉลาก
สินค้าหรือในการประกาศโฆษณาต่าง ๆ นั น หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่วางจ้าหน่ายมาเป็นระยะ
เวลานาน ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากคุณภาพของสินค้า ผู้ซื อย่อมมีความรู้สึกเชื่อถือในกู๊ดวิลล์ของ
เครื่องหมายการค้านั น ถึงแม้จะมิได้เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าอย่างเป็นทางการก็ตาม 
 ค. บทบาทในการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ กู๊ดวิลล์ก่อให้เกิดความคุ้นเคยในเครื่องหมาย
การค้าที่สาธารณชนรู้จักกันดี ดังนั นจึงสามารถสร้างแรงดึงดูดระหว่างลูกค้าแต่ละรายโดยการบอกต่อ
หรือแสดงความคิดเห็นต่อเครื่องหมายการค้าในเชิงบวก เป็นผลท้าให้เครื่องหมายการค้านั นเป็นที่รู้จัก
และแพร่หลายมากยิ่งขึ น 

2.2.4 การละเมิดกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้า (Dilution Trademark) 
 ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่าการกระท้าการอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้านั น ได้แก่ 
การกระการอันเป็นการล่วงสิทธิ การลวงขาย การปลอมและการเลียนเครื่องหมายการค้า โดยการ
กระท้าเหล่านี ล้วนเป็นการละเมิดต่อตัวเครื่องหมายการค้าในทางรูปธรรมทั งสิ น กล่าวคือ ผู้ที่กระท้า
การอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้านั่นกระท้าต่อข้อความ สัญลักษณ์ รูปรอยตรา อันเป็น
เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน เป็นผลให้ประชาชนทั่วไปสับสนหลงผิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของ
บุคคลอื่นนั น 

 ข้อเท็จจริงยังปรากฏได้อีกว่า นอกเหนือจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าในเชิงรูปธรรมแล้ว 
กู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้ายังถูกละเมิดในลักษณะที่มิได้กระท้าต่อเครื่องหมายการค้าโดยตรง 
หากแต่เป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า ท้าให้เครื่องหมายการค้านั นเสื่อมคุณค่า หรือ
ด้อยค่าลง ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิทางการค้า (Dilution) การลดทอนคุณค่าเช่นว่านี  
ประกอบไปด้วยการกระท้าสามลักษณะ ได้แก่ ท้าให้สับสนหรือเข้าใจผิด (Blurring) การท้าให้เสื่อม
เสียชื่อเสียง (Tarnishment) กล่าวคือ 
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1) การลดทอนคุณค่าโดยการท้าให้สับสนหรือเข้าใจผิด (Blurring) เกิดขึ นใน
กรณีการน้าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของผู้อื่นไปใช้กับสินค้าหรือบริการประเภทอ่ืน
นอกเหนือจากประเภทของสินค้าหรือบริการซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้านั นได้ใช้ เช่น 
ผู้ประกอบการรายหนึ่งน้าชื่อ Coca-Cola มาใช้ส้าหรับการให้บริการร้านรับซ่อม
คอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ธุรกิจประเภทเดียวกับสินค้า Coca-Cola ที่แท้จริง แต่ใน
มุมมองของกฎหมายก็ยังเห็นว่าการกระท้าดังกล่าวเป็นการกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง
ทางการค้า ผู้ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Coca-Cola สามารถฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงจากผู้ที่ท้าให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในเครื่องหมายการค้า 
แม้จะมิได้เป็นสินค้าในกลุ่มเดียวกันก็ตาม 

2) การลดทอนคุณค่าโดยการท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Tarnishment) เกิดขึ น
ในกรณีมีการเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของผู้อ่ืนไปใช้ น้าไปประกอบ หรือน้าไป
เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ด้อยคุณภาพกว่าสินค้าหรือบริการที่แท้จริง รวมไปถึง
การน้าเสนอเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั นต่อผู้บริโภคในลักษณะที่ก่อหรืออาจจะ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อเครื่องหมายการค้านั นด้วย 

นับแต่แนวคิดในเรื่องการกระท้าความผิดอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่
มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับหลักการและความมีอยู่ของกู๊ดวิลล์ ปรากฏอยู่ในกฎหมายของประเทศที่ให้
ความส้าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
และสหภาพยุโรป ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น ข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) ภายใต้
องค์การการค้าโลก (World Trade Organisation : WTO) และ อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ซึ่งได้มี
การตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงการ
คุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าหลายประการ อาทิ หลักปฏิบัติเยี่ยงคน
ชาติส้าหรับผู้มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งสหภาพ (National Treatment for Nationals of 
Countries of the Union) หลักสิทธิที่จะอ้างสิทธิก่อน (Right of Priority) และ หลักความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well–Known Marks) และชื่อทางการค้า (Trade Name) 
รวมไปถึงหลักความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากการแข่งขันที่ ไม่ เป็นธรรม (Unfair 
Competition)  ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายโดยละเอียดในบทต่อไป 



บทท่ี 3 
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล ์

จากการละเมดิชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและในประเทศ 

 ในขณะที่ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้ายังคงเป็นปัญหาส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมากและดูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ นในขณะที่เศรษฐกิจโลกก้าลังเข้า
สู่กระแสของทุนนิยมและวัตถุนิยมอย่างเต็มรูปแบบ ในตลาดสินค้าทุกประเภทมีการแข่งขันที่สูง 
ปัญหาการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าซึ่งท้าให้กู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าได้รับความ
เสียหาย ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ นควบคู่กับการละเมิดเครื่องหมายการค้ามาโดยตลอด ไม่ว่าจะ
เป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าโดยการท้าให้สับสนหรือหลงผิด การลดทอน
คุณค่าของกู๊ดวิลล์โดยการท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ยังคงปรากฏขึ นบ่อยครั งบนหน้าข่าวประจ้าวัน ยิ่ง
เครื่องหมายการค้าใดมีกู๊ดวิลล์ที่มีมูลค่าสูง ยิ่งเสี่ยงต่อการถูกลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์เหล่านั นลงไม่
ว่าทางใดทางหนึ่ง ท้าให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมาการค้าที่มีชื่อเสียงได้รับความ
เสียหายเป็นอย่างมาก 
 เมื่อประเด็นปัญหาการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าได้เป็นปัญหาใหม่และมีแนวโน้ม
จะรุนแรงและส่งผลกระทบในต่อผู้ประกอบธุรกิจมากกว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าในทาง
รูปธรรม นานาประเทศที่ให้ความส้าคัญกับการคุ้มครองผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ตราบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการคุ้มครองชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า
จากการท้าให้เสื่อมคุณค่าลง (trademark dilution) เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยในทีนี  ผู้วิจัยจะยก
ศึกษาถึงบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ ข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) ภายใต้องค์การการค้าโลก 
(World Trade Organisation :  WTO)  และ อนุสัญญาปารีสว่ าด้ วยการคุ้ มครองทรัพย์ สิ น
อุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) เนื่องจาก กฎหมาย
เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความก้าวหน้าในการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั นยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า 
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(Trademark Dilution) คือ Federal Trademark Dilution Act of 1995 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายและบทลงโทษไว้เป็นการเฉพาะ  

ส้าหรับประเทศแคนาดานั น ผู้วิจัยเห็นว่า Trade-marks Act R.S.C., 1985 ซึ่งเป็นกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศแคนาดานั น ได้มีลักษณะผสมระหว่างแนวคิดทางกฎหมายจารีต
ประเพณีในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนจากการลวงขาย กับการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจากการกระท้าอันเปิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม Trade-marks Act R.S.C., 1985 มีความแตกต่างกับ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อยู่ตรงที่ Trade-marks Act R.S.C., 1985 นั นมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามกระท้าการใด ๆ อันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าของ
ผู้อ่ืนด้วย ซึ่งใกล้เคียงกันกับ REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark ซึ่ ง เ ป็ น
กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปซึ่งมี่หลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ “ได้สิทธิ
ก่อน” เป็นพิเศษกว่าเครื่องหมายการค้าโดยปกติ ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายก็อาจ
เป็นเครื่องหมายกาค้าที่ได้สิทธิก่อนเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากแนวค้าพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่ง
สหภาพยุโรปในประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
แพร่หลายและการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้พิจารณา
และวางบรรทัดฐานในกรณีดังกล่าวไว้หลายครั ง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาและวิเคราะห์หลักกฎหมาย
และแนวค้าพิพากษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยฉบับนี  

นอกจากนั น ส้าหรับความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ 3.4.1 อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการ
คุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)
และ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือความตกลงทริปส์ (WTO 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights:  Trips Agreement 
1994) ซึ่งท้าหน้าที่เป็นกรอบใหญ่ในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของชาติสมาชิกซึ่งมี
อิทธิพลต่อการบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวรวมถึงเครื่องหมาย
การค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในแนวทางต่าง ๆ ดังจะได้อธิบายโดยละเอียด ต่อไปนี  

3.1 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกูด๊วิลล์ จากการละเมดิชื่อเสียงใน
เครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America: USA)  ตั งอยู่บนทวีปอเมริกาเหนือ มี
ลักษณะเป็นประเทศเป็นสหพันธรัฐ ซึ่งประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ รวม 50 รัฐ มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีรูปแบบการปกครองของประแบบสหรัฐ กล่าวคือ 
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แต่ละมลรัฐที่รวบรวมเข้าด้วยกันนั น ล้วนมีรัฐบาลเป็นของตนเองและมีอิสระในการปกครองตนเอง 
และมีรัฐบาลกลางที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (The Constitution of the 
United State of America) ให้มีอ้านาจเหนือรัฐบาลของแต่ละมลรัฐในบางเรื่อง เช่น อ้านาจในการ
ประกาศสงครามและอ้านาจในการออกเงินตราของประเทศ นอกจากนั นในกรณีอ่ืน ๆ รัฐบาลของแต่
ละมลรัฐยังคงมีอิสระในการปกครองตนเองทั งสิ น37 
 การตราและบังคับใช้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามีสองลักษณะ ได้แก่ การตราและ
บังคับใช้กฎหมายโดยรัฐบาลกลาง (Federal law) ท้าหน้าที่เป็นกฎหมายกลางใช้บังคับได้กับทุกมลรัฐ
ทั่วประเทศ ออกตามความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่
ก้าหนดอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง รวมไปถึงการก้าหนดสิทธิขั นพื นฐานของ
พลเมืองชาวอเมริกันทุกคน ในขณะที่การตราและบังคับใช้กฎหมายระดับมลรัฐ (State Law) เป็น
กฎหมายที่รัฐบาลของแต่มลรัฐตราขึ นและมีผลใช้บังคับกับประชาชน ผู้ เดินทางมาพักอาศัย 
นักท่องเที่ยว บริษัทห้างร้าน รวมไปถึงองค์กรแห่งรัฐหรือ องค์กรภาคประชาชน เฉพาะในรัฐนั น ๆ 
เท่านั น38  

ในขณะที่การยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผู้ประสงค์จะ
ยื่นค้าขอจดทะเบียนนั นสามารถยื่นค้าขอได้สองระบบ ได้แก่  

1) ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนหลัก (Federal Trademark Registration) 
โดยยื่นค้าขอต่อส้านักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา  (United States 
Trademark and Patent Office: USPTO) การยืน่ค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในระบบนี  เครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นนั นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) 
อันเป็นลักษณะบ่งเฉพาะมาจากการออกแบบสร้างสรรค์มาแต่แรกเริ่ม ( Inherently 
Distinctiveness) หรือลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้  (Acquired Distinctiveness) 
นอกจากนั น เครื่องหมายการค้าที่ยืนขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องมีการใช้กับสินค้าหรือ
บริการแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้านั นมีเจตนาโดย
สุจริตว่าจะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการของตน และ  

                                                 
37 กอบกูล จันทวโร, 2554, ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และการพิจารณาตัดสินคดี

โดยลูกขุน เปรียบเทียบกับศาลไทย, accessed December 20, 2017 from 
thing.blogspot.com/2011/11/blog-post_24.html. 

38 Diffen, 2011, Federal vs. State Law, accessed December 20, 2017 from 
https://www.diffen.com/difference/Federal_Law_vs_State_Law. 
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2) ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนรอง (Supplemental Register) ระบบจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบนี เกิดขึ นภายหลังจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วม
ให้สัตยาบันในพิธีศาลกรุงมาดริด (Madrid Protocol) ท้าให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นค้าขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีศาลมาดริดและประสงค์จะขอความคุ้มครองใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับประเทศอ่ืน ๆ ที่เป็นสมาชิกของพิธีศาลมาดริดนั นได้รับ
ความคุ้มครองไปด้วย โดยเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับจดทะเบียนในระบบนี  จะต้อง
เป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการที่ ใช้
เครื่องหมายการค้านี ได้ โดยอาจเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉาะเหมือน
อย่างเช่นในระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนหลักก็ได้39 

 ความคุ้มครองตามระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั น เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ที่จะพึงรับจดทะเบียนได้ จะต้องเป็นค้า 
ชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งเหล่านี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกัน ตลอดจน
รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุและเสียง40 อย่างไรก็ตาม ระบบทะเบียนหลักจะมีข้อห้ามมิให้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต่อไปนี  

- เครื่องหมายการค้าที่มีส่วนประกอบขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
หลอกหลวงสาธารณชน 

- เครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วยธง ตรา สัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
มลรัฐต่าง ๆ หรือธงของประเทศอ่ืน ๆ  

- เครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปถ่าย หรือลายมือชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิต
อยู่ หรือที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปถ่าย หรือลายมือชื่อของประธานาธิบดีที่เสียชีวิตไป
แล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตแล้ว 

- เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้รับจด
ทะเบียนแล้วกับส้านักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา หรือ
เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าของบุคคลอ่ืนที่ยังใช้อยู่ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค 

                                                 
39 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศสหรัฐอเมริกา, 

accessed December 30, 2017 from 
https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_USA_8_mark.pdf. 

40 Section 35 of Lanham Act of 1946. 



 48 

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 10 ปี 
ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีสิทธิต่ออายุเครื่องหมายการค้าออกไปได้เรื่อย ๆ อีกคราวละ 
10 ปี41 โดยที่กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั นได้ก้าหนดให้การกระท้าอันเป็นการละเมิด
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ได้แก่ การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยวิธีการขาย เสนอขาย จ้าหน่าย หรือโฆษณาสินค้า
ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั น ซึ่งน่าจะท้าให้เกิดความสับสนหรือเป็นการหลอกลวงสาธารณชน เป็น
ความผิดอาญา มีโทษตามกฎหมาย โดยหากผู้กระท้าความผิดเป็นบุคคลธรรมดาและได้กระท้าเป็น
ครั งแรก จะ มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 ,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือทั งจ้าทั งปรับ 
และหากผู้กระท้าความผิดเป็นนิติบุคคล จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั น 
หากผู้ที่กระท้าความผิดได้กระท้าความผิดซ ้า โทษก็จะสูงขึ นไปอีก โดยที่บุคคลธรรมดาจะได้รับโทษ
เพ่ิมเป็น จ้าคุกไม่เกิน 20 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือทั งจ้าทั งปรับ และนิติ
บุคคลจะมีโทษปรับไม่เกิน 15,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ ในประเทศสหรัฐอเมริกานั นมี  
Federal Trademark Dilution Act of 1995 ซึ่งออกตามความในบทบัญญัติของ Lanham Act of 
July 5, 1946 หรือ Trademark Act of 1946 โดยกฎหมายทั งสองฉบับเป็นกฎหมายระดับ Federal 
Law ทั งนี  Federal Trademark Dilution Act of 1995 นั นมีจุดมุ่ งหมายส้ าคัญคือเ พ่ือสร้ า ง
บทบัญญัติของกฎหมายในการปกป้องเครื่องหมายการค้าที่มีเชื่อเสียงโดยการใช้จากการถูกท้าให้เสื่อม
คุณค่าลง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อผู้บริโภคหรือไม่ได้เป็นการแข่งขันโดยตร ง
กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเหล่านั นแต่ประการใด โดยกฎหมายฉบับนี มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2539 (ค.ศ.1995) จากนั นจึงถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดย Trademark Dilution Revision 
Act of 2006 ในปี พ.ศ. 2549 

3.1.1 ค้านิยามของการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า  
Lanham Act of 1946 ได้มีบทบัญญัติถึ งการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า 

(Dilution) ไว้เป็นสองกรณี คือ การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยการท้าให้สับสนหรือ
เข้าใจผิด (Blurring) และ การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยท้าให้เสื่อมเสียชื่ อเสียง 
(Tarnishment)  

1) การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยการท้าให้สับสนหรือเข้าใจผิด (Blurring) 
หมายถึง การกระท้าการใดอันเป็นการท้าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของตน

                                                 
41 อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน 
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เป็นเครื่องหมายเดียวกันหรือ คล้าย หรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง 
โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี  เพ่ือพิจารณาว่าเครื่องหมายทั งสองนั นมี
ความเหมือนหรือคล้ายกันจนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อผู้บริโภคหรือไม่  

(i) ระดับความคล้ายคลึงกันระหว่างเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อ
ทางการค้าที่มีชื่อเสียง 

(ii) ระดับของลักษณะอันโดดเด่นโดยธรรมชาติหรือโดยมาจากเครื่องหมายการค้า 

(iii) ขอบเขตที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว 

(iv) ระดับความรับรู้ถึงความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า 
(v) ไม่ต้องพิจารณาว่าผู้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้านั นจะมีวัตถุประสงค์ที่

มุ่งหมายให้สัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียงนั นหรือไม่ 
(vi) ความเกี่ยวข้องใด ๆ ระหว่างเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้ากับเครื่องหมาย

การค้าที่มีชื่อเสียง 
2) การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Tarnishment) 

หมายถึง การกระท้าการใดอันก่อให้เกิดความเกี่ยวพันระหว่างเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า
กับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่อสาธารณชนในลักษณะที่เป็นการท้าร้ายชื่อเสียงของเครื่องหมาย
การค้าที่มีชื่อเสียงนั น42 
 ในขณะที่ Federal Trademark Dilution Act of 1995 ได้บัญญัติว่าการกระท้าอันเป็นการ
ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า  หมายถึง การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
มีเป็นเอกลักษณะในการแบ่งแยกสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าเหล่านั นออกจากสินค้า
หรือบริการอ่ืน ๆ โดยไม่ต้องค้านึงถึงการมีหรือไม่มีของ 

(1) การแข่งขันระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงกับคู่กรณีอีกฝ่าย หรือ 
(2) ความเป็นไปได้ที่จะสร้างความสับสนหลงผิดหรือการหลอกลวงต่อผู้บริโภค43 

 

3.1.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกลดทอนคุณค่าและภาระการพิสูจน์ในกรณี
เครื่องหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียงแต่ยังมิได้จดทะเบียน 

บทบัญญัติใน Federal Trademark Dilution Act of 1995 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Trademark 
Dilution Revision Act 2006 (TDRA) มีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ.2006 มีสาระส้าคัญคือ เจ้าของ
                                                 

42 Article 43 of Lanham Act of 1946. 
43 Section 4 of Federal Trademark Dilution Act of 1995. 
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เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ถูกลดทอนคุณค่ามีสิทธิน้าคดีขึ นสู่ศาล โดยพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า
ชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของตนได้รับความเสียหาย โดยศาลอาจพิจารณาและมีค้าสั่งห้ามมิให้
คู่กรณีอีกฝ่ายใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าเหล่านั นในทางพาณิชย์ ถ้าหากพิสูจน์แล้วว่า
การละเมิดต่อชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าเหล่านั นได้กระท้าขึ นภายหลังจากที่เครื่องหมายการค้าที่
แท้จริงมีชื่อเสียงหรือได้รับความนิยมขึ นในหมู่สาธารณาชนแล้วและการกระท้าเหล่านั นเป็นการท้าให้
เครื่องหมายการค้าที่ถูกลดทอนคุณค่าลง หรือศาลอาจมีค้าสั่งใด ๆ อันเป็นการระงับการละเมิดเช่นว่า
นั น โดยศาลอาจมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดมีลักษณะบ่งเฉพาะและมีชื่อเสียงดัง
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี  

(I) ระยะเวลา ขอบเขต และประสิทธิภาพทางภูมิศาสตร์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองหรือโดยบุคคลที่สามก็ตาม 

(II) จ้านวน ปริมาณ และความแพร่หลายทางภูมิศาสตร์ของการขายหรือเสนอขายสินค้าหรือ
บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า 

(III) ความแพร่หลายของการรับรู้หรือจดจ้าได้ถึงเครื่องหมายการค้า 
(IV) เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ Act of March 3, 1881, or the 

Act of February 20, 1905 หรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระบบจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (the Principal Register)44 

 ในการด้าเนินการตามกฎหมายดังกล่าว นอกจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงผู้ถูก
ละเมิดจะมีสิทธิให้ศาลสั่งให้คู่กรณียุติการกระท้าอันเป็นการท้าให้เสื่อมคุณค่าของเครื่องหมายการค้า
นั น เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิเรียกร้องให้คู่กรณีดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือเยียวยา
ความเสียหายอันเกิดจากการเสื่อมคุณค่าของเครื่องหมายการค้านั น โดยให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ
ก้าหนดค่าสินไหมทดแทนเหล่านั นเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ทั งนี  บทบัญญัติของกฎหมายแต่
เดิมนั น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจะมีสิทธิในการโต้แย้งสิทธิต่อผู้ที่ลดทอนคุณค่าซึ่ง
เครื่องหมายการค้าของตนโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้ว
ตาม  Act of March 3, 1881 หรือ Act of February 20, 1905 หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง อย่างไรก็ตาม ต่อมา Trademark Dilution Revision 
Act 2006 ได้มีบทบัญญัติขยายความคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแต่ยังมิได้จด
ทะเบียนในการที่จะถูกลดทอนคุณค่า45 ซึ่งถือเป็นสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีและสิทธิขั นพื นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องสิทธิในชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของตนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของรูป

                                                 
44 Section 3 of Trademark Dilution Revision Act of 2006. 
45 Section 2 of Trademark Dilution Revision Act of 2006. 
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รอยตรา ฉลาก หรือรูปแบบในการโฆษณาเครื่องหมายการค้าของตนก็ตาม โดยเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าดังกล่าวมีภาระการพิสูจน์ ดังนี  

(a) เครื่องหมายการค้าโดยภาพรวมที่อ้างสิทธิไม่มีลักษณะเป็นการบ่งบอกถึงคุณสมบัติของ
สินค้าและมีชื่อเสียงแพร่หลาย 

(b) หากเครื่องหมายการค้าโดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน
หรือไม่ก็ตาม การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ความ
เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียง46 

โดยการพิจารณามาตรการในการเยียวยาเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ เสียหาย ศาลจะใช้ดุลย
พินิจเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา กล่าวคือ 

(A) เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยการท้าให้สับสนหรือ
เข้าใจผิดหรือท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในเชิงพาณิชย์โดยบุคคลใด ๆ หลังจากที่ Trademark 
Dilution Revision Act 2006 มีผลใช้บังคับ และ 

(B) เป็นการกล่าวอ้างสิทธิอันเนื่องจากมูลเหตุต่อไปนี  
(i) โดยเหตุแห่งการท้าให้สับสนหรือเข้าใจผิด บุคคลผู้กระท้าโดยเจตนาเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทางการค้าว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง 
(ii) โดยเหตุแห่งการท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง บุคคลผู้กระท้าโดยเจตนาเพ่ือวัตถุประสงค์

ให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเสื่อมเสียชื่อเสียง 
 

3.1.3 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า 

Lanham Act of 1946 ได้บัญญัติ ให้กรณีต่ อไปนี ไม่ ถื อ เป็นการลดทอน คุณค่ าของ
เครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะโดยการท้าให้สับสนหรือเข้าใจผิด (Blurring) และ โดยท้าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง (Tarnishment) ก็ตาม 

(A) การใช้งานใด ๆ บนหลัก “การใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม” (Fair Use) รวมไปถึงการใช้เพ่ือ
บรรยายอย่างเป็นธรรม หรือเป็นการอ้านวยความสะดวกส้าหรับการใช้สิทธิอย่างเป็น
ธรรม ต่อเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงโดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
จากการระบุแหล่งที่มา ตลอดจนการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับ 
(i) การโฆษณาหรือการเผยแพร่ที่อนุญาตให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบสินค้าหรือ

บริการได้ หรือ 

                                                 
46 อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน 
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(ii) การกล่างถึง การล้อเลียน การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อ
เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง 

(B) การรายงานข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นในข่าว 
(C) การใช้งานใด ๆ ต่อเครื่องหมายการค้าท่ีมิใช่เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า 
ข้อยกเว้นเช่นว่านี ปรากฏอยู่ใน Federal Trademark Dilution Act of 1995 ว่าด้วยเรื่อง

การยกเว้นการกระท้าการอันเป็นการลดทอนคุณค่าซึ่งเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกัน47 
ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ให้ความส้าคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาในแขนงต่าง ๆ เป็นอย่างมาก รวมไปถึงเครื่องหมายการค้าและชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า 
อันปรากฏตามกรณีศึกษาหลายเรื่องที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงในเบื องต้น ตลอดจนประเทศสหรัฐอเมริกาได้
มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าไว้เป็นการเฉพาะ จึง
น่าจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี   

โดยที่บัญญัติของกฎหมายดังกล่าว มีข้อสังเกตว่าการกระท้าการอันเป็นการลดทอนคุณค่า
ของเครื่องหมายการค้านั นมีความแตกต่างกับการกระท้าการอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า
ตามปกติ กล่าวคือ การละเมิดเครื่องหมายการค้าตามปกตินั น เป็นกรณีบุคคลกระท้าการใด ๆ ต่อไปนี 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(a) เพ่ือประโยชน์ใด ๆ ในทางการค้าโดย วิธีผลิตซ ้า ปลอม ท้าซ ้า หรือเลียนแบบลักษณะสี
ของเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว ในการขาย เสนอขาย จ้าหน่ายจ่ายแจก หรือ
โฆษณาสินค้าหรือบริการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือเกิดความเข้าใจผิด หรือ
หลอกลวงผู้บริโภค หรือ 

(b) ผลิตซ ้า ปลอม เลียน หรือเลียนแบบลักษณะสีของเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้รับจด
ทะเบียนแล้ว และใช้การผลิตซ ้า ปลอม เลียน หรือเลียนแบบลักษณะสีของเครื่องหมายการค้า
เหล่านั นกับฉลาก สัญลักษณ์ ภาพพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สิ่งห่อหุ้ม ภาชนะ หรือการโฆษณา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพาณิชย์ หรือเพ่ือใช้ในการขาย เสนอขาย จ้าหน่ายจ่ายแจก หรือโฆษณาซ่ึงสินค้า
หรือบริการอันอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือเกิดความเข้าใจผิด หรือหลอกลวงผู้บริโภค48 

ในขณะที่การกระท้าการอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้านั นเป็นการกระท้า
ใด ๆ ต่อไปนี  ต่อเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับการจดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย 

                                                 
47 Section 3 of Federal Trademark Dilution Act of 1995. 
48 Article 32 of Lanham Act of 1946. 
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(a) การท้าให้สับสนหลงผิด โดยท้าให้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของ
ตนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง จนอาจท้าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า
เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียง 

(b) การท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยอาจเป็นการน้าเครื่องหมายการค้าที่มี
ชื่อเสียงไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่ด้อยคุณภาพหรือใช้กับสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

นอกจากนั น บทบัญญัติของกฎหมาย Federal Trademark Dilution Act of 1995 นั นได้
กล่าวถึงเพียงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง (famous trademark) ผู้เขียนจึงอนุมานได้ว่า กู๊ดวิลล์ 
ซึ่งเป็นค่าความนิยมในเครื่องหมายการค้า อันสืบเนื่องมาจากเกียรติคุณ คุณค่า หรือคุณภาพของ
เครื่องหมายการค้า ย่อมจะเกิดขึ นกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมโดยแพร่หลายสอง
สาธารณชนเท่านั น ดังนั น กู๊ดวิลล์จึงไม่มีอยู่ในเครื่องหมายการค้าทั่ว ๆ ไปและการที่ผู้ใดจะกล่าวหา
ว่ากู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของตนถูกละเมิด ผู้กล่าวอ้างย่อมมีหน้าที่น้าสืบว่าเครื่องหมายการค้า
ของตนเป็นเครื่องหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียง และชื่อเสียงเหล่านั นถูกท้าให้ลดคุณค่าลง  
 ในกรณี จึงอาจสรุปได้ว่ามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียง
ในเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกานั นจะต้องด้าเนินการตามกฎหมาย Federal 
Trademark Dilution Act of 1995 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Trademark Dilution Revision Act 2006 
ทั งนี  เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั นจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนถูกกระท้าอันเป็นการลดทอน
คุณค่าในเครื่องหมายการค้าท้าให้กู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าของตนได้รับความเสียหาย  

3.2  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกูด๊วิลล์ จากการละเมดิชื่อเสียงใน
เครื่องหมายการค้าในประเทศแคนาดา 

 ประเทศแคนาดา ตั งอยู่บนทวีปอเมริกาเหนือ มีระบบการปกครองในระบอบสหพันธรัฐ
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีระบบกฎหมายหลักเป็นแบบระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 
และยังมีบางส่วนที่ยึดถือหลักธรรมเนียมปฏิบัติจากระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common 
Law) ทั งนี  ประเทศแคนาดาได้มีบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการ
ละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2528 
แก้ไขเพ่ิมเติมตอนที่ T-13 (Trade-marks Act, R.S.C.1985, chapter T-13 as amended)  โดย
กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศแคนาดานั นมีวัตถุประสงค์ส้าคัญสองประการ ได้แก่  

1) เพ่ือคุ้มครองสาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าการบริโภคสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าใด 
ๆ นั นเป็นเครื่องหมายการค้าทีถูกต้อง ตรงตามเจตนาที่แท้จริงในการจับจ่ายใช้สอย 
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2) เพ่ือคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะ เวลา และต้นทุนใน
การน้าเสนอสินค้าของตนต่อสาธารณชน ให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกละเมิด
เครื่องหมายการค้าและกลโกงต่าง ๆ49 

การได้มาซึ่งความคุ้มครองตามกฎหมายของเครื่องหมายการค้ามี 2 วิธี คือ 
1) เมื่อได้รับการจดทะเบียนในระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
2) โดยการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแพร่หลายจนเกิดเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ

ตามแบบของกฎหมายแบบจารีตประเพณี 
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการจดทะเบียนในประเทศแคนาดานั น จะต้องมี
ลักษณะดังต่อไป 
(1) มีการใช้ในประเทศแคนาดา 
(2) เป็นที่รู้จักในประเทศแคนาดา 
(3) มีการจดทะเบียนและใช้ในต่างประเทศ 
(4) มีความตั งใจจะใช้ในประเทศแคนาดา และต่อมาได้มีการใช้จริง 
3.2.1 ค้านิยาม 
Trade-marks Act R.S.C., 1985 มิได้มีบทบัญญัติถึงค้านิยามของการ “ลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้า” (Trademark Dilution) และค้าว่า “กู๊ดวิลล์” (Goodwill) ไว้เป็นการเฉพาะ 
อย่างไรก็ตาม Trade-marks Act R.S.C., 1985, c. T-13 ยังมีค้าศัพท์อ่ืนที่น่าสนใจ ดังนี  

1) เครื่องหมายการค้า (Trade-Mark) หมายถึง  
(a) เครื่องหมายที่ถูกใช้โดยมนุษย์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งแยกหรือแยกแยะว่าสินค้า

หรือบริการนั นถูกผลิตขึ นที่ใด หรือขาย หรือให้เช่า หรือให้บริการโดยใคร ซึ่งแตกต่าง
จากของผู้อื่น หรือ 

(b) เครื่องหมายรับรอง (a Certification Mark) 
(c) ลักษณะบ่งชี ความแตกต่าง (a Distinguish Guise) 
(d) เครื่องหมายการค้าที่ตั งใจจะใช้ (a Proposed Trade-Mark)50 

2) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่ถูกสร้างขึ นและใช้เพ่ือ
จุดประสงค์ในการแยกแยะจ้าพวกหรือแบ่งระดับมาตรฐานของสินค้าหรือบริการตามที่
ก้าหนดไว้ ส้าหรับ 
(a) ลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ 

                                                 
49 Restatement (Third) of Unfair Competition of 1995. 
50 Section 2 of Trade-Marks Act R.S.C., 1985. 
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(b) สภาพการท้างานในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ 
(c) ระดับของผู้บริโภคสินค้าหรือผู้รับบริการ 
(d) พื นที่ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ51 

3) เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในประเทศแคนาดา หมายถึง เครื่องหมาย
การค้าที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้ประเทศประเทศแคนาดาหรือในประเทศอ่ืน ๆ ที่ใช้กับ
สินค้าหรือบริการ และ 
(a) สินค้าหรือบริการนั นวางจ้าหน่ายในประเทศแคนาดา หรือ 
(b) สินค้าหรือบริการนั นโฆษณาบน 

(i) สิ่งตีพิมพ์ใด ๆ ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศแคนาดาในทางการค้าปกติระหว่าง
ตัวแทนจ้าหน่ายที่มีศักยภาพหรือในกลุ่มผู้ใช้สินค้าหรือบริการ หรือ 

(ii) วิทยุกระจายเสียงที่สามารถรับฟังได้ในคลื่นความถี่ปกติในประเทศแคนาดาโดย
ตัวแทนจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หรือในกลุ่มของผู้ใช้สินค้าหรือบริการ52 

อย่างไรก็ตาม ศาลของประเทศแคนาดาเคยกล่าวถึงการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ใน
เครื่องหมายการค้าไว้ในค้าพิพากษาในคดีระหว่าง Clairol International Corp. v. Thomas 
Supply & Equipment Co. Ltd., (1968) โดยกล่าวว่า กู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าสามารถถูก
ลดทอนคุณค่าลงได้โดยการลดความน่าเชื่อถือ ด้วยการน้าเครื่องหมายการค้าของผู้ อ่ืนไปชักจูงใจหรือ
ล่อลวงผู้บริโภคให้ซื อสินค้าหรือบริการของตนโดยเข้าใจว่าเป็นสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมาย
การค้าที่แท้จริง53 

4) การแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมและการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ 
ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ  
(a) ท้าให้ผิดพลาดหรือท้าให้เกิดความเข้าใจผิดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ

ทางธุรกิจ สินค้า หรือบริการของคู่แข่งทางการค้า 
(b) เผยแพร่โดยชัดแจ้งต่อสาธารณชนซึ่งสินค้า บริการ หรือธุรกิจของตนในทางใด ๆ อันจะ

ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในประเทศแคนาดาเพ่ือให้หลงเชื่อว่าสินค้า บริการ หรือธุรกิจ
เช่นว่านั นเป็นสินค้า บริการ หรือธุรกิจของผู้อื่น 

(c) ลวงขายสินค้าหรือบริการของผู้อื่น หรือ 

                                                 
51 อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน 
52 Section 5 of Trade-marks Act R.S.C., 1985. 
53 Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. (Federal 

Court Of Appeal 1968). 
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(d) ใช้ค้าอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าอันเป็นเท็จในสาระส้าคัญอันอาจท้าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ
ผิดซึ่ง 
(i) อัตลักษณ์ คุณภาพ ปริมาณ หรือองค์ประกอบของสินค้าหรือบริการ หรือ 
(ii) ถิ่นก้าเนิดของสินค้าหรือบริการ หรือ 
(iii) วิธีการผลิต หรือประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการ 

3.2.1 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกลดทอนคุณค่า 
โดยหลัก Trade-marks Act R.S.C., 1985 ได้บัญญัติไว้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าใด ๆ มี

สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนส้าหรับสินค้าหรือบริการที่
ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศแคนาดา 54 โดยสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวเช่นว่านี  เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าผู้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย มีสิทธิในการหวงกันสิทธิของตนจากบุคคลอ่ืน
ผู้กระท้าการใด ๆ ต่อไปนี ต่อเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(a) ขาย จ้าหน่ายจ่ายแจก หรือ โฆษณาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความสับสน
ต่อเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า 

(b) ผลิต ว่าจ้างผลิต ครอบครอง น้าเข้า ส่งออก หรือพยายามส่งออกซึ่งสินค้าที่ก่อให้เกิด
ความสับสนต่อเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าเพ่ือจุดมุ่งหมายในการขายสินค้า
หรือจ้าหน่ายจ่ายแจกสินค้าของตน 

(c) ขาย เสนอขาย หรือจ้าหน่ายจ่ายแจกฉลาก บรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งใด ๆ ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าหรือชื่อทางการค้า หาก 
(i) บุคคลผู้นั นรู้หรือควรจะรู้ว่าฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อ

ทางการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเหล่านั นมิได้เป็นของเจ้าของซึ่งได้รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไว้แล้ว และ 

(ii) การขาย การจ้าหน่ายจ่ายแจก หรือการโฆษณาซึ่งสินค้าหรือบริการภายใต้ฉลากหรือ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือจุดประสงค์ในก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อ
การขาย การจ้าหน่ายจ่ายแจก หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการเหล่านั น หรือ 

(d) ผลิต ว่าจ้างผลิต ครอบครอง น้าเข้า ส่งออก หรือพยายามส่งออกฉลาก บรรจุภัณฑ์ หรือ
สิ่งใด ๆ ภายใต้ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์เพ่ือจุดประสงค์ในก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภค
อันเป็นประโยชน์ต่อการขาย การจ้าหน่ายจ่ายแจก หรือการโฆษณา อันเกี่ยวข้องกับ
สินค้าหรือบริการ หาก 

                                                 
54 Section 18 of Trade-marks Act R.S.C., 1985. 
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(i) บุคคลผู้นั นรู้หรือควรจะรู้ว่าฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อ
ทางการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเหล่านั นมิได้เป็นของเจ้าของซึ่งได้รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไว้แล้ว 

(ii) การขาย การจ้าหน่ายจ่ายแจก หรือการโฆษณาซึ่งสินค้าหรือบริการภายใต้ฉลากหรือ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือจุดประสงค์ในก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อ
การขาย การจ้าหน่ายจ่ายแจก หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการเหล่านั น55 

นอกจากกรณีข้างต้น Trade-marks Act R.S.C., 1985 ยังได้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิ
ในเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไปโดยสุจริตใน
ประเทศแคนาดาเพ่ือจุดมุ่งหมายในการก้าหนดชนิด คุณภาพ ปริมาณ จุดหมายปลายทาง มูลค่า 
สถานที่ต้นก้าเนิด หรือวันที่ผลิตสินค้าหรือบริการ ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนใดใช้เครื่องหมายใด ๆ กับสินค้า
หรือบริการ ในจ้าพวกเดียวกันกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวในอันที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจหรือสับสน
หลงผิดต่อผู้บริโภค ตลอดจนห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับ
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วย56 

3.2.2 การกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้า 

การลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าถูกบัญญัติไว้ใน Trade-marks Act 
R.S.C., 1985 มาตรา 22 โดยมีสาระส้าคัญ กล่าวคือ  

(1) ห้ามมิให้บุคคลใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วในลักษณะที่
อาจจะส่งผลให้เป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าเหล่านั น  

(2) การกระท้าใด ๆ อันเป็นการกระท้าต่อเครื่องหมายการค้าตามข้อ (1) ศาลอาจมีค้า
วินิจฉัยให้ยกค้าร้องขอให้เยียวยาความเสียหายหรือค่าขาดไร้ประโยชน์ และอาจอนุญาต
ให้จ้าเลยด้าเนินการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ตนครอบครองอยู่นั นต่อไป 
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงนั นทราบ57 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่โจทก์จะกล่าวหาว่าจ้าเลยได้กระท้าการใด ๆ อันเป็นการลดทอน
คุณค่าซึ่งกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของตนนั น โจทก์มีภาระการพิสูจน์เพ่ือแสดงให้ศาลเห็นว่าการ

                                                 
55 Section 20 of Trade-marks Act R.S.C., 1985. 
56 Section 10 of Trade-marks Act R.S.C., 1985. 
57 Section 22 of Trade-marks Act R.S.C., 1985. 
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กระท้าของจ้าเลยนั นร้ายแรงเพียงพอที่จะกระทบต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าโจทก์ 58 ในกรณี
เช่นนี มีข้อจ้ากัดในการโต้แย้งสิทธิในกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่เรียกว่า “กระบวนการคิดด้าน
เครื่องหมายการค้าเชิงเทคนิค” (the Technical Trade-mark Sense) หมายถึง หากเป็นกรณีที่มี
การน้าเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น เพ่ือการล้อเลียน
หรือวิพากษ์วิจารณ์ จะไม่ถือเป็นการละเมิดกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้า อาทิ ในกรณีสหภาพแรงงาน
ของ The Michelin ได้ท้าป้ายโฆษณาและล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในคดี The 
Michelin v CAW กรณีนี ศาลมีค้าวินิจฉัยว่าการกระท้าดังกล่าวมิได้เป็นไปเพ่ือจุดมุ่งหมายในทาง
การค้า จึงไม่ถือเป็นการกระท้าอันเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 
ดังกล่าว59 

3.2.3 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือเป็นการละเมิดกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้า 

 Trade-marks Act R.S.C., 1985 ได้ก้าหนดให้การกระท้าใด ๆ ต่อไปนี ไม่ถือเป็นการละเมิด
ต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วของผู้อ่ืน โดยจะไม่ถือว่าเป็นการกระท้า
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกู๊ดวิลล์ที่ติดอยู่กับเครื่องหมายการค้าเหล่านั น กล่าวคือ 

(a) การใช้ชื่อส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ โดยสุจริต หรือ 
(b) การใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าที่มิใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ประกอบธุรกิจของบุคคล

ใด ๆ หรือกล่าวถึงคุณสมบัติ อัตลักษณ์ หรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการโดยสุจริต60   
ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงบทบัญญัติตามกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ จากการละเมิดชื่อเสียงใน

เครื่องหมายการค้าในประเทศแคนาดา ใน Trade-marks ActR.S.C., 1985 เนื่องจากกฎหมาย

ดังกล่าวมีบทบัญญัติถึงการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าไว้โดยตรง ซึ่งแตกต่างจาก Federal 

Trademark Dilution Act of 1995 Trademark Dilution Revision Act of 2006 ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีกล่าวถึงเพียงการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าเท่านั น 

 ผู้วิจัยพบว่าในบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ กล่าวคือ 

                                                 
58 David Vaver, Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-Marks, 

2nd ed., (Toronto: Irwin Law, 2011), P.94. 
59 Anna Shahid, Parody and Canadian Copyright Law, accessed December 25, 

2017 from https://bit.ly/2qUCTLI. 
60 Section 20 (1.1) of Trade-marks Act R.S.C., 1985. 



