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ในปัจจุบันมีการนำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายบนอีมาร์เก็ตเพลสอย่าง
แพร่หลายสร้างความเสยีหายแก่เจา้ของเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก ในพฤติการณ์นี้อีมาร์เก็ตเพลส 
ไม่ได้เป็นผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยตรง  เป็นแต่เพียงผู้ที่อนุญาตให้ผู้ขายนำสินค้าที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้ามาจัดแสดงบนพื้นที่ออนไลน์ของตนเท่านั้นหรือที่เรียกว่าเป็นผู้ละเมิดลำดับรอง  
ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของเครือ่งหมายการค้าสามารถเยียวยาความเสียหายได้โดยเครื่องมือที่สำคัญประการ
หนึ่งได้แก่การฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสที่แม้จะไม่ได้เป็น
ผู้กระทำละเมิดโดยตรงก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิดประเทศไทยยังไม่ได้บัญญัติ
เรื่องความรับผิดเพื่อการกระทำในลักษณะดังกล่าวเอาไว้โดยตรงและศาลไทยยังไม่เคยตัดสินคดีที่มี
ข้อเท็จจริงเช่นว่าน้ีมาก่อนที่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานได้ หากยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการกับ
ปัญหาอาจสร้างความเสียหายให้กับการประกอบธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้  รวมทั้งภาพลักษณ์ในด้าน
ความน่าเช่ือถือของประเทศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจถึงสภาพปญัหาของการจำหน่าย
สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทเครื่องหมายการค้าผ่านช่องทางอีมาร์เก็ตเพลส  และ
ลักษณะทั่วไปของอีมาร์เก็ตเพลส รวมถึงทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของอีมาร์เก็ตเพลส
จากการทำละเมิดของบุคลอื่น และเพื่อศึกษาถึงหลักกฎหมายและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอีมาร์เก็ตเพลสของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศเพื่อนำมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบหลกักฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกบัการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่กระทำผ่าน
อีมาร์เก็ตเพลสของประเทศไทย ทั้งนี ้ก็เพื่อค้นหาหลักเกณฑ์ความรับผิดของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสใน
กรณีที่ผู้ขายสินค้านำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายบนอีมาร์เก็ตเพลสที่เหมาะสมกับ
ระบบกฎหมายไทย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งจะค้นคว้าจากข้อมูลเอกสาร 
(Documentary Research) เป็นสำคัญ ทั้งที่เป็นข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  ตัวบทกฎหมาย ตำรา ผลงาน
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การวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ สิ่งตีพิมพ์ทางกฎหมายและข้อมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่าว 

จากการศึกษาจากการศึกษาพบว่าการที่จะให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสรับผิดในฐานละเมิดและต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายน้ันในทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเชิงทฤษฎีหรือบรรทัดฐานที่ศาล
ต่างประเทศได้วางเอาไว้ยอมรับว่ามีฐานในทางกฎหมายที่จะเรียกให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสรับผิดในทาง
แพ่งได้ในฐานะที่เป็นผู้ละเมิดลำดับรอง (Secondary Infringer) ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามระบบ
กฎหมาย ในประเทศสหรัฐอเมริกาศาลได้พัฒนาหลักกฎหมายที่เรียกว่าความรับผิดแบบมีส่วนร่วม  
(Contributory Liability) ส่วนศาลเยอรมันและฝรัง่เศสปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง โดยการวินิจฉัยถึง
การกระทำของจำเลยที่เป็นเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ประเทศจีนน้ันบัญญัติ
กฎหมายข้ึนมาเฉพาะเพื่อแก้ปัญหา แต่สำหรับประเทศไทยแนวทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุดคือ
การ คือ การปรับใช้มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปเรื่อง
ความรับผิดเพื่อการละเมิดสำหรับการกระทำของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสเองตามแนวทางของประเทศ
เยอรมนีและฝรั่งเศสเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์หรือระบบประมวล
กฎหมายลายลักษณ์อักษร 

การแก้ปัญหาจึงกระทำได้โดยการปรับใช้บทบัญญัติที่มอียู่แล้วโดยให้เจ้าของอีมารเ์ก็ตเพลสรับผิด
ในการกระทำของตนเอง โดยศาลอาจปรับใช้โดยพิจารณาจากพฤติการณ์อื่น ๆ ประกอบ รวมถึงการ
แก้ปัญหาด้านนโยบายโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับภาคเอกชน เพื่อให้ทัน
ต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลให้มีรูปแบบการกระทำละเมิดที่แตกต่าง และหลากหลายมากกว่า
ในอดีต และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนิน
ธุรกิจออนไลน์โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายกล่าวคือ การดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อสิทธิที่กฎหมาย
รับรองของบุคคลอื่น 
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Nowadays, counterfeit goods have been widely sold on E-marketplace which 

cause serious damage to trademark holders. In this circumstance, E-marketplaces do 

not directly infringe trademark but they merely allow sellers to trade goods on their 

online places which has been described as secondary infringement. Trademark holders 

may seek remedy over a trademark infringement and the most important mechanism is 

to sue E-marketplace for civil lawsuit for the wrongful act. However, under Thai Tort 

law does not provide ways in which trademark holders may claim damages from such 

infringement. So far, there have been no judicial decisions in this regard since no cases 

have ever been brought before any Thai courts. Consequently, there is no 

jurisprudence which can be used as stare decisis to make the ruling. If there are no 

clear approach to address this problem and such a situation persisted, online 

businesses will face a serious problem as well as the country's reputation and image. 

This thesis is aimed at portraying the problem associated with the selling of 

counterfeit goods on E-marketplaces as well as general characteristics of E-

marketplaces, legal theories relevant to the secondary liability of E-marketplace. In 
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addition, the thesis studied legal principles and cases which are relevant to the 

infringement of goods on E-marketplaces in Thailand and foreign countries with a view 

to analysing Thai laws so as to find criteria of liability of E-marketplaces which are 

suitable for Thai legal system. 

The methodology used in this thesis was qualitative research. All relevant 

documents, such as books, articles, past research, legal documents and other 

electronic sources were consulted as a basis for the study. 

The research found that there is a legal basis, either in theory or in jurisprudence 

rendered by courts, for holding E-marketplaces liable for any damage and pay 

compensation as secondary infringer which may differ from country to country. In the 

United States of America, the courts have developed legal principles which is so called 

contributory liability. For the German and French courts, they apply civil code by 

considering whether E-marketplace has acted intentionally or negligently. In China, the 

solution was to enact new laws. The most appropriate way for Thailand would be the 

application of Article 420 of the Civil and Commercial Code which is general principle 

for holding E-marketplaces liable for any damage in the same way as German and 

French courts have done. This is because Thailand is the civil law country so that the 

existing provisions have to be applied and relevant circumstances need to be 

considered. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จลุล่วงลงไม่ได้หากปราศจากความกรุณาและความช่วยเหลือจาก
ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล ที่ได้
สละเวลาเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ปัญหาความบกพร่องในการเขียน อีกทั้งได้แนะนำวิธีการ
เรียบเรียงเนื้อหา ตลอดจนการถ่ายทอดเทคนิคในการค้นคว้าข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
จัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ ที่มีส่วนในการสร้างแรงบรรดาล
ใจในการจัดทำหัวข้อการศึกษาวิจัยเมื่อครั้งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งได้
กรุณามาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และท่านสุดท้ายคือ ผศ.ดร. เสถียรภาพ นาหลวง ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ช่วยเหลือในการเสนอข้อคิดเห็นและเพิ่มเติมประเด็นข้อกฎหมายและ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มี
ความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ผู้เขียนยังขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เสมอมา 

ในโอกาสนี ้ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณครอบครัวฉิมวัย คอยให้กำลังใจและเป็นแรงผลักดันที่
สำคัญยิ่งให้ผู้เขียนสามารถอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ  ระหว่างที่จัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งครอบครัว
โสภาภัณฑ์ที่ให้โอกาสและส่งเสริมในด้านการศึกษาของผู้เขียนตลอดมา ทั้งนี ้ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งที่เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้ให้
คำแนะนำในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ และขอขอบคุณหัวหน้างานเมื่อครั้งปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ที่เมตตาและให้โอกาสในการใช้เวลาในการศึกษา และทุกท่านที่ยังเอ่ยไม่หมดที่
ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ซึ่งผู้เขียนจะไม่ลืมพระคุณที่ได้รับในครั้งนี้ 

อนึ่ง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้ที่
สนใจในประเด็นปัญหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
อนาคต ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติต่อไป ความดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอยก
เป็นกตเวทิตาคุณแด่ผู้มีพระคุณของผู้เขียนทุกทา่นดังที่ได้กลา่วมาข้างต้น และหากมีข้อผิดพลาดประการ
ใด ผู้เขียนต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 

 
ธีราภา ฉิมวัย 

เมษายน 2563 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

ปัจจุบันมีช่องทางการขายสินค้าที่มีความหลากหลายมากกว่าในอดีต และช่องทางที่ได้รับ
ความนิยมมาก ได้แก่ รูปแบบการค้าที่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ e-Marketplace (Electronic Marketplace) ซึ่งคำว่าอีมาร์เก็ตเพลส1 นีห้มายถึงเว็บไซต์ที่ทำ
หน้าที่เป็นตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าทั้ง
แบบค้าปลีกและค้าส่ง ที่ทำข้ึนระหว่างภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคล กับภาคประชาชนที่เป็นผู้อุปโภค บริโภคสินค้าหรือที่เราเรียกว่าการดำเนินธุรกิจแบบ 
Business to Consumer (B2C) โดยบุคคลทั้งสองฝ่ายมีเจตนาในการซื้อขายสินค้าและให้บริการ
ระหว่างกัน ซึ่งลักษณะของการดำเนินธุรกิจบนอีมาร์เก็ตเพลสนี้มีลักษณะเฉพาะอยู่ที่การมีบุคคลใน
ฐานะตัวกลางในการขายสินค้าที่อยู่ในรูปแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าโดย
ไม่ต้องผ่านตัวแทนจำหน่ายได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าไปได้ทั่วโลก ซึ่งเหตุที่ได้รับ
ความนิยมเช่นน้ีก็เพราะอีมาร์เก็ตเพลสนี้จะเปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัดที่ได้รวบรวม
สินค้าจำนวนมากที่จะมีแผนกต่าง ๆ  จำแนกประเภทสนิค้าออกเปน็หมวดหมู่เพียงแต่อีมารเ์ก็ตเพลสเป็น
ห้างสรรพสินค้าที่อยู่บนโลกออนไลน์ มีหน้าแคตตาล็อกที่เปรียบเสมือนช้ันวางสินค้า ที่ผู้ซื้อสามารถ
เลือกสรรสนิค้าได้ตามต้องการ มีการจดักิจกรรมสง่เสรมิการขายเพื่อดึงดูดผู้ซือ้ให้เข้ามาทำการซื้อขาย
กันอย่างเป็นระบบ ผู้ซื้อสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลสินค้าทั้งที่เป็นข้อความ รูปภาพ และสื่อมัลติมีเดีย
อื่น ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ
อุปกรณ์สื่อสารชนิดอื่นใด ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