 59 

 ประการแรก ถึงแม้ Trade-marks Act R.S.C., 1985 จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามมิให้มี

การละเมิดกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย แต่

กฎหมายก็มิได้มีการให้ค้านิยาม (Definition) ของกู๊ดวิลล์ไว้ด้วย กรณีจึงสอดคล้องกับประเด็นปัญหา

ที่ผู้วิจัยเสนอไปในเบื องต้นว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดที่เก่ียวข้องกับเครื่องงหมายการค้ามีบทบัญญัติ

ให้ค้านิยามของค้าว่ากู๊ดวิลล์ไว้ จึงเป็นปัญหาในการตีความและน้าสืบว่ากู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้า

นั นคืออะไร เกิดขึ น ณ จุดใด และเครื่องหมายการค้าใดจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์ 

เป็นต้น 

 ประการต่อมา Trade-marks Act  R.S.C., 1985 มิได้มีการก้าหนดว่าพฤติการณ์ อันเป็นการ

ละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าทีได้รับจดทะเบียนแล้วของผู้อ่ืนนั นมีลักษณะอย่างไร โดย

บัญญัติแต่เพียงห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วในลักษณะที่

อาจจะส่งผลให้เป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าเท่านั น จึงย่อมเป็นปัญหาใน

การน้าสืบข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจของศาลว่าการกระท้าใดเป็นการท้าให้ชื่อเสียงของกู๊ดวิ ลล์ใน

เครื่องหมายการค้าเสียหายอย่างใดหรือไม่ ประการใด 

 นอกจากนั น กฎหมายดังกล่าวได้มีบทบัญญัติถึงการห้ามลวงขาย (passing off) ซึ่งผู้วิจัยเคย

ตั งข้อสังเกตว่าเป็นการกระท้าอย่างหนึ่งซึ่งอาจลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าลง 

อย่างไรก็ตาม Trade-marks Act R.S.C., 1985 ก็มีได้บัญญัติว่าการกระท้าใดเป็นการลวงขายเช่นกัน 

 ประการที่สุดท้าย กฎหมาย Trade-marks Act R.S.C., 1985 มิได้มีบทก้าหนดโทษส้าหรับผู้

ที่กระท้าการอันเป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน ซึ่งแตกต่างกับการ

ละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีบทก้าหนดโทษส้าหรับผู้ที่กระท้าผิดไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น มาตรา 

51 บัญญัติให้ผู้ที่ขาย เสนอขาย หรือจ้าหน่ายจ่ายแจกเพ่ือประโยชน์ทางการค้า ซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง

กับเครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนตามมาตรา 19 และ 20 โดย

เจตนา มีโทษปรับสูงสุด $1,000,000 และมีโทษจ้าคุกไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น61 

                                                 
61 Section 51 of Trade-marks Act R.S.C., 1985. 
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3.3 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกูด๊วิลล์ จากการละเมดิชื่อเสียงใน
เครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป (European Union: EU) 

 สหภาพยุโรปเกิดขึ นจากการรวมตัวกันของกลุ่มสมาชิกในทวีปยุโรป 28 ประเทศ มีลักษณะ

เป็นการรวมกลุ่มของรัฐในภูมิภาคเดียวกันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในรูปแบบ “สถาบัน

เหนือรัฐ” (Supranational Institution) โดยมีวัตถุประสงค์ส้าคัญคือ เพ่ือเสริมสร้างสันติภาพเป็น

การถาวรระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรปภายหลังจากสงครามโลกครั งที่สอง ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศสมาชิกต่าง ๆ และการมีบทบาทน้าของสหภาพยุโรปใน

ประชาคมโลก 

 การรวมกลุ่มกันของสหภาพยุโรปแบบสถาบันเหนือรัฐนั น เป็นการที่สมาชิกของกลุ่มยอมสละ

อ้านาจอธิปไตยของตนเองบางส่วนของตนเองให้แก่ความร่วมมือเหนือรัฐ ในเรื่อง (1) สหภาพศุลกากร 

(Customs Union) (2) การออกกฎระเบียบด้านการแข่งขัน (Competition rules) (3) นโยบายด้าน

การเงิน (Monetary Policy) ส้าหรับรัฐสมาชิก EU ที่ใช้สกุลเงินยูโร (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ

ทางทะเล (Marine Biological Resources) ภายใต้นโยบายร่วมด้านประมง และ (5) นโยบายการค้า

ร่วม (Common Commercial Policy)62 และด้วยนโยบายเช่นนี  สหภาพยุโรปจึงได้มีการตรา

กฎหมายกลางในเรื่องต่าง ๆ ขึ นเพ่ือใช้บังคับกันระหว่างประเทศสมาชิก รวมไปถึง REGULATION 

(EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 

on the European Union trade mark ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าด้วย 

 รัฐสภาแห่งสหภาพยุโรปได้มีมติให้จัดตั งส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป 

(European Union Intellectual Property Office:  EUIPO)  ซึ่ ง เปลี่ ยนชื่ อมาจาก ส้ านั กงาน

ประสานงานการค้าภายใน (Office for Harmonization in the Internal Market: OHIM) ขึ นในปี

ค.ศ.201663 โดยให้มีหน้าที่ส้าคัญในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (European Union Trade 

                                                 
62 กรมยุโรป, สหภาพยุโรป/ กรอบความร่วมมือพหุภาคี, accessed January 7, 2018 

from https://goo.gl/hmuHMG. 
63 The global IP Research, FROM OHIM TO EUIPO, accessed January 7, 2018 

from http://www.managingip.com/Article/3586861/From-OHIM-to-EUIPO.html. 
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Mark: EUTM) และการออกแบบชุมชน (Community Design) ในกลุ่มประเทศสมาชิก64 โดยที่แต่

เดิมก่อนที่ OHIM หรือ EUIPO จะก่อตั งขึ นนั น ผู้ประกอบกิจการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าใน

ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปจะใช้วิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบ่งเป็นสองวิธี 

คือ 1) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ (National Method) และ 2) การจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ( International Method) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของพิธีสาร

มาดริด (Madrid Protocol) โดยวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะ

คู่สัญญาที่เข้าเป็นภาคีสมาชิกแห่งพิธีสารมาดริดด้วยกันเท่ากัน ทั งนี  เจ้าของเครื่องหมายการค้า

จะต้องยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 

Intellectual Property Organization: WIPO) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มสหภาพ

ยุโรปต่อองค์กร EUIPO จึงเป็นทางเลือกที่สามของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการยื่นค้าขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนให้ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทั ง 28 ประเทศท่ีเป็นสมาชิกแห่ง

สหภาพยุโรป65 

3.3.1 ค้านิยาม 

1) เครื่องหมายการค้า หมายถึง  เครื่องหมายที่ใช้ในทางการค้าเพ่ือระบุถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดย

เครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป มีหลายลักษณะ ดังนี  

(1) เป็นเครื่องหมายที่เป็นถ้อยค้า (Word Mark) รวมถึงตัวอักษร ตัวเลข หรือข้อความใด ๆ ที่

สามารถพิมพ์ได้ เช่น ADIDAS PHILIPS LEVI’S VOLVO หรือ 

(2) เป็นเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ (Figurative Mark) คือเครื่องหมายการค้าที่เป็นไม่ใช่ตัว

ตัวอักษร แต่เป็นลวดลายหรือเค้าโครงที่ไม่มีรูปแบบตายตัว หรือเป็นรูปร่างกราฟิกหรือสี 

รวมไปถึงเครื่องหมายที่เป็นรูปร่างต่าง ๆ มาประกอบกันด้วย เช่น สัญลักษณ์โดมิโน่ , 

รูปร่างสามแฉกของ ADIDAS หรือ 

                                                 
64 EUIPO, Trade Marks in the European Union, accessed January 7, 2018 from 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/trade-marks-in-the-european-union. 
65 ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์, เครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป, accessed January 7, 

2018, จากhttp://www.utcc.ac.th/public_content/files/Postscript/23_3/P255_1.pdf. 
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(3) เครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ประกอบกับตัวอักษร (Figurative Mark Containing Word 

Elements) เช่น ตัวอักษรประดิษฐ์ FUJITSU หรือ 

(4) เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างของวัตถุ (Shape Mark) รวมไปถึงรูปภาพส่วนขยายของวัตถุ ภาพ

สามมิติ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น รูปทรงขวดโค้ก 

หรือ 

(5) เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างของวัตถุประกอบกับตัวอักษร (Shape Mark Containing Word 

Elements) เช่น รูปสามเหลี่ยมประกอบกับค้าว่า TOBLERONE หรือ 

(6) เครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์บอกต้าแหน่ง (Position Mark) มีลักษณะเป็นเครื่องหมายที่

อยู่ติดกับตัวสินค้าเพ่ือบ่งบอกถึงลักษณะส้าคัญของสินค้านั น ๆ  เช่น แถบสามแถบของ

เสื อผ้า ADIDAS หรือเส้นโค้งบนรองเท้า ONITSUKA หรือ 

(7) เครื่องหมายที่เป็นลวดลาย (Pattern Mark) ที่ออกแบบขึ นเฉพาะและไม่ซ ้ากับลวดลายทั่ว 

ๆ ไป เช่น ลวดลายบนกระเป๋า Louis Vuitton หรือ 

(8) เครื่องหมายการค้าที่ เป็นสี เดียว (Colour Single Mark) เช่น สีแดงบนมีดพับยี่ห้อ 

Victorinox AG หรือ 

(9) เครื่องหมายการค้าที่เป็นสีหลายสีผสมกัน (Colour Combination Mark) เช่น สีเหลือง

และสีม่วงบนสินค้าจ้าพวกเครื่องมือช่างของ THE BLACK & DECKER CORPORATION 

หรือ 

(10) เครื่องหมายที่เป็นเสียง (Sound Mark) โดยจะต้องเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หรือ

ถูกเรียบเรียงขึ นเพ่ือใหม่กับผลิตภัณฑ์นั น ๆ เช่น เสียงเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ 

Harley Davidson หรือเสียงเพลงในการโฆษณาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ Edgar Rice 

Burroughs, Inc. หรือ 

(11) เครื่องหมายที่เป็นการเคลื่อนไหว (Motion Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วย

ภาพเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนต้าแหน่งขององค์ประกอบต่าง ๆ ในเครื่องหมาย เช่น 

ภาพเคลื่อนไหวแสดงถึงการไหลมารวมกันของสีจนกลายเป็นลูกบอลที่เป็นสัญลักษณ์ของ 

SONY โดยมีเจ้าของคือ Sony Mobile Communications AB หรือ 

(12) เครื่องหมายที่เป็นสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Mark) ซึ่งมีลักกษณะเป็นการน้าภาพและ

เสียงมารวมอยู่ด้วยกัน โดยเครื่องหมายชนิดนี เพ่ิงถูกบัญญัติขึ นใหม่โดย EUIPO เมื่อวันที่ 1 
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ตุลาคม 2560 จึงยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดน้าเครื่องหมายจ้าพวกนี มาจดทะเบียน แต่ในเบื องต้น

นั นนายทะเบียนแห่ง EUIPO ได้ก้าหนดให้เครื่องหมายที่จะน้ามาจดนั นจะต้องอยู่ในรูปของ

ไฟล์ MP4 ขนาดไม่เกิน 20 Mb 

(13) เครื่องหมายที่เป็นโฮโลแกรม (Hologram Mark) เป็นเครื่องหมายจ้าพวกใหม่เช่นเดียวกับ

สื่อมัลติมีเดียซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยเครื่องหมายชนิดนี จะเป็นรูปร่างที่

อยู่ในรูปของโฮโลกราฟิก เช่น เครื่องหมาย "PLANTE SYSTEM FRANCE" ซึ่งปรากฏในรูป

ของโฮโลแกรมพร้อมกับวงกลมสี่วงสีเทาบนกระดาษโน็ตสีม่วง66 

2) เครื่องหมายที่ได้สิทธิก่อน (Earlier Trade Mark) หมายถึง  

(a) เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของได้ยื่นค้าขอจดทะเบียนแล้วในกรณีต่อไปนี  ก่อนที่อีกฝ่ายจะมา

ยื่นจดทะเบียนในสหภาพยุโรป  

(i) เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในสหภาพยุโรป 

(ii) เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนในประเทศสมาชิก หรือ ประเทศเบลเยียม 

เนเธอร์แลนด์ หรือลักเซมเบิร์ก ณ ส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่ ง

ลักเซมเบิร์ก 

(iii) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งรัฐสมาชิกนั น

เป็นภาค ี

(iv) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งสหภาพยุโรป

เป็นภาค ี

(b) การยื่นค้าขอจดทะเบียนใหม่เพิ่มเติมภายใต้เครื่องหมายการค้าในข้อ (a) 

(c) เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาก่อนที่อีกฝ่ายจะยื่นค าขอจดทะเบียน67 

จากค้านิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสหภาพยุโรปในอนุมาตรา (c) 

ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ถูกใช้และมีชื่อเสียงแพร่หลายแก่สาธารณชน ถึงแม้ว่าจะยัง

                                                 
66 EUIPO, Trade Mark Definition, January 7, 2018 from 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/trade-mark-definition. 
67 Article 8.2 of REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark. 
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มิได้ยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั นในระบบทะเบียนเครื่องหมายการค้าแห่งสหภาพยุโรป 

หรือประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป และไม่ว่าเครื่องหมายการค้านั นจะ

ปรากฏในรูปแบบเครื่องหมายการค้าชนิดใดก็ตาม โดยให้ถือว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั นมีสิทธิก่อน

ในการหวงกันสิทธิของตนจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายอ่ืนที่จะมายื่นค้าขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิก่อน ให้นายทะเบียนปฏิเสธ

การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายนั นก็ได้ 

3.3.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกลดทอนคุณค่า 

บทบัญญัติของกฎหมายในสหภาพยุโรป ไม่มีการบัญญัติถึงมาตรการทางกฎหมายในการ

คุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า ทั งในเรื่องการลดทอนคุณค่าเหมือน

กฎหมาย Trademark Dilution Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ที่กล่าวถึง

ความหมายของค้าว่ากู๊ดวิลล์หรือข้อห้ามใด ๆ ในการการท้าให้กู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน

ได้รับความเสียหายอย่างเช่น Trade-marks Act R.S.C., 1985 ของประเทศแคนาดา อย่างไรก็ตามใน 

REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 14 June 2017 on the European Union trade mark (EU Trademark Directive 2017) และ 

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of 

the Member States relating to trade marks ก็ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมาย

การค้าที่มีชื่อเสียงไว้ใน Article 8 Article 9 และ Section 5(2) ตามล้าดับ โดยใน Article 8 ว่าด้วย

เรื่องเหตุในการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ Article 9 ว่าด้วยเรื่องสิทธิของ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าท่ีได้รับจดทะเบียนในสหภาพยุโรป โดยมีสาระส้าคัญ คือ หากมีการคัดค้าน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิก่อน (Earlier Trade 

Mark) ให้นายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในกรณีต่อไปนี  

(a) เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิก่อน 

และใช้เครื่องหมายการค้านั นกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน 

(b) เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิ

ก่อน และมีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือใช้เครื่องหมายการค้านั นกับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน 

ซึ่งอาจท้าให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่ประชาชนในสหภาพยุโรป รวมไปถึงการเข้าใจผิดว่า
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เครื่องหมายการค้านั นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิ

ก่อน68 

เมื่อมีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังที่กล่าว เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจด

ทะเบียนอาจจะไม่ได้รับการจดทะเบียนหากเครื่องหมายการค้านั นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย

การค้าที่ได้สิทธิก่อนโดยไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั นจะใช้กับสินค้าหรือบริการอย่าง

เดียวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิก่อนนั นหรือไม่ ทั งนี  หมายความรวมถึง เครื่องหมายการค้าที่

ได้รับการจดทะเบียนในสหภาพยุโรปก่อน เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในสหภาพยุโรป หรือ

เครื่องหมายการค้านั นได้รับจดทะเบียนในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ตลอดจนเครื่องหมาย

การค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยการขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ถูกปฏิเสธนั น

นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือเป็นอันตรายต่อ

ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิก่อนเช่นว่านั นด้วย69 

EU Trademark Directive 2017 ได้ก้าหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจด

ทะเบียนในสหภาพยุโรปนั นจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ดังนี  

1) สิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว70 

2) โดยไม่กระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนก่อน หรือตามล้าดับ

ความส้าคัญของวันที่ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป เจ้าของเครื่องหมาย

การค้ามีสิทธิป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนใดใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตในทางการค้า

ที่เก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการ โดยที่ 

(a) เครื่องหมายดังกล่าวเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปและใช้กับสินค้า

หรือบริการเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปที่ได้จดทะเบียนไว้ 

                                                 
68 Article 8.1 of REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark. 
69 Article 8.5 of REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark. 
70 Article 9.1 of REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark. 
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(b) เครื่องหมายดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในสหภาพ

ยุโรปที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเหมือนหรือคล้ายกันกับที่ได้จดทะเบียนไว้ หาก

ก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดต่อประชาชน หรืออาจท้าให้ประชาชนทั่วไป

เข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียนในสหภาพยุโรป 

(c) เครื่องหมายดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในสหภาพ

ยุโรปโดยไม่ต้องพิจารณาว่ากับสินค้าหรือบริการเหมือนหรือคล้ายกันกับที่ได้จด

ทะเบียนไว้ โดยเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรปนั นเป็นเครื่องหมาย

ที่มีชื่อเสียงในสหภาพยุโรปและการใช้เครื่องหมายเหล่านั นเป็นการแสดงหา

ผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือเป็นอันตรายต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของ

เครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิก่อนเช่นว่านั นด้วย71 

3) ให้การกระท้าต่อไปนี เป็นการกระท้าผิดตามข้อ 2) 

(a) น้าฉลากที่มีสัญลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วใน

สหภาพยุโรปมาติดบนสินค้าหรือบริการของตน 

(b) เสนอขาย น้าสินค้าเข้าสู่ตลาด หรือ เก็บสินค้าเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือเสนอ

ให้บริการ ภายใต้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนที่

ได้รับจดทะเบียนแล้ว 

(c) น้าเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย

การค้าของผู้อื่นที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว 

(d) ใช้เครื่องหมายนั นในทางการค้าหรือใช้เป็นชื่อบริษัท หรือส่วนหนึ่งทางการค้า หรือ

ส่วนหนึ่งในชื่อบริษัท 

(e) ใช้เครื่องหมายนั นในเอกสารทางธุรกิจหรือในการโฆษณา 

                                                 
71 Article 9.2 of REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark. 
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(f) ใช้เครื่องหมายนั นในการเปรียบเทียบในการโฆษณาสินค้าของตนในลักษณะที่ขัดต่อ

บทบัญญัติของกฎหมาย  Directive 2006/114/EC72 

4) โดยไม่กระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้มาก่อนในการยื่นค้าขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป เจ้าของเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปมี

สิทธิป้องกันมิให้บุคคลภายนอกจากการน้าสินค้าเหล่านั นเข้ามาค้าขายในสหภาพยุโรป 

รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่มาจากประเทศอ่ืน ๆ ที่มีเครื่องหมายเหมือนกับเครื่องหมาย

การค้าของสหภาพยุโรปปรากฏอยู่โดยมิได้รับอนุญาต หรือสิ่งใด ๆ ที่อาจสร้างความ

สับสนหลงผิดหรือไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปที่

แท้จริงหรือไม่73 

ในส่วนของ Section 5(2) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 

1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks มี

บทบัญญัติว่า สมาชิกของรัฐภาคีมีสิทธิในการห้ามมิให้บุคคลที่สามใช้เครื่องหมายการค้าหรือ

สัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการของตนที่ได้รับ

การจดทะเบียนแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงโดย

ไม่สุจริตเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเป็นการท้าลายลักษณะโดดเด่นหรือมี

ชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า74 

3.3.3 การกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้า 

 EU Trademark Directive 2017 มิได้มีบทบัญญัติที่บรรยายถึงว่าการกระท้าใดเป็นการ

กระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม เคยมีคดีที่เกี่ยวของ

กับการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าขึ นสู่ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป ( the 

European Court of Justice: ECJ) ซึ่งเป็นศาลที่มีหน้าที่เฉพาะพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้และ

                                                 
72 Article 9.3 of REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark. 
73 Article 9.4 of REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark. 
74 Section 5(2) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to 

Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks. 
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การตีความสนธิสัญญาสหภาพยุโรปและกฎหมายของสหภาพยุโรปเท่านั น โดยคดีเป็นคดีระหว่าง 

Intel Corporation กับ CPM United Kingdom Ltd.  ซึ่ งให้ศาลตีความบทบัญญัติใน Articles 

4(4)(a)  and 5(2) of the EU Trademark Directive 2008 หรือ Article 8 และ 9 ของ EU 

Trademark Directive 2017 ฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีใจความส้าคัญ

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง โดยที่การน้าคดีขึ นสู่ศาล

ดังกล่าวเป็นไปเพ่ือให้ศาลก้าหนดปัจจัยส้าคัญของการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าลง ทั งนี  

โจทก์ (Intel Corporation) เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

ในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวอักษรโรมัน ‘INTEL’ 

ในขณะที่ฝ่าย CPM United Kingdom Ltd., จ้าเลย เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ‘INTELMARK’ 

ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร โดยโจทก์ได้โต้แย้งว่าอีกฝ่ายใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเพ่ือ

แสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมและท้าให้ความโดดเด่นของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า 

‘INTEL’ ได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ค.ศ.1994 

(UK’s Trade Marks Act, 1994)  ซึ่งได้อนุวัตการตามกฎหมาย EU Trademark Directive ของ

สหภาพยุโรปที่สหราชอาณาจักรเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป 

ในเบื องต้น โจทก์ได้ยื่นค้าขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจ้าเลยต่อส้านักงาน

เครื่องหมายการค้าสหราชอาณาจักร แต่ค้าคัดค้านดังกล่าวไม่เป็นผลส้าเร็จ โจทก์จึงน้าคดีขึ นสู่ศาล

สูงสุดแห่งอังกฤษและเวลส์ อย่างไรก็ตามศาลก็ยังคงมีค้าพิพากษายกค้าร้องดังกล่าว โจทก์จึงยื่น

อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าทั งสอง ศาลอุทธรณ์

พิจารณาแล้วเห็นว่าศาลอุทธรณ์ไม่มีเขตอ้านาจในการก้าหนดขอบเขตของการกระท้าอันเป็นการ

ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าลง จึงมีค้าสั่งระงับการพิจารณาคดีไว้ก่อน แล้วน้าความขึ นสู่ศาล 

ECJ เพ่ือพิจารณากรณีดังกล่าว หลังจากนั น ECJ ได้พิเคราะห์ถึงปัจจัยความเชื่อมโยงทั งในประเทศ

และต่างประเทศของเครื่องหมายการค้าทั งสองเพ่ือหาความเชื่อมโยงถึงกันและกัน  พบว่า การจะ

พิจารณาว่าการกระท้าใดเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าอ่ืนนั น จะต้องพิจารณาจาก 

(i) ระดับความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าทั งสอง 

(ii) ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อนกับอีกฝ่าย 

(iii) ระดับชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อน 
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(iv) ระดับความโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อน 

(v) ความน่าจะเป็นของการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในกลุ่มผู้บริโภค 

ในคดีนี ศาล ECJ พิจารณาว่าโจทก์พิสูจน์แล้วว่าตนได้รับความเสียหายและอาจจะเกิดขึ น

ต่อไปอีกในอนาคต ดังนี  เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อนมีหน้าที่ต้องแสดงหลักฐานเพ่ือ

พิสูจน์ว่าตนได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการกระท้าของคู่กรณีอีกฝ่ายจริง ค้าพิพากษาฉบับนี 

จึงถูกยกเป็นแนวทางส้าคัญในการก้าหนดปัจจัยในการพิจารณาว่าการกระท้าใดเป็นการลดทอน

คุณค่าลงซึ่งเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน75 

จากกรณีศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ในสหภาพยุโรปเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการ

จดทะเบียนนั นจะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ

ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนที่ได้รับสิทธิก่อน ซึ่งหมายรวมถึงการได้สิทธิก่อน

โดยเครื่องหมายการค้านั นมีชื่อเสียงแพร่หลายในสหภาพยุโรปแล้วแม้จะยังมิได้มีการจดทะเบียนด้วย 

โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วในสหภาพยุโรปนั นจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

ในเครื่องหมายการค้าของตนในการหวงกันเครื่องหมายการค้าของตนจากการปกป้องชื่อเสียงใน

เครื่องหมายการค้าของตนจากบุคคลภายนอกในการใช้เครื่องหมายการค้าที่อาจสร้างความสับสนหลง

ผิดหรือไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง โดยการเข้าข่ายว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้าผู้อื่นนั น อาจพิจารณาได้จากค้าวินิจฉัยของ ECJ คือ  

(1) ระดับความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าทั งสอง 

(2) ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วกับ

อีกฝ่าย 

(3) ระดับชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อน 

(4) ระดับความโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อน 

(5) ความน่าจะเป็นของการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในกลุ่มผู้บริโภค 

                                                 
75 Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd. (European Court of Justice, 

2007) 
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โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้กล่าวอ้างนั นมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าของตน

ถูกท้าลดทอนคุณค่าลง และมีความเสียหายทางเศรษฐกิจเกิดขึ นจนเป็นเหตุให้ตนได้รับความเสียหาย

ต่อกู๊ดวิลล์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว 

3.4 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ จากการละเมิดชื่อเสียงใน
เครื่องหมายการค้าในความตกลงระหว่างประเทศ 

นอกเหนือจากความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยกฎหมายภายในของแต่ละ

ประเทศแล้ว ยังมีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอีกประเภทหนึ่งคือ การคุ้มครองสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลงระหว่างประเทศ ทั งนี  การคุ้มครองในความตกลงระหว่างประเทศ

ดังนั นมีความส้าคัญ คือ ท้าหน้าที่เป็นกรอบหรือแนวทางการบัญญัติกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่เป็นภาคีสมาชิก ซึ่งโดยหลักของความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ 

นั นประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกมีพันธกรณีท่ีต้องจัดให้กฎหมายภายในประเทศของตนสอดคล้องหรือไม่

ขัดหรือแย้งกับกฎเกณฑ์ท่ีก้าหนดในความตกลงระหว่างประเทศท่ีตนเข้าเป็นภาคี 

 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของความตกลงระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ โดยเฉพาะความตกลงระหว่าง

ประเทศในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual 

Property Organization: WIPO) และ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ

การค้า หรือความตกลงทริปส์ (WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights: Trips Agreement 1994)76 ซึ่งเป็นความร่วมมือหลักของประชาคมโลกที่เกี่ยว

ของกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 โดยในส่วนของความตกลง WIPO นั น เป็นองค์กรที่จัดตั งขึ นตามกรอบของสหประชาชาติ 

(United Nations: UN) ถูกก่อตั งขึ นในปี ค.ศ.196777 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือมุ่งเน้นให้เกิดการ

พัฒนาของความสมดุลและความเป็นธรรมที่มีผลต่อระบบทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติอัน

                                                 
76 ต่อไปในงานวิจัยนี จะเรียกว่า “TRIPS Agreement” 
77 WIPO, Convention Establishing the World Intellectual Property 

Organization, accessed January 19, 2018 from https://bit.ly/2Kc02Bh. 



 71 

ก่อให้เกิดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ เป็นประโยชน์ต่อทุกคน 78 ดังนี  เพ่ือให้บรรลุผลแห่ง

วัตถุประสงค์ของ WIPO จึงก่อให้เกิดความตกลงระหว่างประเทศตามความในบทบัญญัติของ WIPO 

Convention ตามมาอีกหลายฉบับ อาทิ อนุสัญญากรุงเบิร์น ว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและ

ศิลปกรรม (อังกฤษ: Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 

Berne Convention) สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO 

Copyright Treaty) และ อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม หรือ 

อนุ สัญญากรุ งปา รี ส  ( Paris Convention for the Protection of Industrial Property:  Paris 

Convention)79 โดยในงานวิจัยฉบับนี ผู้วิจัยจะศึกษาอนุสัญญากรุงปารีส เนื่องจากเป็นอนุสัญญาที่มี

เนื อหาเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ซึ่ง

สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมาย

การค้าตามความมุ่งหมายของงานวิจัยฉบับนี  

 นอกจากนั น ผู้วิจัยได้ศึกษา TRIPS Agreement ซึ่งเป็นความตกลงที่เกิดขึ นจากกรอบความ

ตกลงขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เนื่องจาก ผู้วิจัยเห็นว่าความตกลง 

Trips Agreement นั นมีวัตถุประสงค์ส้าคัญของความร่วมมือคือ เพ่ือขยายความคุ้มครองสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนในแง่การระงับข้อพิพาทตามความตกลง Paris 

Convention ซึ่งจะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายเป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น80 โดยผู้วิจัยจะอธิบายโดยละเอียด ดังนี  

3.4.1 อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property) 

 Paris Convention เกิดจากการลงนามร่วมกัน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.
1883 โดยชาติสมาชิกผู้เริ่มก่อตั ง 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเบลเยียม ประเทศบราซิล ประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศกัวเตมาลา ประเทศอิตาลี ประเทศเนเธอแลนด์ ประเทศโปรตุเกส ประเทศเอล ซัล

                                                 
78 WIPO, Inside WIPO What Is WIPO?, accessed January 19, 2018 from 

http://www.wipo.int/about-wipo/en. 
79 ต่อไปในงานวิจัยนี จะเรียกว่า “Paris Convention” 
80 Peter K. Yu, THE OBJECTIVES AND PRINCIPLES OF TRIPS AGREEMENT, 

accessed January 19, 2018 from http://www.peteryu.com/correa.pdf. 
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วาดอร์ ประเทศเซอร์เบีย ประเทศสเปน และประเทศสวิสเซอร์แลนด์81 โดยมีวัตถุประสงค์ส้าคัญใน
การสร้างมาตรการในการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมของชาติสมาชิกให้มีความครอบคลุมทาง
กฎหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การ
ออกแบบอุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ 
และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม82 ให้ประเทศภาคีสมาชิกมีกฎเกณฑ์และแนวทางที่สอดคล้องกันภายใต้
มาตรการดังกล่าวซึ่งแต่เดิมนั นแต่ละประเทศมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ใช้บังคับเฉพาะในประเทศของตน อย่างไรก็ตาม กฎหมายต่าง ๆ เหล่านั นยังมีความ
แตกต่างกันอยู่มาก ท้าให้เป็นอุปสรรคส้าคัญต่อผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของตนในต่างประเทศ Paris Convention จึงถูกสร้างขึ นมาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ทั งนี  
ในค้าว่า “ทรัพย์สินอุตสาหกรรม” ของ Paris Convention นั น มิได้จ้ากัดแต่เพียงอุตสาหกรรมและ
การพาณิชย์เท่านั น หากแต่หมายความอย่างกว้างรวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการผลิตขึ น หรือผลผลิตจากธรรมชาติ เช่น ไวน์ ธัญพืช ใบยาสูบ ผลไม้ ปศุสัตว์ แร่ธาตุ น ้าแร่ 
เบียร์ ดอกไม้ และแป้ง 
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแห่ง Paris Convention แล้วเมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2008  และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2551 โดย Paris Convention มีบทบัญญัติ
ทั งสิ น 30 ข้อ (Article) โดยมีสาระส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้า 
ดังนี  

3.4.1.1 หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติส้าหรับผู้มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งสหภาพ (National 

Treatment for Nationals of Countries of the Union)  

โดยที ่Paris Convention นั นได้ก้าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นภาคีสมาชิก มีพันธกรณีต้อง

ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายของประเทศนั น ๆ ก้าหนดแก่บุคคลใด ๆ ใน

ประเทศอ่ืน ๆ ที่เป็นภาคีสมาชิกด้วย โดยไม่จ้ากัดเพียงกฎหมายที่บังคับอยู่ในปัจจุบันเท่านั น แต่ยัง

รวมไปถึงกฎหมายที่จะบัญญัติขึ นในภายหลังด้วย ดังนั น ผู้มีสัญชาติของประเทศภาคีสมาชิกแห่ง 

Paris Convention จะได้รับความคุ้มครองและมาตรการในการเยียวยาความเสียหายตามกฎหมาย

                                                 
81 WIPO, WIPO - Administered Treaties, accessed January 20, 2018 from 

https://goo.gl/QP1k3s. 
82 Article 1(2) of Paris Convention. 
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ต่อการละเมิดสิทธิเช่นเดียวกับคนในชาตินั น ๆ หากว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบพิธีที่ได้

ก้าหนดไว้ส้าหรับผู้มีสัญชาตินั น ๆ83 

นอกจากนั น Paris Convention ยังให้ความคุ้มครองครอบไปถึงผู้ที่มีสัญชาติของประเทศที่
อยู่นอกสหภาพ แต่มีภูมิล้าเนาหรือมีสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมที่แท้จริงอยู่
ในเขตประเทศที่เป็นภาคีสมาชิก ย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลังการปฏิบัติเยี่ยงผู้มีสัญชาติของ
ประเทศภาคีสมาชิกเช่นกัน84 

3.4.1.2 หลักสิทธิที่จะอ้างสิทธิก่อน (Right of Priority)  

ใน Paris Convention นั น ทรัพย์สินอุตสาหกรรมนั นหมายความรวมถึง สิทธิบัตร (Patents) 

อนุสิทธิบัตร (Utility Models)  การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) และเครื่องหมาย

การค้า (Marks) หนังสือรับรองผู้ประดิษฐ์ (Inventors’ Certificates) ทั งนี  ในการยื่นค้าขอรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงเครื่องหมายการค้าโดยชอบด้วย

กฎหมายและภายในก้าหนดระยะเวลา ในประเทศใด ๆ ที่เป็นภาคีสมาชิกนอกเหนือจากประเทศของ

ตนที่ได้ยื่นค้าขอจดทะเบียนไว้แล้ว จะได้รับสิทธิในการนับเวลายื่นค้าขอย้อนหลังไปเป็นวันเดียวกับ

ประเทศที่ได้ยื่นค้าขอจดทะเบียนไว้ครั งแรก โดยเครื่องหมายการค้านั นจะต้องยื่นค้าขอจดทะเบียน

ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นจดทะเบียนครั งแรก85 

3.4.1.3 หลักความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well–Known Marks) 

และชื่อทางการค้า (Trade Name) Paris Convention ได้มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ดังนี  

(1) ในกรณีที่ประเทศภาคีแห่งสหภาพมีกฎหมายอนุญาต หรือเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ 
ประเทศภาคีแห่งสหภาพตกลงที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียน หรือเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า และห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการท้าซ ้า (Reproduction) การ
เลียนแบบ ( Imitation) หรือการแปล (Translation) อันจะก่อให้ เกิดความสับสนหลงผิดใน
เครื่องหมายว่าเป็นเครื่องหมายของผู้ทีมีสิทธิได้รับประโยชน์ตาม Paris Convention ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ้านาจของประเทศที่รับจดทะเบียนหรือที่มีการใช้เครื่องหมายการค้านั น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น

                                                 
83 Article 2 of Paris Convention. 
84 Article 3 of Paris Convention. 
85 Article 4 of Paris Convention. 
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เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศนั น และเป็นเครื่องหมายที่ได้ใช้กับสินค้าที่เหมือน
หรือคล้ายคลึงกัน บทบัญญัติดังกล่าวนี ให้ใช้กับกรณีที่ส่วนส้าคัญส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายเป็น
การท้าซ ้าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือเป็นการเลียนอันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในนั น
ด้วย 

(2) จะต้องก้าหนดให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียน ส้าหรับการ
ร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายข้างต้น ทั งนี  ประเทศภาคีสมาชิกแห่งสหภาพอาจก้าหนดระยะเวลาที่
จะต้องร้องขอห้ามการใช้เครื่องหมายก็ได้ 

(3) ห้ามมิให้ก้าหนดระยะเวลาส้าหรับการยื่นค้าร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายหรือห้ามการใช้เครื่องหมายที่ได้รับจากการจดทะเบียนหรือใช้โดยไม่สุจริต86 

ให้ชื่อทางการค้าได้รับความคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกแห่งสหภาพทุกประเทศโดย
ปราศจากเงื่อนไขในการยื่นค้าขอหรือการจดทะเบียน ไม่ว่าชื่อทางการค้ านั นจะเป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องหมายการค้าหรือไม่ก็ตาม87 

3.4.1.4 หลักการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition)  

เป็นที่ยอมรับกันดีโดยหลักการของกฎหมายว่าการด้าเนินกิจการใด ๆ อันเป็นการสร้างความ

เสียหายแก่ผู้ประกอบการค้ารายอ่ืนโดยไม่สุจริตหรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ย่อมเป็นการ

แข่งขันที่ ไม่ เป็นธรรม Paris Convention จึงได้มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน

อุตสาหกรรมจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ดังนี  

(1) ประเทศภาคีแห่งสหภาพมีพันธกรณีที่จะต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้มีสัญชาติของประเทศ
ภาคีนั น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) การกระท้าใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันโดยขัดต่อแนวทางปฏิบัติอันสุจริตในทางอุตสาหกรรม
หรือพาณิชยกรรม ถือเป็นการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม 

(3) ห้ามมิให้กระท้าการดังต่อไปนี : 
 1. การกระท้าใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับสถาน

ประกอบการ สินค้า หรือกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมของคู่แข่ง 
 2. การกล่าวหาอันเป็นเท็จในทางการค้า ที่มีลักษณะเป็นการท้าลายความน่าเชื่อถือ

ของสถานประกอบการ สินค้า หรือกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมของ
คู่แข่ง 

                                                 
86 Article 6bis of Paris Convention. 
87 Article 8 of Paris Convention. 



 75 

 3. การบ่งชี หรือกล่าวอ้างซึ่งในทางการค้าท้าให้สาธารณชนหลงผิดในคุณลักษณะ 
กระบวนการผลิต ลักษณะเฉพาะ ความเหมาะสมส้าหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ 
หรือปริมาณของสินค้า88 

จากบทบัญญัติแห่ง Paris Convention ข้างต้นนั น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
ส้าหรับผู้มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งสหภาพ เป็นประโยชน์ในการโต้แย้งสิทธิในกรณีที่บุคคลใด
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนโดยชอบด้วย
กฎหมายของประเทศตนแล้ว แต่ยังมิได้ยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศอ่ืน 
ๆ ที่เป็นภาคีสมาชิกแห่ง Paris Convention ก็ย่อมจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของ
ประเทศเหล่านั นด้วย โดยเฉพาะกับเครื่องหมายการค้าที่มีมีกู๊ดวิลล์อันเนื่องมาจากความมีชื่อเสียง
แพร่หลายที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะถูกละเมิดต่อชื่อเสียงของเครื่องหมากยการค้าและท้าให้กู๊ดวิลล์
เสียหายตามไปด้วย การที่ชาติใด ๆ เข้าเป็นภาคีสมาชิกแห่ง Paris Convention ย่อมเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของคนในชาติของตน หรือผู้ประกอบกิจการในชาติของตนให้ได้รับความคุ้มครองเป็นวง
กว้างมากยิ่งขึ นกว่าเพียงในประเทศของตนเท่านั น 

นอกจากนั น ผู้วิจัยเห็นว่าหลักสิทธิที่จะอ้างสิทธิก่อนมีประโยชน์ในแง่การพิสูจน์สิทธิว่าผู้ใดมี
สิทธิในเครื่องหมายการค้าก่อนผู้ที่โต้แย้งสิทธิอีกฝ่ายหนึ่ง กล่าวคือ หากบุคคลใด ๆ ได้ยื่นค้าขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศของตนแล้วและยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดิมไป
ยังประเทศอ่ืน ๆ ที่เป็นภาคีสมาชิกของ Paris Convention ตามกฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายของประเทศนั น
ก้าหนดภายใน 6 เดือน ต่อมามีผู้โต้แย้งว่าตนได้ยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ
ล้าดับที่สองก่อนที่ฝ่ายแรกจะยื่น ในการนี  เจ้าของเครื่องหมายการค้าฝ่ายแรกย่อมใช้สิทธิในการขอให้
การยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศล้าดับที่สองย้อนไปเป็นวันเดียวกับการยื่นจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศของตนครั งแรกได้ ย่อมเป็นข้อดีของการคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากในความเป็นจริงมักพบว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มี
ชื่อเสียงมักถูกผู้ประกอบการค้าที่ไม่สุจริตน้าเครื่องหมายการค้านั นไปจดทะเบียนในประเทศอ่ืน ๆ 
ก่อนที่เจ้าของที่แท้จริงจะยื่นค้าขอ เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั นจะยื่นค้าขอจดทะเบียน ก็จะ
พบว่าเครื่องหมายของตนถูกน้ามาขอจดก่อนแล้ว ท้าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับ
ความเสียหาย ไม่สามารถท้าการตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั นของตัวเองได้ และอาจ
ร้ายแรงถึงขนาดที่ผู้น้าเครื่องหมายการค้านั นมาจดทะเบียนโดยไม่สุจริตน้าเครื่องหมายไปใช้กับสินค้า
หรือบริการที่ด้อยคุณภาพ เป็นเหตุให้ประชาชนสับสนหลงผิดว่าเป็นสินค้าหรือบริการภายใต้

                                                 
88 Article 10bis of Paris Convention. 
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เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง เป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมาย
การค้าที่แท้จริงเหล่านั น 

ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยพบว่า Paris Convention ก็ได้ยอมรับหลักการของการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ นกว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ในกรณีปกติ กล่าวคือ การท้าซ ้า การเลียน หรือการน้าเครื่องหมายการค้าในภาษาหนึ่งมาแปลและใช้
เป็นอีกภาษาหนึ่ง ตลอดจนการกระท้าใด ๆ ที่เป็นการท้าให้เกิดความสับสนหลงผิดในกลุ่มผู้บริโภคว่า
เครื่องหมายการค้านั นเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและมีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยไม่สุจริต ผู้มีส่วน
ได้เสียสามารถร้องขอต่อหน่วยงานที่มีอ้านาจในประเทศนั น ๆ ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
หรือห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายเหล่านั นได้ทุกเมื่อโดยไม่มีก้าหนดระยะเวลา  ยิ่งไปกว่านั น Paris 
Convention ยังให้ความคุ้มครองกับชื่อทางการค้าที่ผู้ประกอบกิจการน้าไปใช้หรือเรียกขานกับสินค้า
หรือบริการของตน หรือเป็นที่เรียกขานถึงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบกิจการอันเป็นสิ่งที่ระบุถึง
สินค้าหรือบริการที่มาจากผู้ประกอบกิจการรายนั น ๆ อันเป็นการแสดงถึงชื่อเสียงทางการค้า หรือกู๊ด
วิลล์ของกิจการนั น ๆ ซึ่งอาจเป็นเครื่องการันตีถึงการรับประกันคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดย
การคุ้มครองชื่อทางการค้าตาม Paris Convention นั น มิจ้าต้องน้าชื่อทางการค้านั นไปจดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือใช้ชื่อทางการค้าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าก็ได้ 

ประการสุดท้าย Paris Convention ยังได้เน้นย ้าถึงความส้าคัญของการปกป้องทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรมไม่ว่าประเภทใดก็ตามจากการกระท้าใด ๆ อันไม่สุจริต ดังเช่นที่ปรากฏในบทบัญญัติ
เรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นการขยายต่อไปจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมใน
กรณีการน้าทรัพย์สินอุตสาหกรรมไปประกอบกิจการค้าขายอันไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง
ในทางการค้าปกตินั น ผู้ประกอบกิจการค้าย่อมเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าสินค้าที่ตนได้ผลิตและจ้าหน่ายขึ น
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนนั นย่อมจะต้องมีคู่แข่งทางการค้าที่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
หลากหลายแนวทางอย่างเสรีภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย อาทิ การแข่งขันกันผลิตและจ้าหน่าย
สินค้าที่มีคุณภาพสูงและราคาต่้า หรือสินค้าที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยอยู่ในความสนใจของกลุ่มผู้บริโภค 
ทั งนี  เพ่ือวัตถุประสงค์หลักคือการเพ่ิมยอดขายและแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งรายอ่ืน ๆ 
โดยวิธีการเหล่านี ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในแง่มุมของตลาดโลกเสรี อย่างไรก็
ตาม หากข้อเท็จจริงปรากฏได้ว่ามีคู่แข่งทางการค้ารายหนึ่งมิได้ใช้วิธีการผลิตและจ้าหน่ายสินค้าของ
ตนโดยสุจริต หากแต่เป็นการใช้วิธีการท้าลายสินค้าของคู่แข่งด้วยการผลิตสินค้าโดยละเมิดต่อ
เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในกลุ่มผู้บริโภคถึงคุณภาพและแหล่งที่มา
ของสินค้า ว่าเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง หากสินค้าเหล่านั นมีคุณภาพต่้า หรือไม่
ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าดั งเดิม ย่อมท้าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกละเมิดเหล่านั นได้รับ
ความเสียหาย และหากเครื่องหมายการค้าเหล่านั นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย การ
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แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นว่านี ย่อมท้าให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของเครื่องหมาย
การค้า ท้าให้เครื่องหมายการค้านั นด้อยค่าหรือเสื่อมคุณค่าลง ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายในทาง
เศรษฐกิจเป็นจ้านวนมากขึ นอีก ดังนี  Paris Convention จึงได้มีบทบัญญัติให้ผู้เสียหายจากกรณี
ดังกล่าวสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือฟ้องร้องน้าคดีขึ นสู่ศาลเพ่ือขอรับความ
คุ้มครองและเยียวยาความเสียหายจากการกระท้าดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย 

3.4.2 ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS Agreement) 
 TRIPS Agreement เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายส้าคัญคือ “เป็นการ
คุ้มครองและบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เกื อหนุนต่อการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และต่อการถ่ายทอดและการแพร่ขยายเทคโนโลยี ต่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ผลิตและผู้ใช้ความรู้ทาง
เทคโนโลยีและในลักษณะอ้านวยผลต่อสวัสดิการทางสังคมและทางเศรษฐกิจ และต่อความสมดุลของ
สิทธิและพันธกรณีด้วย89” โดยความตกลงนี เกิดขึ นจากการผลักดันของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และประเทศพัฒนาแล้วอ่ืน ๆ ในกรอบการเจรจาอุรุกวัย (Uruguay Round) ใน
ปีค.ศ.1994  และประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกเมื่อ 1 มกราคม 1995 

TRIPS Agreement นั นประกอบไปด้วยบทบัญญัติทั งสิ น 7 ส่วน 73 มาตรา ส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวเนื่อง (Copyright 
and Related Rights) เครื่องหมายการค้า (Trademarks) สิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indications) การออกแบบทางอุตสาหกรรม ( Industrial Designs) สิทธิบัตร (Patents) การ
ออกแบบผังวงจรรวม (Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits) การคุ้มครอง
สารสนเทศที่ไม่เปิดเผย (Protection of Undisclosed Information) และการควบคุมการปฏิบัติที่
ขัดขวางต่อการแข่งขันในการอนุญาตสิทธิตามสัญญา (Control of Anti-Competitive Practices in 
Contractual Licences) โดย TRIPS Agreement ยังมีหลักกฎหมายที่มีสาระส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า ดังนี   

3.4.2.1 สาระวัตถุของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า (Protectable Subject Matter of 

TRADEMARKS) และสิทธิที่เกิดขึ น (Rights Conferred) 

1. เครื่องหมายหรือการรวมกันของเครื่องหมายใด ซึ่งสามารถจ้าแนกสินค้าหรือบริการของ
กิจการหนึ่งออกจากกิจการอื่น ๆ จะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เครื่องหมายการค้า
ดังกล่าวโดยเฉพาะค้า ซึ่งรวมถึงชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนของภาพและการรวมกันของสีต่าง ๆ 
ตลอดจนการรวมกันใด ๆ ของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จะพึงมีสิทธิจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย

                                                 
89 Article 7 of TRIPS Agreement. 
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การค้าได้ ในกรณีเครื่องหมายที่โดยลักษณะไม่สามารถจ้าแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดา
สมาชิกอาจก้าหนดให้มีการจดทะเบียนได้โดยขึ นอยู่กับความชัดเจนที่เกิดจากการใช้ สมาชิกอาจ
ก้าหนดเป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนให้เครื่องหมายนั นต้องสามารถมองเห็นได้ 

2. บทบัญญัติในวรรค 1. จะต้องไม่เป็นที่เข้าใจว่าห้ามมิให้สมาชิกปฏิเสธการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าด้วยเหตุอื่นโดยมีเงื่อนไขว่าเหตุเหล่านี ไม่ขัดกับบทบัญญัติของ Paris Convention 

3. บรรดาสมาชิกอาจก้าหนดให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ นอยู่กับการใช้ อย่างไรก็
ตาม การใช้เครื่องหมายการค้าตามความเป็นจริงจะไม่เป็นเงื่อนไขส้าหรับการยื่นค้าขอจดทะเบียน ค้า
ขอจดทะเบียนจะไม่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุเพียงว่ามิได้มีการใช้ตามที่ตั งใจไว้ก่อนสิ นสุดระยะเวลา 3 ปีนับ
จากวันที่ยื่นขอจดทะเบียน 

4. ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่จะใช้เครื่องหมายการค้า จะไม่เป็นอุปสรรคในการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใด 

5. บรรดาสมาชิกจะจัดพิมพ์เครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายก่อนที่จะจดทะเบียนหรือ
ในทันทีที่ได้รับการจดทะเบียน และจะให้โอกาสโดยสมควรส้าหรับการร้องขอยกเลิกการจดทะเบียน 
นอกจากนี  สมาชิกอาจเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการจดทะเบียนได้90 

ทั งนี  เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะป้องกันมิให้บุคคล
ที่สามทั งปวงซึ่งมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายเหมือนกันหรือ
คล้ายกันในทางการค้ากับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกับสินค้าหรือบริการที่ ได้รับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากการใช้ดังกล่าวอาจเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ นได้ โดย
กรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันส้าหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าอาจก่อให้เกิดความสับสนขึ นได้ และจะไม่กระทบต่อการที่บรรดาสมาชิกจะก้าหนดให้มีสิทธิ
ต่าง ๆ ที่เป็นผลจากการใช้สิทธิโดยการใช้ 

มาตรา 6 ทวิ ของ Paris Convention จะใช้บังคับโดยอนุโลมกับบริการ ในการพิจารณา
ก้าหนดว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายหรือไม่นั น บรรดาสมาชิกจะพิจารณาถึงความ
เป็นที่รู้จักเครื่องหมายการค้าของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั งความเป็นที่รู้จักกันในสมาชิก
ที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมเครื่องหมายการค้า 

มาตรา 6 ทวิ ของ Paris Convention จะใช้บังคับโดยอนุโลมกับสินค้าหรือบริการที่ไม่
คล้ายกันกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้เครื่องหมาย
การค้านั นโดยเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการเหล่านั นจะเป็นการแสดงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง
สินค้าหรือบริการเหล่านั นกับเหล่านั นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าท่ีได้จดทะเบียน และโดยมีเงื่อนไข

                                                 
90 Article 15 of TRIPS Agreement. 



 79 

ว่าผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนอาจได้รับความเสียหายจากการใช้
ดังกล่าว91 

3.4.2.2 ค้าสั่งให้ยุติการละเมิด (Injunctions) ค่าเสียหาย (Damages) และการเยียวยาความ

เสียหายอื่น ๆ (Other Remedies) 

 1. เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจทางศาลจะมีอ้านาจที่จะสั่งให้คู่กรณียุติการละเมิด อาทิเช่น เ พ่ือ
ป้องกันมิให้สินค้าน้าเข้าที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ช่องทางพาณิชย์ใน
เขตอ้านาจของตนในทันทีหลังจากที่สินค้าเหล่านั นผ่านพิธีทางศุลกากร บรรดาสมาชิกไม่ผูกพันที่
จะต้องให้อ้านาจดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งได้มาหรือสั่งซื อโดยบุคคลใดบุคคล
หนึ่งก่อนที่จะรู้หรือมีเหตุอันควรที่จะต้องรู้ว่าการข้องเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวจะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา 
 2. แม้ว่าจะมีบทบัญญัติอ่ืนในภาคนี  ทั งนี โดยไม่มีเงื่อนไขว่าการปฏิบัติตามบทบัญญัติของภาค 
II ซึ่งก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องการใช้งานโดยรัฐบาลหรือโดยบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจาก
รัฐบาลโดยปราศจากการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิ สมาชิกอาจจ้ากัดการเยียวยาความเสียหายต่อการใช้
ดังกล่าวในรูปการจ่ายค่าตอบแทนตามอนุวรรค (h) ของมาตรา 31 ในกรณีอ่ืน ๆ ให้ใช้การเยียวยา
ความเสียหายภายใต้ภาคนี  หรือในกรณีการเยียวยาความเสียหายเหล่านี ไม่สอดคล้องกับกฎหมายของ
สมาชิก ให้มีค้าวินิจฉัยประกาศแนวทางการชดใช้ค่าเสียหายให้เพียงพอ92 
 ทั งนี  หากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้เจ้าของสิทธิเหล่านั น
ได้รับความเสียหาย TRIPS Agreement  ได้มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายในการ
ดังกล่าว ดังนี  
 1. เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจทางศาลจะมีอ้านาจที่จะสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิ
อย่างเพียงพอที่จะชดใช้ความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิได้รับอันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้นั นโดยผู้ละเมิดได้กระท้าละเมิดโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจทางศาลจะมีอ้านาจที่สั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งอาจหมาย
รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมแก่ผู้ทรงสิทธิในกรณีที่เหมาะสม  บรรดาสมาชิกอาจ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจทางศาลมีอ้านาจจ่ายคืนก้าไร และ/หรือ ให้จ่ายค่าเสียหายซึ่งก้าหนดไว้
ล่วงหน้า แม้ว่าผู้ละเมิดจะมิได้กระท้าการละเมิดโดยรู้หรือมิเหตุอันควรรู้93 

                                                 
91 Article 16 of TRIPS Agreement. 
92 Article 44 of TRIPS Agreement. 
93 Article 45 of TRIPS Agreement. 
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 เพ่ือก่อให้เกิดการยับยั งการละเมิดที่มีประสิทธิผล เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจทางศาลจะมีอ้านาจที่
จะสั่งจ้าหน่ายทิ งนอกช่องทางเชิงพาณิชย์ซึ่งสินค้าที่ตนพบว่ามีการละเมิดโดยไม่มีการชดใช้ค่าเสียหาย
ไม่ว่าในรูปแบบใด ในลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ นแก่ผู้ทรงสิทธิ หรือเว้นแต่
การกระท้าดังกล่าวข้างต้นขัดต่อข้อก้าหนดในรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ก็ให้ท้าลายสินค้านั น เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ้านาจทางศาลจะมีอ้านาจที่จะสั่งจ้าหน่ายสินค้าทิ งนอกช่องทางเชิงพาณิชย์ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์มีส่วน
ส้าคัญในการผลิตสินค้าละเมิดโดยไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าในรูปแบบใดในลักษณะที่จะลดการ
เลี่ยงการเกิดการละเมิดครั งต่อ ๆ ไปให้เหลือน้อยที่สุด ในการพิจารณาค้าขอดังกล่าว ให้ค้านึงถึงความ
จ้าเป็นที่จะต้องรักษาสัดส่วนระหว่างความร้ายแรงของการละเมิดกับการเยียวยาความเสียหายที่สั่งให้
ใช้ รวมทั งผลประโยชน์ของบุคคลที่สามด้วย ในเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม 
การกระท้าแต่เพียงลบเครื่องหมายการค้าที่ติดไว้โดยผิดกฎหมาย จะไม่เพียงพอที่จะอนุญาตให้ปล่อย
สินค้าดังกล่าวเข้าสู่ช่องทางเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ในกรณีพิเศษยิ่ง94 

 

3.4.2.3 มาตรการชั่วคราว (Provisional Measures) 

 หากข้อเท็จจริงปรากฏได้ว่า เมื่อผู้ทรงสิทธิทราบว่ามีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของตน และการละเมิดเช่นว่านั นก่อหรือก้าลังจะก่อให้เกิดความเสียหาย TRIPS Agreement ได้มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการชั่วคราวที่ผู้ทรงสิทธิอาจใช้ก่อนที่จะรอผลการพิจารณาจากศาลว่าการ
กระท้าดังกล่าวเป็นการกระท้าความผิดหรือไม่ อย่างไร ซึ่งระหว่างรอฟังผลการพิจารณาดังกล่าวอาจ
ท้าให้ผู้ทรงสิทธิได้รับความเสียหายที่มากขึ น โดยบทบัญญัติดังกล่าวมีความดังนี  
 1. เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจทางศาลจะมีอ้านาจที่จะสั่งใช้มาตรการชั่วคราวที่ทันการและมี
ประสิทธิภาพ เมื่อ 
  (a) ป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ และโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเพ่ือป้องกันมิให้เข้าสู่ช่องทางเชิงพาณิชย์ในเขตอ้านาจของตนซึ่งสินค้าต่าง ๆ รวมทั ง
สินค้าน้าเข้าทันทีหลังจากผ่านพิธีการศุลกากร 

  (b) รักษาพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา 
2. เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจทางศาลจะมีอ้านาจที่จะใช้มาตรการชั่วคราวตามความเหมาะสมโดย

ไม่ต้องรับฟังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ความล่าช้าใด ๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดความ
เสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ต่อผู้ทรงสิทธิ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงที่ได้แสดงไว้ว่าพยานหลักฐานก้าลัง
จะถูกท้าลาย 

                                                 
94 Article 46 of TRIPS Agreement. 
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3. เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจทางศาลจะมีอ้านาจหน้าที่ที่จะก้าหนดให้ผู้ขอจัดหาพยานหลักฐานอัน
ควรหาได้ให้แก่ตนเพ่ือที่จะได้แน่ใจอย่างเพียงพอว่าผู้ขอเป็นผู้ทรงสิทธิและสิทธิของผู้ขอก้าลังถูก
ละเมิดหรือการละเมิดดังกล่าวก้าลังจะเกิดขึ น และสั่งให้ผู้ขอจัดหาหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่เท่า
เทียมกันที่เพียงพอที่จะคุ้มครองจ้าเลย รวมทั งป้องกันมิให้มีการกระท้าโดยมิชอบ 

4. ในกรณีที่มีการใช้มาตรการชั่วคราวโดยไม่ต้องรับฟังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง คู่กรณีที่ได้รับ
ผลกระทบจะได้รับแจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้า อย่างช้าที่สุดในทันทีหลังจากสั่งใช้มาตรการดังกล่าว เมื่อ
จ้าเลยร้องขอจะต้องมีการทบทวนรวมทั งให้สิทธิที่จะขอให้มีการฟังความภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
หลังจากมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อตัดสินว่าจะต้องเปลี่ยนแปลง ถอน หรือยืนยัน
มาตรการต่าง ๆ เหล่านั น 

5. เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจที่จะด้าเนินมาตรการชั่วคราวอาจก้าหนดให้ผู้ขอให้สารสนเทศอ่ืน ๆ ที่
จ้าเป็นเพื่อแสดงลักษณะสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง 

6. โดยไม่เป็นที่เสื่อมเสียต่อวรรค 4 มาตรการชั่วคราวที่ใช้ภายใต้วรรค 1 และ 2 จะถูกเพิก
ถอนหรือมิฉะนั นจะสิ นสุดผลบังคับใช้ตามค้าร้องขอของจ้าเลย หากวิธีพิจารณาที่น้าไปสู่การตัดสินใน
มูลแห่งคดีไม่ได้เริ่มขึ นภายในก้าหนดเวลาอันสมควรซึ่งก้าหนดโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจทางศาลที่สั่งใช้
มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวในกรณีที่กฎหมายของสมาชิกอนุญาต หรือในกรณีที่ไม่มีการก้าหนดเช่นนั น 
ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 20 วันท้าการหรือ 31 วันปฏิทิน แล้วแต่กรณีใดจะนานกว่า 

7. ในกรณีที่มาตรการชั่วคราวดังกล่าวถูกเพิกถอนหรือในกรณีที่สิ นสุดลงเพราะพ้น
ก้าหนดเวลาเนื่องจากการกระท้าหรือการละทิ งใด ๆ ของผู้ขอ หรือในกรณีที่พบในเวลาต่อมาว่าไม่มี
การละเมิดหรือมีภัยจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจทางศาลจะมี
อ้านาจที่จะสั่งให้ผู้ขอชดใช้ค่าเสียหายที่เหมาะสมแก่จ้าเลย ส้าหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ นจาก
มาตรการเหล่านี โดยการร้องขอของจ้าเลย 

8. ตราบเท่าที่สามารถสั่งใช้มาตรการชั่วคราวใด ๆ ที่เป็นผลมาจากกระบวนการทางฝ่าย
บริหาร กระบวนการดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักการต่าง ๆ ที่มีสาระส้าคัญเท่าเทียมกับหลักการต่าง 
ๆที่ระบุไว้แล้วในส่วนนี 95 

จากการศึกษา TRIPS Agreement ผู้วิจัยพบว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าวมี
สาระส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเครื่องหมายการค้าและ
ชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า อยู่หลายประการ กล่าวคือ 

                                                 
95 Article 50 of TRIPS Agreement. 
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ประการแรก ความคุ้มครองชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าเริ่มต้นขึ นตั งแต่การรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าต่อรัฐใดที่เป็นภาคีสมาชิกแห่ง TRIPS Agreement และเจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจในการพิจารณารับ
จดทะเบียนนั นพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่อาจรับจด
ทะเบียนได้ ในการนี  เจ้าของเครื่องหมายการค้านั นอาจสามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเห็นว่า
เครื่องหมายการค้าของตนมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้เครื่ องหมายการค้านั นแล้วกับ
สินค้าหรือบริการก่อนวันที่ยื่นค้าขอจดทะเบียน พร้อมกับยื่นหลักฐานประกอบข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
โดยประจักษ์ ทั งนี  ผู้วิจัยเห็นว่า การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการจนจะเห็นเป็นประจักษ์ 
จนจะถึงขั นที่เครื่องหมายการค้านั นกลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั น จะต้องเป็น
การใช้เครื่องหมายการค้านั นโดยแพร่หลาย และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแก่สาธารณชนด้วย 

ประการที่สอง ในทางตรงกันข้าม เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าแล้วในประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกแห่ง TRIPS Agreement จะมีสิทธิในการหวงกันสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าของตนมิให้ผู้อ่ืนน้าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับของตนไปใช้
กับสินค้าหรือบริการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั นได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว หากพิสูจน์ได้ว่าการ
ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะดังกล่าวจะก่อให้ให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนโดยทั่วไปว่าเป็น
เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้  ทั งนี  TRIPS Agreement ได้บัญญัติให้การพิจารณาว่าการใช้
เครื่องหมายการค้านั นเป็นการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่ประชาชนหรือไม่ เป็นบทสันนิษฐาน
โดยกฎหมาย กล่าวคือ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการกระท้าใด ๆ เหล่านั นเป็นการท้าให้เกิดความสับสน
หลงผิดแก่ประชาชน เว้นแต่ฝ่ายที่โต้แย้งสิทธิจะพิสูจน์ได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของตนไม่
ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่ประชาชนต่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว 

ยิ่ ง ไปกว่ านั น  TRIPS Agreement ยั ง ได้ขยายความต่อจาก Article 6bis ของ Paris 
Agreement ให้ครอบคลุมถึงการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในบริการด้วย ซึ่งแต่
เดิม Paris Agreement นั นได้บัญญัติแต่เพียงการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายกับ
สินค้าเท่านั น และ TRIPS Agreement ยังได้มีบทบัญญัติให้แนวทางเพ่ิมเติมในการพิจารณาว่า
เครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยให้พิจารณาจากการเป็นที่รู้จัก
เครื่องหมายการค้านั นของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปใน
ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกนั น ๆ อันเกิดเนื่องมาจากความแพร่หลายของการโฆษณาสินค้าหรือบริการ
ภายใต้เครื่องหมายการค้าเหล่านั น  

ประการถัดมา TRIPS Agreement ยังได้มีบทบัญญัติให้ศาลมีอ้านาจในการหยุดการท้า
ละเมิดต่อสิทธิในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยทันทีหากพิจารณาแล้วว่าภายหลังจากการน้า
สินค้านั นเข้ามาในตลาดสินค้าจะเป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่แท้จริง 
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ตลอดจนการก้าหนดให้ศาลมีอ้านาจในการสั่งให้ผู้ที่กระท้าละเมิดจ่ายค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระท้าละเมิดต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายกาค้าเหล่านั นให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยผู้ที่ท้า
ละเมิดนั นรู้หรือควรจะรู้ว่าการกระท้าของตนเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้อ่ืนและท้าให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียหาย โดยค่าเสียหายในการนี ให้หมายความรวมไปถึงค่าทนายความ และค่าก้าไรหรือ
ค่าเสียหายที่เจ้าของมีสิทธิที่จะได้รับในอนาคต ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ค่าก้าไรหรือค่าเสียหายที่เจ้าของมีสิทธิ
ที่จะได้รับในอนาคตนั นก็คือกู๊ดวิลล์อันเกิดจากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านั นเอง  

ในส่วนของการจัดการกับสินค้าและอุปกรณ์ในการผลิตสินค้าที่ละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าของผู้อ่ืนนั น TRIPS Agreement ได้ก้าหนดให้ศาลมีอ้านาจในการสั่งให้ท้าลายสิ่งเหล่านั นเสีย 
โดยห้ามมิให้น้าเข้ามาในตลาดสินค้าปะปนกับสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายในทุกกรณี รวมถึงสินค้าที่
ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ถึงแม้ว่าผู้กระท้าผิดจะลบรูปรอยตราที่บ่งถึงเครื่องหมายการค้า
ที่แท้จริงไปแล้วก็ตาม ก็ยังจะหายินยอมให้สินค้าเหล่านั นเข้ามาในตลาดได้ไม่ โดยศาลจะต้องสั่งให้
ท้าลายทิ งหมดหมด 

ประการสุดท้าย TRIPS Agreement ได้ก้าหนดให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกมีพันธกรณีที่
จะต้องออกบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการชั่วคราวในการยับยั งการกระท้าการอัน
เป็นการละเมิดต่อชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน โดยมาตรการชั่วคราวนี  หากเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าเหล่านั นร้องขอรับความคุ้มครอง ศาลจะต้องสั่งให้มีมาตรการชั่วคราวใด ๆ เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเพ่ือป้องกันไม่ให้สินค้าหรือบริการ
ที่ละเมิดต่อชื่อเสียงของผู้ อ่ืนเข้าสู่ตลาดสินค้าหรือบริการในเขตอ้านาจ รวมทั งเ พ่ือรักษา
พยานหลักฐานที่จ้าเป็นส้าหรับด้าเนินคดีกับการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้ามิให้ถูกท้าลาย 
ทั งนี  การใช้มาตรการชั่วคราวนี ศาลจะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความจ้าเป็น
เร่งด่วนที่หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้ามากยิ่งขึ นจน
ไม่อาจจะแก้ไขได้อีก โดยที่ศาลมีอ้านาจในการใช้มาตรการชั่วคราวเช่นว่านั นได้โดยทันทีภายหลังจาก
ที่ผู้เสียหายร้องขอ โดยไม่ต้องรับฟังผู้ถูกกล่าวหา และจะพิจารณารับฟังแล้วทบทวนค้าคัดค้าน
ภายหลังจากท่ีใช้มาตรการชั่วคราวไปแล้วและผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยแถลงเพ่ือเป็นการแก้ต่างในเหตุที่
ตนถูกใช้มาตรการชั่วคราวนั น ๆ 

3.5 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ จากการละเมิดชื่อเสียงใน
เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย 

 ผู้วิจัยได้เคยกล่าวไว้ในส่วนที่มาและความส้าคัญของปัญหา ว่าปัญหาประการหนึ่งของ
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าในประเทศ
ไทย นั น ยังมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ ในประเทศไทยเป็นการเฉพาะ ท้าให้เกิดปัญหาในการ
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บังคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากมีการ
กระท้าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า อันเป็นเหตุให้กู๊ดวิลล์ของ
เครื่องหมายการค้านั นได้รับความเสียหาย ผู้ให้ค้าปรึกษาทางกฎหมายหลายท่านมักแนะน้าให้ใช้
บทบัญญัติของกฎหมายต่อไปนี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว 

3.5.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 

 กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยนับตั งแต่ที่ประเทศ
ไทยเริ่มเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมและการซื อขายสินค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจค้าขายในประเทศไทยเป็นวงกว้าง จึงท้าให้รัฐบาลใน
ขณะนั นมีความจ้าเป็นต้องน้าแนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจาก
ต่างประเทศมาบัญญัติเป็นกฎหมายในประเทศไทย มีล้าดับดังนี  

1) กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.2450) ว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้า ได้มี
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการกระท้าความผิดและบทก้าหนดโทษส้าหรับผู้ที่
กระท้าความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน โดยกฎหมายฉบับนี ถูก
ยกเลิกและแทนที่ด้วยกฎหมายอาญาฉบับใหม่ในปี พ.ศ.2500 

2) พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 เป็น
กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะฉบับแรกในประเทศไทย และเป็น
กฎหมายไทยฉบับแรกที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

3) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งบัญญัติมาใช้ทดแทน พระราชบัญญัติ
ลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 
ตุลาคม 2474 และปรับปรุงแก้ไขอีกสองครั งในปี พ.ศ. 2476 และ พ.ศ. 2504 

4) พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.  2534 บัญญัติขึ น เ พ่ือใช้บั งคับแทน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ.2474 ทีใ่ช้บังคับอยู่ก่อนนั นใช้มาเป็นระยะเวลานานจึงมีความล้าสมัยและไม่
สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ รวมไปถึงเครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย
บริการซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ.2474 ไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองกรณีดังกล่าว รวมไปถึงการปรับบทบัญญัติ
บางประการให้เป็นไปตามสถานการณ์และสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม 

5) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ น
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติในข้อตกลงพหุพาคีรอบอุรุกวัย (TRIPS Agreement) ที่ประเทศ
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ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีแล้ว และเพ่ือเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติเดิมอีก
หลายประการ อาทิ การก้าหนดลักษณะของเครื่องหมายและเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
และการด้าเนินการที่เกี่ยวข้อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการโฆษณาค้าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า และองค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องหมาย
การค้า เป็นต้น 

6) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 บัญญัติขึ นเพ่ือเตรียมตัวรองรับ
กรณีท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกแห่งพิธีสารมาดริด ซ่ึงมีสาระส้าคัญ คือ ก้าหนดให้
มีการยื่นค้าขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง และเครื่องหมายร่วม ในประเทศภาคีแห่งพิธีสารมาดริด โดยการยื่นค้าขอจด
ทะเบียนระหว่างประเทศเพียงครั งเดียวเพ่ือขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศต่าง ๆ ที่
เป็นภาคีแห่งพิธีสารมาดริดได้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากในแง่ของการขยายขอบเขต
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น96 

เมื่อพิจารณาจากประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้วจะ
เห็นได้ว่า ประเทศไทยได้รับแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากต่างชาติพร้อม ๆ กับ
การค้าขายสินค้าระหว่างประเทศมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าร้อยปี โดยที่วิวัฒนาการตามกระแส
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี ย่อม
ถือได้ว่าในกฎหมายไทยได้ให้ความส้าคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างมาก โดยล่าสุดในปี 
2559 มีผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และ
เครื่องหมายร่วมรวมกันทั งสิ น 51,613 ค้าขอ และได้รับจดทะเบียน 35,809 ค้าขอ ทั งนี  นับตั งแต่มี
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีผู้ยื่นค้าขอ
จดทะเบียนทั งสิ น 787,655 ค้าขอ และได้รับจดทะเบียนแล้ว 464,686 ค้าขอ97 

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้ก้าหนดค้านิยามของ เครื่องหมาย 
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมไว้ ดังนี  

                                                 
96 สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า – 

ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ขอ ง เ ค รื่ อ ง ห มา ย ก า ร ค้ า , accessed February 1 , 2018  from 
https://goo.gl/jU8Tsv. 