 
1 e-Marketplace นั้นมีการถอดความเป็นภาษาไทยได้หลายแบบ เช่น ตลาดกลางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางด้านการซื้อ
ขายในโลกออนไลน์ แต่ในวิทยานิพนธ์นี้ผู้เขียนจะใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าเพื่อความกระชับและ  
สื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน  
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เพียงแค่เช่ือมต่ออุปกรณ์สื่อสารกับระบบอินเทอร์เน็ตก็จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ ผู้ขาย
สินค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย โดยผู้ขายไม่ต้องมีหน้าร้านเพื่อขายสินค้า ไม่ต้องมีการกักตุนสินค้า 
จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนทางธุรกิจ และเนื่องจากเป็นการทำธุรกรรมอิเล็กซ์ทรอ
นิกส์ทำให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจ ครอบคลุมไปได้ทั่วโลกและไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องของ
เวลาและสถานที่ ทำให้การประกอบธุรกิจสามารถเกิดข้ึน ณ ที่แห่งใดได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้การซือ้ขายสนิค้าและบรกิาร ในรูปแบบอีมารเ์ก็ตเพลสมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลที่
อยู่ในฐานะผู้ขายสินค้าและบริการนี้ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ประกอบกิจการขาย
สินค้าและบริการ ทั้งที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)2 และ Enterprises3  

นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้วสิ่งที่ทำให้อีมาร์เก็ตเพลสได้รับความนิยมและมีอัตราการ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องคือ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของอีมาร์เก็ตเพลสที่ได้พัฒนาความ
น่าเช่ือถือในการดำเนินธุรกิจ โดยประสานความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)4 รวมไปถึงทั้ง
ในด้านช่องทางการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ให้คำแนะนำข้อมูล ความรู้ผู้ขาย โฆษณา แพลตฟอร์มให้
เป็นที่รู้จักมีการทำโปรโมช่ันร่วมกับร้านค้า ช้ีแจงข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูล  
เพื่ อเสนอบริการอื่นต่อไป ทั้ งนี้  ก็ เพื่อผลักดันให้ เกิดระบบนิเวศทางการค้าในโลกออนไลน์  
(e-Commerce Ecosystem) หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค ซื้อขายสินค้าและบริการ
ประเภทต่าง ๆ เนื่องด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีหน้าร้านเพื่อขายสินค้า  
ไม่ต้องมีการกักตุนสนิค้า จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนทางธุรกิจ ทำให้การทำธุรกรรม
ต่าง ๆ ในทางธุรกิจครอบคลุมไปได้ทั่วโลกและไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ทำให้การ
ประกอบธุรกิจสามารถเกิดข้ึน ณ ที่แห่งใดได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การซื้อขายสินค้าและ
บริการ ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลที่
อยู่ในฐานะผู้ขายสินค้าและบริการนี้ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ประกอบกิจการขายสินค้า

 
2 SMEs หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการ e-Commerce น้อยกว่า 50 ล้าน

บาทต่อปี 
3 Enterprises หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการ e-Commerce มากกว่า

หรือเท่ากับ 50 ล้านบาทต่อปี 
4 ธนาคารแห่งประเทศไทย, การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจของ

ธนาคารพาณิชย์ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform), ค้นวันที่ 12 
ธันวาคม 2562 จาก  https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2561/ 
n0761t_ annex.pdf 
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และบริการ ทั้งที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)5 และ Enterprises6 โดยผู้ขายสามารถ
นำสินค้าไปจำหน่ายได้หลายช่องทางผ่านระบบออนไลน์ 

ในปัจจุบันสามารถพบเห็นการขายสินค้าบนอีมาร์เก็ตเพลสที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชัน ยกตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ อาทิ Alibaba7 จากประเทศจีน 
eBay8 Amazon9 จากสหรัฐอเมริกา Lazada10 จากประเทศเยอรมนี Shoppee11 จากประเทศ
สิงคโปร์ 11street.com12 จากประเทศเกาหลีใต้ และ Weloveshopping13 และ Thaitrade.com14 
ของประเทศไทย เป็นต้น สินค้าที่จำหน่ายอยู่บนอีมารเ์ก็ตเพลสมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันตั้งแต่
สินค้ากลุ่มความงาม เครื่องประดับ เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  

แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าอีมาร์เก็ตเพลสจะเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก แต่ปัญหาที่ตามมาจากการซื้อขายสินค้าผ่านอีมาร์เก็ตเพลสคือการจำหน่ายสินค้า
ลอกเลียนแบบที่มีลักษณะเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้า สินค้าลอกเลียนแบบดังกล่าวนั้นตรงกับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Counterfeit Goods” ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเภทเครื่องหมายการค้า เป็นการกระทำโดยผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่จะได้รับจากขาย
สินค้าที่มีช่ือเสียงโดยผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าของแท้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
5 SMEs หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการ e-Commerce น้อยกว่า 50 ล้าน

บาทต่อปี  
6 Enterprises หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการ e-Commerce มากกว่า

หรือเท่ากับ 50 ล้านบาทต่อปี 
7 Alibaba, Retrieved October 29, 2017, https://www.alibaba.com/  
8 E-Bay, Retrieved October 29, 2017 from https://www.ebay.com/  
9 Amazon, Retrieved October 29, 2017 from https://www.amazon.com/  
10 Lazada, Retrieved October 29, 2017 from https://www.lazada.co.th/  
11 Shoppee, Retrieved October 29, 2017, https://shopee.co.th/  
12 11street.Com, Retrieved October 29, 2017 from http://www.11street.co.th 

/html/th/main.html  
13 Weloveshopping, Retrieved October 29, 2017 from https://portal.welove 

shopping.com/  
14 Thaitrade, Retrieved October 29, 2017 from https://www.thaitrade.com/  
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โดยมากจะเป็นการลอกเลียนรูปแบบของสินค้า ลวดลาย บรรจุภัณฑ์เครื่องหมายการค้าและฉลาก 
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ไม่มีกำลังในการซื้อสินค้าของ “แท้” โดยที่ตัวผู้บริโภคเองอาจจะ
ทราบถึงความ “ปลอม” ของสินค้าน้ัน ๆ จากทั้งราคาที่ต่ำกว่าสินค้าจริงอย่างเห็นได้ชัด หรือตำหนิที่
พอสังเกตได้ด้วยสายตา ซึ่งผู้ที่นำสินค้ามาขายเป็นบุคคลที่มิใช่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสแต่เป็นการ
จำหน่ายสินค้าโดยผู้ขายออนไลน์ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มที่เป็นผู้นำสินค้าที่
ละเมิดมาจำหน่าย โดยจะมีการนำภาพสินค้ามาแสดงในร้านค้า ซึ่งจะมีการระบุรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อเทียบกับราคาสินค้าที่ถูก
กฎหมาย จำนวนสินค้าที่มีในคลังสินค้า (Stock) ซึ่งจำนวนสินค้าที่มีในคลังสินค้าน้ีมักจะมีจำนวนมาก
ตั้งแต่หลักร้อยถึงพันช้ิน ยี่ห้อสินค้าจะมีการระบุว่าเป็นสินค้ายี่ห้อใดซึ่งบางกรณีก็มีการะบุว่าเป็น
สินค้าที่เป็นของแท้ถูกต้องตามกฎหมายแต่บางกรณีผูข้ายก็มิได้ระบุว่าเป็นสินค้าย่ีห้อใด แต่หากผู้ซื้อดู
รูปภาพสินค้าประกอบก็พอที่จะทราบได้ว่าเป็นตราสินค้ายี่ห้อใด รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกั บ
สถานที่ที่ จัดส่งสินค้าว่าสินค้าได้ ถูกจัดส่ งมาจากที่ ใด บางกรณีก็ เป็นสินค้าที่ ถูกจัดส่งจาก
ภายในประเทศ และบางกรณีก็เป็นสินค้าที่จะถูกจัดส่งจากต่างประเทศซึ่งโดยมากจะมาจากประเทศ
จีน เป็นต้น  

การจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบนั้นเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right)
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย และทำให้
สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของเครื่องหมายการค้า ในทางปฏิบัติเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าที่ได้รับความเสียหายมักจะดำเนินคดีกับเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสก่อนที่จะดำเนินคดีกับผู้นำสินค้า
มาขาย เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะในบางครั้งการหยั่งทราบถึงตัวตนของผู้ขายสินค้าทำได้ไม่ง่ายดายนัก
เพราะเป็นผู้ขายมีการใช้นามแฝงหรือมีการสมัครเข้าใช้งานโดยมิได้ระบุช่ือหรือนามสกุลที่แท้จริง 
รวมถึงปัจจัยที่ว่าการดำเนินคดีกับผู้ขายสินค้าที่เป็นผู้ค้ารายย่อยอาจไม่เกิดประสิทธิผลในการฟ้องคดี
เท่าที่ควร เพราะความเสียหายที่เจา้เครื่องหมายการค้าเรียกร้องให้ชดใช้เป็นตัวเงินน้ันอาจมีมูลค่าของ
ความเสียหายที่คิดเป็นจำนวนเงินที่สูง เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงหันมาดำเนินคดีกับเจ้าของ  
อีมาร์เก็ตเพลส แทน ตัวอย่างคดีในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องความรับผิดของเจ้าของอีมาร์เก็ต
เพลส คือคดี  ระหว่าง Gucci America, Inc. et al v. Alibaba Group Holding Ltd on May 
201515 ในกรณีนี้ Kering ที่เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังอย่างเช่น Gucci 
Balenciaga Yves Saint Laurent ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงปารสีของประเทศฝรัง่เศส ได้ย่ืนคำร้องต่อ