97 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, จ านวนการยื่นค าขอและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
จ าแนกตามประเภท (ถึงปี 2559), accessed February 1, 2018 from https://goo.gl/vaGBrJ. 
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ก) เครื่องหมาย หมายถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ค้า ข้อความ ตัวหนังสือ 
ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี อย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกัน 

ข) เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ ยวข้องกับ
สินค้า เพ่ือแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั นแตกต่างกับ
สินค้าท่ีใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืน 

ค) เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ
บริการ เพ่ือแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั นแตกต่าง
กับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอ่ืน 

ง) เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่
หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการรับรองเกี่ยวกับ
แหล่งก้าเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค้านั น 
หรือเพ่ือรับรองเก่ียวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั น 

จ) เครื่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดย
บริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ 
สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน98 

โดยเครื่องหมายการค้าที่พึงจะได้รับจดทะเบียนนั นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี  

(1) เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะ 
(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า 

พ.ศ.2535 
(3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอ่ืนได้จด

ทะเบียนไว้แล้ว99 
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นั นมีได้มีบทบัญญัติใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์อันเกิดจากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า มีแต่เพียงบทบัญญัติที่เป็น
การรับรองความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้ผู้ใดยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังที่ปรากฏในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กล่าวคือ  

                                                 
98 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. 
99 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. 
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“มาตรา 8 เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  ห้าม
มิให้รับจดทะเบียน 

[…] 
(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่

รัฐมนตรีประกาศก้าหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจท้าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน
ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งก้าเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม 

[…]100” 
ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า 
(1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้

แล้ว หรือ 
(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 

จนอาจท้าให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งก้าเนิดของสินค้า 
ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าส้าหรับสินค้าจ้าพวกเดียวกัน หรือต่างจ้าพวกกัน

ที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน101 
ทั งนี  ในส่วนของการกระท้าอันเป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้านั น พระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้าได้มีบทบัญญัติให้การกระท้าต่อไปนี เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น 
และให้การกระท้าดังกล่าวเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา ดังนี  

ก. บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ102 

ข. บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่ องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพ่ือให้ประชาชน
หลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืนนั น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ103 

                                                 
100 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534.   
101 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. 
102 อ้างแล้ว, 4 
103 อ้างแล้ว, 5 
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ค. บุคคลใดน้าหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วม ของบุคคลอ่ืนที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรมาใช้ส้าหรับสินค้า
ของตนเองหรือของบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายร่วม หรือเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองนั น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือ
ทั งจ้าทั งปรับ104 

ง. บุคคลใด 
(1) น้าเข้ามาในราชอาณาจักร จ้าหน่าย เสนอจ้าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ้าหน่ายซึ่งสินค้าที่มี

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108 หรือ
ที่เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืน ตาม
มาตรา 109 หรือ 

(2) ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 
ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั น ๆ105 

นอกจากนั นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้
อ้านาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาเพิกถอนค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่
อยู่ระหว่างการพิจารณา หรือกรณีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว  ดังกรณีต่อไปนี  

ก. ในขั นตอนที่นายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และมีค้าสั่งให้
ประกาศโฆษณาค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่กรณีปรากฏแต่นายทะเบียนว่า
เครื่องหมายการค้ารายนั นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ก็ดี หรือการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ารายนั นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ.2534 อันจ้าเป็นจะต้องเพิกถอนค้าสั่งให้ประกาศโฆษณาค้าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ารายนั นก็ดี ถ้ายังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั น นาย
ทะเบียนจะต้องมีค้าสั่งเพิกถอนค้าสั่งดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งค้าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียน
ทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยไม่ชักช้า และหากนายทะเบียนมีค้าสั่งเพิกถอนค้าขอจด

                                                 
104 มาตรา 109/1 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. 
105 มาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. 
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ทะเบียนภายหลังจากท่ีได้มีการประกาศโฆษณาค้าขอจดทะเบียนแล้ว ให้ประกาศโฆษณา
ค้าสั่งเพิกถอนนั นด้วยตามวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง106 

ข. กรณีที่ในระหว่างมีการประกาศโฆษณาค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และมีบุคคล
ใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั น หรือเห็นว่า
เครื่องหมายการค้ารายนั นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ หรือการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ารายนั นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ.2534 และบุคคลนั นได้ยื่นค้าคัดค้านต่อนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแต่
วันประกาศโฆษณา พร้อมทั งแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน และหากนายทะเบียนพิจารณา
พร้อมกับรับฟังค้าโต้แย้งจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยื่นค้าขอจดทะเบียนแล้วเห็นว่า
ค้าคัดค้านนั นรับฟังได้ นายทะเบียนอาจมีค้าสั่งเพิกถอนค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่ถูกคัดค้านนั นได1้07 

ค. กรณีที่เครื่องหมายการค้าใดได้รับการจดทะเบียนแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียน
อาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้ หาก
แสดงได้ว่าเครื่องหมายการค้านั นในขณะที่จดทะเบียน 

(1) มิได้เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะ 
(2) เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีมีลักษณะต้องห้าม 
(3) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจ้าพวกเดียวกันหรือต่างจ้าพวกกันที่มี
ลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ 
(4) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้วจนอาจท้าให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ
ของสินค้าหรือแหล่งก้าเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจ้าพวกเดียวกันหรือ
ต่างจ้าพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน108 

ง. บุคคลใดเห็นว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย บุคคลนั นอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั นได1้09 

                                                 
106 มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. 
107 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. 
108 มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. 
109 มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. 
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 จากการศึกษาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ผู้วิจัยพบว่า กฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยนั นมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานและมีเนื อหาส่วนใหญ่ด้าเนินรอย
ตามกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศรวมไปถึงความตกลง
ระหว่างประเทศ Paris Convention และ TRIPS Agreement ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย 
โดยเฉพาะในส่วนของค้านิยามและลักษณะของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 4 การขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 6 ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าและข้อยกเว้นตามมาตรา 7 
และ 8 ตลอดจนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและการกระท้าการอันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้าในบางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2534 มีถ้อยค้าที่กล่าวถึงการรับรองความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าไว้เพียงมาตรา 8 เพียง
มาตราเดียว คือ ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้รับจดทะเบียน กล่าวคือ ห้ามมิให้รับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี  

(1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรา
ประจ้าต้าแหน่ง ตราประจ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจ้าจังหวัด 

(2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ 
(3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระ

ราชวงศ ์
(4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัช

ทายาท 
(5)  ชื่อ ค้า ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 

หรือพระราชวงศ ์
(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจ้าชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การ

ระหว่างประเทศ ตราประจ้าประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุม
และรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั น 

(7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา 
(8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบส้าคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือ

เครื่องหมายอ่ืนใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศได้จัดให้มีขึ น เว้นแต่ผู้ ขอจดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบส้าคัญ หนังสือรับรอง 
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ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นว่านั น เป็นรางวัลส้าหรับสินค้านั น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องหมายการค้านั น แต่ทั งนี ต้องระบุปีปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย 

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาส
โนบาย 

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจท าให้สาธารณชนสับสนหลง
ผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งก าเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม 

(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
(12) สิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั น 
(13) เครื่องหมายอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด110 
ทั งนี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ

พิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ว่า การจะพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใด
เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ 
ดังต่อไปนี  

(1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั นจะต้องมีการจ้าหน่ายหรือมีการใช้หรือหรือมี
การโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยวิธีใด ๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายของ
ทีมฟุตบอล เป็นต้น อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าจะกระท้าโดยเจ้าของ หรือ
ผู้แทน หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั นไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ 
จนท้าให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็น
อย่างดี 

(2) เครื่องหมายการค้านั นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค111 
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มิได้มีบทบัญญัติใด ๆ ก้าหนดให้

การละเมิดต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าเป็นการกระท้าอันเป็นความผิด กรณีจึงส่งผลโดยตรงต่อ
ความคุ้มครองกู๊ดวิลล์อันเกิดจากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ดังนั น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี
การกระท้าใด ๆ อันไม่ครบองค์ประกอบความผิดของการละเมิดเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ การ
กระท้าเหล่านั นมิได้เป็นการปลอม เลียน เครื่องหมายการค้า หรือน้าหีบห่อที่มีเครื่องหมายการค้าของ
ผู้อ่ืนที่ได้รับจดทะเบียนแล้วมาใช้กับสินค้าของตน แต่การกระท้านั นกลับเป็นการท้าให้ชื่อเสียงของ

                                                 
110 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534. 
111 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

แพร่หลายทั่วไป ข้อ 1.  
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เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้านั น ผู้
ที่กระท้าย่อมไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ตัวอย่างเช่นในกรณีค้า
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1502/2542 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันค้าว่า "VICTORIA'S 
SECRET" โดยจดทะเบียนไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนอีกหลายประเทศ เพ่ือใช้กับสินค้า
ประเภทของใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผลิตภัณฑ์ชุดชั นใน รวมทั งสินค้า
ประเภทเสื อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ส้าหรับในประเทศไทยโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพ่ือใช้
กับสินค้าในจ้าพวกที่ 38 เดิม จ้าเลยที่ 1 ประกอบกิจการประเภทภัตตาคาร ส่วนจ้าเลยที่ 2 ประกอบ
กิจการสถานออกก้าลังกาย โดยกิจการของจ้าเลยทั งสองดังกล่าวใช้ชื่อทางการค้าว่า "VICTORIA'S 
SECRET" และ "วิคตอเรีย ซีเครท" โจทก์ขอให้ห้ามจ้าเลยทั งสองใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นชื่ อ
ทางการค้าของจ้าเลยทั งสอง กรณีเป็นเรื่องเก่ียวกับสิทธิในนามของบุคคลซึ่งตาม ประมงกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 18 บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้า จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามได้ก็
ต่อเมื่อการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือเป็นที่วิตกว่าจะต้อง
เสียหายอยู่สืบไปด้วย และโจทก์ผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้านั นมีหน้าที่น้าสืบถึงความเสียหาย
นั น แต่พยานหลักฐานที่โจทก์น้าสืบมาไม่ปรากฏว่าการที่จ้าเลยทั งสองน้าเครื่องหมายการค้าและชื่อ
ทางการค้าของโจทก์ดังกล่าวไปใช้เป็นชื่อทางการค้าส้าหรับสถานบริการประเภทภัตตาคาร ไนท์คลับ 
และสถานออกก้าลังกายของจ้าเลยทั งสองซึ่งเป็นการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ท่ีจ้าเลยทั งสอง
ได้จดทะเบียนไว้นั น จะท้าให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสื่อมเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั งการที่จ้าเลย
ทั งสองประกอบกิจการธุรกิจบริการก็เป็นธุรกิจที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับกิจการการค้าของ
โจทก์ซึ่งผลิตและจ้าหน่ายสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัว เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี อันอาจท้าให้โจทก์มีรายได้ในทางการค้าลดลงหรือท้าให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์หรือ
ได้รับความเสียหายอ่ืนใด โจทก์จึงไม่อาจขอให้สั่งห้ามจ้าเลยทั งสองไม่ให้ใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวใน
การประกอบกิจการสถานบริการของจ้าเลยทั งสองได้112 

ค้าพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดถึงปัญหาการคุ้มครองชื่อเสียงใน
เครื่องหมายการค้า ซึ่งในระบบกฎหมายไทยนั นไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายไทยฉบับใด ๆ กล่าวถึง 
โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการน้าชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้โดยมิได้เป็นการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ดังนั นโจทก์
จึงไม่อาจด้าเนินคดีกับจ้าเลยทั งสองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534  ได้ 
นอกจากนั น เมื่อโจทก์ได้ด้าเนินคดีกับจ้าเลยทั งสองเป็นคดีแพ่ง โดยอ้างถึงสิทธิของชื่อทางการค้าของ
ตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 การที่จ้าเลยที่หนึ่งน้าชื่อทางการค้านั นไปใช้กับ

                                                 
112 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1502/2542. 
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ไนท์คลับ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีในกลุ่มผู้บริโภคว่าสถานที่เหล่านี เป็นสถานที่อโคจร มีแนวโน้มว่าจะมี
การใช้สารเสพติด ค้าประเวณี เป็นที่อยู่ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือมีกระท้าการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง
อาจท้าให้ชื่อเสียงของชื่อทางการค้าของโจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการลดทอนหรือท้าลายเกียรติ
คุณของชื่อทางการค้าที่โจทก์สร้างขึ นและมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วโลก ทั งในกลุ่มสินค้าประเภทเสื อผ้า 
ชุดชั นใน เครื่องส้าอาง รวมไปถึงการจัดงานกิจกรรมเดินแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของโลก “Victoria's 
Secret Fashion Show” ซึ่ งผู้ วิจัยเห็นว่าเป็นการละเมิดต่ อชื่อเสียงของชื่อทางการค้าและ
เครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของโจทก์ ซึ่งควรจะได้รับ
คุ้มครองผลประโยชน์ในชื่อเสียงดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ท้าให้คุณค่าและเกียรติคุณซึ่งเป็นกู๊ดวิลล์ของ
โจทก์เสียผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ถึงแม้จ้าเลยจะมิได้เป็นการใช้ชื่อทางการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้านั นกับสินค้าจ้าพวกเดียวกันกับที่โจทก์ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม ทั งนี  การ
ด้าเนินคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีดังกล่าวโจทก์มีภาระการพิสูจน์ว่าชื่อทางการ
ค้าหรือเครื่องหมายการค้าของตนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสื่อมเสียประโยชน์แต่อย่างใด เมื่อการ
พิจารณาคดีน้าหลักที่ว่า จ้าพวกสินค้าที่ละเมิดต้องเป็นจ้าพวกเดียวกันกับจ้าพวกสินค้าที่ถูกละเมิดได้
จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั นจึงจะสร้างความสับสนหลงผิดแก่ผู้บริโภคได้ การพิสูจน์ความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของโจทก์ย่อมหมดหนทางที่จะเป็นไปได้ คดีนี จึงเป็นบรรทัดฐานให้
ผู้ที่ใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนโดยไม่สุจริตยังมีทางที่สามารถกระท้าได้และกู๊ด
วิลล์อันเป็นคุณค่าและเกียรติคุณที่เกิดจากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้ายังคงไม่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าที่ควรจะเป็น 

3.5.2 ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญาในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยประมวล

กฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่นั นมีการประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2499  เพื่อใช้แทนและพัฒนา

มาจากกฎหมายลักษณะอาญา รศ.127 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กฎหมายมีความทัดเทียมกับนานา

อารยประเทศ 

ประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดต่อเครื่องหมายการค้า

หรือรูป รอย ตรา ของสินค้า อยู่ในลักษณะ 8 ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 272 ถึง มาตรา 

275 กล่าวคือ 

มาตรา 272  ผู้ใด 
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(1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อ่ืนมาใช้ หรือท้า

ให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุท่ีใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือ

สิ่งอื่นท้านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั น 

(2) เลียนป้าย หรือสิ่งอ่ืนท้านองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าสถานที่การค้าของตน

เป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั งอยู่ใกล้เคียง 

(3) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพ่ือให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้า 

อุตสาหกรรมหรือพาณิชย์การของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน 

ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั งจ้าทั งปรับ 

โดยความผิดตามมาตรานี  เป็นความผิดอันยอมความได้ 

มาตรา 273 ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จด

ทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น

บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

มาตรา 274  ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จด

ทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน

นั น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าสาระส้าคัญของกฎหมายมีลักษณะเป็นการ

ให้ความคุ้มครองที่ตัวเครื่องหมายการค้าในเชิงรูปธรรมจากการปลอม เลียน หรือน้ามาใช้โดยไม่สุจริต 

มากกว่าเป็นการคุ้มครองชื่อเสียงหรือกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้านั น อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า

สามารถน้าสาระส้าคัญบางส่วนของบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวมาศึกษาได้ กล่าวคือ 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 เป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองถึ ง ชื่อ รูป รอย

ประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้า โดยมิได้บัญญัติว่าต้องเป็นชื่อหรือรูปรอยที่ได้รับ

การจดทะเบียนแล้ว ดังนั นหากมีการน้าเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนมาใช้กับ 

สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา หรือ จดหมายเกี่ยวกับการค้าโดยมี

เจตนาพิเศษเพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนนั น ดังนี  ผู้วิจัยเห็น

ว่าการคุ้มครองชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ก็มิควรจ้ากัดแต่เพียงชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่

ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั น กล่าวคือ ในความเป็นจริงในการประกอบธุรกิจนั น ผู้ประกอบธุรกิจ

อาจจะมิได้น้า ชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้า ทุกอย่างของตนไปจด



 95 

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า หากแต่เมื่อต่อมาชื่อเสียงของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ 

เกิดมีชื่อเสียงแพร่หลายมากยิ่งขึ น ชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้า อัน

สามารถบ่งได้ถึงตัวสินค้านั นได้เช่นกันก็ควรจะได้รับความคุ้มครองเสมือนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มี

ชื่อเสียงดังกล่าวไปด้วย 

นอกจากนั น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 และ 274 คุ้มครองสิทธิในเครื่องหมาย

การค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจากการถูกปลอมและเลียน ทั งนี  ไม่จ้ากัดแต่เพียงเครื่องหมาย

การค้าที่ได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั น แต่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนในประเทศ

อ่ืนแล้วก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี เช่นกัน เช่นเดียวกันกับที่ผู้วิจัยกล่าวไว้แล้วในข้อ 1) ซึ่ง

โดยปกติผู้ประกอบกิจการค้ามิอาจคาดหมายได้ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตน เมื่อมี

ชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศหนึ่งแล้ว จะถูกละเมิดอยู่ในประเทศอ่ืน ๆ ตรงที่ใดบ้าง ดังนั น การขยาย

ความคุ้มครองชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศอ่ืน ๆ ที่ยังมิได้จดทะเบียนด้วยจึงมี

ความส้าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เป็นไป

ได้ง่ายผ่านอินเตอร์เน็ต ความคุ้มครองชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าจึงควรขยายขอบเขตความ

คุ้มครองดังกล่าวตามไปด้วย 

ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีบทบัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้

นามอันชอบที่จะใช้ได้นั น  ถ้ามีบุคคลอ่ืนโต้แย้งก็ดี  หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั นต้องเสื่อมเสีย

ประโยชน์เพราะการที่มีผู้อ่ืนมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอ้านาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนาม

จะเรียกให้บุคคลนั นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอ

ต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้113” 

บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการคุ้มครองชื่อบุคคลหรือชื่อทางการค้าจากการใช้ชื่อเหล่านั นโดยมิ

ชอบ ซึ่งอาจท้าให้เจ้าของชื่อที่แท้จริงได้รับความเสียหาย ซึ่งโดยทางปฏิบัติแล้วผู้เสียหายจากการกระ

ท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้ามักใช้บทบัญญัตินี ในการปกป้องสิทธิของตนควบคู่

ไปกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องละเมิด กล่าวคือ 

                                                 
113 มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
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ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ   ท้าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี 

แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  ท่านว่าผู้นั นท้าละเมิด 

จ้าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั น114 

การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั นท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย115 

3.5.3 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 

 กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทย เกิดขึ นครั งแรกในปี พ.ศ.2542 โดย

พัฒนาต่อมาจากพระราชบัญญัติป้องกันการค้าก้าไรเกินควร พ.ศ.2490 โดยมิได้ถูกบังคับจากกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ (IMF) จึงถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่

มีการประกาศใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าด้วยตนเอง โดยในขั นตอนการยกร่างนั นได้น้ากฎหมาย

แข่งขันทางการค้าของประเทศเกาหลีใต้และประเทศเยอรมันมาเป็นต้นแบบ โดยคณะกรรมการยก

ร่างในสมัยนั นให้เหตุผลว่าเป็นกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่เหมาะสมกับการน้ามาประยุกต์ใช้ใน

ประเทศไทยมากที่สุด  

 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 เป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้กับผู้ประกอบ

ธุรกิจ ซึ่งหมายถึง ผู้จ้าหน่าย ผู้ผลิตเพ่ือจ้าหน่าย ผู้สั่งหรือน้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ้าหน่าย ผู้

ซื อเพ่ือผลิตหรือจ้าหน่ายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการในธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องประกอบ

ธุรกิจโดยไม่มีลักษณะเป็นการผูกขาดทางการค้าและไม่ประกอบธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม ทั งนี  ผู้วิจัย

เห็นว่าการประกอบธุรกิจใด ๆ อันเป็นการสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า 

ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือคุณภาพของสินค้า จนน้าไปสู่ความเสียหาย

ต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าเหล่านั น ถือเป็นการประกอบธุรกิจการค้าที่ไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่ง 

โดยที่ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ได้มีบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ

ประกอบธุรกิจการค้าที่ไม่เป็นธรรม ดังนี  

“ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท้าการใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน

ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  

(1) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 

                                                 
114 มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
115 มาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
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(2) ใช้อ้านาจตลาดหรืออ้านาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม 

(3) ก้าหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจ้ากัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืนอย่างไม่เป็น

ธรรม 

(4) กระท้าการในลักษณะอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด116” 

  

 โดยการฝ่าฝืนบทบัญญัติในเรื่องการป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม ตาม

พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 นั น จะมีความผิดทั งทางแพ่งและทางปกครอง กล่าวคือ 

1) ความรับผิดทางแพ่ง ให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติใน

เรื่องการป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจาก

ผู้กระท้าการฝ่าฝืนนั นได้ 

ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคม

หรือมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ผู้บริโภค มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมหรือมูลนิธิ

ได้ แล้วแต่กรณี117  

2) ความรับผิดทางปกครอง ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องช้าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ

สิบของรายได้ในปีที่กระท้าความผิด 

ในกรณีที่เป็นการกระท้าความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจ ให้ช้าระค่าปรับทาง

ปกครองในอัตราไม่เกินหนึ่งล้านบาท118 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวในเบื องต้น อาจสรุปได้ว่า Federal 

Trademark Dilution Act of 1995 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย Trademark Dilution Revision Act 2006 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Trade-marks Act, R.S.C.1985, chapter T-13 ของประเทศ

แคนาดา มีสาระส้าคัญของกฎหมายที่มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ Federal Trademark Dilution 

Act of 1995 เป็นกฎหมายที่ตราขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการถูก

                                                 
116 มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560. 
117 มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560. 
118 มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560. 
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ลดทอนคุณค่าลงโดยเฉพาะ ซึ่ง Federal Trademark Dilution Act of 1995 ได้ก้าหนดลักษณะการ

กระท้าการอันเป็นการลดทอนคุณค่าลงของเครื่องหมายการค้า ได้แก่ 1) การลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้าโดยการท้าให้สับสนหรือเข้าใจผิด (Blurring) และ 2) การลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้าโดยท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Tarnishment) ในขณะที่ Trade-marks Act, 

R.S.C.1985, chapter T-13 ได้มีบทบัญญัติในมาตรา 12 ว่าห้ามมิให้บุคคลใช้เครื่องหมายการค้าของ

ผู้อ่ืนซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วในลักษณะที่อาจจะส่งผลให้เป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ใน

เครื่องหมายการค้าเหล่านั น 

 เช่นเดียวกับกฎหมาย EU Trademark Directive 2017 ของสหภาพยุโรปที่ถึงแม้จะมิได้มี

บทบัญญัติเกี่ยวกับความคุ้มครองกู๊ดวิลล์อันเกิดจากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าไว้เป็นการเฉพาะ 

แต่ก็ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอยู่ใน

มาตรา 4(4)(a) และ 5(2) และยังได้มีค้าพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป ถึงแนวทางการ

คุ้มครองชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าภายใต้ข้อกฎหมายได้กล่าว อันเป็นการวางแนวทางในการ

พิจารณาว่าการกระท้าใดเป็นการกระทบต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าใดหรือไม่ โดยพิจารณา

จาก 

(i) ระดับความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าทั งสอง 

(ii) ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

กับอีกฝ่าย 

(iii) ระดับชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อน 

(iv) ระดับความโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อน 

(v) ความน่าจะเป็นของการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในกลุ่มผู้บริโภค 

นอกจากนั น ในส่วนของความตกลงระหว่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่า Paris Convention ได้มี

บทบัญญัติในมาตรา 6bis ที่เป็นการยอมรับหลักการของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

แพร่หลายเช่นกัน กล่าวคือ นอกจากการท้าซ ้า การเลียน หรือการน้าเครื่องหมายการค้าในภาษาหนึ่ง

มาแปลและใช้เป็นอีกภาษาหนึ่งแล้ว ยังก้าหนดให้การกระท้าใด ๆ ก็ตามที่เป็นการท้าให้เกิดความ

สับสนหลงผิดในกลุ่มผู้บริโภคว่าเครื่องหมายการค้านั นเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและมีชื่อเสียง

แพร่หลาย โดยไม่สุจริต ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอต่อหน่วยงานที่มีอ้านาจในประเทศนั น ๆ ให้

เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายหรือห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายเหล่านั นได้ทุกเมื่อโดยไม่มีก้าหนด
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ระยะเวลา โดยการใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี โดยไม่สุจริตนั น อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งกัน

การค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมในการแข่งทางการค้าด้วย  เช่นเดียวกับ TRIPS Agreement ที่ได้มี

บทบัญญัติขยายความต่อจากมาตรา 6bis ของ Paris Convention ในส่วนของแนวทางการพิจารณา

ว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยให้พิจารณาจากการเป็นที่

รู้จักเครื่องหมายการค้านั นของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปใน

ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกนั น ๆ อันเกิดเนื่องมาจากความแพร่หลายของการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

ภายใต้เครื่องหมายการค้าเหล่านั น ทั งนี  เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว

อาจจะร้องขอให้หน่วยงานยุติธรรมที่เกี่ยวข้องมีค้าสั่งคุ้มครองชั่วคราวและระงับการกระท้าใด ๆ ที่

ก่อให้เกิดความเสียหายนั นเป็นการชั่วคราว ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าในประเทศไทย ยังคงไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ที่เป็นการ

คุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ทั งในพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การค้า พ.ศ.2534 ที่มีบทบัญญัติแต่เพียงห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็น

เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และห้ามมิให้ปลอมหรือเลียน 

เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน หรือ ห้ามน้าหีบห่อหรือภาชนะท่ีแสดงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่

จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรมาใช้ส้าหรับสินค้าของตนเองหรือของบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ประชาชน

หลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เท่านั น เช่นเดียวกับประมวลกฎหมายอาญาก็ที่มี

แต่เพียงบทบัญญัติห้ามมิให้บุคคลใด เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบ

การค้าของผู้อ่ืนมาใช้ หรือท้าให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุท่ีใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา 

จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอ่ืนท้านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้า

ของผู้อ่ืนนั น รวมไปถึงห้ามมิให้บุคคลใดปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนทีได้รับการจด

ทะเบียนแล้วในประเทศหรือต่างประเทศ โดยมีเพียงบทบัญญัติในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ

แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 เท่านั นที่กล่าวถึงการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจน้ามาใช้กับ

การท้าให้เสื่อมคุณค่าลงซึ่งกู๊ดวิลล์ของเครื่องหายการค้าโดยอนุโลม เช่นเดียวกันกับ Paris 

Convention ซึ่งผู้วิจัยคิดว่ายังมิใช่เป็นมาตรการเพ่ือการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการถูกละเมิดชื่อเสียงใน

เครื่องหมายการค้าโดยตรง การคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าจึงยังคง

เป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบัน 



บทท่ี 4 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ค านิยาม ขอบเขต และความคุ้มครองกู๊ดวลิลจ์ากการ

ละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า 

 ตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการ
ละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าทั งในประเทศอันได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2534 ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 กฎหมาย
ต่างประเทศ ได้แก่ Federal Trademark Dilution Act of 1995 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
Trade-marks ActR.S.C., 1985, c. T-13 ของประเทศแคนาดา รวมไปถึง กฎหมายระหว่างประเทศ 
ได้แก่ Paris Convention และ TRIPS Agreement นั น ในวิจัยส่วนนี  ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกฎหมายในประเทศไทยกับกฎหมายในต่างประเทศตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศว่า
ในปัจจุบันนั นกฎหมายในประเทศไทยได้สามารถคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าจากการถูก
ละเมิดชื่อเสียงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ อย่างไร ทั งนี  โดยมีวัตถุประสงค์ส้าคัญคือการเสนอแนวคิดทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์อันเกิดจากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายให้ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมต่อไป 

4.1 ปัญหาการไม่มีค านิยามตามกฎหมายของค าว่ากู๊ดวิลล์ 
ในประเทศไทยมีเพียงกฎหมายฉบับเดียวที่กล่าวถึงค้าว่า “กู๊ดวิลล์” คือ ประมวลรัษฎากรซึ่ง

บัญญัติอยู่ในมาตรา มาตรา 40(3) ว่าด้วยเรื่องเงินได้พิงประเมิน โดยบัญญัติให้ “ค่าแห่งกู๊ดวิลล์” เป็น
เงินได้อย่างหนึ่งตามกฎหมาย ที่บุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากเงินได้นั น อย่างไรก็ตาม ประมวล
กฎหมายรัษฎากรกลับไม่มีการบัญญัติถึงค้านิยามทางกฎหมายของค้าดังกล่าว จึงท้าให้เกิดความไม่แน่
ชัดในการบังคับใช้เชิงปฏิบัติ ซึ่งจากการค้นคว้าของผู้วิจัย พบว่า ปัญหาการไม่มีค้านิยมทางกฎหมาย
ของค้าว่ากู๊ดวิลล์ นั น มิได้มีเฉพาะในสารบบกฎหมายของประเทศไทยเท่านั น หากแต่ยังรวมไปถึง
ประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก ก็มีได้มีการบัญญัติค้านิยามของกู๊ดวิลล์ไว้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การไม่มีค้า
นิยามทางกฎหมายของกู๊ดวิลล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศไทยอย่างมาก กล่าวคือ ท้าให้ขาดความชัดเจนในการวินิจฉัยว่ากู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้า
หมายความว่าอย่างไร และเครื่องหมายการค้าใดบ้างที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์ เมื่อการให้
ค้านิยามดังกล่าวขาดความชัดเจน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิด
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ชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า ท้าให้กู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ 
อีกทั งยังไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายในการยับยั งการกระท้าอันเป็นการละเมิดกู๊ดวิลล์ใน
เครื่องหมายการค้า ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหาย ดังที่ผู้วิจัยได้พบจากการ
ค้นคว้าและวิเคราะห์บทบัญญัติทางกฎหมาย ค้าพิพากษาของศาลทั งในประเทศและต่างประเทศ รวม
ไปถึงบทความทางวิชาการต่าง ๆ โดยจะได้อธิบายโดยละเอียดต่อไปนี  

4.1.1 วิเคราะห์ค านิยามของกู๊ดวิลล์ในบริบทของกฎหมาย 
ผู้วิจัยได้ตั งข้อสังเกตไว้ประการหนึ่งว่า “กู๊ดวิลล์” (Goodwill) นั น อาจจะมีความหมาย

เหมือนหรือใกล้เคียงกับค้าว่า “Reputation” ที่หมายถึง ชื่อเสียงทางการค้า เนื่องจาก ทั งสองค้ามี
การใช้ในบริบทของกฎหมายที่คล้ายกันหรือแทนกันในหลายบทความ โดยทั งสองค้ามักมีการใช้ใน
ลักษณะที่เป็นการเชื่อมโยงถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกัน เช่น เรื่องเครื่องหมาย
การค้าและสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ ดังนั น การจะศึกษาถึงค้านิยามและลักษณะส้าคัญของกู๊ดวิลล์ จึง
ควรศึกษาค้านิยามและลักษณะส้าคัญของ Reputation ควบคู่กันไปด้วย 

ก. ค้านิยามและลักษณะส้าคัญของกู๊ดวิลล์ 
เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ให้ความส้าคัญกับการสร้างมูลค่าของ

เครื่องหมายการค้าอย่างมากจนเป็นที่มาของเครื่องหมายการค้ามูลค่ามหาศาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก
มากมาย ดังค้ากล่าวที่ว่า “บางครั ง เครื่องหมายการค้าก็เป็นที่รู้จักดียิ่งกว่าชื่อของบริษัทเสียอีก119” 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผู้วิจัยจะไม่พบค้านิยามของกู๊ดวิลล์อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการสร้างชื่อเสียง
ในเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน
แต่ประการใด แต่ก็ได้พบว่าในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับก่อนหน้า
ฉบับปัจจุบันนั นได้มีการกล่าวถึงกู๊ดวิลล์ไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว 
อาจมีการโอนสิทธิให้แก่กันได้ไปพร้อมกับกู๊ดวิลล์ของธุรกิจที่ใช้เครื่องหมายการค้านั น 120”  ทั งนี  
บทบัญญัติในมาตราดังกล่าวมีที่มาจากปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในอดีต ซึ่งแต่เดิมนั นยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าไว้เป็นการเฉพาะ ศาลยุติธรรม
ในอดีตยังคงอาศัยแนวทางการพิพากษาตามหลักกฎหมายจารีตประเพณี ได้แบ่งประเภทของ
เครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องหมายการค้าธรรมดา (Common Terms) 
เครื่องหมายการค้าในกลุ่มนี จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษรทั่ว ๆ 

                                                 
119 Brookfield Communications v. West Coast Entertainment Corporation 

(United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 1999). 
120  Trademark Act of 1905, Ch. 592, § 10, 33 Stat. 724, 727 (Repealed 1946). 
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ไป โดยจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายแข่งขันทางการค้าและกฎหมายลักษณะละเมิดที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษที่เรียกว่า “การลวงขาย” กลุ่มที่สองเป็น
เครื่องหมายการค้าทางเทคนิค (Technical Trademarks) เครื่องหมายการค้าในกลุ่มนี เป็น
เครื่องหมายการค้าที่ถูกประดิษฐ์ขึ นโดยวิธีการออกแบบที่ซับซ้อน มีการคิดค้นตัวอักษรและถ้อยค้า
ใหม่ ๆ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีความรับผิดทางกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด (Strict Liability) โดยมุ่งให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสมือนเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง
ของผู้ทรงสิทธิ121 ผู้ประกอบการในสมัยนั นรายใดได้ครอบครองและใช้เครื่องหมายการค้าเทคนิคนี กับ
สินค้าของตน จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคอย่างมาก ซึ่งต่อมานักกฎหมายจึงได้
ตั งข้อสังเกตขึ นว่า แท้จริงแล้วมาตรการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเทคนิคนั นมิได้มีเจตนาไป
ในทางคุ้มครองตัวเครื่องหมายการค้าแต่ประการ หากแต่เป็นการมุ่งคุ้มครองมูลค่าทางธุรกิจหรือกู๊ด
วิลล์ของเครื่องหมายการค้าเทคนิคดังกล่าวมากกว่า ซึ่งกู๊ดวิลล์นั นถือเป็นทรัพย์สินและเครื่องหมาย
การค้านั นเป็นตัวสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ จึงควรมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ โดยเฉพาะ Lanham Act หรือ Trademark Act ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงได้ถือก้าเนิดขึ นนับแต่เวลานั น อย่างไรก็ตาม ในการร่างกฎหมายดังกล่าว นัก
กฎหมายแต่ละฝ่ายยังคงไม่อาจหาข้อยุติในเรื่องการก้าหนดค้านิยามของค้าว่ากู๊ดวิลล์ไว้ในกฎหมาย
ฉบับนั นได้ สภานิติบัญญัติจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะไม่ระบุค้านิยามทางกฎหมายของกู๊ดวิลล์ลงใน
กฎหมายดังกล่าว และให้เป็นอ้านาจของผู้พิพากษาในการตีความค้านิยามของกู๊ดวิลล์ภายใต้บริบท
แห่งคดีซึ่งขึ นสู่ศาลในขณะนั น122 การเปิดช่องให้ตีความค้านิยามของกู๊ดวิลล์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
ตีความในแวดวงกฎหมายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะโดยผู้พิพากษาในคดีต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วใน
เบื องต้น รวมไปถึงค้านิยามที่ว่า กู๊ดวิลล์ คือ ความนิยมส่วนบุคคลอันอาจประกอบไปด้วย ความมี
เอกลักษณ์ (Individuals) รวมไปถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (Personal Relationships) ทักษะ 
(Skill) ชื่อเสียงส่วนตัว (Personal Reputation) รวมไปถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความ
จงรักภักดีของลูกค้าประจ้า (Constant of Habitual Customers) ท้าเลที่ตั ง (Local Position) 
ความมีชื่อเสียงแพร่หลาย (Common Celebrity) รสนิยมในการซื อ (Affluent) ความตรงต่อเวลา 

                                                 
121 Irene Calboli, 2009, Trademark Assignment ‘with Goodwill’ : A Concept 

Whose Time Is Gone, accessed April 17, 2018 from 
https://scholarship.law.tamu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1555&context=facschola
r. 