 
15 Nate Raymond, Alibaba Sued by Luxury Brands Over Counterfeit Goods, 

Retrieved October 29, 2017 from https://www.recode.net/2015/5/16/11562688/alibaba-
sued-by-luxury-brands-over-counterfeit-goods. 
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ศาลที่ศาลรัฐบาลกลางของเมืองแมนฮัตตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวหาว่าบริษัท Alibaba 
Group Holding Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Alibaba) ให้การโฆษณาในเว็บไซต์และบริการที่จำเป็น 
อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ขายสินค้าปลอมให้กับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงอำนวยความ
สะดวกและส่งเสรมิการขายสินค้าลอกเลียนแบบจำนวนมากผ่านช่องทางต่าง ๆ  ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ขาย และ
ผู้ซื้อสินค้าลอกเลียนแบบผ่านช่องทางออนไลน์ การประมวลผลบัตรเครดิต การจัดหาเงินทุน และ
บริการจัดส่งสินค้าที่มีส่วนช่วยในการขายสินค้าลอกเลียนแบบ โดยในคดีน้ีศาลได้ตัดสินว่า Alibaba 
ได้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยการอนุญาตให้มีการซื้อขายสินค้าลอกเลียนแบบที่มี
เครื่องหมายการค้าของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต ในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่เว็บไซต์ Alibaba.com, 
Taobao.com, AliExpress.com หรือที่เรียกรวมกันว่า Alibaba อีมาร์เก็ตเพลส และมีคำสั่งห้าม
จำเลยให้ไม่สามารถให้บริการหรืออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าลอกเลียนแบบของโจทก์ และ
ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายในราคา 2 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อสินค้าลอกเลียนแบบที่มีการโฆษณาอยู่
ในช่องทางต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ Alibaba 

ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าบน
แพลตฟอร์มอีมาร์เกต็เพลสเกิดข้ึนในหลายประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็ได้มีความพยายามในการบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหาโดยมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาศาลได้พัฒนาหลักกฎหมายที่ เรียกว่าความรับผิดแบบมีส่วนร่วม (Contributory 
Liability) ส่วนศาลเยอรมันและฝรั่งเศสปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง โดยการวินิจฉัยถึงการกระทำ
ของจำเลยที่เป็นเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ประเทศจีนนั้นบัญญัติกฎหมาย
ข้ึนมาเฉพาะเพื่อแก้ปัญหา มีการกำหนดให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสต้องรับผิดหากจงใจให้การอำนวย
ความสะดวกในการจัดเก็บ ขนส่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ 
เป็นต้น  

สำหรับในประเทศไทยแม้ว่าการค้าขายบนอีมาร์เก็ตเพลสได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่
กลับพบว่าหากเกิดกรณีที่มีการขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอีมาร์เก็ตเพลสและเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าประสงค์จะดำเนินคดแีพ่งกับเจา้ของอีมาร์เกต็เพลส กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ของ
ประเทศไทยยังไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการศึกษา คือ ปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้หลักกฎหมายมาตรา 420 
และมาตรา 432 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อใช้กับกรณีปัญหาการละเมิดเครื่องหมาย
การค้าบนอีมาร์เก็ตเพลส  

การที่จะให้เกิดความรับผิดทางแพ่งกับผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้า
จะสามารถดำเนินคดีละเมิดทางแพ่งแก่ผู้กระทำละเมิดได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักทั่วไปของกฎหมาย
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ลักษณะละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 42016 ซึ่งจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ที่ได้มีผู้ใด
จงใจที่จะละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิที่มีอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้าทำให้  
ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย หากมีการใช้มาตรานี้ในการฟ้องร้องเจ้าของ 
อีมาร์เก็ตเพลสจะก่อให้เกิดความยุ่งยากบางประการ กล่าวคือ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสนั้นเองไม่ได้เป็น
ผู้กระทำความผิดโดยตรงที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะสามารถเรียกร้องให้รับผิดได้ตามมาตรา 420 
แต่ผู้ที่กระทำความผิดลำดับแรก (Primary Wrongdoer) ในกรณีนี้ คือบุคคลที่นำสินค้ามาขายบน 
อีมาร์เก็ตเพลส เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสเป็นแต่เพียงผู้ที่อำนวยความสะดวก (Facilitate) ให้กับผู้ขายด้วย
วิธีการอัตโนมัติต่าง ๆ เพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้เข้ามาสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางของตน โดยการมีลักษณะเป็น
การฝากขายสินค้าและเมื่อสินค้าถูกสั่งซื้อ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจะหักกำไรจากการขายสินค้าตาม
อัตราที่กำหนดในเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้า ตามกฎหมายไทยน้ันหากจะให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ที่กระทำ
ความผิดโดยตรงรับผิดเพื่อละเมิด ก็จะต้องปรับใช้หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อบุคคลอื่น 
(Vicarious Liability) โดยเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ยกตัวอย่าง
เช่น ความรับผิดของนายจ้างจากการกระทำละเมดิของลูกจ้าง ความรับผดิของผูอ้นุบาลจากการกระทำ
ละเมิดของบุคคลวิกลจริต17 และความรับผิดของบิดามารดาจากการกระทำละเมิดของผู้เยาว์ เป็นต้น18 
แตอ่ย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงที่มีอยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสและผู้ขาย
นั้น ไม่ได้มีลักษณะเช่นเดียวกับบิดามารดากับบุตร หรือนายจ้างและลูกจ้าง จึงไม่อาจปรับบทกฎหมาย
เพื่อเรียกให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสรับผิดเพื่อบุคคลอื่นได้  

นอกจากนั้นแล้วหากจะให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสต้องรับผิดตามมาตรา 432 ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เป็นหลักการเรื่องความรับผิดร่วมกับบุคคลอื่นในการกระทำละเมิด  
อันเป็นการกระทำของบุคคลหลายคนโดยมีเจตนาร่วมกันทำนองเดียวกันกับตัวการร่วมตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยพฤติการณ์นั้น อาจทำพร้อมกัน ทำคนละครั้ง แบ่งหน้าที่กันทำ หรือ

 
16 มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดี เสรีภาพ ก็ดี 
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 

17 มาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “นายจ้างต้องร่วมกันรับ
ผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น” 

18 มาตรา 429 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “บุคคลใดแม้ไร้
ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้
อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น” 
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อาจมีลักษณะเป็นการยุยงส่งเสริมหรือก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดในทำนองเดียวกับผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำ
ความผิดตามมาตรา 84 ประมวลกฎหมายอาญา หรืออาจเป็นการช่วยเหลือหรือการให้ความสะดวกใน
การที่ผู้อื่นกระทำความผิด ทำนองเดียวกับผู้สนับสนุน ตามมาตา 86 ประมวลกฎหมายอาญาก็ได้ แต่สิ่ง
ที่สำคัญคือการกระทำความผิดดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นการกระทำโดยจงใจและต้องมีเจตนาร่วมในการ
กระทำความผิดด้วยกัน19 แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 432 นี้จะมิได้มีข้อจำกัดในการตีความที่
ต้องตีความอย่างเคร่งครัดตามมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา รวมไปถึงการพิสูจน์หลักเกณฑ์
ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็มิได้อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับการพิสูจน์
องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา แต่อย่างไรก็ดีจากการศึกษาพบว่าบทบัญญั ติ
มาตรา 432 นี้ยังมีอุปสรรคในการปรับใช้ เพราะเหตุว่าในการที่ผู้ทรงสิทธิที่ต้องการดำเนินคดีกับ
เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสเป็นผู้ทำละเมิดโดยจงใจให้เขา
เสียหายโดยผิดกฎหมาย หรือเป็นบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิด กล่าวโดยสรุป 
บุคคลที่เป็นตัวกลางในการขายสินค้าอย่างอีมาร์เก็ตเพลส จะมีความรับผิดทางแพ่งในฐานะที่มีส่วน
ช่วยในการสนับสนุนให้มีการขายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อจงใจหรือมีเจตนาร่วมกัน
กับผู้ที่นำสินค้ามาขายมาขายบนอีมาร์เก็ตเพลส แต่ในทางปฏิบัติมักไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของ 
อีมาร์เก็ตเพลสเป็นผู้ขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าเสียเอง มีแต่เพียงผู้ขายสินค้าเท่านั้นที่เป็นผู้ที่
จงใจที่จะขายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ทำให้ผู้ทรงสิทธิเสียหาย การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
จะมีสิทธิที่จะขอให้ศาลบังคับให้ผู้ละเมิดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอีมาร์เก็ตเพลส 
กับผู้ขายสินค้าที่ละเมิดมีเจตนาอย่างเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่ผู้ทรงสิทธิที่ได้รับความ
เสียหายจะสามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส จงใจที่จะกระทำละเมิด โดยมี
เจตนาร่วมกับผู้ขายสินค้าหรอืเป็นผูยุ้ยงสง่เสรมิหรือช่วยเหลือในการทำละเมดิ จากการจำหน่ายสินค้า
ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นไปได้โดยยาก 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเห็นได้ว่ากฎหมายไทยยังคงไม่มีบทบัญญัติที่สามารถปรับใช้ในกรณีที่
เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการฟ้องร้องให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสรับผิดในทางแพ่งได้ ถ้าหากปัญหาที่
กล่าวมาข้างต้นยังไม่ได้รับการแก้ไข สิ่งที่ตามมาคือการลุกลามของปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า 
เพราะด้วยลักษณะการทำธุรกิจการขายสินค้าแบบอีมาร์เก็ตเพลสมีแนวโน้มเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
หากความรับผิดทางกฎหมายของเจ้าของพื้นที่เว็บไซต์อย่างอีมาร์เก็ตเพลส ไม่ได้ถูกกำหนดไว้โดยชัด
แจ้งหรือไม่ได้มีมาตรการทางกฎหมายที่เข้ามากำกับดูแล ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายกับ เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในฐานะผู้ทรงสิทธิเหนือเครื่องหมายการค้าได้ เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