122 Tim W. Dornis, The Materialization of Trademark Rights, Trademark and 
Unfair Competition Conflicts (New York: Cambridge University Press, 2017). 
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(Punctuality) เป็นต้น123 ทั งนี  การเปิดช่องให้มีการตีความถึงค้านิยามของกู๊ดวิลล์ดังกล่าวนั นส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากการขาดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการ
ใช้ดุลยพินิจของศาลในแต่ละคดีก็มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการก้าหนด
ค้านิยามทางกฎหมายของกู๊ดวิลล์รวมไปถึงการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ให้ชัดเจน 
เพ่ือคุ้มครองกู๊ดวิลล์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศาล DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF NEW YORK ประเทศสหรัฐอเมริกา เคย
กล่าวไว้ในส่วนหนึ่งของค้าพิพากษาคดีระหว่าง Coca-Cola North America กับ Crawley Juice, 
Inc. ซึ่งระบุว่า กู๊ดวิลล์ หมายถึง ความมุ่งหมายที่จะได้รับการอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง โดยฉลากที่ดี
จะต้องสื่อถึงตัวตนทั งหมดของคุณภาพที่ไม่อาจจะประเมินค่าซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาสู่ธุรกิจนั น
ได้124 โดยมีมูลค่าที่เกิดขึ นอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจที่อยู่นอกเหนือจากสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง 
เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ที่ท้าให้ผู้ซื อมีแนวโน้มที่จะเลือกซื อสินค้าอันเนื่องมาจากชื่อเสียงและความ
ซื่อสัตย์สุจริตที่ได้รับจากผู้ประกอบกิจการ125 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค้าพิพากษาของศาล US 
District Court for the District of Connecticut ในคดีระหว่าง PREMIER-PABST CORPORATION 
v. ELM CITY BREWING CO. ซึ่งศาลในคดีนี ได้วินิจฉัยว่า กู๊ดวิลล์ คือ สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ท้าให้ประชาชน
โดยทั่วไปตัดสินใจจับจ่ายซื อสินค้าที่ตนเองชอบ แต่ไม่อาจตีมูลค่าได้อย่างชัดเจนแน่นอนและไม่มี
วิธีการทางเทคนิคใด ๆ ในการประเมินมูลค่า เป็นสิ่งที่เกิดจากทัศนคติส่วนบุคคลของแต่ละคน ซึ่ง
อาจจะแตกต่างไปจากบุคคลอื่น ๆ ก็ได้126  

ทั งนี  ศาลสูงแห่งรัฐจอร์เจีย (Supreme Court of Georgia) ได้ให้ค้าวินิจฉัยไว้ในคดีระหว่าง 
Smith v. Davidson ไว้ว่า เป็นการยากที่จะก้าหนดคุณค่าของกู๊ดวิลล์ รวมไปถึงรูปแบบและลักษณะ
ของกู๊ดวิลล์ มันเหมือนเป็นจิตวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ เหนือร่างกาย, บรรยากาศต่าง ๆ ที่อยู่ราย
ล้อมรอบตัวเรา, กลิ่นหอมจากการประกอบธุรกิจ เฉดสีอย่างดีหรือเงาสะท้อนซึ่งการประกอบธุรกิจ
การค้า เกิดเป็นความคุ้นเคยหรือมีความยึดโยงกับสถานที่ประกอบการหรือภายใต้ชื่อทางการค้าบาง
ชื่อ ราวกับกลิ่นหอมที่โชยออกมาจากกอกไม้เพ่ือเพ่ิมความน่าหลงใหล ดังนั น กู๊ดวิลล์จึงอาจเพิ่มมูลค่า

                                                 
123 JOSEPH STORY, Rights and Interests of Partners in Partnership Property, 

COMMENTARIES ON THE LAW OF PARTNERSHIP (Boston: C.C. Little & J. Brown, 1841). 
124  Coca-Cola North America v. Crawley Juice, Inc (US DISTRICT COURT 

EASTERN DISTRICT OF NEW YORK, 2011). 
125 อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน 
126 PREMIER-PABST CORPORATION v. ELM CITY BREWING CO. (US District Court 

for the District of Connecticut, 1935). 
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ในทางกายภาพได้หากมันปรากฏตัวขึ น127  แนวคิดนี มีความคล้ายคลึงกันกับศาลสูงแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย (High Court of Australia) ได้ระบุถึงกู๊ดวิลล์ไว้ในค้าพิพากษาคดีระหว่าง FCT v. Murry 
ว่า กู๊ดวิลล์ คือ หนึ่งในทรัพย์สินที่ไม่อาจแยกออกมาเป็นเอกเทศได้ในทางธุรกิจ เป็นทรัพย์สินที่อยู่
นอกเหนือจากทรัพย์สินทางกายภาพหรืออาจจะเกิดขึ นมาจากทรัพย์สินทางกายภาพเหล่านั นก็ได้ โดย
ที่กู๊ดวิลล์ไม่อาจแยกออกจากธุรกิจเพ่ือซื อขายแลกเปลี่ยนเฉพาะกู๊ดวิลล์ได้ นอกจากนั น กู๊ดวิลล์ยังมี
บทบาทส้าคัญในแง่ของกฎหมายภาษีอากร รวมไปถึง อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ตลอดจนภาษีสินค้าและบริการด้วย โดยศาลสูงแห่งประเทศออสเตรเลียยังได้อธิบายต่อไปอีกว่า ที่มา
ของกู๊ดวิลล์นั นเกิดขึ นมาจาก “คุณภาพ” ของการท้าธุรกิจ ซึ่งอาจหมายถึง การท้าการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า128 

Jason M. Malak ได้ให้ค้านิยามของกู๊ดวิลล์ไว้ในบทความ ชื่อ “VALUATION ISSUES: LAW 
PRACTICES AND GOODWILL” ว่า กู๊ดวิลล์ หมายถึง มูลค่าขององค์กรธุรกิจที่สูงกว่ามูลค่าของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ในเชิงคุณภาพ กู๊ดวิลล์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่แสดงถึงคุณค่าของความ
เชื่อถือในชื่อทางการค้า ความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า หรือคุณลักษณะอ่ืนใดก็ตามที่สร้างรายในทาง
ธุรกิจได้นอกเหนือไปจากสินทรัพย์ที่มีตัวตน ทั งนี  ในทางวิชาชีพและในทางปฏิบัติ กู๊ดวิลล์มักถูกสร้าง
ขึ นจาก ชื่อเสียงทางการค้า ความเชี่ยวชาญหรือความช้านาญ ความแพร่หลายในกลุ่มของลูกค้าและ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย ตัวอย่างเช่นในคดีระหว่าง DOROTHY MAY 
POWELL กับ BENSON M. POWELL, II ที่ศาลมีความเห็นว่ากู๊ดวิลล์สามารถเกิดขึ นได้ด้วยตนเอง 
อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่นั น กู๊ดวิลล์เกิดจากความสามารถส่วนบุคคลและชื่อเสียงของกิจการนั น ๆ 
ที่มีความสัมพันธ์ต่อลูกค้า129 โดยกู๊ดวิลล์เป็นผลประโยชน์และความได้เปรียบที่เกิดขึ นจากชื่อสินค้า 
ความมีชื่อเสียง และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มันเป็นแรงดึงดูดที่น้ามาซึ่งภาระทางภาษี และเป็นความ
แตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างผู้ประกอบกิจการที่จัดตั งขึ นมานานแล้วกับผู้ประกอบกิจการหน้าใหม่130 ซ่ึง
มีทั งส่วนที่คล้ายและแตกต่างกับชื่อเสียงทางการค้า โดยผู้วิจัยจะอธิบายโดยละเอียดต่อไป  

                                                 
127 Smith v. Davidson (Supreme Court of Georgia, 1944). 
128 FCT v. Murry (High Court of Australia, 1998). 
129 Jason M. Malak, VALUATION ISSUES: LAW PRACTICES AND GOODWILL, 

accessed January 17, 2018 from https://bit.ly/2IvA5LL. 
130 Gvantsa Gugeshashvili, Is Goodwill Synonymous with Reputation?, 

accessed January 17, 2018 from 
https://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2009_1_126.pdf. 
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การกล่าวถึงลักษณะส้าคัญของกู๊ดวิลล์ข้างต้น ถือเป็นหนึ่งในความเห็นที่ได้รับการยอมรับ
มากที่สุดความเห็นหนึ่ง ซึ่งภายหลังจากนั น ยังคงมีผู้กล่าวถึงและอธิบายเพ่ิมเติมอีกหลายครั ง อาทิ 
กู๊ดวิลล์ แสดงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ นมาจากความสัมพันธ์และความมีชื่อเสียง หมายความรวมไปถึง
อะไรก็ตามที่สามารถเพ่ิมคุณค่าทางธุรกิจด้วยเหตุเนื่องมาจาก สถานการณ์ ชื่อ และความมีชื่อเสียง 
ความสัมพันธ์ การแนะน้าโดยกลุ่มลูกค้าขาประจ้า และยินยอมที่จะซื อสินค้าโดยไม่สนใจถึงความ
คุ้มค่า หรืออะไรก็ตามที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน131 แน่นอนว่าลูกค้าขาประจ้ามักเลือกที่จะกลับไปร้าน
เดิมที่พวกเขาเคยซื อมาก่อน132 

ข. กู๊ดวิลล์กับชื่อเสียงทางการค้า (Reputation) 
ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับความเหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างค้าว่า กู๊ดวิลล์ กับ 

ชื่อเสียงทางการค้า (Reputation) นั นค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วว่าทั งสองค้ามีส่วนที่คล้ายและ
แตกต่างกัน ซึ่งทั งสองค้านั นอาจปรากฏอยู่ในปริบทเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ในคดีระหว่าง 
Microsoft Corporation กับ  Kurapati Venkata Jagdeesh Babu ที่ ขึ นสู่ ศาลสู ง เดลี  ประเทศ
อินเดีย (Delhi High Court)  โดยฝ่าย Microsoft ได้แถลงต่อศาลว่าตนเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้า Microsoft ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สาธารณะ
ชนทั่วโลก ไม่อาจมีผู้อ่ืนใดที่จะมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ชื่อองค์กร 
ที่เหมือนหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่มีกู๊ดวิลล์และมีชื่อเสียง (Reputation) โดยศาล
ได้พิจารณาพิพากษาให้จ้าเลยชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Microsoft รวมไปถึงค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่ง
ความเสียหายดังกล่าวนั นเป็นความเสียหายต่อกู๊ดวิลล์และชื่อเสียงทางการค้า133  
 ผู้วิจัยเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวที่ว่ากู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าจะต้องเกิดจากการ
สร้างสรรค์และสั่งสมคุณค่า เกียรติยศ และเกียรติคุณ ของเครื่องหมายการค้านั น ๆ อันเนื่องมาจาก
การจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและความโดดเด่นของสินค้าหรือบริการภายใต้
เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ เหล่านั น จนท้าให้เครื่องหมายการค้านั นมีชื่อเสียงแพร่หลายถึงเกียรติคุณ
เหล่านั นขึ นไปอีกระดับหนึ่งและอาจประเมินคุณค่าเป็นตัวเงินแสดงเป็นสินทรัพย์ประเภทไม่มีรูปร่าง
อย่างหนึ่งขององค์กรได้  

                                                 
131 อ้างถึงในเรื่องเดียวกัน 
132 Crutwell v. Lye (Lord Eldon, 1810).   
133 Microsoft Corporation v Kurapati Venkata Jagdeesh Babu (The Delhi High 

Court, 2014). 
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ส้าหรับในประเทศไทย ผู้วิจัยพบว่า กรณีที่มีการน้าคดีขึ นสู่ศาลเพ่ือด้าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ชื่อเสียงของชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้า ผู้เสียหายมักจะฟ้องเป็นคดีแพ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ที่บัญญัติไว้ว่า “สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะ
ใช้ได้นั นถ้ามีบุคคลอ่ืนโต้แย้งก็ดี หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มี
ผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอ้านาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั นระงับ
ความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้ ” 
ซึ่งในความเป็นจริงมีคดีลักษณะดังกล่าวขึ นสู่ศาลเป็นจ้านวนมาก โดยผู้เป็นโจทก์มักจะน้าสืบต่อศาล
ว่าชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของตนนั นมีชื่อเสียงแพร่หลาย ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จัก
กันดีในหมู่สาธารณชน การน้าที่จ้าเลยน้าชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ถือได้ว่าเป็นการท้าให้ชื่อเสียงเกียรติคุณในชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้า อัน
เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีของผู้บริโภคและยังเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อถือในเรื่องของการรับประกัน
คุณภาพของสินค้านั นได้รับความเสียหาย ในการนี แม้ศาลได้พิจารณาแต่เพียงว่าการใช้เครื่องหมาย
การค้าของโจทก์มาเป็นชื่อทางการค้าดังกล่าวของจ้าเลยเป็นการกระท้าอันไม่สุจริต จึงไม่อาจ ใช้ชื่อ
ทางการค้าดังกล่าวได้อีกต่อไป แต่ก็มิได้มีการอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเกียรติคุณของเครื่องหมาย
การค้าดังกล่าวแต่ประการใด134 ทั งนี  เมื่อพิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้า
อันเป็นที่ยอมรับอย่างดีของผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งของความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพของสินค้า
ภายใต้เครื่องหมายการค้านั น ๆ ก็คือกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั่นเอง นอกจากนั น ค้า
พิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร มาตรา 40(3) ซึ่งเป็นกฎหมายเดียวในประเทศไทยที่มี
บทบัญญัติถึงค้าว่ากู๊ดวิลล์ไว้โดยตรง ศาลฎีกาก็มิได้เคยมีการให้ค้านิยามของกู๊ดวิลล์ไว้แต่ประการใด
เลย 

4.1.2 วิเคราะห์ค านิยามของกู๊ดวิลล์ในบริบททางการเงินและวิชาชีพการบัญชี 
ผู้วิจัยพบว่ากู๊ดวิลล์มีความเกี่ยวข้องกับหลักการทางการเงินและวิชาชีพการบัญชีในการ

รวบรวมและจัดท้าบัญชีเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินขององค์กรต่าง ๆ การสอบบัญชี การบริหารและ

การวางระบบบัญชี ตลอดจนการจัดท้าบัญชีภาษีอากร ซึ่งรายการทรัพย์สินในบัญชีต่าง ๆ เหล่านั นมี

ทั งทรัพย์สินที่มีตัวตน สามารถจับต้องและมองเห็นได้ด้วยตา อาทิ เงินสด สังหาริมทรัพย์ รถยนต์ 

เครื่องจักร และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ซึ่งไม่มีรูปร่างและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถ

ประเมินมูลค่าได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า สูตรการผลิต รวมไปถึงกู๊ดวิลล์ด้วย 

                                                 
134 ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 37/2541, ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8779/2542, ค้าพิพากษาศาล

ฎีกาท่ี 2905/2552 และ ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4432/2553. 
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ถึงแม้ในทางวิชาชีพบัญชีจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการก้าหนดค้านิยามของกู๊ด

วิลล์ในช่วงแรก แต่อย่างไรก็ตาม นับตั งแต่มีการก้าหนดถึงความมีตัวตนและหลักการของกู๊ดวิลล์ขึ นใน

ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ได้มีศาสตราจารย์ นักวิชาการและวิชาชีพด้านการบัญชีได้ก้าหนดค้านิยาม

ไว้เป็นจ้านวนมาก อาทิ ค้านิยามที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบได้ ปรากฏอยู่ใน A Counting House 

Dictionary โดยให้ค้านิยามของกู๊ดวิลล์ไว้ว่า เป็นผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่มี

ชื่อเสียง โดยการประกอบธุรกิจที่ดีย่อมน้าผลก้าไรที่พึงคาดหมายได้มาสู่ผู้ประกอบกิจการ135 ทั งนี  

จากค้านิยามดังกล่าว มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกู๊ดวิลล์สองประการ คือ กู๊ดวิลล์เป็น “ผลประโยชน์” และ 

“พึงคาดหมายได้” ซึ่งลักษณะส้าคัญสองประการนี ได้รับการยอมรับโดยแพร่หลายในทางวิชาการใน

เวลาต่อมา  ทั งนี  ในปี ค.ศ.2010 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  (the 

International Accounting Standard Committee) ได้มีการก้าหนดค้านิยามของกู๊ดวิลล์ ไว้ว่ากู๊ด

วิลล์ เป็น ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ นจากสินทรัพย์ที่มีมูลค่าแตไ่ม่สามารถแยกออกมาเป็น

เอกเทศได้  โดยมูลค่าของกู๊ดวิลล์นี มักจะเกิดเป็นมูลค่าที่แน่นอนเมื่อมีการซื อสิทธิใด ๆ หรือซื อกิจการ 

โดยผู้ซื อพึงคาดหมายได้ว่าตนจะได้รับผลก้าไรตอบแทนกลับมาจากกู๊ดวิลล์ในสิทธิหรือกิจการที่ตนซื อ

มาสูงกว่าจ้านวนค่าแห่งกู๊ดวิลล์ที่ตนจ่ายไป136 

ส้าหรับในทางการเงินนั น ถึงแม้จะมีการยอมรับโดยแจ้งชัดแล้วว่ากู๊ดวิลล์เป็นสินทรัพย์ที่มี

มูลค่าชนิดหนึ่งขององค์กร แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับค้านิยามที่แน่นอนของกู๊ดวิลล์อยู่เช่นเดียวกัน 

โดยผู้ท้าบัญชีมักตีความว่ากู๊ดวิลล์ คือ มูลค่าคงเหลือที่สามารถค้านวณได้โดยการหักมูลค่ายุติธรรม

ของทั งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่จับต้องได้จากราคาซื อทั งหมดของกิจการที่ซื อมา  

ในขณะที่ในประเทศไทยนั น ได้มีประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 35/2560 เรื่อง มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ระบุว่า ค่าความนิยม ถือเป็นสินทรัพย์

ที่แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดขึ นจากสินทรัพย์อ่ืนที่ ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่ง

ไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากได้ ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตดังกล่าวอาจ

เกิดจากการผนวกกันระหว่างสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้หลาย ๆ รายการที่ได้มาหรือเกิดจากสินทรัพย์

                                                 
135 อ้างแล้ว, 32 
136 The International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations and 

Replaced IAS 22. IFRS 3. 
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เหล่านั น137 ทั งนี  ในทางบัญชีจะรับรู้ให้ค่าความนิยม (กู๊ดวิลล์) เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่อเมื่อมีการโอน

สิทธิหรือโอนกิจการให้แก่กันเท่านั น มิให้ถือว่าค่าความนิยมที่เกิดขึ นจากสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่ยังคง

จัดเก็บรักษาไว้ในองค์กร มีมูลค่าเป็นสินทรัพย์ด้วย138 

 

4.1.3 วิเคราะห์ค านิยามของกู๊ดวิลล์ในบริบทของเศรษฐศาสตร์ 
ในทางเศรษฐศาสตร์ มีความเห็นว่ากู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่

มีความส้าคัญทางธุรกิจในการแสวงหาผลประโยชน์เพ่ิมเติมจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ปกติ  โดยกู๊ดวิลล์นั น

ไม่มีตัวตน เข้าใจยาก และยังขาดความแน่นอนชัดเจน และถึงแม้ว่าจะได้รับการยอมรับโดยทั่วไปแล้ว

ว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่มีมูลค่าสูง139 ดังนี  ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ากู๊ดวิลล์มีความส้าคัญอย่าง

มากต่อระบบเศรษฐกิจในด้านการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม ค้านิยามที่แน่ชัด

ในทางเศรษฐศาสตร์ของกู๊ดวิลล์ก็ยังคงขาดความชัดเจนอยู่เช่นกัน โดยเศรษฐศาสตร์นั นเป็นศาสตร์ว่า

ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไป

ถึงทรัพยากรที่เป็นวัตถุต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ นเพ่ือจุดมุ่งหมายคือการใช้ทรัพยากรเหล่านั นให้คุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั งนี  เมื่อในทางเศรษฐศาสตร์ได้มีการยอมรับแล้วว่ากู๊ดวิลล์เป็นปัจจัยส้าคัญ

อย่างหนึ่งในทางธุรกิจ ดังนั น การไม่มีค้านิยามของกู๊ดวิลล์ไว้อย่างชัดแจ้งก็อาจท้าให้เกิดความ

คลาดเคลื่อนในการท้าความเข้าใจและวิเคราะห์ถึงความส้าคัญและการใช้กู๊ดวิลล์ในเกิดประโยชน์

สูงสุดได้ กรณีดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและเปรียบเทียบบริบทของกู๊ดวิลล์ในเชิงกฎหมายกับลักษณะ

ส้าคัญของกู๊ดวิลล์ที่ปรากฏในทางเศรษฐศาสตร์แล้วอาจสรุปได้ว่าค้านิยามของกู๊ดวิลล์ในบริบทของ

                                                 
137 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน. 
138 Robert F. Reilly, Goodwill Valuation Approaches, Methods, and 

Procedures, Financial Advisory Services Insights, accessed April 13, 2018 from 
http://www.willamette.com/insights_journal/15/spring_2015_2.pdf. 

139 Margaret Chon, Trademark Goodwill as a Public Good: Brands and 
Innovations in Corporate Social Responsibility, accessed April 13, 2018 from 
https://bit.ly/2KeJIPK.   
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เศรษฐศาสตร์ หมายถึง แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ว่าผู้บริโภคจะเลือกซื อสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็น

ผลมาจากชื่อทางการค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการนั น ๆ140  

เมื่อพิจารณาจากค้าพิพากษาของศาลในคดีต่าง ๆ ในต่างประเทศ รวมไปถึงบทความวิชาการ

ทางกฎหมายและวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกู๊ดวิลล์นั น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า กู๊ดวิลล์ หมายถึง 

ค่าความนิยมและเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าซึ่งถือเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่มีราคาและยึดถือไว้

เพ่ือตนได้ อันเกิดจากการสั่งสมชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลานานจนเป็นที่ยอมรับโดยแพร่หลายของ

ประชาชนทั่วไปว่าสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านั นมีคุณภาพและมีแหล่งที่มาเป็นที่

น่าเชื่อถือ และท้าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื อสินค้าหรือใช้บริการซ ้าอีก  

โดยทีกู่๊ดวิลล์มีลักษณะส้าคัญ คือ  

1) เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน  

2) มีมูลค่าที่อยู่นอกเหนือจากราคาปกติของสินค้า บริการ หรือกิจการ  

3) สามารถประเมินมูลค่าได้โดยการคาดหมายจากผลประโยชน์อันพึงจะได้รับล่วงหน้า และ 

4) มีลักษณะพิเศษคือจะติดอยู่กับเครื่องหมายการค้า โดยจะแยกออกมาเป็นเอกเทศมิได้ แต่

สามารถโอนสิทธิความเป็นเจ้าของกู๊ดวิลล์ไปพร้อมกับเครื่องหมายการค้าได้ 

4.2 วิเคราะห์การกระท าความผดิอันเป็นการละเมดิต่อกู๊ดวลิล์ของเครื่องหมายการค้า 

ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่ากู๊ดวิลล์เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่มีมูลค่าโดยเฉพาะใน
ปัจจุบันที่โลกขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีอัตราการแข่งขันทางการค้าที่สูงมาก ผู้
ประกอบกิจการต่างฝ่ายต่างช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม   ฝ่ายใดมีสินค้า
ที่มีคุณภาพสูง มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีร่วดเร็วและเป็นที่ชื่นชอบของตลาดมากกว่าก็จะสามารถกอบโกย
ผลก้าไรได้เป็นจ้านวนมาก  ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าและบริการเหล่านั น
ย่อมได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงแพร่หลายมากยิ่งขึ นเรื่อย ๆ  สั่งสมจนกลายเป็นกู๊ดวิลล์ของ
เครื่องหมายการค้านั น ๆ  ซึ่งเป็นผลท้าให้เครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์ยิ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจมากขึ นกว่าปกติ ในขณะเดียวกัน มูลค่าที่เพ่ิมขึ นจากกู๊ดวิลล์ดังกล่าวย่อมน้ามาซึ่งการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยการละเมิดต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าเหล่านั น เป็น

                                                 
140 Richard W. Stim, Trademark Administration, Protection and International 

Law, 2nd ed., Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights (New York: 
CENGAGE Delmar Learning, 2000), p.636. 
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เหตุท้าให้ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์เหล่านั นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดย
การละเมิดต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ท้าให้กู๊ดวิลล์ได้รับความเสียหายนั นมีความแตกต่างกับ
การละเมิดเครื่องหมายการค้าในกรณีปกติ กล่าวคือ การละเมิดเครื่องหมายการค้านั น คือการกระท้า
ใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการ 1) ล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน 2) เลียนเครื่องหมายการค้า
ของผู้อ่ืน 3) ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้ อ่ืน และ 4) ลวงขาย ในขณะที่การละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของ
เครื่องหมายการค้านั นเป็นการกระท้าใด ๆ อันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน
ลง ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยการท้าให้สับสนหลงผิด และ 2) 
การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ทั งนี  การละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ไม่
จ้าต้องเป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายในกรณีปกติก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในการละเมิดต่อเครื่องหมาย
การค้าในบางกรณี เช่น การลวงขาย ก็อาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้า
อีกกรณีหนึ่งก็ได ้ดังนั นผู้วิจัยจึงแบ่งประเด็นส้าหรับการวิเคราะห์เป็นสองกรณี ดังนี  

4.2.1 วิเคราะห์การละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการ
จดทะเบียน 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโดยหลักทั่วไปของกฎหมายเครื่องหมายการค้านั น เครื่องหมาย

การค้าใด ๆ จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั นได้

ด้าเนินการยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั งขึ นโดยกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าของประเทศนั น ๆ ให้มีอ้านาจในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั งนี  

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนในประเทศใด ย่อมจะได้รับความคุ้มครองแต่เพียงเฉพาะใน

ประเทศนั น ๆ เท่านั น  

อย่างไรก็ตาม กฎหมายเครื่องหมายการค้าของบางประเทศ ได้มีการรับเอาหลักการของความ

คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้ในทางพาณิชย์แล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียน

ไว้ในประเทศหนึ่งแล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียนในประเทศอ่ืน ๆ จากหลักกฎหมายจารีตประเพณี รับรอง

ให้เครื่องหมายการค้าเหล่านั นได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายจากการละเมิดเครื่องหมายการค้านั น

ในบางกรณี เช่น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากการ 

“ลวงขาย” (Passing off)  ซึ่งการลวงขาย หมายถึง การกระท้าการอันเป็นการกระท้าต่อเครื่องหมาย
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การค้าของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ท้าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในแหล่งที่มาอันแท้จริงของของสินค้า 141   

โดยแนวคิดความคุ้มครองดังกล่าวนี เกิดมาจากแนวคิดทางกฎหมายที่ว่า ไม่มีผู้ใดที่สมควรใช้ประโยชน์

ในการเก็บเก่ียวพืชผลบนผืนดินที่ตนมิได้หว่านเมล็ด ทั งนี  การลวงขายก็อาจถือเป็นการกระท้าการอัน

เป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าได้ ถึงแม้ว่าเครื่องหมายการค้านั นจะยังมิได้จด

ทะเบียนก็ตาม กล่าวคือ เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าของตนขึ นเพ่ือ

จุดมุ่งหมายในการท้าให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนและเพ่ือประโยชน์ทางพาณิชยกรรม เมื่ อ

เครื่องหมายการค้านั นมีชื่อเสียงแพร่หลายจนเกิดเป็นกู๊ดวิลล์ขึ น หากมีผู้ใดกระท้าการอันเป็นการลวง

ขายท้าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิด ถึงแม้องค์ประกอบแห่งความผิดจะยังมิได้ถือเป็นความผิด

ฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า แต่หากการกระท้านั นท้าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเข้าใจว่า

เครื่องหมายการค้าที่ลวงขายมีความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงท้าให้ชื่อเสียงของ

เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหาย ย่อมเป็นหน้าที่ของศาลที่จะตีความว่าจะให้การ

ปกป้องกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าเหล่านั นจากการลวงขายอย่างไร142 ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ 

McDonald’s ที่ยื่นฟ้องร้องต่อศาลว่าจ้าเลยใช้ตัวอักษรโรมัน “M” ที่อยู่กับเครื่องหมายการค้า 

McDonalds โดยมิชอบ ซึ่งถึงแม้ว่าตัวอักษร M นั นจะมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ก็ถือว่า

เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงและประชาชนโดยทั่วไปเข้าใ จได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ 

McDonalds การที่จ้าเลยน้าสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้กับเครื่องหมายการค้าของจ้าเลย ถึงแม้ว่าจะไม่

ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า แต่การกระท้าของจ้าเลยก็ถือว่าเป็นการลวงขาย โดยศาลในคดี

นี พิจารณาแล้วว่า   McDonald’s เป็นผู้ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวร่วมกับเครื่องหมายการค้าของตนมา

เป็นเวลานาน ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่าตัวอักษรและเครื่องหมายการค้ามีความเชื่อมโยงถึงกัน การใช้

สัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้กับเครื่องหมายการค้าของจ้าเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาจ

                                                 
141 NOLO, What Good Is an Unregistered Trademark?, accessed April 21, 2018 

from https: / / www. nolo. com/ legal- encyclopedia/ what- good- unregistered-
trademark.html. 

142 McCarthy, J. Thomas, The Territorial Extent of Trademark Rights, 4th ed., 
McCarthy on TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (New York: Clark Boardman 
Callaghan, 1996). 
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ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแก่ประชาชนว่าสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าของจ้าเลย

มีความเก่ียวข้องกับเครื่องหมายการค้า McDonald’s143 

 
รูปที่ 1 : เครื่องหมายการค้าของ McDonald’s และเครื่องหมายการค้าที่ละเมดิ  

 

ในกรณีดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายของ

ประเทศต่าง ๆ ดังนี  

ก. การลวงขายอันเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถึงแม้จะมีบทบัญญัติทางกฎหมายไว้โดยชัดแจ้งว่าเครื่องหมาย

การค้าจะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

เท่านั น อย่างไรก็ตาม  กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกายังคงให้ความส้าคัญกับ

การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ถึงแม้เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงนั นจะไม่ได้รับการจด

ทะเบียนก็ตาม โดยในสารบบของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาจะมิได้ใช้ค้าว่าลวงขาย แต่จะใช้ค้า

ว่า “Misappropriation” แปลว่า การยักยอก144 หรือค้าว่า Palming off โดยการฟ้องร้องคดี

เกี่ยวกับการลวงขายหรือการยักยอกนั น ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนจะต้อง

แสดงให้ชัดแจ้งต่อศาลว่า 1) ตนเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทางพาณิชยกรรมเป็นรายแรก 

                                                 
143 McDonald’s v. MINANO (Osaka District Court: 1993). 
144 Jani Ihalainen, Retrospective - Passing Off in the United States, accessed 

April 21, 2018 from http://www.ipiustitia.com/2013/12/retrospective-passing-off-in-
united.html. 
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2) เครื่องหมายการค้านั นยังคงถูกใช้งานอยู่ ไม่ว่าจะยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

หรือไม่ก็ตาม 3) ฝ่ายผู้กระท้าผิดมีเจตนาสร้างความสับสนหลงผิดให้แก่ผู้บริโภค โดยบทบัญญัติ

ดังกล่าวปรากฏอยู่ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี  

1) มาตรา 43(a)   แห่ง Lanham Act ในเรื่อง การหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า ค้า

พรรณนา และห้ามการท้าให้เสื่อมคุณค่า มีหลักว่า “ห้ามมิให้บุคคลใด  ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า

หรือบริการ หรือภาชนะใด ๆ  ที่ใช้บรรจุสินค้า  ใช้ข้อความ ถ้อยค้า ชื่อ สัญลักษณ์ อุปกรณ์ หรือสิ่ง

ต่าง ๆ เหล่านั นรวมกัน หรือการหลอกลวงถึงแหล่งที่มาของสินค้าอันเป็นเท็จ การหลอกลวงในค้า

พรรณนาของสินค้าหรือใช้ค้าพรรณนาอันเป็นเท็จ หรือในเชิงพาณิชย์ โดยที่ 

(a) อาจจะก่อให้เกิดความสับสนหรือความผิดพลาด หรือเพ่ือหลอกลวงว่าเป็นบริษัทในเครือ 

หรือมีความเกี่ยวข้อง หรือ การเป็นสมาชิกของบุคคลนั นกับบุคคลอ่ืน ๆ หรือเกี่ยวกับที่มา 

การให้การสนับสนุน หรือการให้ความยินยอมส้าหรับสินค้าหรือบริการของตน หรือกิจกรรม

ทางการค้าโดยบุคคลอื่น หรือ 

(b) ใช้ในการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์ บิดเบือนลักษณะส้าคัญ รูปลักษณ์ 

คุณภาพ หรือแหล่งก้าเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการ หรือกิจกรรมทางการค้า145” 

2) การท้าให้เสื่อมคุณค่าโดยการท้าให้เกิดความสับสนหลงผิดและการท้าให้เสื่อมคุณค่าโดยการ

ท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง กล่าวคือ ภายใต้หลักแห่งความได้สัดส่วน  เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มี

ชื่อเสียงอันมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยแท้จริง หรือได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย  มีสิทธิร้องขอให้

ศาลมีค้าสั่งไปยังบุคคลอื่นที่ภายหลังจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั นกลายเป็นเครื่องหมายการค้า

ที่มีชื่อเสียง เริ่มที่จะใช้เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้านั นในเชิงพาณิชย์ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดการ

ลดทอนคุณค่าโดยการสร้างความสับสนหลงผิดหรือการท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งเครื่องหมายการค้า

ที่มีชื่อเสียงเหล่านั น  โดยมิจ้าเป็นต้องพิสูจน์ว่าได้เกิดความสับสนหลงผิดขึ นจริง หรือมีผลต่อการ

แข่งขันทางการค้า หรือได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วจริงหรือไม่146 

จากข้อเท็จจริงผู้วิจัยพบว่าเคยมีคดีในลักษณะดังกล่าวขึ นสู่ศาลหลายคดี ตัวอย่างเช่น คดี

ระหว่าง POPULAR BANK OF FLORIDA กับ BANCO POPULAR DE PUERTO RICO, and Banco 

                                                 
145 Section 43(a) of Lanham Act of 1946. 
146 Section 43(c) of Lanham Act of 1946. 
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Popular N.A. (Florida) โดยที่ POPULAR BANK OF FLORIDA เป็นธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีบริการ

พิเศษ คือ การให้บริการบัญชีเงินฝากของคู่สัญญาระหว่างประเทศ บัญชีส่วนบุคคล และ การให้

สินเชื่อและรับจ้าน้าทรัพย์สินในประเทศ  ถือว่าเป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงในกลุ่ม

ผู้ใช้บริการธนาคารในรัฐฟลอริด้า ในขณะที่ Banco Popular เป็นธนาคารที่ให้บริการอย่างครบวงจร

เช่นเดียวกัน มีส้านักงานใหญ่อยู่ในประเทศเปอร์โต ริโก้ และได้มาเปิดส้านักงานสาขาในหลายรัฐของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั นยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Banco Popular” ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ต่อมา Banco Popular ได้เข้ามาตั งสาขาในรัฐฟลอริด้าและให้บริการเช็ค

เงินสดที่เรียกว่า “Popular Cash Express”  ซึ่งสร้างความสับสนว่าเช็คเงินสดดังกล่าวเป็นของ 

POPULAR BANK OF FLORIDA ดังนั น  POPULAR BANK OF FLORIDA   จึงเป็นโจทก์ฟ้องร้องต่อ

ศาลว่าตนถูกละเมิดเครื่องหมายและเป็นการละเมิดจากการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามหลัก

กฎหมายจารีตประเพณี โดยโจทก์ได้ร้องขอให้ศาลมีค้าสั่งยุติการใช้ชื่อบริการดังกล่าวและให้

เปลี่ยนเป็นชื่ออ่ืนแทน เพ่ือป้องกันความสับสนและอาจเกิดกระแสความไม่พอใจในกลุ่มบริโภคหาก

เข้าใจผิดว่าบริการดังกล่าวเป็นของโจทก์แต่เมื่อติดต่อขอรับบริการจากโจทก์กลับไม่สามารถให้บริการ

ได้ ซึ่งจะเป็นผลท้าให้ชื่อเสียงและกู๊ดวิลล์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้

เครื่องหมายบริการของจ้าเลยเป็นการตั งใจท้าให้เหมือนเครื่องหมายของโจทก์โดยไม่สุจริตเพ่ือ

ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการนั น เป็นการลวงขายและ

ละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง147  

ทั งนี  การลวงขายดังกล่าวก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่

ผู้เสียหายผู้ได้รับความเสียหายจากการลวงขาย148 

นอกจากนั น  บางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกายังได้มีการยอมรับ “หลักการใช้เครื่องหมาย

การค้าก่อน” เช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนีย  ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนอาจ

คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนได้โดยพิสูจน์ต่อนายทะเบียนได้ว่าตนได้ใช้

เครื่องหมายการค้านั นในทางพาณิชยกรรมก่อนวันที่ผู้อ่ืนจะน้าเครื่องหมายการค้านั นไปยื่นค้าขอจด

                                                 
147 POPULAR BANK OF FLORIDA v. BANCO POPULAR DE PUERTO RICO, and Banco 

Popular N.A. (Florida) (US District Court for the Southern District of Florida 1998). 
148 Section 43(a)(1)(B) of Lanham Act of 1946. 
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ทะเบียนและเครื่องหมายการค้าของตนมีชื่อเสียงแพร่หลายแล้ว149 อย่างไรก็ตาม หลักดังกล่าวเป็น

เพียงหลักกฎหมายของกฎหมายจารีตประเพณีเท่านั น มิได้มีการบัญญัติไว้ใน Lanham Act แต่

ประการใด ดังนั น จึงเป็นดุลยพินิจของนายทะเบียนและของศาลในแต่ละรัฐและแต่ละบริบทที่อาจมี

ความเห็นที่แตกต่างกันในการให้ความส้าคัญของสิทธิระหว่างผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนกับผู้ที่

ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อน 

ข. การลวงขายอันเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศ

แคนาดา 

 เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ในประเทศแคนาดานั นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

กับไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะได้รับความคุ้มครองตามตามกฎหมายที่แตกต่างกัน 

กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย Trade-Marks Act ก็จะได้รับสิทธิและ

ความคุ้มครองต่าง ๆ ตามท่ีก้าหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ในขณะที่เครื่องหมายการค้า

ที่ไม่จดทะเบียนนั นจะได้รับความคุ้มครองตามหลักแห่งกฎหมายจารีตประเพณีซึ่งมักจะปรากฏอยู่ใน

รูปของแนวปฏิบัติตามจารีตประเพณีหรือค้าพิพากษาของศาลเท่านั น ซึ่งในความเป็นจริงนั นเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าจ้านวนมากไม่ต้องการจะเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าดังกล่าวตามกฎหมายจึงใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการโดยมิได้จดทะเบียน เมื่อ

เวลาผ่านไปเครื่องหมายการค้าเหล่านั นมีชื่อเสียงแพร่หลายหรือเกิดเป็นกู๊ดวิลล์ขึ น สามารถสร้าง

มูลค่าให้กับเจ้าของเป็นจ้านวนมหาศาล ทั งนี  หากมีการโต้แย้ง โดยเฉพาะกรณีการลอกเลียน

เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะเป็นการลวงขาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกลวงขายจะต้องมี

ภาระการพิสูจน์ ดังนี   

1) เครื่องหมายการค้านั นมีกู๊ดวิลล์หรือชื่อเสียงทางการค้าที่อยู่ในความทรงจ้าหรือความ

ระลึกถึงในกลุ่มผู้บริโภค เชื่อมโยงไปถึงสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

                                                 
149 Brian A. Hall, Trademark Rights: First to File versus First to Use, accessed 

April 28, 2018 from http://tcattorney.typepad.com/ip/2012/03/trademark-rights-first-
to-file-versus-first-to-use.html. 
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โดยตรง ซึ่งสามารถท้าให้ผู้บริโภคแยกสินค้าหรือบริการเหล่านั นออกจากสินค้าหรือ

บริการของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้150 

2) มีผู้ค้ารายอ่ืนเจตนาหรือประมาทเลินเล่อในการหลอกลวงผู้บริโภคโดยแสดงข้อมูลอัน

เป็นเท็จเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า151 ทั งนี  อาจพิจารณาจากภาพหรือเสียงเรียกขาน

ของทั งสองเครื่องหมายการค้าที่มีความคล้ายคลึงกัน152 ขอบเขตความทับซ้อนของพื นที่

ที่ใช้เครื่องหมายการค้า153 และระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของเจ้าของ

เครื่องหมายการค้ากับผู้ที่ลวงขาย154 

3) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหายหรืออาจจะได้รับความเสียหาย155 

เพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างเหมาะสมโดยมิจ้าต้องพิสูจน์ว่ามีลูกค้ารายใดที่เกิดความ

สับสนหลงผิดหรือความสับสนหลงผิดครั งนั นมีมูลค่าเท่าใด ทั งนี  ความเสียหายที่เกิด

ขึ นกับกู๊ดวิลล์หรือชื่อเสียงทางการค้านั นถือเป็นความเสียหายต่อสินทรัพย์ทางธุรกิจซึ่ง

สามารถน้ามาค้านวณเป็นค่าเสียหายในกรณีลวงขายได้อีกด้วย156  

โดยที่ ในประเทศแคนาดา การลวงขายถือว่าเป็นการกระท้าอันเป็นความผิดทั งกฎหมาย

ละเมิดในระบบกฎหมายจารีตประเพณีว่าด้วยเรื่องการแข่งขันทางการค้า โดยมีจุดประสงค์ในปกป้อง

ผู้ประกอบกิจการจากการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยวิธีท้าการตลาดโดยหลอกลวงว่าเป็น

สินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง หรือหลอกลวงว่าเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสินค้าหรือ

                                                 
150  Kirkbi AG v Ritvik Holdings Inc., (Supreme Court of Canada 2005). 
151  Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc. (Supreme Court of Canada 1992). 
152 Cadbury Schweppes v Pub Squash Co. (Court of New South Wales 1980). 
153 Orkin Extermination Co Inc v Pestco Co of Canada Ltd. (Ontario Court of 

Appeal 1985). 
154 Ray Plastics Ltd et al v Dustbane Products Ltd. (Ontario Court of Appeal 

1994). 
155 Heer Law, The Differences between Unregistered and Registered 

Trademarks in Canada, accessed April 28, 2018 from 
https://www.heerlaw.com/differences-unregistered-registered-trademarks. 

156  อ้างแล้ว, 146 
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บริการของเจ้าของที่แท้จริง157 อีกทั งยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

สินค้าหรือบริการที่วางจ้าหน่ายหรือให้บริการอยู่ในตลาดด้วย158  

หลักการเรื่องการลวงขายดังกล่าวปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย Canadian Trade-

marks Act   มาตรา  7  (b) และ มาตรา 7 (c) ซึ่งคุ้มครองทั งเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน

และไม่ได้รับจดทะเบียน159 บัญญัติไว้ว่า  

“ห้ามบุคคลใด 

(b) เสนอแก่สาธารณชนซึ่งสินค้า บริการ หรือธุรกิจของตนในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดความ

สับสนในประเทศแคนาดา ซึ่งสินค้า บริการ หรือธุรกิจของตน กับสินค้า บริการ หรือธุรกิจของผู้อื่น 

(c) ลวงขายสินค้าหรือบริการอย่างอ่ืนที่ไม่ตรงกับค้าสั่งซื อหรือความประสงค์ของลูกค้า”  

การลวงขายอันเป็นการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในกฎหมายแคนาดานั น ผู้กระท้าผิด

จะต้องรับโทษตาม Competition Act 1985 กล่าวคือ 

(1) ปรับตามดุลยพินิจของศาล หรือจ้าคุกไม่เกิน 14 ปี หรือทั งจ้าทั งปรับ หรือ 

(2) โทษเพ่ิมเติม ปรับไม่เกิน 200,000 ดอลล่าแคนาดา หรือจ้าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั งจ้าทั ง

ปรับ160 

นอกจากนั น การกระท้าอันเป็นการลวงขายโดยมีเจตนาหลอกลวง หรือเผยแพร่ข้อความอัน

เป็นเท็จซึ่งเครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งส่งผลกระทบต่อ

การความไว้วางใจซึ่งชนิด คุณภาพ ปริมาณ ส่วนประกอบของสินค้า หรือแหล่งที่มาของสินค้า หรือ

กระบวนการผลิตสินค้า ถือเป็นการกระท้าซึ่งผิดกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาของ

                                                 
157 Consumers Distributing Co v Seiko Time Canada Ltd. (Supreme Court of 

Canada 1984). 
158 Scandecor Developments AB v Scandecor Marketing AB (HOUSE OF LORDS 

2001). 
159 Teresa Scassa, Section 7 of the Trademarks Act and the Tort of Passing 

Off, Canadian Trademark Law (Markham: LexisNexis, 2010). 
160 Section 52 of Competition Act of 1958. 
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แคนาดา (The Criminal Code) ด้วย ผู้กระท้าจะต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลล่าแคนาดา

และจ้าคุกไม่เกินสองปี161 

ค. การลวงขายอันเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในสหภาพ

ยุโรป 

สหภาพยุโรปได้มีการจัดตั งฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรับจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของสหภาพยุโรปในทุกประเทศที่

เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปผ่านส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป ( the European 

Intellectual Property Office:  EUIPO)  หรือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( the World 

Intellectual Property Organization: WIPO) โดยที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสหภาพยุโรป

ได้วางหลักเกณฑ์อย่างชัดแจ้งแล้วว่าเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นเครื่องหมาย

การค้าของสหภาพยุโรป (EU trademark: EUTM) จะต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียน

แล้วเท่านั น162 ดังนั นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเครื่องหมายการค้าประเภทไม่จดทะเบียนปรากฏอยู่ใน

สารบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสหภาพยุโรป (EU Trademark Regulation: EUTMR) 

ดังเช่นในหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียงแห่ง Paris Convention163  

อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปในความเป็นจริงและโดยธรรม

เนียมปฏิบัติยังคงมีอยู่ ซึ่งกฎหมายของแต่ละชาติสมาชิกที่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่

แตกต่างกัน ในบางประเทศก็ไม่รับรองการมีอยู่ของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในขณะที่

บางประเทศจะยอมรับการมีอยู่ของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรู้ได้ถึง

การระลึกถึงในกลุ่มผู้บริโภคสินค้าในตลาดหรือจากกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเครื่องหมายนั น 

ๆ จะถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยการใช้ ดังนี  EUTMR จึงได้มีการบัญญัติให้สิทธิ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปมีสิทธิคัดค้านการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้ ดังมีใจความว่า 

                                                 
161 Section 408 of The Canadian Criminal Code. 
162 Article 6 of The EU Trademark Regulation. 
163 Article 6bis of Paris Convention. 
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“เมื่อมีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่

ไม่ได้จดทะเบียน หรือ สัญลักษณ์ใด ๆ ที่ใช้ในทางการค้า ที่มีชื่อเสียงมากกว่าในระดับท้องถิ่น 

เครื่องหมายการค้าที่ยื่นค้าขอจะไม่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายแห่งสหภาพยุโรปหรือกฎหมาย

แห่งประเทศสมาชิก โดยที่เครื่องเครื่องหมายนั น 

(a) ถูกใช้ก่อนที่ผู้ยื่นจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป 

(b) ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านั นในการห้ามมิให้ผู้อ่ืนใช้164” 

ในส่วนของการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจากการลวงขายนั น 

เป็นที่ยอมรับโดยทุกชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปให้ต้องมีขึ นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งจะมีความเข้มข้น

แตกต่างกันไปตามมาตรการทางกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหราช

อาณาจักร ไอร์แลนด์ และไซปรัสที่เห็นว่าการลวงขายนั นเป็นการท้าละเมิดที่เหนือกว่าการละเมิดสิทธิ

อุตสาหกรรมโดยทั่วไป165 อันเป็นการขยายขอบเขตของการลวงขายที่มิได้มีแต่เพียงเครื่องหมาย

การค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเท่านั น โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั นจะได้รับความคุ้มครองไปถึง

สัญลักษณ์ของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ของสินค้า หรือสัญลักษณ์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน

ด้วย หลักการนี ถือเป็นหลักการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนววิธีปฏิบัติของการคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับจดทะเบียนจากการลวงขายตามมาตรา 8(4) แห่ง EUTMR ยกตัวอย่าง

เช่น กรณีคดีพิพาทระหว่าง Tresplain Investments Ltd. กับ Office for Harmonisation in the 

Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) และ Hoo Hing Holdings Ltd. ซึ่งขึ นสู่

ศาล Judgment of the General Court โดยที่ Tresplain Investments Ltd. ได้รับการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า GOLDEN ELEPHANT จาก OHIM กับสินค้าจ้าพวกข้าว ในปีค.ศ.1999 ซึ่งต่อมา

ในปี ค.ศ.2000 Hoo Hing Holdings Ltd. ได้ยื่นค้าขอให้ OHIM พิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เนื่องจากขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย  EUTMR มาตรา 8(4) ซึ่ง Hoo 

Hing Holdings Ltd. นั นเป็นผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้า GOLDEN ELEPHANT ในสหราชอาณาจักร

ก่อนแต่เพียงมิได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักรเท่านั น การ

                                                 
164 Article 8 of the EU Trademark Regulation. 
165 EUIPO Board of Appeal, Decision of 8 March 2017, R0581/2016-5, Cellap et 

Al. v. Cellapy, Relating to French Law. 
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จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ Tresplain Investments Ltd. เพ่ือใช้กับสินค้าจ้าพวกข้าวซึ่ง

เหมือนกับผู้คัดค้านนั นเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมีเจตนาลวงขาย ทั งนี  ผู้คัดค้านยังกล่าวต่อ

ด้วยว่า เครื่องหมายการค้าของตนมิได้เป็นที่รู้จักเพียงในท้องถิ่นเท่านั น หากแต่สินค้าจ้าพวกข้าว

ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตน ยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นจ้านวนมากและเป็นที่รู้จักโดย

แพร่หลายของประชาชนโดยทั่วไป ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้านั นมีกู๊ดวิลล์แล้ว ซึ่ งต่อมา

คณะกรรมการพิจารณาข้อคัดค้านดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าข้อคัดค้านนั นฟังขึ น การได้รับจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ Tresplain Investments Ltd. นั น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้ 

Tresplain Investments Ltd.  จ ะ ยื่ น ฎี ก า ต่ อ ศ า ล  Judgment of the General Court ว่ า

คณะกรรมการพิจารณา OHIM นั นมิชอบ แต่ศาลได้พิจารณายกค้าร้องขอฎีกาดังกล่าว166 

เมื่อพิเคราะห์จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ส้าคัญที่ผู้ที่จะอ้างสิทธิใน

ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้แต่สิทธิมาก่อนจะใช้ในการกล่าวอ้างได้ตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องการลวงขายแห่งสหราชอาณาจักรและ EUTMR แห่งสหภาพยุโรปจะมี 2 

ประการเช่นเดียวกันกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา คือ ผู้กล่าวอ้าง

จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของตนได้ถูกใช้ก่อนเครื่องหมายการค้าของคู่กรณีอีกฝ่าย อีก

ทั งยังต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์หรือได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคหรือใน

ประเทศที่พิพาท และ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้กล่าวอ้างได้รับความเสียหายจากการลวงขายนั นในเชิง

พาณิชย์ 

ง. การลวงขายอันเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในตาม Paris 

Convention และ TRIPs Agreement 

Paris Convention ถูกสร้างขึ นเพ่ือภารกิจส้าคัญ คือ เพ่ือสร้างมาตรการในการคุ้มครอง

ทรัพย์สินอุตสาหกรรมของชาติสมาชิกให้มีความครอบคลุมทางกฎหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาประเภทต่าง ๆ ของชาติสมาชิกให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน

ประเด็นที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนว่าข้อ 6bis แห่ง Paris Convention ได้มีบทบัญญัติใน

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายถึงแม้ว่าเครื่องหมายการค้านั นจะยัง

                                                 
166 Tresplain Investments Ltd. v Office for Harmonisation in the Internal Market 

(Judgment of the General Court 2011). 
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ไม่ได้รับจดทะเบียนก็ตาม ดังนั น Paris Convention จึงมีบทบาทส้าคัญในการคุ้มครองเครื่องหมาย

การค้า จากการลวงขายในชาติสมาชิกต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในข้อก้าหนดว่าด้วยเรื่อง “หลักปฏิบัติเยี่ยง

คนชาติส้าหรับผู้มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งสหภาพ” ซึ่งก้าหนดให้เครื่องหมายการค้าที่ถูกสร้าง

ขึ นในชาติสมาชิกชาติหนึ่ง ได้รับความคุ้มครองและมาตรการทางกฎหมายต่อการละเมิดสิทธิเฉก

เช่นเดียวกันในชาติสมาชิกชาติอ่ืน ๆ ด้วย167 หลักการนี ถือเป็นหลักการส้าคัญของมาตรการในการ

คุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างมีประสิทธิภาพในแง่ความครอบคลุมของอาณาเขตพื นที่ ซึ่งเป็นการ

แก้ปัญหาส้าคัญในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ในอดีตจะได้รับความคุ้มครองเพียงในประเทศที่

ได้รับจดทะเบียนหรือในประเทศที่มีการใช้เครื่องหมายการค้านั นจนแพร่หลายเท่านั น  

ในการนี  Paris Convention ได้ถือว่าการลวงขาย เป็นการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

อย่างหนึ่ง168 ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ 10(1) แห่ง Paris Convention ว่าด้วยเรื่อง “การแข่งขันที่ไม่เป็น

ธรรม” โดยให้ถือว่า การกระท้าใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับสถาน

ประกอบการ สินค้า หรือกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมของคู่แข่ง  เป็นการแข่งขันทาง

การค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งการกระท้าดังนี  ก็คือการลวงขาย169 โดยแต่ละชาติอาจสร้างมาตรการทาง

กฎหมายในการเยียวยาที่เหมาะสมแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบกิจการที่มีสัญชาติของ

ชาติสมาชิกซ่ึงเป็นผู้เสียหายจากการลวงขายอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้170 

นอกจากนั น Paris Convention ยังมีมาตรการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

แพร่หลาย และชื่อทางการค้า ถึงแม้จะยังมิได้จดทะเบียนหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าก็

ตาม โดยห้ามท้าการท้าซ ้า เลียนแบบ หรือแปล หรือน้าไปจดทะเบียนโดยไม่สุจริต และให้ครอบคลุม

ไปถึงการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย อันจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดใน

เครื่องหมายการค้าว่าเป็นเครื่องหมายของผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตาม Paris Convention ซึ่งเมื่อ

                                                 
167 อ้างแล้ว, 83 
168 Christopher Wadlow, UNFAIR COMPETITION AND THE PARIS 

CONVENTION, accessed May 2, 2018 from https://bit.ly/2L79V6r. 
169  Seth M. Reiss, COMMENTARY ON THE PARIS CONVENTION FOR THE 

PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY, accessed May 5, 2018 from http://www.lex-
ip.com/Paris.pdf. 

170 Article 10ter of Paris Convention. 
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เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงร้องขอและพิสูจน์ให้เป็นที่ชัดแจ้งต่อนายทะเบียนผู้มีอ้านาจแล้วว่า 

เครื่องหมายการค้าของตนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย และเป็นการที่ผู้ อ่ืนน้า

เครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของตน ให้เพิกถอนการ

รับจดทะเบียน171 หรือร้องขอต่อศาลห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการลวงขาย

อย่างหนึ่ง ก็ได้ 

เช่นเดียวกันกับ TRIPs Agreement ที่จะยอมให้สิทธิในความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่

ได้รับจดทะเบียนแล้วเท่านั นในการจะป้องกันมิให้บุคคลที่สามที่มิได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันในทางการค้ากับสินค้าหรือบริการที่ตนได้จดทะเบียนแล้ว 

อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าวนี ไม่กระทบต่อการที่บรรดาสมาชิกจะก้าหนดให้มีสิทธิต่าง ๆ ที่เป็นผลจาก

การใช้สิทธิโดยการใช้172 ซึ่งในตอนท้ายของประโยคดังกล่าวนั นอาจตีความได้ว่า TRIPs Agreement 

รับรองให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกฎหมายได้ หากประเทศสัญชาติ

ของเครื่องหมายการค้านั นให้การรับรองสิทธิดังกล่าวด้วย ทั งนี  ความคุ้มครองดังกล่าวรวมไปถึงการ

คุ้มครองในการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่น การลวงขาย173 โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

ที่ได้รับผลกระทบจากการลวงขาย ร้องขอต่อศาลให้ยุติการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน

พร้อมทั งเรียกให้ผู้ที่ลวงขายได้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ น 174 รวมทั งขอให้ศาลมีค้าสั่งคุ้มครอง

ชั่วคราวไว้จนกว่าการพิจารณาข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จก็ได้175 

จ. การลวงขายอันเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียงในประเทศไทย 

โดยหลัก ในระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั น เครื่องหมายการค้าใด ๆ 

จะได้สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายในการฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดสิทธิใน

เครื่องหมายการค้าได้ต่อเมื่อเครื่องหมายการค้านั นได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การค้าแล้วเท่านั น ดังที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 มาตรา 46 ว่ า 

                                                 
171 อ้างแล้ว, 86 และ 87 
172 อ้างแล้ว, 91 
173  WTO, THE ECONOMICS OF TRIPS, accessed May 5, 2018 from 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_econprimer1_e.pdf. 
174 อ้างแล้ว, 92 
175 อ้างแล้ว, 95 
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“บุคคลใดจะฟ้องคดี เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้”  

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังคงให้สิทธิความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจากการกระท้าอันเป็นการลวงขาย ตามมาตรา 46 วรรคสอง ซึ่ง

บัญญัติไว้ว่า “บทบัญญัติมาตรานี ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด

ทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอ่ืนซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของ

เครื่องหมายการค้านั น” ดังนี  ย่อมเป็นการถือได้ว่า ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้า ก็ยอมรับการมี

ตัวตนอยู่ของสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เช่นเดียวกันกับประเทศต่าง ๆ ที่ผู้ วิจัยได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น อย่างไรก็ดี  ผู้ วิจัยพบว่า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มิได้มีการบัญญัติหรือบรรยายลักษณะส้าคัญของการ

กระท้าอันเป็นการลวงขายไว้ว่าการกระท้าในลักษณะใดจึงจะถือว่าเป็นการลวงขายที่กระทบต่อกู๊ด

วิลล์ของเครื่องหมายการค้า อันก่อให้เกิดสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงซึ่งไม่ได้จด

ทะเบียนในการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายจากการลวงขายเช่นว่านั นได้ ทั งนี  

ผู้วิจัยได้พิจารณาจากแนวค้าพิพากษาศาลฎีกา อาทิ ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7017/2551 ซึ่งโจทก์ได้

ใช้ชื่อบริษัท “ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส (Universal Pictures)” เป็นชื่อทางการค้า โดยชื่อดังกล่าว

ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการแล้วในต่างประเทศก่อนที่จ้าเลยจะน้า

เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปยื่นค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การค้าโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับโจทก์ ในการนี  ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่จะต้องพิจารณาสองประการ คือ 

1) จ้าเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของโจทก์หรือไม่ 

2) โจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระท้าของจ้าเลยหรือไม่ เพียงใด 

ในกรณีนี  ศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระท้าของจ้าเลยเป็นการกระท้าโดยมีเจตนาไม่

สุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณจากค้าว่า "ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส (Universal 

Pictures)" ของโจทก์ ซึ่งโจทก์ในฐานะที่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

ในค้าว่า "ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส (Universal Pictures)" มาก่อน ย่อมจะมีสิทธิห้ามมิให้จ้าเลยใช้ค้า

ดังกล่าวเป็นชื่อนิติบุคคลหรือชื่อเครื่องหมายการค้าได้ แม้ค้าว่า "Universal" และค้าว่า "Pictures" 

จะเป็นค้าสามัญทั่วไป แต่เมื่อโจทก์น้ามาใช้ประกอบกันเป็นชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และ
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เครื่องหมายบริการของโจทก์แล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะห้ามมิให้บุคคลใดที่มีเจตนาไม่สุจริตน้าค้าทั ง

สองค้านี ไปใช้เป็นชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการเช่นเดียวกับโจทก์ จนท้า

ให้สาธารณชนไม่สามารถแยกแยะความเป็นนิติบุคคล เจ้าของสินค้าหรือบริการออกจากกัน และอาจ

ท้าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ 

ส่วนในประเด็นที่ว่า ก่อให้เกิดความเสียหายขึ นแก่โจทก์หรือไม่นั น ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า 

จ้าเลยมีเจตนาในการใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของโจทก์ในการประกอบธุรกิจชนิด

เดียวกันซึ่งเป็นไปโดยไม่สุจริตทั งเป็นเหตุท้าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดเข้าใจไปได้ว่า จ้าเลยมีส่วน

เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับโจทก์หรือสินค้าหรือบริการของจ้าเลยมีคุณภาพได้มาตรฐานเช่นเดียวกับของ

โจทก์ย่อมถือได้ว่าเป็นการท้าให้โจทก์ได้รับความเสียหายแล้ว 

ในหมายเหตุท้ายค้าพิพากษาดังกล่าว ได้มีการอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรณีการลวงขายไว้ว่า 

การลวงขายนั นเป็นการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดทางธุรกิจการค้าใน “ชื่อทางการค้า” (Trade 

Name) หมายถึง ชื่อหรือค้าเรียกขานที่บุคคลใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าเพ่ือระบุถึงตัวตนของ

เจ้าของธุรกิจซึ่งบุคคลที่จะใช้ชื่อทางการค้านั นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และจะเป็น

กรณีที่เจ้าของชื่อทางการค้านั นใช้หรือเรียกขานกับสินค้าหรือบริการของตน หรือจะเป็นกรณีที่

สาธารณชนเป็นผู้เรียกขานก็ได้ ทั งนี  ชื่อทางการค้านั นอาจแสดงถึงภาพพจน์ (Reputation) และ

ความมีชื่อเสียง (Goodwill) รวมไปถึงการรับประกันคุณภาพของสินค้าหรือบริการของธุรกิจการค้า

นั นก็ได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า โดยหลักกฎหมายว่าด้วยการลวงขายนั นเป็นหลักการพื นฐาน

ของกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษ  

นอกจากนั น ผู้วิจัยยังเห็นว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจากการลวง

ขายในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 46 วรรคสอง นั นยังคงขาดความชัดเจนในเรื่องของ

การคุ้มครองกู๊ดวิลล์ กล่าวคือ บทบัญญัติในมาตรา 46 มุ่งเน้นไปที่เจตนาของผู้กระท้าการลวงขาย จึง

บัญญัติไว้ว่า “บุคคลอ่ืนซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

นั น” ทั งนี  การลวงขายจะเป็นความผิดส้าเร็จได้ต่อเมื่อผู้ที่ลวงขายได้รู้ว่ามาก่อนว่ามีเครื่องหมาย

การค้าที่แท้จริงอยู่ แล้วจึงลวงขายว่าสินค้าของตนเป็นสินค้าเดียวกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า

นั น ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในตัวอย่างค้าพิพากษาศาลฎีกาที่  155/2539 ที่ ศาลฎีกาได้

พิพากษาว่า “เครื่องหมายการค้าค าว่า ORAL - B ของโจทก์ กับDENTAL - C ของจ าเลยที่ 2 มีความ

แตกต่างกันทั้งตัวอักษรและการอ่านออกเสียง จุดเด่นที่ทั้งสองฝ่ายเน้นคืออักษรโรมันดังกล่าว ผู้ซื้อ
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แปรงสีฟันย่อมจะเรียกขานตามยี่ห้อ หรือหากเลือกสินค้าเองก็คงจะพิจารณาจากชื่อยี่ห้อที่ปรากฏ

มากกว่าจะไปดูรายละเอียดอักษรบนกล่อง เครื่องหมายการค้าดังกล่าวใช้อักษรโรมันไม่กี่ตัวและอ่าน

ออกเสียงเพียง 3 พยางค์ แปรงสีฟันของโจทก์ติดตลาดแล้วย่อมเป็นที่รู้จักดีอีกทั้งยังมีราคาสูงกว่า

แปรงสีฟันของจ าเลยที่ 2 นอกจากนี้จ าเลยยังได้โฆษณาแปรงสีฟัน DENTAL - C ทางสื่อมวลทั้งทาง

วิทยุและโทรทัศน์ แสดงว่าจ าเลยทั้งสองไม่มีเจตนาที่จะให้สาธารณชนหลงผิดหรือลวงขายเป็นสินค้า 

ORAL – B” จะเห็นได้ว่าการกระท้าที่จะเป็นความผิดฐานลวงขายได้นั นจะต้องมีเจตนาท้าให้

สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดเท่านั น ในขณะที่ตามหลักการของกฎหมายจารีตประเพณีนั นแม้

การกระท้านั นจะมิได้มีเจตนาโดยตรงให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด แต่ถ้าการกระท้านั นไม่ว่า

จะโดยการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายหรือการโฆษณาในลักษณะที่อาจท้าให้สาธารณชนเกิดความ

สับสนว่าสินค้าทั งสองเป็นสินค้าเดียวกันหรือเป็นทางที่อาจท้าให้กู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้านั น

ได้รับความเสียหาย ก็ถือเป็นการลวงขายที่เป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มี

ชื่อเสียงแล้ว  ดังนั น บทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคสองดังกล่าว จึงไม่อาจให้ความคุ้มครองกู๊ดวิลล์ของ

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการถูกลวงขายได้อย่างเพียงพอ 

ในขณะที่บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

อันมีหลักว่า  

“ผู้ใด  

  (1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อ่ืนมาใช้ หรือท้า

ให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุท่ีใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือ

สิ่งอื่นท้านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั น 

(2) เลียนป้าย หรือสิ่งอ่ืนท้านองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าสถานที่การค้าของตน

เป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั งอยู่ใกล้เคียง 

(3) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพ่ือให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้า 

อุตสาหกรรมหรือพาณิชย์การของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน 

ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั งจ้าทั งปรับ176” 

                                                 
176 มาตรา 272 แห่งประมวลกฎหมายอาญา. 



 126 

เมื่อพิเคราะห์แล้วจึงพบว่า บทบัญญัติดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญานั นก็มุ่งเน้นไปที่

การพิสูจน์ว่าจ้าเลยมีเจตนากระท้าความผิดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ แต่มิได้มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองกู๊ด

วิลล์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งยากต่อการ

พิสูจน์ถึงเจตนาดังกล่าวอย่างมาก และการด้าเนินคดีอาญามิได้ท้าให้ผู้เสียหายจากการลวงขายได้รับ

การเยียวยาในทางแพ่ง ดังนั น ในความเป็นจริงจะพบว่าการฟ้องร้องเรื่องการลวงขายนั นจะฟ้องร้อง

กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ว่าด้วยเรื่อง “สิทธิในการใช้ชื่อโดยชอบด้วย

กฎหมาย” ในกรณีลวงขายโดยใช้ชื่อทางการค้าของผู้อ่ืน ซึ่งเจ้าของชื่อทางการค้าอาจร้องขอต่อศาล

ให้มีค้าสั่งระงับการใช้ชื่อทางการค้าได้ ควบคู่กันไปกับ มาตรา 420 ว่าด้วยเรื่อง “ละเมิด” และมาตรา 

421 ว่าด้วยเรื่อง “การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต” เพ่ือเป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก

การลวงขาย ซึ่งท้าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ผลประโยชน์

และโอกาสทางการค้า รวมไปถึงชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าหรือของธุรกิจถึงแม้จะ

มิได้จดทะเบียนก็ตาม ดังเช่นกรณีตามค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2521 ซึ่งโจทก์ได้ฟ้องร้องต่อศาล

ว่าตนถูกจ้าเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าของตน ในสินค้า

จ้าพวกเดียวกัน อันมีลักษณะเป็นการลวงขาย แม้ว่าเครื่องหมายการค้าของตนจะมิได้จดทะเบียนแต่ก็

มีการใช้ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานและมีชื่อเสียงแพร่หลาย ดังนั น การกระท้าของจ้าเลย

เป็นการท้าละเมิดต่อโจทก์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อโจทก์เพ่ือการนั น177 

ดังนั น ปัญหาส้าคัญของมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่

มีชื่อเสียงซึ่งไม่ได้จดทะเบียนจากการลวงขายนั น คือ ไม่มีกฎหมายใดสามารถใช้บังคับได้โดยตรง การ

คุ้มครองและเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายลักษณะละเมิดและการใช้ชื่อตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนั น กฎหมายที่เกี่ยวกับการลวงขายเดิมที่มีอยู่ตาม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 46 วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 นั น

ยังไม่ครอบคลุมถึงการการท้าโดยไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อจนเป็นการลวงขายซึ่งกระทบ

ต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และมิได้มุ่งเน้นในการสร้างมาตรการคุ้มครองและ

เยียวยาเจ้าของกิจการซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแต่ไม่ได้จดทะเบียนทีได้รับความเสียหาย

จากการลวงขายในลักษณะดังกล่าว  

                                                 
177 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2521. 
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ในส่วนของหลักความคุ้มครองตามบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม 

อันเป็นหลักการพื นฐานของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจากการลวงขายนั น 

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ยังมิได้ระบุว่าการลวงขายเป็น “การกระท้าเป็นผล

ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน” ซึ่งเป็นการกระท้าที่ต้องห้ามตามกฎหมายแต่

ประการใด  

ดังนั น จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ของ

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีความแตกต่างกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป รวมไปถึงยังไม่สอดคล้องกับ Paris Convention 

อีกด้วย กล่าวคือ ในประเทศต่าง ๆ และในสนธิสัญญาข้างต้น มองว่าการลวงขายนั นเป็นการแข่งขัน

ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นแนวคิดพื นฐานดั งเดิมของระบบกฎหมายจารีตประเพณีที่เห็นว่าการ

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนที่ได้สั่งสมกู๊ดวิลล์มาเป็นระยะ

เวลานานโดยการท้าให้บุคคลทั่วไปสับสนหลงผิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน หรือท้าให้ชื่อเสียง

ของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหาย เป็นสิ่งที่ไม่อาจกระท้าได้ แม้ว่าผู้นั นจะรู้หรือไม่ก็

ตามว่าการกระท้าของตนเป็นการลวงขายที่ละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของผู้อื่น เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ที่แท้จริงกล่าวอ้างโต้แย้งสิทธิของตน ผู้ที่ลวงขายนั นจะต้องหยุดการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดย

ทันที พร้อมทั งตอ้งช้าระค่าเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายอันเกิดจากการ

ลวงขายของตนอีกด้วย ในขณะที่กฎหมายของประเทศไทยซึ่งเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร 

ถึงแม้จะได้น้าหลักเกี่ยวกับการห้ามกระท้าการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันทางการค้าโดยไม่สุจริตมาใช้ 

ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการบัญญัติให้ การ

กระท้าอันเป็นละเมิดต่อกู๊ดวิลล์นั นมีลักษณะเป็นอย่างไร และให้รวมไปถึง การลวงขายตาม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือการกระท้าในลักษณะใดเป็นการแข่งขันการค้าที่

ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 หรือไม่ อย่างไร จะมีก็แต่เพียงการใช้

มาตรการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสิทธิในการใช้ชื่อโดยชอบ

ด้วยกฎหมายในมาตรา 18 และการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอันเป็นการท้าละเมิดตามมาตรา 420 และ 

มาตรา 421 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการลวงขายจึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติดังกล่าว 

ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีหน้าที่พิสูจน์ว่ากู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าของตนได้รับ

ความเสียหายจากการถูกลวงขายอันเป็นการละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และเพียงเพ่ือ
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เรียกร้องให้ผู้ที่ลวงขายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายเท่านั น ไม่อาจบังคับให้ผู้ที่ลวงขาย

หยุดใช้เครื่องหมายการค้าที่อ้างว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนซึ่งยังมิได้จด

ทะเบียนไม่ได้178 

4.2.2 วิเคราะห์การละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจด
ทะเบียนแล้ว.......... 

การละเมิดชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าอันท้าให้กู๊ดวิลล์ได้รับความเสียหาย มีชื่อเรียกทาง

กฎหมายว่า “Trademark Dilution” แปลตามพจนานุกรมได้ว่า น. สารเจือจาง ความเจือจาง การ

เจือจาง เจือจาง ท้าให้เจือจางการท้าให้เจือจางลง การท้าให้เจือจาง แต่ยังไม่ปรากฏว่าถูกบัญญัติใช้ใน

สารบบของกฎหมายไทยแต่ประการใด ในกรณีนี ผู้วิจัยได้อนุมานจากบริบทของการใช้ ค้าว่า 

Trademark Dilution กับข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า Trademark Dilution หมายถึง การลดทอนคุณค่า

ของเครื่องหมายการค้าลง โดยคุณค่าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั นก็คือกู๊ดวิลล์หรือชื่อเสียงของ

เครื่องหมายการค้านั่นเอง ซึ่งผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบ กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการ

คุ้มครองชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าจากการการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป ตลอดจนสนธิสัญญาระหว่างประเทศคือ Paris Convention 

และ TRIPs Agreement กับกฎหมายในประเทศไทย ดังนี  

ก. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าจากการลดทอน

คุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครือ่งหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความส้าคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก เหตุผล

หนึ่งเนื่องมาจากผู้ประกอบกิจการที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าที่มูลค่า

สูงของโลกเป็นจ้านวนมาก ผู้ประกอบกิจการเหล่านั นจึงมีแนวคิดว่ารัฐควรมีมาตรการคุ้มครอง

ชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าเหล่านั นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมาก นอกเหนือไปจากการคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าในกรณีปกติตาม Lanham act of 1946 กอรปกับในสถานการณ์บ้านเมือง

ขณะนั นมีการแข่งขันในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการภายใต้

                                                 
178 ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล, “การขยายความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

และไม่ได้จดทะเบียน,” in สุทธิปริทัศน์ (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2015), 225. 



 129 

เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ เป็นจ้านวนมาก จนท้าให้เกิดความสับสนหลงผิดในกลุ่มผู้บริโภคและปัญหา

การใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต179 จึงเป็นที่มาของ Federal Trademark Dilution Act of 

1995 และแก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ.2006 

การกระท้าการอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า หมายถึง การท้าให้ลดลงซึ่ง

ระดับของชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ท้าหน้าที่ในการระบุอัตลักษณ์และแยกสินค้าหรือบริการ

ภายใต้เครื่องหมายการค้านั นออกจากเครื่องหมายการค้าอ่ืน โดยมิจ้าต้องค้านึงถึงการมีอยู่ หรือไม่มี

ของ 

(1) การแข่งขันระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและบุคคลอ่ืน หรือ 

(2) แนวโน้มความเป็นไปได้ของการที่จะเกิดความสับสนหลงผิด ความผิดพลาด หรือการฉ้อฉล180 

โดยการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า มี 2 รูปแบบ กล่าวคือ 

1) การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยการท้าให้สับสนหรือเข้าใจผิด (Blurring) 

หมายถึง หมายถึง การกระท้าการใดอันเป็นการท้าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่า

เครื่องหมายการค้าของตนเป็นเครื่องหมายเดียวกันหรือ คล้าย หรือมีความเกี่ยวข้อง

เชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี  เพ่ือพิจารณาว่าเครื่องหมายทั งสองนั นมีความเหมือนหรือคล้ายกันจน

ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อผู้บริโภคหรือไม่  

(1) ระดับความคล้ายคลึงกันระหว่างเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อ

ทางการค้าที่มีชื่อเสียง 

(2) ระดับของลักษณะอันโดดเด่นโดยธรรมชาติหรือโดยมาจากเครื่องหมายการค้า 

(3) ขอบเขตที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้

เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว 

(4) ระดับความรับรู้ถึงความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า 

                                                 
179 Eric A. Prager, “The Federal Trademark Dilution Act of 1995: Substantial 

Likelihood of Confusion,” Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment 
Law Journal  (1996). 

180  Section 45 of Lanham Act of 1946. 
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(5) ไม่ต้องพิจารณาว่าผู้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้านั นจะมีวัตถุประสงค์ที่

มุ่งหมายให้สัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียงนั นหรือไม่ 

(6) ความเกี่ยวข้องใด ๆ ระหว่างเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้ากับเครื่องหมาย

การค้าที่มีชื่อเสียง 

2) การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Tarnishment) 

หมายถึง การกระท้าการใดอันก่อให้เกิดความเกี่ยวพันระหว่างเครื่องหมายการค้าหรือชื่อ

ทางการค้ากับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่อสาธารณชนในลักษณะที่เป็นการท้าร้าย

ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั น181 

ในปัจจุบัน ศาลสูงแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีแนววินิจฉัยในคดีเกี่ยวกับกรณีการลดทอน

คุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยการท้าให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด ในกรณีที่โจทก์จะกล่าว

อ้างว่าบุคคลใดลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าของตนลงโดยท้าให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจ

ผิดในกลุ่มผู้บริโภคนั น มิจ้าต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่ “เหมือน” หรือ 

“คล้ายกันอย่างมาก” ตามบทบัญญัติของ Trademark Dilution Revision Act of 2006 มาตรา 

43(c) และคณะกรรมการพิจารณาคดีเครื่องหมายการค้าและพิจารณาอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า 

(the Trademark Trial and Appeal Board: TTAB) ก็ได้สนองนโยบายดังกล่าวเพ่ือส่งเสริมให้การ

คุ้มครองชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองมากยิ่งขึ น โดยการยกเลิกหลักเกณฑ์

มาตรฐานความคล้ายกันอย่างมากออกจากการพิจารณาค้าร้องในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน ตัวอย่างเช่น 

ข้อเท็จจริงในคดีระหว่าง Starbucks Corp. กับ Wolfe’s Borough Coffee, Inc. ซึ่งเกิดขึ นในปี

ค.ศ.2013 ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณากลับค้าพิพากษาของศาลชั นต้นที่ยกฟ้อง Wolfe’s Borough 

Coffee, Inc. ในกรณีการใช้เครื่องหมายการค้า CHARBUCKS ซึ่งโจทก์ได้ฟ้องร้องว่าคล้ายกับ

เครื่องหมายการค้า STARBUCKS ที่โจทก์ได้รับจดทะเบียนแล้วและใช้กับสินค้าของมาอย่างยาวนาน

จนมีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยศาลชั นต้นได้พิจารณายกฟ้องเนื่องเห็นว่าเครื่องหมายการค้าทั งสองไม่มี

ความคล้ายกันอย่างมากตามที่โจทก์กล่าวอ้าง ทั งนี  ศาลอุทธรณ์ได้มีความเห็นว่า แม้เครื่องหมาย

                                                 
181 อ้างแล้ว, 42 
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การค้าทั งสองจะมิได้คล้ายกันอย่างมาก แต่อาจท้าให้ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความสับสนหลงผิด ก็

ถือว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยท้าให้สับสนหลงผิดแล้ว182 

 แนววินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว ได้ถือเป็นแบบอย่างในการวินิจฉัยการกระท้าอันเป็น

การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อสถานการณ์เพ่ือเจตนาในการ

คุ้มครองชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งยังคงถือเป็นแนวปฏิบัติส้าคัญในปัจจุบัน 

ในส่วนของการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั น เป็น

การกระท้าในลักษณะที่ท้าให้คุณค่าความนิยมของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงลดลง โดยการน้า

เครื่องหมายการค้านั นไปใช้กับสินค้าหรือบริการอ่ืนซึ่งเป็นคนละประเภทกับสินค้าหรือบริการที่

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั นใช้กับเครื่องหมายการค้าของตน ในกรณีนี  แต่เดิมศาลสูง

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยไว้ในคดีระหว่าง V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley ซึ่ง

โจทก์ได้กล่าวหาว่าจ้าเลยใช้ชื่อ Victor’s Secret เป็นชื่อในการเปิดร้านขายสินค้าจ้าพวกวีดีโอผู้ใหญ่

และเซ็กส์ทอย ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้า Victoria’s Secret ที่ตนเป็นเจ้าของและใช้กับสินค้า

จ้าพวกชุดชั นในจนมีชื่อเสียงแพร่หลายอย่างมากทั่วโลก ท้าให้ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า 

Victoria’s Secret ได้รับความเสียหาย183  

ทั งนี  จะเห็นได้ว่าในระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาจะแยก

การกระท้าอันเป็นความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าและการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่า

ของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ การละเมิดเครื่องหมายการค้า ปรากฏอยู่ใน Lanham 

Act (15 U.S.C 1051-1127) และหลักกฎหมายจารีตประเพณี โดยการละเมิดเครื่องหมายการค้านั น 

หมายถึง การใช้หรือการท้าซ ้าเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตในประการที่น่าจะ

ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่ประชาชนถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ หากลูกค้าหลงเชื่อว่า

สินค้าหรือบริการเหล่านั นมาจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็อาจเกิดความเสียหายแก่

เจ้าของเครื่องหมายการค้านั น ในขณะที่การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้านั นเป็นการกระท้า

ที่มุ่งต่อการท้าให้คุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่สาธารณชนมีต่อเครื่องหมายหรือหรือชื่อทางการค้า  

                                                 
  182 Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc. (United States Court of 

Appeals 2013). 
183 อ้างแล้ว, 11 
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หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในทางที่จะก่อให้เกิดการลดลงซึ่งอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์

ของเครื่องหมายการค้านั น ทั งนี  จากกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้างต้นนั นพบว่าความแตกต่าง

ประการส้าคัญของการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้ากับการละเมิดเครื่องหมายการค้ากรณี

ปกติ คือ การที่โจทก์กล่าวอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของตนถูกลดทอนคุณค่านั น มิจ้าต้องพิสูจน์ถึง

ความเป็นไปได้ที่แท้จริงว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจ้าเลยเป็นการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

แก่สาธารณชนขึ นจริงหรือไม่ และมิจ้าต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการแข่งขัน

ในตลาดเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็ได้ โดยที่ Trademark Dilution Revision Act นั น

มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการถูกท้าลายคุณค่าหรืออัต

ลักษณ์เฉพาะที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชน โดยการจะพิเคราะห์ว่าการกระท้าใดเป็นการ

ลดทอนคุณค่าของชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนจนได้รับความเสียหายหรือไม่   Trademark 

Dilution Revision Act of 2006 บัญญัติถึงการกระท้าดังกล่าวไว้ว่าเป็นการท้าให้เกิดความสับสน

หลงผิดหรือการกระท้าที่ท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่ง “พึงคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหาย” ดังนั น 

จึงหมายความได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมิจ้าต้องรอให้ความเสียหายจากการลดทอน

คุณค่าของเครื่องหมายการเกิดขึ นจริง ๆ และมิจ้าต้องพิสูจน์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ น หากแต่เพียง

พิสูจน์ให้ได้ว่าการกระท้าของผู้ที่ละเมิดพึงคาดหมายได้ว่าจะเป็นการลดทอนคุณค่าของชื่อเสียงของ

เครื่องหมายการค้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ นได้ก็เพียงพอแล้ว184 

 ผู้ที่ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนไม่ว่าจะโดยวิธีการท้าให้สับสนหลงผิดหรือ

ท้าให้เสียชื่อเสียง มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียง ดังนี  

1) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือฟ้ืนฟูชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านั นให้กลับคืนดีดังเดิม 

2) ค่าเสียหายใดอันเกิดขึ นจากการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า อาทิ รายได้และรายได้

ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงพึงได้รับ  

3) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดีและค่าทนายความ 

4) ต้องเปลี่ยนชื่อ รูปร่าง รูปทรง สัญลักษณ์ หรือท้าลาย ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ละเมิดเอง185 

                                                 
184 Section 43(c) of Trademark Dilution Revision Act of 2006. 
185 Brian T.  Yeh, Intellectual Property Rights Violations:  Federal Civil 

Remedies and Criminal Penalties Related to Copyrights, Trademarks, Patents, and 
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ข. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าจากการลดทอน

คุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าในประเทศแคนาดา 

ถึงแม้ว่า Trade-marks Act, R.S.C.1985 มาตรา 22 ของประเทศแคนาดา จะมีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 

(1) ห้ามมิให้บุคคลใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้ว

ในลักษณะที่อาจจะส่งผลให้เป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมาภยการค้า

เหล่านั้น  

(2) การกระท าใด ๆ อันเป็นการกระท าต่อเครื่องหมายการค้าตามข้อ (1) ศาล

อาจมีค าวินิจฉัยให้ยกค าร้องขอให้เยียวยาความเสียหายหรือค่าขาดไร้ประโยชน์ และอาจ

อนุญาตให้จ าเลยด าเนินการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ตนครอบครองอยู่นั้นต่อไป 

โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงนั้นทราบ186 

 อย่างไรก็ตาม กลับไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้ค้านิยามของค้าว่า “การ

ลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์” ไว้เป็นการเฉพาะ มีแต่เพียงการแยกเรื่องของการลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจากบทบัญญัติในเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า (Trademark 

Infringement) และการลวงขาย (Passing off) ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวถึงแล้วในข้อ 4.2.1 โดยที่ การ

กระท้าอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งใน Trade-marks Act, 

R.S.C.1985 มาตรา 20 ว่า “เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วมีสิทธิที่จะใช้

เครื่องหมายการค้านั นแต่เพียงผู้เดียว และการกระท้าใด ๆ ต่อไปนี โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า 

(a) ขาย จัดจ้าหน่าย หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือ

ชื่อทางการค้าอันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด 

                                                 
Trade Secrets, accessed June 14, 2018 from https: / / copyrightalliance. org/ wp-
content/uploads/2016/09/RL34109.pdf. 