 
19 เพ็ง เพ็งนิติ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545), หน้า 2. 
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ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มูลค่าทางเศรษฐกิจในที่นี้ประกอบด้วยปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน อาทิ 
คุณภาพและช่ือเสียงของตัวสินค้า รวมถึงระยะเวลาในการสร้างความนิยมให้กับสินค้า และยังรวมไป
ถึงการลงทุนทางเทคโนโลยีในการค้นคว้า การลงทุนในการทำโฆษณา เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามูลค่าทาง
เศรษฐกิจของทรัพย์สินทางปัญญาน้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยในหลายด้านและการกระทำละเมิดต่อทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้ทรงสิทธิย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิในหลายด้านเช่นเดียวกัน ทั้งใน
เรื่องการเสื่อมเสียช่ือเสียงจากคุณภาพของสินค้าที่ได้มีการทำปลอมข้ึน เนื่องจากเป็นสินค้าที่ด้อย
คุณภาพกว่า การขาดกำไรของผู้ทรงสิทธิจากการที่ประชาชนหันไปซื้อสินค้าปลอมมากกว่าซื้อสินค้า
จริงของผู้ทรงสิทธิ เป็นต้น  

การที่ประเทศไทยไม่สามารถปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาในการกำหนดความรับผิด
ทางแพ่งของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส อาจก่ออุปสรรคในการผลักดันประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแห่ง
ปัญญาและการเรยีนรู้ เนื่องจากการสร้างสรรค์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน โดยทั่วไปแล้วเจ้าของ
สิทธิมักต้องอาศัยการลงทุนและใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากในการสร้างสรรค์ ซึ่งเมื่อเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะและระยะเวลาในการสร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ข้ึนเพื่อแสวงหาประโยชน์อันควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจากทรัพย์สินทางปัญญาของตน 
แม้ผู้ทรงสิทธ์ิจะสามารถป้องกันและปราบปรามการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้กระทำละเมิด
เครื่องหมายการค้าของตนได้โดยอาศัย มาตรา 108 ถึงมาตรา 110 ประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา
ได้ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีการให้ความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ทรงสิทธ์ิไม่
ควรถูกจำกัดอยู่เพียงเท่านั้น ผู้ทรงสิทธิสมควรได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง โดยการกำหนดให้มี
ความรับผิดทางแพ่งเอาไว้ด้วย มิเช่นนั้นย่อมส่งทำให้ผู้ทรงสิทธิขาดแรงจูงใจในการลงทุนและการ
พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่อไป 

นอกจากนี้การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส 
อาจส่งผลกระทบในด้านความเช่ือถือจากประเทศคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นการถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่
ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List: PWL) ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม PWL ต่อเนื่อง
ยาวนานถึง 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2560 ตามมาตรา 301 (Section 301) ในพระราชบัญญัติ
การค้าปี ค.ศ. 1974 (Trade Act of 1974) ซึ่งว่าด้วยการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า
ของสหรัฐอเมริกา ใช้กับประเทศคู่ค้าที่ละเมิดข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศไม่ให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ20 รวมถึงในปัจจุบันสหภาพยุโรปได้จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ใน

 
20 สหรัฐอเมริกาเห็นว่ารัฐบาลไทยให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงพอ อันได้แก่ 

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์ซีดีและซอฟต์แวร์ทั้งทางด้านบันเทิงและธุรกิจเกิดข้ึน
อย่างแพร่หลายรวมถึงการขโมยสัญญาณรายการโทรทัศน์ และสัญญาณเคเบิล ซึ่งห้างสรรพสินค้า
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กลุ่มประเทศที่สหภาพยุโรปมีความกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาน้อย โดย
ระบุไว้ในรายงานการเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission: EC) ซึ่งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 EC ได้เผยแพร่รายงานการเฝ้าระวังการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา (Counterfeit and Piracy Watch List) เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของ EC ในเรื่องระบบการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่สาม (Communication 
on balanced IP Third Countries) ที่ระบุให้การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศนอกสหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของสหภาพยุโรป  

วัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานดังกล่าวก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งรัฐบาลและ
หน่วยงานกำกับดูแลด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนอกสหภาพยุโรป
ให้ความสำคัญถึงการใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาบนทุกช่องทาง และมุ่งเน้นการสรา้งความตระหนักรูข้องผูบ้รโิภคให้ทราบถึงความเสี่ยงของการ
บริโภคสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากแหล่งต่างๆที่ระบุในรายงาน โดยวิธีการรวบรวมข้อมูล
ของ EC จะจัดทำและรวบรวมแบบสอบถามเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการณ์การ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานอกสหภาพยุโรป ประกอบด้วยหลายภาคส่วน อาทิ ภาคเอกชน สมาคมที่
เป็นตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย สภาหอกาค้า ตลอดจนองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนำข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลกับ
ข้อมูลจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EUIPO) สำนักตำรวจยุโรป (Europol) 
และข้อมูลที่ได้รวบรวมจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อจัดทำเป็นรายงาน ในรางานการเฝ้าระวัง
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคณะกรรมาธิการยุโรปปี 2018 ได้ระบุว่าแพล็ตฟอร์ม Lazada 
เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าประเภทกีฬาที่เป็นของยุโรป สินค้าฟุ่มเฟือย และอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึง  
แบรนด์แฟช่ันและสมาคมต่าง ๆ ที่ต่อสู้กับการปลอมแปลง สืบเนื่องจากการมียอดขายที่ สูงข้ึนของ

 
พันธ์ุทิพย์พลาซ่า ถูกระบุ ว่าเป็นตลาดสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างรุนแรง โดย
สหรัฐอเมริกาให้เหตุผลว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายและบทลงโทษที่เข้มงวดเพียงพอที่จะรับมือกับ
การละเมิดสิทธิบัตร USTR ยังอ้างว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
และรองเท้าอย่างกว้างขวาง โดย USTR ระบุพื้นที่สีแดงที่ละเมิดทรัพย์ลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะซอฟแวร์ที่
ใช้ในด้านธุรกิจต่าง ๆ และเพื่อความบันเทิง ได้แก่ ย่านพันธ์ุทิพย์พลาซ่า มาบุญครอง พัฒน์พงษ์ 
คลองถม เป็นต้น ; “10 ปีที่รอคอย สหรัฐ ปรับไทยพ้นสถานะ 'PWL'," ประชาชาติธุรกิจ (21 
ธันวาคม 2560), ค้นวันที่  12 ธันวาคม 2562 จาก  https://www.prachachat.net/economy/ 
news-90997   
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สินค้ากีฬาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของปลอม, เสื้อผ้ารองเทา้, รถยนต์และอะไหล่รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริม อัญมณีและสินค้าหรูหรา ผู้มีส่วนได้เสียยังรายงานถึงอุปสรรคในการ
นำสินค้าสินค้าปลอมออกจากเว็บไซต์ การตอบสนองที่ล่าช้า ข้อกำหนดของการบังคับใช้กฎหมายที่
เข้มงวดอย่างไม่สมเหตุสมผล เวลาในการดำเนินการที่ยาวนานและความไม่สอดคล้องกันในการ
จัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี้ในรายงานยังระบุถึงข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจสอบเชิงรุก ที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนและการลบรายช่ือสินค้าปลอมในระบบที่ไม่
เข้มแข็ง รวมถึงความร่วมมืออย่างไม่เพียงพอกับผู้ทรงสิทธิและการขาดการลงทุนและใช้งาน
เทคโนโลยีการตรวจจับอัตโนมัติ21  

เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยที่ใช้คุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบนัยังคงเป็นการวางหลกัเกณฑ์อย่างกว้าง หากเป็นการดำเนินคดีเพือ่เรียก
ค่าเสียหายทางแพ่งก็ต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมายลักษณะละเมิด จึงไม่สามารถเอาผิดแก่ผู้ที่ให้การ
สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในการจำหน่าย สินค้าที่เกิดจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้  
อีกทั้งไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงเกณฑ์การรับรู้ของอีมาร์เก็ตเพลสว่าได้รู้หรือควรได้รู้ว่ามีการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอีมาร์เก็ตเพลส ทั้งที่เป็นตัวบทกฎหมายหรือคำพิพากษาของศาลที่จะ
นำมาเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดความรับผิดให้กับอีมาร์เก็ตเพลสได ้ซึ่งกฎหมายที่สามารถนำมาปรับ
ใช้ได้ในกรณีนี้จะเป็นลักษณะโทษทางอาญา ซึ่งวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่
แท้จริงแล้วเป็นสิทธิของเอกชน22 เมื่อเกิดความเสียหายข้ึนไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากการแสวง
ประโยชน์ทางการค้า รวมถึงการเสื่อมเสียช่ือเสียงก็ตาม ผู้ทรงสิทธ์ิสมควรมีช่องทางทางกฎหมายในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดโดยมิถูกจำกัดให้ใช้สิทธิในการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิด
เท่านั้น ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการกำหนดความรับผิดทางแพ่งสำหรับบุคคลที่เป็นคนกลางอย่าง 
อีมาร์เก็ตเพลสเอาไว้ด้วยจึงจะสมดังเจตนารมณ์ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวกับการค้า (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: 
TRIPS) ที่ระบุถึงสิทธิที่มีในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของเอกชน ดังนั้น จึงเห็นควรศึกษาวิเคราะห์
หลักเกณฑ์ความรับผิดทางแพ่งของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสในกรณีที่ผู้ขายสินค้านำสินค้าที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายบนอีมาร์เก็ตเพลสที่เหมาะสมกับระบบกฎหมายไทย โดยจะศึกษาจาก
หลักกฎหมาย แนวคำพิพากษา ประกอบกับทฤษฎีทางกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อค้นหา
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป 

 
21 European Commission, Counterfeit and Piracy Watch List, Retrieved October  

29, 2017 from http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc _157564.pdf  
22 Article 4 of TRIPs A greement  
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1.2 โจทย์วิจัย 

หลักเกณฑ์ความรับผิดของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสในกรณีที่ผู้ขายสินค้านำสินค้าที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายบนอีมาร์เก็ตเพลสที่เหมาะสมกับระบบกฎหมายไทยนั้นควรเป็น
อย่างไร 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

ในปัจจุบันมีการนำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายบนอีมาร์เก็ตเพลสอย่าง
แพร่หลายจนสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก การขายในลักษณะนี้
เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส ไม่ได้เป็นผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยตรง เป็นแต่เพียงผู้ที่ อนุญาตให้
ผู้ขายนำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจัดแสดงบนพื้นที่ออนไลน์ของตนเท่านั้นหรือที่เรียกว่า
เป็นผู้ละเมิดลำดับรอง ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเยียวยาความเสียหายได้โดย
เครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งได้แก่การฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของ   
อีมาร์เก็ตเพลสที่แม้จะไม่ได้เป็นผู้กระทำละเมิดโดยตรงก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายแพ่งลักษณะ
ละเมิดประเทศไทยยังไม่ได้บัญญัติเรื่องความรับผิดเพื่อการกระทำในลักษณะดังกล่าวเอาไว้โดยตรง
และศาลไทยยังไม่เคยตัดสินคดีที่มีข้อเทจ็จริงเช่นว่าน้ีมาก่อนที่สามารถใช้เป็นบรรทดัฐานได้ หากยังไม่
มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการกับปัญหาอาจสร้างความเสียหายให้กับการประกอบธุรกิจบนโลก
ออนไลน์ได้ รวมทั้งภาพลักษณ์ในด้านความน่าเช่ือถือของประเทศ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการ
แก้ปัญหาในเรื่องนี้โดยปรับใช้กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิดตามแนวทางการแก้ปัญหาของกฎหมายของ
ประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส โดยของประเทศไทยนั้นจะต้องปรับใช้มาตรา 420 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อเป็นฐานในการเรียกร้องให้เจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส รับผิดในฐานะที่เป็น
ผู้กระทำละเมดิโดยตรงในความเสียหายที่เกดิข้ึนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากปรากฏพฤติการณ์
ว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส นั้นได้กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้า 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จำกัดขอบเขตการศึกษาในเรื่อง ความรับผิดในทางแพ่งเท่านั้น โดยศึกษา
กฎหมายของประเทศไทยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 มาตรา 432 ประกอบ
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มาตรา 44 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และกฎหมายของต่างประเทศ อันได้แก่ 
กฎหมายลักษณะละเมิดและกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
เยอรมนี ประเทศฝรั่งเศสและสาธารณรัฐประชนจีน ประเด็นที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ คือ ความรับผิดในทางอาญา ซึ่งได้แก่ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่บัญญัติอยู่ในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 276 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในมาตรา 108-110 และ
การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 20  

 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการดำเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่ งจะค้นคว้า
จากข้อมูลเอกสาร (Ddocumentary Research) เป็นสำคัญ ผ่านการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ  ตัวบทกฎหมาย ตำรา ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ สิ่งตีพิมพ์ทางกฎหมายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความรับผิดทางแพ่งให้กับ 
อีมาร์เก็ตเพลสจากกรณีที่มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า รวมทั้งข้อมูลจากเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary Source) 
ข้อมูลเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยนำข้อมูลเหล่าน้ันมาประกอบการศึกษาและทำ
ความเข้าใจ เพื่อประมวลผลเป็นข้อเสนอแนะต่อไป 

 
 

1.6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเข้าใจถึงสภาพปัญหาของการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเภท
เครื่องหมายการค้าผ่านช่องทางอีมาร์เก็ตเพลส 

2. เพื่อเข้าใจถึงลักษณะทั่วไปของอีมาร์เก็ตเพลสรวมถึงทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดของอีมาร์เก็ตเพลสจากการทำละเมิดของบุคคลอื่น  

3. เพื่อศึกษาถึงหลักกฎหมายและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำละเมิดเครื่องหมายการค้า 
บนอีมาร์เก็ตเพลสของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
เยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส และสาธารณรัฐประชนจีน  

4. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำละเมิดเครื่องหมาย
การค้าที่กระทำผ่านอีมาร์เก็ตเพลสของประเทศไทย และกฎหมายต่างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศสและสาธารณรัฐประชนจีน  
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5. เพื่อค้นหาหลักเกณฑ์ความรับผิดของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสในกรณีที่ผู้ขายสินค้านำ
สินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายบนอีมาร์เก็ตเพลสที่เหมาะสมกับระบบกฎหมายไทย 

 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาของการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเภทเครื่องหมายการค้าผ่านช่องทางอีมาร์เก็ตเพลส 

2. ทำให้เข้าใจถึงลักษณะทั่วไปของอีมาร์เก็ตเพลสและทราบถึงทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดของอีมาร์เก็ตเพลสจากการทำละเมิดของบุคลอื่น 

3. ทำให้ทราบถึงหลักกฎหมายและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำละเมิดเครื่องหมายการค้า
บนอีมาร์เก็ตเพลสของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี 
ประเทศฝรั่งเศส และสาธารณรัฐประชนจีน  

4. ทำให้เข้าใจถึงหลักกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่
กระทำผ่านอีมาร์เก็ตเพลสของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
เยอรมนี ประเทศฝรั่งเศสและสาธารณรัฐประชนจีน  

5. สามารถวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางสำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดของ
เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสในกรณีที่ผู้ขายสินค้านำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายบน  
อีมาร์เก็ตเพลสเพื่อนำมาสร้างมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับระบบกฎหมายไทย 



บทท่ี 2 
 

ความท่ัวไปและแนวคิดว่าด้วยการละเมิดเคร่ืองหมายการค้า 
ท่ีกระทำลงบนอีมาร์เก็ตเพลส 

ในหัวข้อนี้จะได้อธิบายถึงสภาพการณ์ของการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่กระทำลงบน  
อีมาร์เก็ตเพลสโดยมีการแบ่งเนื้อหาในการอธิบายดังนี้ ในลำดับแรกจะได้อธิบายถึงความทั่วไปว่าด้วย 
อีมาร์เก็ตเพลสและการขายสินค้าบนอีมารเ์ก็ตเพลสเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะที่สำคัญว่ามีความแตกต่าง
จากตลาดในโลกของความเป็นจริงอย่างไร รวมถึงรูปแบบของการขายสินค้า ลำดับต่อไปเป็นการ
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสกับผู้ขายออนไลน์ที่เป็นสมาชิก
ของแพลตฟอร์ม รวมไปถึงแนวความคิดว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและในลำดับ
สุดท้ายจะได้กล่าวถึงแนวความคิดเรื่องความรับผิดทางละเมดิ ทั้งนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ในการค้นหา
ว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะประเด็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายมีความยึดโยง
กับเรื่องความรับผิดของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสการละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอีมาร์เก็ตเพลสและ
สำรวจนโยบายที่อีมาร์เก็ตเพลสได้ใช้จัดการกับปัญหาการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า 
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอีมาร์เก็ตเพลสนั้นมีรูปแบบและวิธีการ
อย่างไร และเพราะเหตุใดเจ้าของอีมารเ์ก็ตเพลสจะต้องมคีวามรับผดิทางแพ่งจากการจำหน่ายสินค้าที่
ละเมิดเครื่องหมายการค้าและหากต้องรับผิดจะต้องรับผิดอย่างไรต่อไป  

 

2.1 ความทั่วไปว่าด้วยเรื่องอีมาร์เก็ตเพลสและการจำหน่ายสินค้าบนอีมาร์เก็ตเพลส  

2.1.1 นิยามของอีมาร์เก็ตเพลส 
ในปัจจุบันคำนิยามของ “อีมาร์เก็ตเพลส” ยังไม่มีผู้ใดที่ให้คำจำกัดความไว้อย่างชัดเจน ไม่

ว่าจะเป็นนิยามโดยทั่วไปหรือนิยามในทางกฎหมายและมีการใช้ถ้อยคำในภาษาอักฤษที่แตกต่างกัน
อ อ ก ไ ป  เช่ น  e-Hubs, Exchanges, Market - Makers, Portals, Inter - Organisational Systems, 
Communities, Electronic Platforms, Meeting Places, Virtual Locations, Infrastructure, แล ะ 
Portal แต่สามารถกล่าวโดยสรุปว่าอีมารเ์ก็ตเพลสเป็นเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่ในโลก
ออนไลน์ที่เปรียบเสมือนตลาดนัดที่รวบรวมร้านค้าและสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะสามารถซื้อขายสินค้า
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และทำธุรกรรมผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์23 โดยเว็บไซต์อีมาร์เก็ตเพลสนั้นจะสร้างสภาพแวดล้อม 
(Environment) ในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถแยกอธิบายได้
ดังต่อไปนี้ 

ประการที่ 1 อีมาร์เก็ตเพลสเป็นเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่ในโลกออนไลน์ 
แท้จริงแล้วอีมาร์เก็ตเพลสก็คือเว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการได้ทำการจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain 
Name) ซึ่งก็คือช่ือเว็บไซต์ หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ที่อยู่เส้นทางอ้างอิง (URL)24 เพื่อเข้าชมเว็บไซต์
และเพื่อประโยชน์ให้เกิดช่ือเรียกที่จดจำได้ง่าย ดังเช่นที่เราจะพบเห็นช่ือเว็บไซต์ที่ต่อท้ายด้วย .com, 
.net, .in.th หรืออื่น ๆ โดยคำต่อท้ายนี้มีความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น  .com ย่อมาจากคำว่า 
Commercial ใช้กับเว็บไซต์ บริษัท องค์กรสำหรับกลุ่มธุรกิจการค้า เว็บไซต์ส่วนตัวบริษัท องค์กรที่
เกี ่ยวกับการค้า ซึ ่งจะทำให้ทราบได้ว่าเว็บไซต์นั ้น ๆ เป็นองค์กรในภาคในทางธุรกิจ หรือเป็น  
ผู้ประกอบธุรกิจ .net ย่อมาจากคำว่า Network หมายถึงบริษัทที่ให้บริการด้านเครือข่ายหรือจะเป็น 
.co.th ที่ย่อมาจาก Commercial in Thailand หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย เป็นต้น  

เว็บไซต์ที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกจัดเก็บอยู่บนพื้นทีเ่สมือนจริงที่อยู่ในโลกอินเทอรเ์น็ตที่เรียกว่า 
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้อินเทอร์ เน็ต 
(Internet User) กับเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยการค้นหาเว็บไซต์ผ่านผู้ให้บริการ Search Engine ซึ่งการจด
ทะเบียนโดเมนเนมนี้มีค่าใช้จ่ายสูงและยังมีข้ันตอนที่ยุ่งยากพอสมควร อีกทั้งต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้
ด้านเทคนิคในการดำเนินการ ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะดำเนินการเช่าเซิร์ฟเวอร์จากบุคคล
ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ เรียกว่าเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการที่นำเอา
เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการสร้างเว็บไซต์มาให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์น้ันสามารถ
มองเห็นได้บนโลกอินเทอร์เน็ต โดยมีอีกช่ือหนึ่ง ว่า ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (HSP) ซึ่งย่อมาจาก 
Hosting Service Provider โดยที่ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งจะคิดค่าบริการจากการเช่าพื้นที่ในการ
ให้บริการ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะใช้สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่ต้องการนำเสนอ รวมทั้งอีเมล์ ระบบ
ฐานข้อมูลจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสถิติผู้เข้าชม ฯลฯ หรือผู้ประกอบธุรกิจอาจเลือกใช้บริการจาก 

 
23  S. Wang and N. P. Archer, "Electronic Marketplace Definition and 

Classification: Literature Review and Clarifications," Enterprise Information Systems 1 
(2007): 91. 