186 อ้างแล้ว, 57 
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(b) ผลิต ว่าจ้างให้ผลิต ครอบครอง น้าเข้า ส่งออก หรือ พยายามจะส่งออก สินค้าใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าอันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด เพ่ือ

ประโยชน์ในการขายหรือจ้าหน่ายสินค้าของตน 

(c) ขาย เสนอขาย หรือจ้าหน่ายฉลากสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามที่มี

เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า ที ่

(i) บุคคลนั นรู้หรือควรจะรู้ว่าฉลากหรือบรรจุภัณฑ์นั นมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับสินค้า

หรือบริการซึ่งไม่ใช่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน และ 

(ii) การขาย การจ้าหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับฉลากหรือ

บรรจุภัณฑ์จะเป็นการขายหรือการจ้าหน่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือ

ชื่อทางการค้าอันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือ 

(d) ผลิต ว่าจ้างให้ผลิต ครอบครอง น้าเข้า ส่งออก หรือพยายามจะส่งออก ฉลากสินค้าหรือ

บรรจุภัณฑ์ใด ๆ ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามที่มีเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการขาย จ้าหน่าย หรือการโฆษณาสินค้า ที่ 

(i) บุคคลนั นรู้หรือควรจะรู้ว่าฉลากหรือบรรจุภัณฑ์นั นมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับสินค้า

หรือบริการซึ่งไม่ใช่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน และ 

(ii) การขาย การจ้าหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับฉลากหรือ

บรรจุภัณฑ์จะเป็นการขายหรือการจ้าหน่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือ

ชื่อทางการค้าอันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด” 

ทั งนี  จึงจะเห็นได้ว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าใน Trade-marks Act, R.S.C.1985 กับการ

ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าจึงมีความแตกต่างกันในลักษณะที่ว่า หากเจ้าของเครื่องหมาย

การค้าที่มีชื่อเสียงกล่าวอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของตนถูกลดทอนคุณค่า เจ้าของเครื่องหมายการค้า

นั นมีภาระการพิสูจน์เพ่ือแสดงให้ศาลเห็นโดยชัดแจ้งว่าการกระท้าของผู้ถูกกล่าวหานั นมีลักษณะเช่า

ไรและร้ายแรงเพียงพอที่จะเป็นการกระทบต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าตอนหรือไม่187 โดยการ

                                                 
187 อ้างแล้ว, 58 



 135 

กระท้าอันจะมีลักษณะเป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์นั นจะถูกศาลตีความอย่างเคร่งคัด188 ซึ่ง

แตกต่างกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีการบัญญัติถึงการกระท้าอันเป็นการละเมิดไว้อย่างชัด

แจ้งอยู่แล้ว ดังเช่นตัวอย่างการตีความของศาลในคดีระหว่าง Clairol International Corp. et al. v. 

Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al. โดยจ้าเลยเป็นผู้ประกอบกิจการจ้าหน่ายสินค้า

จ้าพวกผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมภายใต้เครื่องหมายการค้า Revlon และ Colorsilk ได้ว่าจ้างให้จัดท้า

แผ่นป้ายโฆษณาและบรรจุภัณฑ์ที่มีเนื อหาเป็นแผนภูมิที่เปรียบเทียบกับสินค้าภายใต้เครื่องหมาย

การค้า Miss Clairol and Hair Color Bath ของโจทก์ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ากัน โดยที่เครื่องหมาย

การค้าของโจทก์มีการโฆษณาอย่างแพร่หลายอีกทั งสินค้าในจ้าพวกดังกล่าวของโจทก์ยังครองส่วน

แบ่งสูงสุดในตลาดอีกด้วย 

ทั งนี  ไม่ถือว่าการกระท้าของจ้าเลยเป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หากแต่เป็น

การละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 22 แห่ง Trade-marks Act, R.S.C.1985 

เนื่องจาก 

1) การโฆษณาของจ้าเลยไม่ได้ใช้ข้อความอันเป็นเท็จ และไม่เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมาย

การค้าตาม Trade-marks Act, R.S.C.1985 มาตรา 7(d) ซึ่งบัญญัติว่า ห้ามมิให้บุคคลใดใช้

เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนที่เชื่อมโยงถึงสินค้าหรือบริการซึ่งมีค้าอธิบายอันเป็นเท็จอย่างมี

นัยส้าคัญและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่สาธารณชนเกี่ยวกับ 

(i) ลักษณะส้าคัญ คุณภาพ ปริมาณ หรือส่วนประกอบ 

(ii) แหล่งก้าเนิดของสินค้า หรือ 

(iii) รูปแบบการผลิต กระบวนการผลิต หรือ ประสิทธิภาพการผลิต 

ของสินค้าหรือบริการเหล่านั น 

2) จ้าเลยอ้างอิงถึงสินค้าของโจทก์มิใช่ในลักษณะที่ เป็นปรปักษ์กับความยุติธรรมทาง

อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมในประเทศแคนาดา ตาม Trade-marks Act, R.S.C.1985 

มาตรา 7(e) ซึ่งจะต้องเป็นกรณีท่ีจ้าเลยบรรยายว่าคุณสมบัติของตนเทียบเท่ากับของโจทก์ซึ่ง

                                                 
188 Susan J. Keri et al., “Anti-Dilution Provisions in Canadian Law,” INTABulletin, 

accessed June 14, 2018 from http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Anti-
DilutionProvisionsinCanadianLaw.aspx. 
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เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากกู๊ดวิลล์ที่โจทก์สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานจากความ

วิริยะอุตสาหะและการโฆษณาท่ีได้รับความนิยมสูง 

3) กรณีจะต้องตีความว่าการกระท้าใดถือเป็นการ “ใช้” เครื่องหมายการค้าตาม Trade-marks 

Act, R.S.C.1985 นั น อาจพิจารณาได้ว่า การที่จ้าเลยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์บน

บรรจุภัณฑ์ ถือเป็นการ “ใช้” ตามมาตรา 4 ซึ่งเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยอาจจะ

กระทบต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ถึงแม้ในความเป็นจริงจะยังมิได้สร้าง

ความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนเลยก็ตาม ส่วนการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์บนแผ่น

ป้ายโฆษณา ไม่ถือเป็นการ “ใช้” ตามที่กฎหมายก้าหนด ดังนั นโจทก์จะเรียกร้องค่าเสียหาย

ต่อกู๊ดวิลล์จากกรณีดังกล่าวมิได้189 

ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าการตีความของศาลแคนาดาว่ากรณีใดจะเป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ด

วิลล์ของเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่นั น ศาลมักจะพิจารณาว่าโดยจ้ากัดเพียงกรณีที่คู่ความทั ง

สองฝ่ายมีความเกี่ยวข้องอยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจเดียวกัน หรือมีความเหมือนหรือคล้ายกันของสินค้าหรือ

บริการภายใต้เครื่องหมายการค้าเหล่านั น โดยมิจ้าต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดของสาธารณชน

ที่จะเกิดขึ นจริงหรือไม่ก็ตาม190 ดังเช่นกรณี Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondée en 

1772 กับ Boutiques Clicquot Ltée ซึ่งโจทก์ประกอบกิจการจ้าหน่ายแชมเปญและจ้าเลยประกอบ

กิจการจ้าหน่ายเสื อผ้าส้าหรับสุภาพสตรี ซึ่งเป็นสินค้าที่ต่างจ้าพวกกัน ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณี

ดังกล่าวไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ นต่อกู๊ดวิลล์จริงตามที่บัญญัติในมาตรา 22 โจทก์

จึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ เป็นต้น191 

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้ผู้ที่กระท้าการอันเป็นการ

ลดทอนคุณค่าของชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของตนให้ผู้นั นชดใช้ค่าเสียหายซึ่งอาจรวมถึงค่าขาด

โอกาสทางการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงพึงจะได้รับและค่าความนิยมที่สามารถ

                                                 
189 อ้างแล้ว, 53 
190 อ้างแล้ว, 188 
191 Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondée en 1772 v. Boutiques Clicquot 

Ltée (Supreme Court Judgments 2006). 
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ค้านวณได้ทางบัญชี และศาลยังมีอ้านาจในการพิจารณาให้ช้าระค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive 

Damages) ได้อีกด้วย192 

ค. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าจากการลดทอน

คุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป 

ภายใต้กรอบความร่วมมือของสหภาพยุโรปที่ 89/104/EC and 2008/95/EC แห่งรัฐสภา

และคณะมนตรีของสหภาพยุโรป ( the European framework, Directives 89/104/EC and 

2008/95/EC of the European Parliament and the Council) นั น มีสาระส้าคัญคือในสมาชิก

ชาติสมาชิกทั งหมดมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนจุดมุ่งหมายใน

การต่อต้านการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่หมายความรวมถึงการป้องกันการใช้

เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงจากในชาติสมาชิกซึ่ง

เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีได้สิทธิก่อน ซึ่งถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยแสวงหาผลประโยชน์โดย

มิชอบและเป็นอันตรายต่อเอกลักษณ์เฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านั น ๆ193 

ถึงแม้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปจะมิได้มีบทบัญญัติถึงการคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าลงไว้เป็นการเฉพาะ 

อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิก่อน ปรากฏอยู่ใน DIRECTIVE 

(EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 

2015 ซึ่งก้าหนดให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปได้รับ

ความคุ้มครองให้มีสิทธิก่อนในการที่จะคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอ่ืนที่เหมือนหรือ

คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย หรืออาจสร้างความสับสนหลงผิดให้แก่

สาธารณชน194 รวมไปถึง ห้ามมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระท้าการใด ๆ ที่เป็น

                                                 
192 Larry Munn, Punitive Damages: Trademark and Copyright Infringement, 

accessed June 17, 2018 from http://trademarkblog.ca/punitive-damages-trademark-
and-copyright-infringement. 

193 Article 10 of DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL of 16 December 2015. 

194 อ้างแล้ว, 68 และ 69 
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อันตรายต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้

สิทธิก่อนด้วย195 ทั งนี  ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายดังกล่าวเป็น

เครื่องหมายการค้าที่มีกู๊ดวิลล์ ดังกรณีศึกษาต่อไปนี  

ในคดีระหว่าง Intel Corporation กับ CPM United Kingdom Ltd. ศาลยุติธรรมแห่ง

สหภาพยุโรป (ECJ) ได้พิจารณาประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิ

ก่อนกับเครื่องหมายการค้าฝ่ายหลังว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้าทีไ่ด้รับสิทธิก่อนหรือไม่นั น จะต้องพิจารณาจาก 

(i) ระดับความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าทั งสอง 

(ii) ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อนกับอีกฝ่าย 

(iii) ระดับชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อน 

(iv) ระดับความโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อน 

(v) ความน่าจะเป็นของการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในกลุ่มผู้บริโภค196 

ทั งนี  นอกเหนือจากการพิจารณาประเด็นดังกล่าวแล้ว ECJ ยังก้าหนดให้เจ้าของเครื่องหมาย

การค้าที่ได้รับสิทธิก่อนมีหน้าที่ต้องแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคว่า

การกระท้าดังกล่าวมีผลโดยตรงที่ท้าให้คุณลักษณะอันโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิก่อน

ได้รับความเสียหายโดยมิจ้ากัดลักษณะของพยานหลักฐานที่จะใช้ประกอบการยืนยันความเสียหาย

ดังกล่าว197 

นอกจากนั น ในคดีดังกล่าว ECJ ยังได้กล่าวถึงการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้าว่าเป็นการกระท้าที่มีลักษณะ “ท้าให้เกิดความสับสน” (Blurring) ในสาระส้าคัญ

ของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วและได้รับสิทธิก่อน ท้าให้สาธารณชนไม่อาจแยกแยะ

ความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ได้รับสิทธิก่อนกับสินค้าของเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าฝ่ายหลัง ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากชื่อเสียงของเครื่องหมาย

                                                 
195 อ้างแล้ว 70 
196 อ้างแล้ว, 75 
197 McDermott Will and Emery, Trademark Dilution in the EU, accessed June 

22, 2018, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=40b55450-549a-494a-a520-
d6211ad7e37f. 



 139 

การค้าของผู้อ่ืน อันเป็นการยืนยันถึงหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อนจากการ

ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยการท้าให้เกิดความสับสนแก่สาธารณะชนให้ไม่อาจกระท้า

ได้อีกต่อไป198  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคดีที่ขึ นสู่ศาลในชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปชาติอ่ืน ๆ จะเห็น

ได้ว่า หากการพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกแบบเครื่องหมายการค้ามีความเหมือนหรือคล้ายกัน ก็ถือ

ว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า โดยบทบัญญัติในมาตรา 5(2) 

แห่ง First Council Directive ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “สมาชิกของรัฐภาคีมีสิทธิในการห้ามมิให้บุคคลที่สาม

ใช้เครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือ

บริการของตนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการใช้เครื่องหมายการค้าที่มี

ชื่อเสียงโดยไม่สุจริตเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเป็นการท้าลายลักษณะโดดเด่นหรือมี

ชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า” นั นเป็นข้อก้าหนดเพ่ิมเติมที่แต่ละประเทศที่เป็นภาคี

สมาชิกจะน้าไปใช้ในหลักการพิจารณาคดีของประเทศตนหรือไม่ก็ได้  กรณีนี เคยมีคดีที่ Adidas-

Salomon AG และ Adidas Benelux BV ได้เป็นโจทก์ฟ้อง Fitnessworld Trading Ltd. ต่อศาล

ชั นต้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามแถบ (Three Stripe) ซึ่ง

เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย และจ้าเลยประกอบกิจการจ้าหน่ายเสื อผ้าส้าหรับออก

ก้าลังกาย ซึ่งเสื อผ้าเหล่านั นบางส่วนมีการใส่ลวดลาย “สองแถบ” ซึ่งโจทก์เห็นว่าเป็นการก่อให้เกิด

ความสับสนแก่สาธารณชนและยังเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากเครื่องหมายการค้า 

“สามแถบ” ของโจทก์ซึ่งส่งผลถึงยอดจ้าหน่ายของโจทก์ที่ลดลงอีกด้วย ผลการพิจารณาศาลชั นต้น

เห็นว่าค้าฟ้องของโจทก์รับฟังได้ แต่เมื่อจ้าเลยยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีค้าพิพากษากลับค้าพิพากษา

ของศาลชั นต้น เนื่องจาก ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการใช้สัญลักษณ์ “สองแถบ” ของจ้าเลยนั นมิได้

                                                 
198 Susie Middlemiss and Steven Warner, “Case Comment The Protection of 

Marks With a Reputation:  INTEL v.  CPM,” EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY 
REVIEW 2009, accessed June 22, 2018 from 
https://www.slaughterandmay.com/media/881026/the_protection_of_marks_with_a_r
eputation_intel_v_cpm.pdf. 
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ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่ประชาชน และเป็นการใช้สัญลักษณ์เพ่ือตกแต่งเป็นลวดลายของ

เสื อผ้าเท่านั น 

ในกรณีนี โจทก์จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา (Dutch Supreme Court) ศาลฎีกาได้ขอ

ความเห็นจากศาล ECJ เกี่ยวกับกรณีตาม First Council Directive มาตรา 5(2) ว่าจะใช้บังคับ

ครอบคลุมถึงการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่แตกต่างกันหรือไม่ ดังนี  ECJ ได้มีความเห็นว่า การ

ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้านั นอาจเกิดขึ นโดยทันทีที่สาธารณชนเห็นถึงการใช้เครื่องหมายการค้านั น

โดยมิชอบถึงแม้จะเป็นเพียงการใช้ในการประกอบหรือตกแต่งใด ๆ ก็ตาม ทั งนี  เป็นไปตามหลักแห่ง

ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงตามมาตรา 5(2) ซึ่งมิจ้าต้องพิจารณาเลยว่าการใช้

เครื่องหมายการค้าเหล่านั นจะก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณะชนจริง ๆ หรือไม่199  

การให้ความเห็นดังกล่าวของ ECJ ถือเป็นการเน้นย ้าถึงหลักแห่งการคุ้มครองเครื่องหมาย

การค้าที่มีชื่อเสียงซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการลดทอนคุณค่าของเครื่ องหมายการค้ามากกว่า

เครื่องหมายการค้าทั่วไป ซึ่ง ECJ ได้เคยพิจารณาในคดีระหว่าง Davidoff & Cie SA and Zino 

Davidoff SA กับ Gofkid Ltd. ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Davidoff” และจ้าเลยเป็น

เจ้าของเครื่องหมายการค้า “Durffee” ทั งสองจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้า

จ้าพวกที่ 14 และ 34 เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายการค้าของจ้าเลยมีการ

ออกแบบเป็นตัวอักษรตัวเขียนเช่นเดียวกันกับของโจทก์ และใช้เครื่องหมายการค้านั นกับสินค้า

คุณภาพต่้า ถือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ เป็น

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ กรณีนี  

ECJ พิจารณาแล้วจึงมีความเห็นว่า หลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตาม

มาตรา 5(2) นั น แค่เพียงแต่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย

การค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับการจดทะเบียนแล้ว ก็ถือเป็นการท้าให้เสื่อมคุณค่าของเครื่องหมายการค้า

                                                 
199 Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd. 

(Dutch Supreme Court 2003). 
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ที่มีชื่อเสียงนั นแล้ว โดยไม่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในประเด็นที่ว่า การใช้เครื่องหมายการค้านั นสร้าง

ความสับสนแก่สาธารณชนจริงหรือไม2่00 

 

รูปที่ 2 : เครื่องหมายการค้าของ Davidoff และเครื่องหมายการค้า Durffee 

  ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป มีข้อพิพาทซึ่งนิตยสาร Hello! 

(Hello! Magazine) ซึ่งเป็นนิตยสารรายสัปดาห์ที่น้าเสนอเนื อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลที่ก้าลัง

อยู่ในความสนใจของสังคม ก่อตั งมาตั งแต่ค.ศ.1988 ซึ่งเป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง

แพร่หลายอย่างมากทั งในประเทศอังกฤษและประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก อีกทั งยังเป็นเจ้าของรางวัลใน

สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นจ้านวนมาก โดยมีเอกลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าคือตัวอักษร HELLO!    

สีขาว บนกรอบสี่เหลี่ยมพื นสีแดงอยู่บนปกนิตยสารซึ่งสังเกตเห็นได้โดยชัดเจน ได้ เปิดเผยว่าจะ

ด้าเนินการตามกฎหมายห้ามมิให้ Rebecca Garrett Media ใช้ชื่อนิตยสาร Goodbye! ซึ่งมีลักษณะ

เป็นตัวอักษรสีขาวบนกรอบสี่เหลี่ยมพื นสีแดงเช่นเดียวกับนิตยสาร  HELLO!  ถึงแม้ว่า Rebecca 

Garrett จะโต้แย้งว่าเครื่องหมายการค้าของตนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและ โจทก์ก็

มิได้โต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด อีกทั งนิตยสารทั งสอง

ก็ยังมีเนื อหาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม  Hello! Magazine ก็ยังคงยืนยันที่จะด้าเนินการตาม

                                                 
200 Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd. (European Court of 

Justice 2003). 



 142 

กฎหมายดังกล่าวต่อไป โดยอาศัยหลักแห่งความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเพ่ือ

ปกป้องชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าและภาพลักษณ์ของ Hello! Magazine ต่อไป201 

                        

รูปที่ 3: ตัวอย่างหน้าปกนิตยสาร HELLO! Magazine     

 

รูปที่ 4: เครื่องหมายการค้านิตยสาร GOODBYE! Magazine 

 นอกจากนั น ยังมีข้อพิพาทระหว่าง  Thomas Pink กับ Victoria's Secret UK Limited   

ซึ่ง Thomas Pink เป็นโจทก์ฟ้อง  Victoria's Secret UK Limited    ซึ่งใช้ตัวอักษร “PINK” กับ

สินค้าคอลเลคชั่นหนึ่ง ว่าละเมิดเครื่องหมายการค้า PINK ซึ่งเป็นร้านขายเสื อผ้าและเป็นแบรนด์

เสื อผ้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสีนงแพร่หลายในประเทศและในสหภาพยุโรป โดยจ้าเลยได้อ้างว่าค้าดังกล่าว

เป็นค้าสามัญ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนั นผู้ใดจะใช้ค้าดังกล่าวก็ได้ อย่างไรก็ตาม ศาลได้มีความเห็น

ว่า เครื่องหมายการค้า PINK ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงโดยแพร่หลาย ถึงแม้จะเป็น

ค้าสามัญแต่ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองตามหลักแห่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงทั งของ

ประเทศสหราชอาณาจักรและของสหภาพยุโรป ดังนั น การใช้ค้าว่า PINK กับสินค้าของจ้าเลย เป็น

                                                 
201 Charlie Thomas, “Goodbye!  Magazine Forced To Change Its Logo By Hello! 

Lawyers, Despite The Logo Being Legally Obtained,” HUFFPOST, accessed April 1, 2018 
from https://bit.ly/2vBtGdD. 
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การอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนได้ การใช้เครื่องหมายการค้าของจ้าเลยจึงเป็น

การกระท้าอันมิชอบด้วยกฎหมาย202 

 จากข้อเท็จจริงของกรณีศึกษาทั งหมดดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าทั ง ECJ และศาลในประเทศภาคี

สมาชิกแห่งสหภาพยุโรป มีแนวทางการพิพากษาในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท้าอันเป็นการ

ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ  ศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานว่า

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั นเป็นเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในความรับรู้หรือความรู้สึกนึกคิดของ

ผู้บริโภคอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือไม่ หากเป็นดังนั น การที่ผู้อ่ืนใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง แม้ว่าจะยังมิได้ก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณะชนขึ น

จริงก็ถือเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแล้ว 

ง. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าจากการลดทอน

คุณค่าของกู๊ ดวิลล์ ในเครื่ องหมายการค้าตาม  Paris Convention และ TRIPs 

Agreement 

โดยหลัก Paris Convention มิได้มีบทบัญญัติใดในการก้าหนดที่ให้รัฐภาคีสมาชิกมีพันธกรณี
ในการปกป้องเครื่องหมายการค้าจากการกระท้าการอันเป็นการลดทอนคุณค่า อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อ
กฎหนดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายใน Article 6bis ซึ่งห้ามมิให้
รับจดทะเบียนและห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการท้าซ ้า การเลียนแบบ หรือการแปล อันจะ
ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายว่าเป็นเครื่องหมายของผู้ทีมีสิทธิได้รับประโยชน์ตาม Paris 
Convention แต่จ้ากัดแต่เพียงการใช้เครื่องหมายการค้าในจ้าพวกสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเท่านั น  

อย่างไรก็ดี ตาม Article 10bis ว่าด้วยเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ได้มีบทห้ามมิให้กระท้า
การอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ได้แก่ 

 1. การกระท้าใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการ สินค้า หรือกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมของคู่แข่ง 

 2. การกล่าวหาอันเป็นเท็จในทางการค้า ที่มีลักษณะเป็นการท้าลายความน่าเชื่อถือ
ของสถานประกอบการ สินค้า หรือกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมของคู่แข่ง 

                                                 
202 Thomas Pink v Victoria’s Secret UK Limited (United Kingdom Court 2014). 
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 3. การบ่งชี หรือกล่าวอ้างซึ่งในทางการค้าท้าให้สาธารณชนหลงผิดในคุณลักษณะ 

กระบวนการผลิต ลักษณะเฉพาะ ความเหมาะสมส้าหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ หรือปริมาณของ

สินค้า203 

ดังนี  หากการท้าให้สาธารชนเกิดความสับสนหลงผิดหรือท้าลายความน่าเชื่อถือดังกล่าว

ข้างต้น เป็นเหตุท้าให้เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการของผู้ที่ถูกละเมิดต้องขาดความ

มั่นใจและความน่าเชื่อถือ หรือเสื่อมคุณค่าลง ก็อาจอนุมานได้ว่าการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมาย

การค้าเหล่านั นก็เป็นการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมด้วยเช่นกัน  

นอกจากนั น  TRIPs Agreements Article 16(2) และ (3) ยังไดม้ีบทบัญญัตทิี่ขยายขอบเขต

ของความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงตามมาตรา 6bis ของ Paris Convention ให้กว้าง

และครอบคลุมยิ่งขึ น โดยให้การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

แพร่หลายให้พิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านั นเป็นที่รู้จักเครื่องหมายการค้าของสาธารณชนในสาขาที่

เกี่ยวข้อง รวมทั งความเป็นที่รู้จักกันในสมาชิกที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมเครื่องหมายการค้า

และให้ขยายความคุ้มครองไปถึงสินค้าและบริการที่อยู่นอกเหนือการแข่งขันในตลาดเดียวกัน (Non-

Competing Goods and Services) ซึ่งอาจหมายความถึงสินค้าและบริการคนละชนิดกัน หรือชนิด

เดียวกันแต่แตกต่างที่กลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นเป้าหมายของสินค้าและบริการก็ได้204 ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจ

ตีความได้ว่าบทบัญญัติใน Article 16(3) TRIPs Agreements มีเจตนารมณ์ในการขยายความ

คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนอกจากการท้าซ ้า การเลียนแบบ หรือการแปล อันจะ

ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายว่าเป็นเครื่องหมายของผู้ทีมีสิทธิได้รับประโยชน์ตาม Paris 

Convention ไปยังสินค้าต่างชนิดหรือคนละตลาดกับสินค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งการละเมิด

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเหล่านั นอาจมีลักษณะเป็นการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้าด้วย205  

                                                 
203 อ้างแล้ว, 88 
204 อ้างแล้ว, 91 
205 Daniel Geivais, "A Commentary on the Articles of the Agreement", The TRIPS 

Agreement: Drafting History and Analysis (London: Sweet & Maxwell, 1998). 
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จ. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าจากการลดทอน

คุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย 

ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาส้าคัญในงานวิจัยฉบับนี ว่าในประเทศไทย ยังไม่มี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการกระท้าอันเป็นการลดทอน

คุณค่าของเครื่องหมายการค้าไว้เป็นการเฉพะ จะมีก็แต่เพียงหลักการพิจารณาการรับจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากนายทะเบียนพิจารณาแล้วว่า

เครื่องหมายการค้าที่มายื่นค้าขอจดทะเบียนนั นเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า

ของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจท้าให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ

ของสินค้าหรือแหล่งก้าเนิดของสินค้า ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าส้าหรับสินค้า

จ้าพวกเดียวกัน หรือต่างจ้าพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นาย

ทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั น206 นอกจากนั น ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่

ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนใน คือ ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มี

ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจท้าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน

ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งก้าเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม 207 ก็เป็นแต่

เพียงการก้าหนดลักษณะของเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าใดพึงจะได้รับจดทะเบียน

หรือไม่ ประการใด เท่านั น แต่ยังมิได้ครอบคลุมถึงหลักแห่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการ

ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ดังนั น กรณีหากมีข้อพาทเกี่ยวกับการกระท้าอันเป็น

การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้านั น การด้าเนินคดีตามกฎหมายจะมี 2 แนวทาง คือ 1) กรณี

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ 2) กรณกีารแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือ 

การคุ้มครองชื่อทางการค้าตามมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั น

หมายความรวมถึงทั งชื่อทางการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนและที่น้าไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

แล้ว หากข้อเท็จจริงปรากฏได้ว่า มีผู้ใดน้าชื่อทางการค้าดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ จนเป็นเหตุใดเจ้าของ

ชื่อทางการค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหาย ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั นพึงจะร้องขอต่อศาลให้มีค้าสั่ง

ระงับการใช้ชื่อทางการค้าโดยมิชอบนั นก็ได้ นอกจากนั น การที่ผู้เสียหายจะเรียกร้องให้ผู้ที่ใช้ชื่อโดยมิ

                                                 
206 อ้างแล้ว, 101 
207 อ้างแล้ว, 100 
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ชอบรับผิดในค่าเสียหายที่เกิดขึ นจากการดังกล่าว จะต้องอาศัยการร้องขอต่อศาลตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิดและการใช้สิทธิโดยมิชอบจนท้าให้เกิดค่าเสียหายดังกล่าว 

โดยค่าเสียหายนั นศาลจะเป็นผู้ก้าหนดโดยพิจารณาจากค่าเสียหายที่เกิดขึ นจริงเท่านั น  ดังกรณี

ตัวอย่าง การใช้ชื่อทางการค้า REGENT BMW BENZ และ KOBE ตามล้าดับ ซึ่งชื่อทางการค้าดังกล่าว

ล้วนมีเสียงเรียกขานหรือตัวอักษรพ้องรูปกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ในกรณีนี เจ้าของ

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ในการปกป้องสิทธิในการใช้ชื่อการค้าของตนจากการใช้ชื่อทางการค้าโดยไม่สุจริตจนท้าให้

สาธารณชนเกิดความสับสนว่าเป็นสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง เป็นเหตุให้

เจ้าของเครื่องหมายได้รับความเสียหาย ดังนั น การใช้ชื่อทางการค้าของผู้ที่ท้าละเมิด จึงเป็นการใช้

สิทธิโดยไม่สุจริต ดังนั น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจึงชอบที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

จากความเสียหายอันเกิดจากใช้ชื่อทางการค้าโดยมิชอบเช่นว่านั น208 

นอกจากนั น ในส่วนของมาตรการคุ้มครองการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าตาม

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 นั น  ถึงแม้มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการแข่งขันที่ไม่

เป็นธรรม ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท้าการใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหาย

แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  

(1) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 

(2) ใช้อ้านาจตลาดหรืออ้านาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม 

(3) ก้าหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจ้ากัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืนอย่าง

ไม่เป็นธรรม 

(4) กระท้าการในลักษณะอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด209” 

แต่อย่างไรก็ตามกลับไม่พบว่ามีการบัญญัติให้การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าหรือ

การใช้ชื่อทางการค้าโดยไม่สุจริตเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแต่ประการใด ดังนั นภายในบทบัญญัติ

ของกฎหมายในปัจจุบันจึงไม่อาจใช้มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในการ

คุ้มครองกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของ

                                                 
208 อ้างแล้ว, 114 และ 115 
209 อ้างแล้ว, 116 
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เครื่องหมายการค้าได้ นอกจากนั น ในปี พ.ศ.2556 ได้มีกรณีการฟ้องร้องระหว่าง Starbuck 

Corporation กับร้านกาแฟรถเข็นซึ่งใช้ชื่อทางการค้าว่า “STARBUNG” ว่าได้ใช้ชื่อทางการค้าอันมี

ลักษณะเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า STARBUCK ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก

ของตน ท้าให้ผู้คนสับสนหลงผิดว่าทั งสองเครื่องหมายนั นมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งฝั่ง

เจ้าของร้าน STARBUNG ก็ได้ยกเหตุเรื่องการล้อเลียนเครื่องหมายการค้ามาเป็นข้อต่อสู้เช่นกัน ว่า 

ถึงแม้ตนจะจ้าหน่ายสินค้าจ้าพวกชาและกาแฟเช่นเดียวกับ STARBUCK แต่สินค้าทั งสองมีความ

แตกต่างกันอย่างมากทั งคุณภาพของสินค้า ราคา ท้าเลที่ตั งของร้านค้า อีกทั งเครื่องหมาย 

STARBUNG ยังออกแบบมาโดยอ้างอิงจากสัญลักษณ์ดาวและเดือนในทางศาสนาอิสลาม ดังนั น การ

ใช้เครื่องหมาย STARBUNG ของตนจึงไม่ใช่การท้าให้เครื่องหมายการค้า STARBUCK ได้รับความ

เสียหายโดยมีเจตนาท้าให้สาธารณชนเกิดความสับสนแต่ประการใด ในการนี จึงไม่ถือเป็นการละเมิด 

ผู้วิจัยเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่ควรจะน้ามาพิจารณาว่าการ ใช้เครื่องหมายการค้า 

STARBUNG นั นมีเจตนาในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากเครื่องหมายการค้า STARBUCK 

ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเพ่ือมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการค้าของตน หรือเป็นการล้อเลียน

เครื่องหมายการค้าเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เมื่อเห็นได้ว่า

เป็นกรณีแรก ดังนั นการใช้เครื่องหมายการค้า STARBUNG จึงเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมาย

การค้า STARBUCK อย่างชัดเจน โดยผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ใน

ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้ากับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า (Parody Trademark) ดังต่อไปนี  

4.2.3 วิเคราะห์การละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้ากับการล้อเลียน
เครื่องหมายการค้า (Parody Trademark) 

ผู้วิจัยพบว่า การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้ามีความใกล้เคียงกับการ “ล้อเลียน

เครื่องหมายการค้า” (Parody Trademark) อย่างมาก ในขณะเดียวกันการล้อเลียนเครื่องหมาย

การค้าก็ถูกใช้เป็นข้อยกเว้นในความผิดในเรื่องการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมาย

การค้าเช่นเดียวกัน โดยที่ศาลอุทธรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาว่า การล้อเลียน

เครื่องหมายการค้า อาจยกเป็นข้อต่อสู้ในประเด็นเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายจากการลดทอนคุณค่า

ของเครื่องหมายการค้าตาม Federal Trademark Dilution Act ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ.2006 ให้

หลักความรับผิดจากกรณีการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าจากแต่เดิมที่พิจารณาจากการ 

“ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ นจริง” เป็น “พึงคาดหมายได้ว่าจะเป็นการลดทอน
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คุณค่าของเครื่องหมายการค้า” ซ่ึงเป็นหลักการส้าคัญในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง 

อย่างไรก็ตาม  Federal Trademark Dilution Act ก็ยังได้ก้าหนดข้อยกเว้นในกรณีดังกล่าวไว้เช่นกัน 

ซึ่งหนึ่งในข้อยกเว้นนั นก็คือการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าตามหลัก Fair Use ซึ่งเป็นการกล่าวถึง

หรืออ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในท้านองที่ เป็นเรื่องตลกขบขันหรือเ พ่ือการ

วิพากษ์วิจารณ์เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือการกระท้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า  อย่างไรก็

ตาม การวิพากษ์วิจารณ์ตามหลัก Fair Use นั นจะต้องมิใช่เป็นไปเพ่ือการการติเตียนเพ่ือให้เกิดความ

เกลียดชังต่อสาธารณชนหรือเพ่ือผลประโยชน์ใด ๆ ในเชิงพาณิชย์210 โดยมีตัวอย่างค้าพิพากษาใน

เรื่องนี คือ คดีข้อพิพาทระหว่าง Louis Vuitton Malletier S.A. กับ Haute Diggity Dog, LLC ซึ่งใน

คดีนี  Louis Vuitton Malletier S.A. ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Louis Vuitton ผลิตและ

จ้าหน่ายสินค้าจ้าพวกกระเป๋าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

แพร่หลายทั่วโลก ได้ฟ้องร้องต่อศาลว่าจ้าเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า “CHEWVY VUITTON” กับ

สินค้าจ้าพวกของเล่นสุนัข ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะของตัวอักษรและลวดลาย รวมไปถึงการ

ออกเสียงที่ใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การกระท้าดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดสิทธิใน

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และท้าให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เสื่อมคุณค่าลง ทั งนี  จ้าเลยได้

กล่าวอ้างว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจ้าเลยมีเจตนาในการ “ล้อเลียน” เครื่องหมายการค้าของ

โจทก์เท่านั น ในคดีนี ศาลได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า โจทก์ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าการใช้เครื่องหมาย

การค้าของจ้าเลยก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชนว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของจ้าเลย

เป็นสินค้าของโจทก์แต่ประการใด อีกทั งเครื่องหมายการค้าของจ้าเลยยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่มี

ชื่อเสียงอย่างมาก มีกู๊ดวิลล์ที่เข้มแข็ง ดังนั น การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการล้อเลียน

เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่อาจท้าให้คุณค่าของเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั นเสื่อมคุณค่าลง

แต่ประการใด211 

                                                 
210 Leslie J. Lott, Trademark Parody, accessed July 3, 2018 from 

http://lottfischer.com/general.php?category=Resources&headline=Trademark+Parody
&subhead=Articles. 