24 โซกู๊ดเว็บ, ทำความรู้จักโดเมนเนมและนามสกุลเว็บไซต์ เพ่ือเตรียมตัวก่อนมีเว็บไซต์
เป็นของตัวเอง , ค้นวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2562 จาก  https://blog.sogoodweb.com/Article 
/Detail/53315   
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ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล (Internet Content Service Providers) ซึ่งให้บริการสร้างเว็บไซต์มี
เครื่องมือต่าง ๆ ในการทำเว็บให้บริการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือมีเว็บไซต์สร้างสำเร็จเพื่อ
ให้บริการตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งอีมาร์เก็ตเพลสที่เป็นที่รู้จักกันดี ยกตัวอย่างเช่น 
Amazon Alibababa eBay หรือ Lazada เองก็ดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน  

ประการที่ 2 อีมาร์เก็ตเพลสเป็นสถานที่ในโลกออนไลน์ ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถซื้อขาย
สินค้าและทำธุรกรรมผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้จัดทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้อธิบายไว้
ข้างต้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการก่อนิติสัมพันธ์กันข้ึนตามสัญญาซื้อขายซื้อขายผ่านการทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้ันตอนแรกของการซื้อสินค้าจะเริ่มจากผู้บริโภคจะทำการค้นหาข้อมูลสินค้าตามที่
ต้องการ เมื่อผู้บริโภคพบสินค้าตามความประสงค์แล้วก็จะนำมาสู่ข้ันตอนการสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้า
สินค้า (Shopping Cart) ซึ่งเป็นช่ือที่ใช้เรียกซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนรถเข็นสินค้าที่ลูกค้าใช้
ระหว่างการเลือกสินค้าบนเว็บไซต์ คือเป็นตัวเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าทุกช้ินที่ถูกเลือกไว้แล้ว เช่น 
รหัสสินค้า ราคา และจำนวนสินค้า ในขณะที่ลูกค้ากำลังเลือกสินค้าอื่นอยู่หรืออยู่ระหว่างรอชำระเงิน 
ระบบนี้จะเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถตรวจดูรายการสินค้า เพิ่มสินค้าใหม่ ย้ายสินค้าเดิมออก หรือ
เปลี่ยนแปลงจำนวนสนิค้าตามที่ต้องการ ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบชำระเงิน กล่าวคือระบบตะกร้า
สินค้า ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากรายการสินค้าออนไลน์ (Online Catalog) แล้วนำมาคำนวณราคา
สินค้า รวมค่าขนส่งแล้วส่งต่อไปยังระบบการชำระเงิน วิธีการชำระเงินนั้นข้ึนอยู่กับวิธีการที่ผู้ขาย
ยอมรับ โดยผู้ซื้อสามารถใช้วิธีการชำระเงินโดยทำผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ซึ่งระบบก็จะส่งหลักฐานการสั่งซื้อและการชำระเงินให้กับผู้ซื้อสินค้าไว้เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน ซึ่งกระบวนการสุดท้ายคือการจัดส่งสินค้าซึ่งอาจจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อโดยตรงหรือผู้ขายอาจทำ
การจัดส่งโดยใช้บริการผ่านผู้ขนส่งสินค้าต่าง ๆ 

ประการที่ 3 อีมาร์เก็ตเพลสเป็นสถานที่ในโลกออนไลน์ที่รวบรวมร้านค้าเอาไว้ ในโลกของ  
อีมาร์เก็ตเพลสที่เปรียบเสมือนตลาดนัดหรือห้างสรรพสินค้าที่เป็นแหล่งรวมพ่อค้า แม่ค้าที่เป็น
ผู้ประกอบการหรือบุคคลธรรมดา ที่มีสินค้ามาวางจำหน่ายให้ผู้ซื้อมาเลือกสรรได้ทุกที่ทุกเวลา  
โดยสินค้าที่ผู้ซื้อสินค้าสามารถเลือกสรรได้นี้เป็นสินค้าที่โดยส่วนมากแล้วเป็นของผู้ขายออนไลน์ที่มี
ความต้องการขายสินค้า ซึ่งก่อนที่จะทำการขายสินค้าในช่องทางอีมาร์เก็ตเพลสได้นั้น ผู้ขายจะต้อง
ดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ขายของแพลตฟอร์มนั้น ๆ และในการลงทะเบียนดังกล่าว ผู้ขายจะต้อง
กรอกรายละเอียดที่เป็นช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ ช่ือร้านค้า ระบุรายการสินค้าที่ต้องการ
จำหน่าย และประการสำคัญคือการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยการดำเนินการต่าง ๆ 
ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดล้วนแต่เป็นการดำเนินการผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น  
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2.1.2 รูปแบบของการขายสินค้าบนอีมาร์เก็ตเพลส 
โดยทั่วไปแล้วเมื่อผู้ขายที่ได้ทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็จะเข้าสู่

กระบวนการเริ่มการขายสินค้าโดยการเพิ่มรูปภาพสินค้า ราคา และรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า  
ลงในระบบ เมื่อมีการลงขายสินค้าแล้วก็จะทำให้ผู้ซื้อสามารถเห็นสินค้าดังกล่าวปรากฏข้ึนบน
แพลตฟอร์ม และเมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินที่ผูกกับบัญชี
ธนาคาร หรือในบางกรณีก็จะมีการชำระเงินปลายทาง กล่าวคือ ผู้ซื้อจะชำระเงินต่อเมื่อได้รับสินค้า
แล้วก็ได้ อีกทั้งต้องระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน จากนั้นผู้ขายก็จะดำเนินการจัดส่งสินค้า
หรือในบางกรณีแพลตฟอร์มจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ซื้อตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อได้ระบุไว้เอง  

 
2.1.3 ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ขายออนไลน์ 
การที่จะให้เจ้าของอีมารเ์ก็ตเพลสมคีวามรับผดิตามกฎหมายในกรณีมีการละเมิดเครื่องหมาย

การค้าได้น้ัน สิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นเบื้องต้นคือ ลักษณะของความสัมพันธ์ทางกฎหมายของ
บุคคลทั้ง 2 ฝ่าย เพราะบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นได้เข้ามามีนิติสัมพันธ์กันบางประการ หรือมีลักษณะของ
การกระทำบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสอาจจะต้องรับผิดเมื่อมีการละเมิด
เครื่องหมายการค้าได้ เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ขาย
ออนไลน์จะพบว่าเจ้าของแพลตฟอรม์ได้เปน็ผู้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการให้กับผู้ขาย
สินค้าในลักษณะของสัญญาสำเร็จรูป ที่มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดกรอบความตกลงในการใช้บริการ
ระหว่างเจ้าของแพลตฟอร์มกับผู้ขายสินค้า ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะมีหลักพื้นฐานของสัญญาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเป็นการระบุรายละเอียดของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ขอบเขตการให้บริการ และ
หน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งในสัญญาดังกล่าวมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก แต่ผู้เขียนจะขอ
หยิบยกในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้ศึกษาและตัวอย่างข้อความในสัญญาที่จะหยิบยก
เป็นตัวอย่างนั้นเป็นข้อความที่สามารถพบได้โดยทั่วไป25 ดังต่อไปนี้  

2.1.3.1  ข้อสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้ขาย 
1)  ด้านเนื้อหา เนื่องด้วยลักษณะการใช้บริการของผู้ขายออนไลน์เป็นการ

ใช้พื้นที่อิเล็กทรอนิกส์จึงได้ปรากฏข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสินค้าและเนื้อหาบนเว็บไซต์  
ที่ผู้ขายจำเป็นต้องมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ต้องขายทั้งที่เป็นรูปภาพ หรือข้อความและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องและต้องมีการปรับปรุงข้อมูลสินค้า อาทิ สต็อกสินค้า ราคา
สินค้า ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ รวมไปถึงข้อกำหนดห้ามมิให้การเผยแพร่ข้อมูลสินค้าที่เป็นการฝ่า

 
25 ลาซาด้า, เง่ือนไขในการใช้บริการ, ค้นวันที่  29 ตุลาคม 2560 จาก https://www. 

lazada.co.th/termsconditions?spm=a2o4m.13062053.footer_top.10.75c54 a9ctc5Yyn  
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ฝืนต่อกฎหมายอันเกี่ยวกับเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นการสร้างความขัดแย้งทางสังคม และเจ้าของ
แพลตฟอร์มมีสิทธิในการระงับซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือขัดต่อกฎหมาย  

2)  ด้านการขายสินค้า เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าเลือกซื้อสินค้าจาก  
อีมาร์เก็ตเพลส ผู้ขายจะต้องกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดโดยการเปรียบเทียบราคาสินค้าจาก
สินค้าชนิดเดียวกันที่จำหน่ายอยู่แพลตฟอร์ม หรือช่องทางการขายอื่น ๆ  

2.1.3.2  ข้อสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของเจ้าของแพลตฟอร์ม  
1)   กิจกรรมด้านการประชาสมัพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการขายสนิค้า ในลักษณะ

การดำเนินการด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนช่วยในการนำเสนอสินค้าให้เป็นปรากฏแก่ผู้ซื้อสินค้า
บนหน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน รวมไปถึงเครื่องมือการค้นหาสินค้า โดยการใช้คำสำคัญ (Key Word)
ในการค้นหาสนิค้าและกจิกรรมสง่เสรมิการขายอื่น ๆ ที่จะปรากฏอยู่บนหน้าแรกของแพลตฟอร์มหรือ
ช่องทางเครือข่ายโซเชียลมีเดีย (Social Media) อื่น ๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้า  

2)   แพลตฟอร์มจะเป็นผู้ดำเนินการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้า
ของผู้ซื้อสินค้าที่เป็นบุคคลที่สามที่ได้ดำเนินการลงบนแพลตฟอร์มให้แก่ผู้ขาย  

3)   ธุรกรรมทางการเงิน เจ้าของแพลตฟอร์มจะเปน็ตัวกลางในการรบัชำระ
เงินจากผู้ซื้อในฐานะเป็นตัวแทนในการดำเนินการรับชำระเงินของผู้ขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงการ
คำนวนค่าใช้จ่ายจาการที่แพลฟอร์มได้ดำเนินการขายสินค้าให้แก่ผู้ขายออนไลน์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า 
“ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ” เช่น การดำเนินการลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม การผลิตเนื้อหา 
หรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการสั่งซื้อสินค้า ค่าคอมิชช่ัน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 
ค่าธรรมเนียมการขนส่งโลจิสติกส์ เป็นต้น 

4)   แพลตฟอร์มจะเปน็ผู้ดูแลรักษาสนิค้าในกรณีที่สินค้าใด ๆ ที่อยู่ในความ
ครอบครองของแพลตฟอร์มในสถานที่ที่กำหนดไว้ 

2.1.3.3  ข้อสัญญาที่กำหนดความรับผิดของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 
ประเด็นที่สำคัญในสัญญาสำเร็จรูปนี้ ได้แก่ ข้อกำหนดที่เป็นการจำกัดความรับผิด

ของเจ้าของแพลตฟอร์มจากกการกระทำของผู้ขายออนไลน์ที่ เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของ
กฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อจำกัดความรับผิดที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน แต่ก็ยังพบว่ามีบาง
กรณีที่แพลตฟอร์มจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้บริการ
แพลตฟอร์ม โดยผู้เขียนจะขอหยิบยกในบางประเด็นที่สำคัญ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อได้
ดังต่อไปนี้ 
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1)  ความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายผู้ขาย 
(1)  ข้อกำหนดการรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย โดยผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเนื้อหาที่ผู้ขาย
ออนไลน์ได้ก่อให้เกิดข้ึนบนแพลตฟอร์ม ทั้งที่เป็นค่าทนายความ ค่าดำเนินการทางศาล ค่าสินไหม
ทดแทนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ขายได้ก่อให้เกิดข้ึนอีกด้วย 

(2)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นอิสระของแพลตฟอร์มกับผู้ขาย โดยจะ
เห็นได้จากการกำหนดว่า แพลตฟอร์มไม่ถือว่าเป็นคู่สัญญาของธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ขายออนไลน์
กับผู้ซื้อสินค้าที่เป็นบุคคลที่สาม รวมไปถึงบริษัทในเครือของแพลตฟอร์ม และพนักงานที่ทำงาน
ภายใต้การกำกับดูแลของแพลตฟอร์มอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับการที่
แพลตฟอร์มนั้นเป็นอิสระจากข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือความเสียหาย ไม่ว่าทั้งที่เกิดข้ึนจริง
หรือไม่ หรือแม้แต่มีกรณีที่เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีความเสียหายอย่างใด ๆ เกิดข้ึนแก่ผู้ซื้อจากการท ำ
ธุรกรรมที่เกิดข้ึนระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อก็ตาม และยังไม่ให้ถือว่าข้อตกลงในสัญญาจะก่อให้เกิดนิติ
สัมพันธ์ระหว่างกัน ตามกฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า บริษัทตัวแทน แฟรนไชน์ หรือ
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า หรือการว่าจ้าง 

(3)  ผู้ขายสินค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับ
สินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมถึงเหตุโจรกรรมสินค้า การจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ซื้อ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ รวมถึงต้องเป็นผู้รับประกันสินค้าว่าเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ 

(4)  ข้อกำหนดที่กำหนดหน้าที่ให้ผู้ขายออนไลน์ ต้องมีหน้าที่ในการทำ
ให้หมดสิ้นไปซึ่งความรับผิดทางกฎหมาย รวมไปถึงการปกป้องแพลตฟอร์มในอันที่จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายต่อการร้องเรียนของบุคคลภายนอก การสูญหาย ความเสียหาย การชำระหนี้ ค่าปรับ
ในทางแพ่ง หรือการรับผิดตามกฎหมายอื่นใด รวมไปถึงค่าทนายความ โดยไม่จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับ
การที่ผู้ขายสินค้าเอง หรือพนักงานของแพลตฟอร์ม ได้ฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญา รวมไปถึงการเสนอ
ขายสินค้าที่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

2)   ความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นแพลตฟอร์ม 
(1)  แพลตฟอร์มจะต้องรับผิดตามกฎหมายและแบกรับความเสี่ยงภัย

จากการฉ้อโกงบัตรเครดิตที่เป็นการกระทำของผู้ซื้อที่เป็นบุคคลที่สามหรือจาการที่แพลตฟอร์มไม่
สามารถดำเนินการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าให้แก่ผู้ขายออนไลน์ได้ จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายข้ึน 
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(2)  แพลตฟอร์มจะให้การคุ้มครองสินค้าโดยการประกันราคาสินค้า 
หากเกิดกรณีที่มีสนิค้าใดที่ที่อยู่ในความครอบครองของแพลตฟอรม์ในสถานทีท่ี่กำหนดไว้ เกิดการสูญหาย 
หรือมีการโจรกรรม จะมีการชดใช้เต็มจำนวนตามราคาสินค้า 

 
2.1.4 การละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอีมาร์เก็ตเพลส 

2.1.4.1  อีมาร์เก็ตเพลสกับการเป็นพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า 
อาจจะกล่าวได้ว่าแท้ที่จริงแล้วอีมาร์เก็ตเพลสที่มีหลากหลายบริษัทที่สามารถพบเห็น

กันอยู่ในปัจจุบัน มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจและประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มและสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
โดยประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในลักษณะของแพลตฟอร์มเหล่าน้ีเองได้เป็นการเพิ่มปริมาณการซื้อขาย
สินค้าที่ละเมิดต่อกฎหมายให้มากขึ้นอย่างมนีัยยะสำคัญ หากเปรียบเทยีบกับการขายสินค้าแบบดั้งเดิม
ดังเช่นในอดีต เพราะสินค้าที่ถูกจำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มมีอยู่เป็นจำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งก็ย่อม
มีทั้งสินค้าที่ดี มีคุณภาพและถูกกฎหมายปะปนอยู่กับสินค้าที่ละเมิดต่อกฎหมาย เมื่อพิจารณาในข้อดี 
ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายอันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ในทางกลับกันการ
ซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็ยังได้เพิ่มช่องทางสำหรับการจำหน่ายสินค้า
ลอกเลยีนแบบ และสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าใหม้ีการกระจายตัวออกไปทั่วโลก จนเป็นที่จดจำ
ในสายตาผู้บริโภคว่าสินค้าลอกเลียนแบบที่เป็นสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า สามารถหาซื้อได้
อย่างสะดวกสบายตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ  

อีมาร์เก็ตเพลสเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ค้าสินค้าลอกเลียนแบบในการที่
จะเสนอขายสินค้าบนโลกอินเตอร์เน็ต เพราะเนื่องด้วยลักษณะการเสนอขายสินค้าบนแพลตฟอร์มจะ
เป็นเพียงการแสดงรูปภาพสินค้าและราคาสินค้าให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้อ ซึ่งบางกรณีรูปภาพสินค้าที่ปรากฏ
บนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นอาจเป็นรูปสินค้าที่ถูกต้องแท้จริง แต่เมื่อมีการจัดส่งสินค้าถึงมือ
ผู้ซื้อ ผู้ซื้ออาจได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับภาพที่ประชาสัมพันธ์เอาไว้ หรือบางกรณีผู้ขายอาจใช้เป็น
รูปภาพสินค้าที่ผู้ซื้อสามารถรับรู้ได้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าลอกเลียนแบบและเป็นสินค้าที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้าโดยพิจารณาจากตำหนิบนตัวสินค้าหรือความผิดเพี้ยนเพียงเล็กน้อยของตราสินค้า 
ซึ่งบางครั้งผู้ซื้อเองก็สามารถอนุมานได้ว่าสินค้าที่ปรากฎอยู่นั้นเป็นสินค้าปลอม ประกอบกับราคาที่
ผู้ขายได้กำหนดไว้สำหรับการจำหน่ายสินค้าที่ลอกเลียนแบบและละเมิดเครื่องหมายการค้านี้มักมี
ราคาที่ต่ำกว่าราคาสินค้าที่แท้จริงเป็นจำนวนหลายเท่าตัว หรือในบางกรณีมักมีการประชาสัมพันธ์ว่า
เป็นสินค้าที่แท้จริงที่มีการลดราคาเป็นพิเศษ เป็นต้น  

จากที่ได้อธิบายมาข้างต้นจะเห็นว่าปริมาณสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ถูก
จำหน่ายบนอีมาร์เก็ตเพลสมีจำนวนมากได้นำมาซึ่งความยากลำบากที่ผู้ทรงสิทธิเหนือเครื่องหมาย
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การค้า ทั้งที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายสินค้า ในอันที่จะทำการ
ควบคุมสอดส่องดูแลการจำหน่ายสินค้าที่ลอกเลียนแบบอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายบนพื้นที่ออนไลน์
ได้อย่างทั่วถึง เพราะการขายสินค้าในรูปแบบนี้เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้บริโภคสินค้าที่แท้จริงจะ
ไม่ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอจากการถูกหลอกลวง ในขณะที่ผู้จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบนั้นได้
สร้างผลกำไรให้เกิดข้ึนกับเจ้าของแพลตฟอร์มในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ดังนั้นจึงไม่
มีแรงจูงใจที่มากพอสำหรับเจ้าของพื้นที่เว็บไซต์อีมาร์เก็ตเพลสในการควบคุมการละเมิดต่อกฎหมายที่
เกิดข้ึนบนพื้นที่ของตน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจว่าสินค้าที่ถูกจำหน่ายผ่าน
ช่องทางเหล่าน้ีจะเป็นสินค้าของแท้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และประการสำคัญคือเป็นการละเมิดต่อ
สิทธิที่มีอยู่เหนือเครื่องหมายการค้าของผู้ทรงสิทธิ 

2.1.4.2  สำรวจนโยบายความรับผิดชอบของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส 
นโยบายที่สำคัญของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสที่พยายามตอบสนองต่อปัญหาการ