211 Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC (United States Court 
of Appeals for the Fourth Circuit 2007). 
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ในขณะที่กฎหมายเครื่องหมายของประเทศแคนาดานั นมองว่าการล้อเลียนเครื่องหมาย

การค้าของผู้อ่ืนนั นเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายตามหลัก Fair Use เช่นกัน หากการล้อเลียนนั นไม่เป็น

การก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชน ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการละเมิดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ที่ถูกล้อเลียนได้หากการล้อเลียนนั นท้าผู้บริโภคไม่อาจแยกได้ว่าสินค้าใดเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมาย

การค้าที่แท้จริงหรือเกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า และเป็นการกระท้าไปเพ่ือประโยชน์

เชิงพาณิชย์อีกด้วย ตัวอย่างเช่นกรณีเครื่องหมายการค้า “Bibendum” หรือ Michelin Man ของ

บริษัทผลิตและจ้าหน่ายยางรถยนต์ Michelin Man มีลักษณะเป็นรูปตัวการ์ตูนเหมือนมนุษย์สีขาว

คล้ายขนมมาชเมโล่หรือยางรถยนต์เรียงซ้อนกันเป็นชั น ๆ ถูกสหภาพแรงงานน้าไปวาดภาพล้อเลียน

และเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์บางอย่างพร้อมแจกบนใบปลิวเพ่ือปลุกระดมเรียกร้องสิทธิขั นพื นฐานของ

พนักงาน ในการนี ศาลได้พิพากษาว่าจ้าเลยไม่มีความผิดฐานกระท้าการอันเป็นการลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้า เนื่องจากมิได้มีเจตนาในการใช้ภาพล้อเลียนดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์212 

จากบทน้าของ Directive (EU) 2015/2436 แห่งรัฐสภาและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ลง

วันที่ 16 ธันวาคม 2015 บัญญัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงศิลปกรรม มีความว่า “การ

ใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลที่สามซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการแสดงออกทางศิลปกรรม พึงอนุมานได้

ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้านั นอย่างเป็นธรรมตราบใดที่ยังคงมิได้มีเจตนาทุจริตในทาง

อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม213” บทบัญญัติดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการเน้นย ้าถึงการคุ้มครอง

สิทธิของประชาชนขั นพื นฐานในการแสดงความคิดเห็น หรือแสดงทรรศนะส่วนตัว ซึ่งอาจมีเนื อหา

เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน ซึ่งรวมไปถึงการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า ตราบเท่าที่เป็น

การใช้สิทธิโดยสุจริตตามหลัก Fair Use ดังกรณีคดีพิพาทระหว่าง The Gillette Company and 

another กับ LA-Laboratories Ltd Oy ซึ่ง Gillette ได้ฟ้องร้องว่าจ้าเลยใช้ค้าโฆษณาสินค้าว่า 

“ใบมีดโกนหนวดของ Gillette สามารถใช้กับด้ามท่ีโกนหนวดของจ้าเลยได้” ในกรณีนี  ECJ พิจารณา

แล้วมีความเห็นว่า จ้าเลยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจ้าหน่ายอุปกรณ์โกนหนวด ดังนั น การบรรยาย

                                                 
212 Michelin & Cie v C.A.W. (Federal Court of Canada 1997). 
213 Recital 21 of DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 16 December 2015. 
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ถึงลักษณะส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่จ้าเลยจ้าหน่ายนั นเป็นการกล่าวถึง

คุณสมบัติของสินค้าเท่านั น มิใช่เป็นการท้าให้เกิดความสับสนหลงผิดถึงคุณภาพของสินค้าของ 

Gillette หรือท้าให้ Gillette ได้รับความเสียหาย ดังนั น ถึงแม้ Gillette จะมิได้ยินยอมให้จ้าเลยกล่าว

อ้างถึงสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Gillette ก็ถือได้ว่าจ้าเลยได้กระท้าไปโดยสุจริตแล้ว214 

ส้าหรับกฎหมายระหว่างประเทศ Paris Convention มิได้มีการบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าให้

การกระท้าอันเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้านั นเป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน

หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงได้บัญญัติห้ามมิให้กระท้าอัน

เป็นการท้าซ ้า เลียน ดัดแปลง เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับ

จดทะเบียนก่อนแล้ว ในทางที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชน โดยใช้เครื่องหมาย

การค้าเหล่านั นกับสินค้าชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยให้หมายความถึงส่วนที่เป็นสาระส้าคัญของ

เครื่องหมายการค้า และห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ท้าซ ้า เลียน หรือดัดแปลง 

ดังกล่าวด้วย ดังนี  จึงอาจเข้าใจได้ว่า หากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะเป็นการท้าซ ้า 

หรือเลียน หรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนอยู่แล้วนั น ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่

สาธารณชน และใช้ในเชิงพาณิชยกรรมกับสินค้าชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียง ก็ไม่สามารถกระท้าได้ 

ในส่วนของ TRIPs Agreement นั น มีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าที่

เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนกับสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั น ในเชิงพาณิชยกรรมและในทางที่น่าจะ

ก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชนในการจ้าแนกความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าทั งสอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง มิจ้าต้องมีการพิสูจน์ว่าการกระท้าใด ๆ ต่อ

เครื่องหมายการค้านั นก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนจริงหรือไม่ หากแต่เพียงเป็นการ

น่าจะก่อให้เกิดความสับสนว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

นั นก็เพียงพอแล้ว ทั งนี  ประเทศสมาชิกใด ๆ อาจบัญญัติข้อก้าหนดในการยกเว้นการระท้าอันเป็น

ความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ โดยการบัญญัติข้อยกเว้นเหล่านั นจะต้องอยู่ภายใต้

หลักเกณฑ์ คือ ต้องไม่เป็นการส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิหรือท้าลายคุณลักษณะเฉพาะของ

                                                 
214 The Gillette Company and another v LA-Laboratories Ltd Oy (European Court 

of Justice 2005). 
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เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนและต้องค้านึงถึงผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเจ้าของเครื่องหมาย

การค้าและของบุคคลที่สามด้วย215 

เช่นเดียวกับการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า ผู้วิจัยพบว่าการ

ล้อเลียนเครื่องหมายการค้าก็ยังมิได้มีบทบัญญัติใดในกฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั งนี  

หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจด้าเนินคดีกับผู้

ทีล้อเลียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประมวลกฎหมายอาญา และประมวล

กฎหมายแพ่ง กล่าวคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 109 ที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลใด

เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืนที่

ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย

บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืนนั น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ” แต่การ “เลียน” เครื่องหมายการค้านั นก็มิได้มีค้า

นิยามทางกฎหมาย จึงยากแก่การตีความว่าเลียนนั นหมายความรวมถึงการล้อเลียนเครื่องหมาย

การค้าด้วยหรือไม่ เช่นเดียวกันกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 ซึ่งบัญญัติว่า 

“ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอก

ราชอาณาจักร เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนนั น ต้องระวางโทษจ้าคุก

ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ” ที่ยังคงขาดความชัดเจนในค้านิยามของ

ค้าว่า “เลียน” เช่นเดียวกัน ดังนั น การด้าเนินคดีกับผู้ที่ล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่พอจะมีโอกาส

ส้าเร็จมากที่สุดคือการฟ้องร้องฐานละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่ง

บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท้าต่อบุคคลอืน่โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี 

แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  ท่านว่าผู้นั นท้าละเมิด 

จ้าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น” และมาตรา 421 ได้อธิบายค้าว่า “โดยผิดกฎหมาย” ว่า 

“การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั นท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย” ดังนั นจึง

อาจท้าความเข้าใจได้ว่า หากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ถือเป็นการท้าละเมิด ผู้ที่ล้อเลียนมาหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพ่ือการนั น ดังในกรณตีัวอย่างที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงกรณี Starbuck Corporation ได้ฟ้องร้องใน

                                                 
215 Article 17 of TRIPS Agreement. 
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คดีที่มีการใช้เครื่องหมาย STARBUNG ของร้านขายกาแฟรถเข็นว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้า STARBUCK ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปท่ัวโลกของตน ท้าให้ผู้คนสับสนหลงผิดว่าทั ง

สองเครื่องหมายนั นมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งฝั่งเจ้าของร้าน STARBUNG ก็ได้ยกเหตุ

เรื่องการล้อเลียนเครื่องหมายการค้ามาเป็นข้อต่อสู้เช่นกัน ว่า ถึงแม้ตนจะจ้าหน่ายสินค้าจ้าพวกชา

และกาแฟเช่นเดียวกับ STARBUCK แต่สินค้าทั งสองมีความแตกต่างกันอย่างมากทั งคุณภาพของ

สินค้า ราคา ท้าเลที่ตั งของร้านค้า อีกทั งเครื่องหมาย STARBUNG ยังออกแบบมาโดยอ้างอิงจาก

สัญลักษณ์ดาวและเดือนในทางศาสนาอิสลาม ดังนั น การใช้เครื่องหมาย STARBUNG ของตนจึงไม่ใช่

การท้าให้เครื่องหมายการค้า STARBUCK ได้รับความเสียหายโดยมีเจตนาท้าให้สาธารณชนเกิดความ

สับสนแต่ประการใด ในการนี จึงไม่ถือเป็นการละเมิด  อย่างไรก็ตาม ในข้อเท็จจริงนั นเป็นกรณีที่ 

STARBUNG ได้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า STARBUCK เพ่ือ

ประโยชน์ในทางการค้าของตนมิใช่เป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าอันจะสามารถยกขึ นเป็นข้อ

ต่อสู้ยกเว้นความผิดจากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าตามหลัก Fair Use ดังนั น ผู้วิจัยจึง

เห็นว่าข้อกล่าวอ้างของ STARBUNG จึงไม่สามารถรับฟังเป็นข้ออ้างในการยกเว้นความผิดได้  

ดังนั น กรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้านั นผู้วิจัยอาจสรุปได้ว่าทั งกฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป และกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ Paris Convention และ 

TRIPs Agreement รวมไปถึงกฎหมายในประเทศไทย นั นให้การยอมรับว่าการล้อเลียนเครื่องหมาย

การค้านั น อาจถือเป็นข้อยกเว้นความผิดของการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมาย

การค้าได้ หากเป็นการล้อเลียนภายใต้หลัก Fair Use กล่าวคือ การการใช้เพ่ือการแสดงความคิดเห็น

หรือวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต มิใช่เป็นการท้าให้เกิดความเกลียดชังในสังคม และต้องมิใช่โดยเป็นไป

เพ่ือเจตนาในการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนว่าเครื่องหมายนั นเป็นเครื่องหมาย

การค้าเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงในเชิงอุตสาหกรรมหรือพาณิชยก

รรมด้วย ในทางกลับกัน หากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปเพ่ือท้าลายชื่อเสียงของ

เครื่องหมายการค้า หรือเป็นการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนว่าเป็นเครื่องหมายการค้า

ที่แท้จริงหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงเพ่ือประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

ก็อาจะเป็นความผิดฐานละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า หรือเป็นความผิดฐานกระท้าการอันเป็นกา ร

ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกัน 
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กล่าวโดยสรุป จากกรณีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ทั งหมด

ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยพบว่า มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงใน

เครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตามในประเทศไทย

นั นยังคงขาดความชัดเจนในการก้าหนดค้านิยามทางกฎหมายของค้าว่ากู๊ดวิลล์เช่นเดียวกับกฎหมาย

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหภาพยุโรป รวมไปถึง กฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ 

Paris Convention และ Trips Agreement การก้าหนดค้านิยามดังกล่าวจึงต้องอาศัยการศึกษาจาก

ค้านิยามทางการเงินและวิชาชีพการบัญชี ประกอบกับการวิเคราะห์การมีตัวตนอยู่ของกู๊ดวิลล์ในเชิง

เศรษฐศาสตร์ จึงจะสามารถเข้าใจค้านิยามและลักษณะส้าคัญของกู๊ดวิลล์ได้  โดยการศึกษาจากค้า

นิยามเหล่านั นจึงอาจสรุปได้ว่า กู๊ดวิลล์ หมายถึง “ค่าความนิยมและเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้า

ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่มีราคาและยึดถือไว้เพ่ือตนได้ อันเกิดจากการสั่งสมชื่อเสียงมาเป็นระยะ

เวลานานจนเป็นที่ยอมรับโดยแพร่หลายของประชาชนทั่วไปว่าสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมาย

การค้านั นมีคุณภาพและมีแหล่งที่มาเป็นที่น่าเชื่อถือ และท้าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื อ

สินค้าหรือใช้บริการซ ้าอีก” 

นอกจากนั น ในบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการกระท้าอันเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของ

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั น ประเทศไทยก็ยังมิได้มีบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งต่างกับ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ก้าหนดไว้ว่าการกระท้าการอันเป็นการ

ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้านั นมีสองรูปแบบ คือ การท้าให้เกิดความสับสนและการท้าให้

เสื่อมเสียชื่อเสียง ในขณะที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศแคนาดาได้มีบทบัญญัติห้ามมิให้

กระท้าการใด ๆ อันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า และถึงแม้ว่าในกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป และ กฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ Paris Convention กับ 

Trips Agreement จะมิได้มีบทบัญญัติเก่ียวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการกระท้าอันเป็น

การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าไว้เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 

กฎหมายเหล่านั นยังคงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการกระท้า

ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนในตัวเครื่องหมายการค้า สินค้า หรือแหล่งก้าเนิดสินค้าแก่

สาธารณชนซึ่งก็เป็นหลักกฎหมายที่มีความใกล้เคียงกับมาตรการในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

จากการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาดังที่กล่าว

ข้างต้น อีกทั ง ยังมีหลักการในเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่ให้ถือว่าการลวงขายหรือการแสวงหา
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ผลประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน ให้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่

อาจสามารถยินยอมให้กระท้าได้ ดังค้ากล่าวที่ว่า “ไม่มีผู้ใดมีสิทธิเก็บเกี่ยวข้าวบนผืนนาที่ตนมิได้

หว่านไถ”  

ทั งนี  การกระท้าบางประการอาจใกล้เคียงกับการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า แต่

ไม่ถือเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า ได้แก่ การล้อเลียนเครื่องหมายการค้า โดยการ

ล้อเลียนนั นต้องเป็นไปตามหลัก Fair Use ซึ่งเป็นหลักการสากลภายใต้สิทธิขั นพื นฐานของมนุษย์ที่มี

สิทธิวิพากษ์วิจารณ์เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนได้ ทั งนี  ต้องมิใช่เป็นการท้าให้เกิดความเกลียดชังใน

สังคม หรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมโดยมีเจตนาท้าให้เกิดความสับสน

หลงผิดแก่สาธารณชนว่าเครื่องหมายนั นเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยง

กับเครื่องหมายการค้าท่ีแท้จริง 



บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงใน

เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยโดยโดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับ

เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหภาพยุโรป และกฎหมายระหว่าง

ประเทศ คือ Paris Convention กับ TRIPs Agreement นั น ผู้วิจัยจะได้กล่าวโดยสรุปและน้าเสนอ

ข้อเสนอแนะ ดังนี  

5.1 บทสรุป 
ในปัจจุบันที่ระบบเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงจาก “ยุคแห่งอุตสาหกรรม”  เข้าสู่ “ยุค

แห่งนวัตกรรม” การเปิดเสรีทางการค้าท้าให้เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง มีการ

น้าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศด้วยสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อนและความคิดสร้างสรรค์มาก

ยิ่งขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งสมภูมิความรู้และพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าทาง

การค้าอย่างมหาศาล ผู้ที่เป็นเจ้าของนวัตรกรรมย่อมได้ส่วนแบ่งทางการค้าในตลาดสินค้าหรือบริการ

ต่าง ๆ เหนือกว่าคู่แข่งเจ้าอ่ืน ๆ ยิ่งสินค้าหรือบริการเหล่านั นเป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับการ

ยอมรับจากสาธารณชนทั งในด้านคุณภาพ ราคา การจัดสถานประกอบการ ท้าเลที่ตั ง บริการหลังการ

ขาย ตลอดจนความพึงพอใจต่าง ๆ ต่อผู้บริโภคเป็นจ้านวนมาก ก็จะท้าให้ผู้ประกอบกิจการนั นมี

ชื่อเสียงไปด้วย ทั งนี  ช่องทางส้าคัญที่จะท้าให้ผู้บริโภครู้จักและจดจ้าลักษณะส้าคัญหรือแหล่งที่มา

ของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้ ก็คือ “เครื่องหมายการค้า” ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างบานหนึ่งที่

จะเชื่อมโยงสินค้าหรือบริการเหล่านั นจากผู้บริโภคไปถึงผู้ประกอบกิจการได้ 

เมื่อสินค้าหรือบริการนั นได้รับการยอมรับโดยสาธารณชนและมีชื่อเสียงแพร่หลายอย่าง

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน จะก่อเกิดเป็นคุณค่าและเกียรติคุณที่หลอมรวมอยู่ในเครื่องหมาย

การค้านั น ท้าให้เกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคในลักษณะ “จงรักภักดี” กล่าวคือ ความยึดมั่น เชื่อมั่น 

และความยกย่องศรัทธาให้สินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านั นเป็นตัวเลือกแรกที่นึกถึง 

หรือเป็นเครื่องมือรับประกันคุณภาพและความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการว่าถ้าเป็นสินค้าหรือ

บริการภายใต้เครื่องหมายการค้านี  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการชนิดใด มั่นใจได้เลยว่าจะต้องเป็น
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สินค้าหรือบริการที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่นกรณีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Apple ที่สาธารณชน

โดยทั่วไปรู้จักและยอมรับโดยทั่วไปว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณภาพสูง ไม่ว่าผู้ประกอบกิจการจะน้าสินค้า

รุ่นใหม่ ๆ ออกจ้าหน่ายอีกกี่รุ่นก็จะเป็นตัวเลือกแรกของผู้บริโภคที่จงรักภักดีอยู่เสมอ โดยคุณค่าและ

เกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าเหล่านี  เรียกว่า “กู๊ดวิลล์”  ซึ่งกู๊ดวิลล์นั นสามารถสร้างผลประโยชน์

ทางการค้าเป็นพิเศษแก่ผู้ประกอบกิจการนอกเหนือจากมูลค่าก้าไรจากการขายในกรณีปกติเป็น

จ้านวนมหาศาล และในทางกฎหมายภาษีอากรก็มีหลักการรองรับแล้วว่าให้เงินที่ได้จากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ 

ถือเป็นรายได้ชนิดหนึ่งที่ผู้มีรายได้ต้องน้าไปค้านวณเป็นภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย กู๊ดวิ

ลล์กลับมีไม่ได้รับความสนใจและไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงมีความได้

ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าใน

ประเทศไทย โดยศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบประเด็นข้อกฎหมายและแนวค้าพิพากษา ตลอดจน

ความเห็นทางวิชาการในประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหภาพยุโรป และ

กฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ Paris Convention และ TRIPs Agreement ท้าให้ได้พบว่ามร

ประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาและน้ามาวิเคราะห์ 2 ประการ คือ  

5.1.1 ปัญหาการไม่มีค านิยามตามกฎหมายของค าว่ากู๊ดวิลล์ 
 ผู้วิจัยพบว่าทั งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา  สหภาพยุโรป และ

กฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ Paris Convention และ TRIPs Agreement ล้วนมีปัญหาการไม่มี

ค้านิยามตามกฎหมาย โดยสภานิติบัญญัติแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงความเห็นไว้ว่า การไม่

บัญญัติค้านิยามทางกฎหมายของค้าว่ากู๊ดวิลล์ไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั นก็เพ่ือเป็นการเปิดช่อง

ให้ศาลผู้พิจารณาคดีในอนาคตได้ใช้ดุลยพินิจในการตีความจากบริบทของข้อเท็จจริงว่าสิ่งใดคือ 

กู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้า 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า การไม่มีค้านิยามทางกฎหมายของค้าว่ากู๊ดวิลล์นั นเป็นการท้าให้

เกิดความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าพึงจะได้รับ 

ดังนั น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้านิยามของกู๊ดวิลล์ในบริบททางการเงินและวิชาชีพการบัญชี ตลอดจน

ในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกู๊ดวิลล์เช่นเดียวกัน จึงได้ข้อสรุปว่า กู๊ดวิลล์ หมายถึง ค่า

ความนิยมและเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าซึ่งถือเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งในจ้าพวก สินทรัพย์ที่ไม่

มีตัวตน มีราคาและยึดถือไว้เพ่ือตนได้ อันเกิดจากการสั่งสมชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลานานจนเป็นที่
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ยอมรับโดยแพร่หลายของประชาชนทั่วไปว่าสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านั นมีคุณภาพ

และมีแหล่งที่มาเป็นที่น่าเชื่อถือ และท้าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื อสินค้าหรือใช้บริการซ ้าอีก  

โดยที่กู๊ดวิลล์มีลักษณะส้าคัญคือ เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

มีมูลค่าที่อยู่นอกเหนือจากราคาปกติของสินค้า บริการ หรือกิจการ โดยที่สามารถประเมินมูลค่า

ของกู๊ดวิลล์ได้โดยการคาดหมายจากผลประโยชน์อันพึงจะได้รับล่วงหน้า และมีลักษณะพิเศษคือจะ

ติดอยู่กับเครื่องหมายการค้า โดยจะแยกออกมาเป็นเอกเทศมิได้ แต่สามารถโอนสิทธิความเป็นเจ้าของ

กู๊ดวิลล์ไปพร้อมกับเครื่องหมายการค้าหรือไม่ก็ได้ 

5.1.2 ปัญหาการกระท าความผิดอันเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้า 

นอกเหนือจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าในกรณีปกติที่ผู้วิจัยได้เคยกล่าวไปแล้วในบทที่  

2 ได้แก่ การล่วงสิทธิ การปลอม และเลียนเครื่องการค้าของผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็น

ความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และประมวลกฎหมายอาญาแล้วนั น ใน

ปัจจุบันยังมีการกระท้าอันเป็นการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง อันเป็นเหตุท้า

ให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั นได้รับความเสียหาย หรือเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมาย

การค้า ซึ่งในปัจจุบันยังมิได้มีกฎหมายฉบับใดในประเทศไทยที่สามารถใช้บังคับเพ่ือเป็นการคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการกระท้าดังกล่าวได้ ทั งนี  ผลจากการศึกษา วิเคราะห์ และ

เปรียบเทียบหลักเกณฑ์การคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของประเทศ

ไทยกับกฎหมายต่างประเทศ พบว่ามีการแบ่งลักษณะการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้าที่กระท้าต่อเครื่องหมายการค้าสองกลุ่ม กลุ่มแรก คือ การการละเมิดต่อกู๊ดวิลล์

ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแต่ยังมิได้จดทะเบียน เรียกว่า การละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของ

เครื่องหมายการค้าโดยการลวงขาย และกลุ่มที่สอง คือ การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่มี

ชื่อเสียงที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว ได้แก่ การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยการท้าให้เกิด

ความสับสนหลงผิด และ การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยการท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่ง

อาจอธิบายโดยสรุปได้ ดังนี  

การลวงขาย หมายถึง การกระท้าการอันเป็นการกระท้าต่อเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนโดยมิ

ชอบ ท้าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในแหล่งที่มาอันแท้จริงของของสินค้า โดยเป็นพื นฐานแนวคิดการ

คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนของระบบกฎหมายจารีตประเพณีในประเทศ
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อังกฤษ ซึ่งมีความเชื่อว่าถึงแม้เครื่องหมายการค้านั นจะยังมิได้รับจดทะเบียนตามกฎหมาย แต่หาก

เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ก็ควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นกัน ทั งนี  ไม่ว่าการ

กระท้าใด ๆ ก็ตาม หากท้าให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดว่าสินค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้า

หนึ่งเป็นสินค้าเดียวกันหรือมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับสินค้าภายใต้

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง แม้เครื่องหมายนั นจะยังมิได้จดทะเบียนก็ถือเป็นการลวงขายซึ่งเป็น

ความผิดตามกฎหมาย โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก็ได้น้าหลักการเช่นว่านี มาใช้เป็น

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการลวงขายเช่นกัน ทั งนี  ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่กล่าวอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของตนถูกลวงขายนั น 

จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ตนเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้านั นเป็นรายแรกและยังคงใช้เครื่องหมายการค้า

นั นอยู่ และผู้กระท้าผิดมีเจตนาสร้างความสับสนหลงผิดให้แก่ผู้บริโภค โดยมิจ้าต้องพิสูจน์ว่าการลวง

ขายดังกล่าวนั นเกิดความเสียหายที่แท้จริงแล้วหรือไม่ ในขณะที่ในประเทศแคนาดา ผู้กล่าวอ้างมี

หน้าที่พิสูจน์ว่า เครื่องหมายการค้าของตนมีกู๊ดวิลล์หรือชื่อเสียงทางการค้าที่อยู่ในความทรงจ้าหรือ

ความระลึกถึงในกลุ่มผู้บริโภค มีผู้ค้ารายอ่ืนเจตนาหรือประมาทเลินเล่อในการหลอกลวงผู้บริโภคโดย

แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า และตนซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่

แท้จริงได้รับความเสียหายหรืออาจจะได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในสหภาพยุโรปจะมี

บทบัญญัติว่าเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียน

แล้วเท่านั น แต่จากข้อเท็จจริงก็พบว่ามีคดีในหลายชาติสมาชิกที่น้าคดีขึ นสู่ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพ

ยุโรป ก็ยังคงยอมรับหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนจากการลวงขายซึ่งเป็น

หลักการพื นฐานของกฎหมายจารีตประเพณีอยู่เช่นกัน 

ในส่วนของการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน

แล้วนั น ใน Trademark Dilution Revision Act of 2006 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุไว้ว่าการ

กระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า มี 2 ลักษณะ ได้แก่  

1) การลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าโดยการท้าให้เกิดความสับสนหลงผิด หมายถึง 

การกระท้าการใดอันเป็นการท้าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของ

ตนเป็นเครื่องหมายเดียวกันหรือ คล้าย หรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครื่องหมาย

การค้าที่มีชื่อเสียง 
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2) การลดทอนคุณค่ าของ เครื่ องหมายการค้ า โดยการท้ า ให้ เสื่ อม เสียชื่ อ เสียง 

(Tarnishment) หมายถึง การกระท้าการใดอันก่อให้เกิดความเกี่ยวพันระหว่าง

เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้ากับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่อสาธารณชน

ในลักษณะที่เป็นการท้าร้ายชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั น 

ทั งนี  เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั นมีหน้าที่ พิสูจน์เพียงแต่ว่า 

เครื่องหมายการค้าทั งสองมีความคล้ายคลึงกัน และเครื่องหมายการค้าของตนเป็นเครื่องหมายการค้า

ที่มชีื่อเสียงแพร่หลาย มีลักษณะอันโดดเด่นโดยธรรมชาติหรือโดยมาจากเครื่องหมายการค้านั น โดยมิ

จ้าต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ที่ละเมิดนั นเป็นคู่แข่งทางการค้าในตลาดสินค้าเดียวกันกับ

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย หรือก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนขึ นแล้ว 

หรือมีความเสียหายต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าเกิดขึ นจริง ๆ แต่ประการใด 

ส้าหรับประเทศแคนาดา Trade-marks Act, R.S.C.1985 มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้

บุคคลใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วในลักษณะที่อาจจะส่งผลให้เป็นการ

ลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น” โดยการกระท้าใดจะถือเป็นการกระท้าอัน

เป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั น ศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจาก

ความเกี่ยวข้องหรือระดับการแข่งขันของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั งสองว่ามีความเกี่ยวข้องอยู่

ในหมวดหมู่ธุรกิจเดียวกัน หรือมีความเหมือนหรือคล้ายกันของสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมาย

การค้าเหล่านั น หรือไม่ โดยมิจ้าต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดของสาธารณชนที่จะเกิดขึ นจริง

เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมาย

การค้าฉบับใดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจากการ

กระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า แต่ก็มีกรอบความร่วมมือของสหภาพยุโรปที่ 

89/104/EC and 2008/95/EC แห่งรัฐสภาและคณะมนตรีของสหภาพยุโรป ที่ก้าหนดให้ชาติสมาชิก

ทั งหมดมีกฎหมายที่ต่อต้านการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่ได้สิทธิก่อน ซึ่งถือเป็นการใช้

เครื่องหมายการค้าโดยแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและเป็นอันตรายต่อเอกลักษณ์เฉพาะหรือ

ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านั น ๆ ทั งนี  ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปยังได้วางหลักเกณฑ์การ

พิจารณาว่าการกระท้าใดเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าทีได้สิทธิก่อนให้พิจารณาจาก 

ระดับความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าทั งสอง ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับ

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อนกับอีกฝ่าย ระดับชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อน 
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ระดับความโดดเด่นของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิก่อน และความน่าจะเป็นของการก่อให้เกิด

ความสับสนหลงผิดในกลุ่มผู้บริโภค ทั งนี   ศาลได้ใช้ค้าว่า “น่าจะ” ท้าให้เกิดความสับสนหลงผิด อัน

หมายถึง แค่เพียงแต่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า

ที่ได้รับสิทธิก่อน ก็ถือเป็นการท้าให้เสื่อมคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั นแล้ว โดยไม่ต้อง

พิจารณาข้อเท็จจริงในประเด็นที่ว่า การใช้เครื่องหมายการค้านั นสร้างความสับสนแก่สาธารณชนจริง

หรือไม ่

ในขณะที่ Paris Convention ก็มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจาก

การลดทอนคุณค่าเช่นเดียวกัน หากแต่มีเพียงหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงใน 

Article 6bis ที่ห้ามมิให้รับจดทะเบียนและห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ในลักษณะเป็นการท้าซ ้า การเลียนแบบ หรือการแปล อัน

จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายว่าเป็นเครื่องหมายของผู้ทีมีสิทธิได้รับประโยชน์ตาม 

Paris Convention และก้าหนดให้การท้าให้สาธารชนเกิดความสับสนหลงผิดหรือท้าลายความ

น่าเชื่อถือของเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน เป็นเหตุท้าให้เครื่องหมายการค้านั นต้องขาดความมั่นใจ

และความน่าเชื่อถือ หรือเสื่อมคุณค่าลง เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย  ทั งนี  TRIPs 

Agreement ได้มีบทบัญญัติขยายความค้าว่ามีชื่อเสียงแพร่หลาย ว่าหมายถึง เครื่องหมายการค้านั น

เป็นที่รู้จักเครื่องหมายการค้าของสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั งความเป็นที่รู้จักกันในสมาชิก

ที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมเครื่องหมายการค้า และให้ขยายความคุ้มครองไปถึงถึงสินค้าและ

บริการที่อยู่นอกเหนือการแข่งขันในตลาดเดียวกัน สินค้าและบริการที่ต่างชนิดกันก็ได้ 

จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยพบว่าไม่มีบทบัญญัติใดในสารบบของกฎหมายไทยที่ มีลักษณะ

เป็นการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเหมือนประเทศต่าง ๆ ข้างต้น ดังนี  เมื่อ

ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการกระท้าอันมีลักษณะเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าเกิดขึ น 

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเหล่านั นมักจะใช้มาตรการตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองชื่อ ในมาตรา 18 ในการห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื่อหรือชื่อทางการค้าโดยมิ

ชอบ อันเป็นเหตุให้ตนได้รับความเสียหาย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 421 ดังตัวอย่างคดีพิพาทระหว่าง 

STARBUCK และ STARBUNG ที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างมาแล้วในเบื องต้น 
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นอกจากนี  ผู้วิจัยยังพบว่า ในกฎหมายต่างประเทศที่ผู้วิจัยได้ศึกษานั น ได้มีข้อยกเว้นมิให้ถือ

ว่าเป็นการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ หากการกระท้านั นเป็น

การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าตามหลัก Fair Use กล่าวคือ เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน

ในท้านองที่เป็นเรื่องตลกขบขัน หรือเพ่ือการวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่มิใช่มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความเกลียดชังในสังคม และมิใช่เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งบทบัญญัติของ

กฎหมายในประเทศไทยก็ยังมิได้มีบัญญัติไว้เช่นกัน 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบประเด็นปัญหามาตรการทาง

กฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้านั น มีประเด็นปัญหาที่

ส้าคัญสองประการ คือ การไม่มีค้านิยามทางกฎหมายของค้าว่ากู๊ดวิลล์ และ การไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า ปัญหาทั งสองประการนี  

ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบกิจการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น

ผู้ประกอบกิจการชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ทราบดีถึงมูลค่าหรือผลประโยชน์จ้านวนมหาศาลที่ตน

ได้รับจากกู๊ดวิลล์ที่ตนสั่งสมเกียรติยศ เกียรติคุณ และความเชื่อมันของผู้บริโภคมาเป็นระยะเวลา

ยาวนานว่าสิทธิในกู๊ดวิลล์เหล่านั นของตนจะได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอและเป็นธรรมหรือไม่ 

ทั งนี  หากยังคงเพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าวและการด้าเนินคดีกับผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจาก

การลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของผู้ อ่ืนยังคงไม่มีความชัดเจน

เพียงพอ ก็จะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและกระบวนการยุติธรรมของประเทศชาติโดยตรง  ดังค้า

กล่าวที่ว่า “ไม่มีผู้ใดที่สมควรใช้ประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวพืชผลบนผืนดินที่ตนมิได้หว่านเมล็ด”  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการ

ละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของในประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา 

และสหภาพยุโรป ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ Paris Convention และ TRIPs 

Agreement นั น ผู้วิจัยเห็นว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ เครื่องหมาย

การค้า พ.ศ.2534 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมถึงการคุ้มครองคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการ

ละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนในประเทศ

ไทยแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี  
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5.2.1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ จากการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ใน
ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2534 

โดยด้าเนินการ ดังนี  

ประการแรก 

แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้มีค้านิยามของ

ค้าว่า “กู๊ดวิลล์” เพ่ือความชัดเจน ดังนี  

“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี  

[…] 

“กู๊ดวิลล์” หมายความว่า ค่าความนิยมและเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไม่

ว่าเครื่องหมายการค้านั นจะได้จดทะเบียนตามกฎหมายนี แล้วหรือไม่ก็ตาม  

เพ่ือประโยชน์แห่งการคุ้มครองกู๊ดวิลล์  ให้ถือว่ากู๊ดวิลล์เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งในจ้าพวก

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน มีราคาและยึดถือไว้เพ่ือตนได้ โดยมูลค่าของกู๊ดวิลล์นั นอาจค้านวณได้จากการ

ผลประโยชน์ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั นพึงจะได้รับล่วงหน้า 

ประการที่สอง 

แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงใน

เครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยจากการลวงขาย ซึ่งแต่เดิมในมาตรา 46 แห่ง

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการลวงขายแต่ไม่ชัดเจน

เพียงพอส้าหรับการคุ้มครองกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในทางปฏิบัติ โดยควรแก้ไข

บทบัญญัติในมาตรา 46 จากเดิม 

“มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดีเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด

ทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ 

บทบัญญัติมาตรานี ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน 

ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอ่ืนซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

นั น” 
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เป็นดังนี  

“มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดีเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด

ทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ 

บทบัญญัติมาตรานี ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน 

ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอ่ืนซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

นั น 

การลวงขายตามวรรคก่อน หากเป็นการโฆษณาหรือการน้าเสนอเชิงพาณิชย์ อันมีลักษณะ

เป็นการแสดงถึงเครื่องหมาย ข้อความ ลักษณะส้าคัญ รูปลักษณ์ คุณภาพ หรือแหล่งก้าเนิดของสินค้า

หรือบริการในทางท่ีน่าจะก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชน ท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือกระท้าการ

ใด ๆ อันเป็นละเมิดต่อกู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าชอบที่จะเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนในความเสียหายต่อกู๊ดวิลล์อันเกิดจากการลวงขายเช่นว่านั นด้วย” 

ประการที่สาม 

เพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองกู๊ดวิลล์จากการละเมิดชื่อเสียงในเครื่องหมาย

การค้า เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังมิได้มีบทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติไว้

เป็นการเฉพาะ โดยบัญญัติขึ นใหม่เป็นมาตรา 109 ทวิ และให้มีบัญญัติอันมีลักษณะต่อไปนี  

“มาตรา 109 ทวิ ห้ามมิให้กระท้าการใด ๆ อันเป็นการส่งผลให้เป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ด

วิลล์ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของผู้อื่น 

การกระท้าอันเป็นเป็นการส่งผลให้เป็นการลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้า

ของผู้อื่นตามวรรคแรก ให้หมายความรวมถึง 

(1) การท้าให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนว่าเครื่องหมายการค้าของตนเหมือน หรือ

คล้าย หรือมีความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน 

(2) การท้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยมีลักษณะที่เป็นการท้าร้ายชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า

ที่มีชื่อเสียงนั นต่อสาธารณชน” 

ทั งนี  โดยมิจ้าต้องพิจารณาว่าจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการชนิดหรือ

จ้าพวกที่เหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ 

ประการที่สี่ 
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เพ่ิมเติมบทบัญญัติอันเป็นข้อยกเว้นความผิดของการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้า เพ่ือความเป็นธรรมของผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตตามหลัก Fair Use โดย

บัญญัติขึ นใหม่ เป็นมาตรา 109 ตรี แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยมี

บทบญัญัติอันมีลักษณะ ดังนี  

“มาตรา 109 ตรี ให้การกระท้าอันมีลักษณะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตไม่ถือ

เป็นความผิดตามมาตรา 109 ทวิ 

การใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต หมายความรวมถึง การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนใน

ท้านองที่เป็นเรื่องตลกขบขัน หรือเพ่ือการวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่มิใช่มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือให้เกิดความเกลียดชังในสังคม และมิใช่เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” 

5.2.2 แก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษทางอาญา และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการ
ลดทอนคุณค่าของกู๊ดวิลล์ในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 

จากข้อเสนอแนะในเรื่องของค้านิยามข้างต้น เมื่อมีค้านิยามตามกฎหมายของกู๊ดวิลล์ใน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 รวมไปถึงลักษณะการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่า

ของกู๊ดวิลล์ในเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้วิจัยจึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ

ก้าหนดบทลงโทษทางอาญาส้าหรับผู้กระท้าความผิดและก้าหนดแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เพ่ือเยียวยาผู้เสียหายจากการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า เพ่ือให้การคุ้มครองกู๊วิลล์จากการ

ละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยด้าเนินการ ดังนี  

 ประการแรก 

แก้ไขเพ่ิมเติมบทก้าหนดโทษทางอาญาของการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของ

เครื่องหมายการค้าในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยอ้างอิงบทก้าหนดโทษทาง

อาญาตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับการค้า โดยบัญญัติขึ นใหม่เป็นมาตรา 

109 จัตวา โดยมีบทบัญญัติอันมีลักษณะ ดังนี  

“มาตรา 109 จัตวา บุคคลใดกระท้าการอันเป็นความผิดฐานลวงขายตามมาตรา 46 วรรค

สาม หรือฝ่าฝืนมาตรา 109 ทวิ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั ง

จ้าทั งปรับ 
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ความผิดตามวรรคแรก เป็นความผิดอันยอมความได้” 

ประการที่สอง 

แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคุ้มครองชื่อทางการค้าและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายอันเกิดจากการกระท้าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าในพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยอ้างอิงจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิด 

และผู้วิจัยเห็นว่าการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าเป็นการสร้างความเสียหายอย่างมากแก่

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง  จึงควรน้าหลักการเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้บังคับ

เช่นเดียวกับแนวค้าพิพากษาของศาลในประเทศแคนาดาเคยใช้ด้วย โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ

ความลับทางการค้า พ.ศ.2545 ทั งนี  โดยบัญญัติขึ นใหม่เป็นมาตรา 109 เบญจ โดยมีบทบัญญัติอันมี

ลักษณะ ดังนี  

“มาตรา 109 เบญจ บุคคลใดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและต้องเสื่อมเสีย

ประโยชน์ อันเนื่องจากการกระท้าความผิดฐานลวงขายตามมาตรา 46 วรรคท้าย หรือ ฝ่าฝืนมาตรา 

109 ทวิ จะเรียกให้บุคคลนั นระงับความเสียหายหรือจะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้ 

ผู้ที่กระท้าความความผิดฐานลวงขายตามมาตรา 46 วรรคสาม หรือ ฝ่าฝืนมาตรา 109 ทวิ 

ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเพ่ือการนั น 

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการกระท้าความผิดตามวรรคก่อน เป็นการกระท้าโดยจง

ใจหรือมีเจตนากลั่นแกล้ง เป็นเหตุให้กู๊ดวิลล์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั นเสื่อมคุณค่าลง ให้

ศาลมีอ้านาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ นจากจ้านวนที่ศาลก้าหนดใน

วรรคก่อนได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทน 

5.2.3 แนวทางการวินิจฉัยการกระท าอันเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้า 
เนื่องจากการวินิจฉัยคดีของศาลในประเด็นที่ว่า การกระท้าใดเป็นการกระท้าอันเป็นการ

ลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือไม่ ยังคงขาดความชัดเจน ดังนั น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า

ควรน้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีของศาลในต่างประเทศซึ่งได้ศึกษาและวิเคราะห์มาแล้วในบทที่ 4 

มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคดีของศาลในประเทศไทยในประเด็นดังกล่าว ดังนี  

แนวทางการพิจารณาว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ พิจารณาจาก 

(i) ระดับความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าทั งสอง 
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(ii) ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าของทั งสองฝ่าย 

(iii) ระดับชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความเสียหาย 

(iv) ระดับความโดดเด่น หรือลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้าท่ีได้รับความเสียหาย 

(v) ความน่าจะเป็นของการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดของธารณชน 

(vi) มีลักษณะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

ทั งนี  โดยมิจ้าต้องพิจารณาว่าการกระท้านั นก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือความเสียหาย

ต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าแล้วจริงหรือไม่ 
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