ละเมิดเครื่องหมายการค้าน้ันมีหลากหลายวิธีการ ยกตัวอย่าง เว็บไซต์ลาซาดา (Lazada) ที่ได้กำหนด
นโยบายความไม่รับผิดชอบต่อสินค้าปลอม 26 โดยสาระสำคัญของนโยบายดังกล่าว ได้แก่                     
อีมาร์เก็ตเพลสได้แจ้งกับร้านค้าที่ต้องการนำสินค้ามาขายผ่านช่องทางของตนว่า ทุกร้านค้า
จำเป็นต้องขายสินค้าของแท้เท่านั้น การขายสินค้าลอกเลียนแบบ หรือสินค้าปลอมถือเป็นการละเมิด
นโยบายของอีมาร์เก็ตเพลส หากมีการตรวจพบสินค้าเหล่าน้ันจะถูกนำออกจากหน้าเว็บไซต์โดยทันที 
และได้อธิบายถึงลักษณะสินค้าที่ถือว่าเป็นสินค้า “ปลอม” เอาไว้ด้วย หรือแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง 
eBay ที่ได้กำหนดนโยบายการไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายสินค้าสินค้าเลียนแบบหรือทำปลอมโดย
ไม่ได้รับอนุญาต27 สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้ึน เช่น นาฬิกา กระเป๋า เป็นต้น ที่ได้เลียนแบบ หรือ
การทำซ้ำผลงานอันมีลิขสิทธ์ิที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สำเนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม 
อัลบั้มเพลง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือภาพถ่าย เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้มีการขายบน  eBay 
นอกจากนี้ยังมีนโยบายการจำกัดความรับผิดชอบในการยืนยันว่าสินค้าเป็นของแท้ โดยสาระสำคัญที่
กำหนดไว้สำหรับนโยบายนี้ ได้แก่ ผู้ขายสินค้าไม่สามารถจำกัดความรับผิดชอบในการรับรู้ หรือ
รับผิดชอบว่าสินค้าที่ตนประกาศขายลงในอีมาร์เก็ตเพลสเป็นของแท้หรือเป็นของถูกกฎหมายหรือไม่ 
ซึ่งผู้ขายต้องดำเนินการอย่างใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของตนเป็นของแท้ที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อน
ประกาศขาย ถ้าผู้ขายไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของสินค้าได้ eBay จะมีสิทธิในการสั่งห้ามผู้ขาย

 
26 Lazada, นโยบายความไม่รับผิดชอบต่อสินค้าปลอมของลาซาด้า , ค้นวันที่  22 

กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://lazadathpsc.zendesk.com/hc/th/articles/360000089767  
27 อี-เบย์, กฎและนโยบายท่ีสำคัญ, ค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://pages. 

ebay.com.sg/thai/export/th/policies/42_replica-countefeit.html  
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ไม่ให้ขายสินค้านั้น ๆ และแพลตฟอร์มที่เป็นที่จับตามองอย่าง Alibaba ก็ได้เพิ่มมาตรการที่มีความ
เข้มงวดมากยิ่งข้ึนหลังจากที่ถูกจัดอันดับให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีการขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมาย
การค้า โดยการจัดตั้งเว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนศูนย์รับการร้องเรียนจากเจ้าของสินค้าที่ได้รับความ
เสียหายจากการละเมิด  

เว็บไซต์อเมซอน (Amazon) ได้ข้ึนช่ือว่าเป็นหนึ่งในตลาดขายสินค้าออนไลน์ที่มี
ความน่าเช่ือถือสำหรับผู้ซื้อสินค้า เนื่องจากอเมซอนมีนโยบายต่อต้านการขายสินค้าที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้าที่เข้มงวด ดังนั้นผู้ที่ทำธุรกิจกับอเมซอนจึงมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ โดยอ
เมซอนได้กำหนดนโยบายเพื่อต่อต้านบุคคลที่ได้ละเมิดสินค้าแบรนด์เนม โดยการสร้างความไว้วางใจ
ในการทำธุรกิจร่วมกับตน ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้แก่การขายสินค้าลอกเลียบแบบ การผลิตซ้ำโดยผิด
กฎหมาย จะถูกห้ามโดยเคร่งครดั นอกจากนี้แล้วอเมซอนยังมีนโยบายต่อไปอีกว่าหากพบว่าผู้ขายราย
ใดได้ทำเสนอขายสินค้าปลอม อเมซอนจะทำการการยกเลิกหรือระงับการขายสินค้าได้โดยทันที 
รวมถึงจะทำลายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าที่ละเมิดต่อกฎหมาย28 

บทสรุป เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าแม้อีมาร์เก็ตเพลสจะมีการกำหนดในเชิง
นโยบายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกันการขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า
รวมถึงลิขสิทธ์ิ ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม แต่เราก็ยังคงพบเห็นการขายสินค้า“ปลอม” 
ผ่านช่องทางอีมาร์เก็ตเพลสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าลอกเลียนแบบเหล่าน้ีเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคที่ไม่มีกำลังในการซื้อสินค้าของ“แท้”โดยที่ตัวผู้บริโภคเองอาจจะทราบถึงความ“ปลอม”ของ
สินค้าน้ัน ๆ จากทั้งราคาที่ต่ำกว่าสินค้าจริงอย่างเห็นได้ชัด และแม้ว่าทางแก้ไขปัญหาที่เจ้าของอีมาร์
เก็ตเพลส ได้ประกาศไว้สำหรับการฝ่าฝืนนโยบายอาจจะเกิดผลตามมาได้หลายอย่าง อาทิ หากมีการ
ตรวจพบว่าสินค้าที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์ม แสดงเหล่านั้นเป็นสินค้าปลอม สินค้าจะถูกนำออกจาก
หน้าเว็บไซต์โดยทันที การยกเลิกข้อมูลการประกาศขายสินค้ารวมถึงการระงับใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน แต่
การแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายเช่นน้ีก็ไม่อาจเป็นการรับประกันได้ว่าสิทธิของผู้ทรงสิทธิที่มีอยู่เหนือ
เครื่องหมายการค้าจะได้รบัการปกป้องอย่างเพียงพอ ในด้านของการควบคุม กำกับดูแล เจ้าของพื้นที่
ให้บริการอีมาร์เก็ตเพลสก็จะกำหนดกฎ กติกาในการเข้าใช้บริการให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยต้อง
ยอมรับหลักเกณฑ์เหล่านั้นโดยการทำผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันการซื้อขายสินค้า
สินค้าโดยผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลกับผู้ขาย ที่เป็นผู้ประกอบการผา่นช่องทางอีมาร์เก็ต
เพลส ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยปัจจัยหลายประการหากพิจารณาในแง่มุมของผู้ซื้อสินค้าจะ
เห็นได้ว่า การซื้อสินค้าผ่าน อีมาร์เก็ตเพลส นั้นทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าที่

 
28 Amazon, Amazon Anti-Counterfeiting Policy, Retrieved May 16, 2013 from 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201165970?language=en_US.  
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ต้องการได้ในระยะเวลาอันรวดเรว็ อีกทั้งยังมีสินค้าให้เลอืกสรรเปน็จำนวนมาก รวมถึงประโยชน์ในแง่
ความคุ้มค่า เพราะการทำการตลาดของอีมาร์เก็ตเพลสนั้นจะมีการจัดทำโปรโมช่ันลดราคาสินค้าเพื่อ
จูงใจลูกค้าให้มีการตัดสินใจซื้อ รวมไปถึงการเลือกซื้อขายสินค้าทั้งจากไทยและต่างประเทศ ผู้ขาย
สินค้าเองก็สามารถที่จะลดต้นทุนของสินค้าในการเช่าพื้นที่วางขายสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการขายสินค้า 

 

2.2 แนวความคิดว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและความรับผิดของ 
เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส………………………………………………………………………………  

 
2.2.1 แนวความคิดเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
ในฐานะที่เจ้าของอีมาร์เกต็เพลสเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มหรือเป็นสถานที่ที่การกระทำละเมิด

ได้เกิดข้ึนและผู้เสียหายคือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงแนวคิด
ที่อยู่เบื้องหลังของการที่กฎหมายจะต้องเข้ามาคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยต้องทำความเข้าใจถึง
แนวความคิดพื้นฐานในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า ทั้งในฐานะที่
เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งและการมีสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สิน
ทางปัญญาว่าทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทรวมถึงเครื่องหมายการค้าน้ัน ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินอีก
ด้วย โดยรายละเอียดผู้เขียนจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไป 

2.2.1.1  แนวความคิดพื้นฐานในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็น

อย่างมากเพราะทรัพย์สินทางปัญญาได้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศที่ได้ทำ
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรวมไปถึงผู้สร้างสรรค์และนักประดิษฐ์ ในการที่จะคิดค้น
หรือพัฒนาผลงาน ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ  โดยการกำหนดวิธีการที่จะสามารถรับประกันการ
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ลงแรงของผู้สร้างสรรค์ และผู้ทรงสิทธิเหนือทรัพย์สินทางปัญญาแต่
ละประเภท การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญายังช่วยอำนวยความสะดวกในการ เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ และความรู้ใหม่ ๆ ของประกอบธุรกิจ รวมไปถึงผู้สร้างสรรค์และนักประดิษฐ์ให้ออกสู่
สาธารณะ ทั้งนี้ บุคคลเหล่าน้ีเองจึงเป็นผู้ที่สมควรได้ผลตอบแทนที่เป็นการหาประโยชน์ที่ได้จากทาง
การค้าจากสิ่งที่ตนได้คิดค้นข้ึน 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property Rights) เป็นสิทธิในการหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจประกอบด้วยการโอนสิทธิหรืออนุญาตให้ใช้
สิทธิตลอดจนสิทธิต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ข้ึนอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับ
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ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตแห่งสิทธิไว้เพื่อรองรับ  
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกฎหมายจะกำหนดให้เป็นสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Right) ของเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญาเหล่านั้น การที่บุคคลสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนในการหาประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจได้น้ัน ทำให้ต้องมีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละแขนงเพื่อป้องกันบุคคลอื่น
มาใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เจ้าของได้สร้างสรรค์หรือคิดค้นข้ึนมา29 

2.2.1.2  การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้พัฒนาความตกลง
ระหว่างประเทศในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จากการเจรจาความตกลงทั่วไปว่าด้วย
ภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ซึ่งเป็นความตกลง
ระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกิจที่ร่วมกันลงนามเมื่อ 
พ.ศ. 2490 ซึ่งในคราวที่มีการประชุมรอบอุรุกวัย ได้มีการนำหัวข้อเรื่องการค้าที่เกีย่วข้องกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาเข้าพิจารณารวมกับหวัข้ออื่น ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดการบดิเบอืนและอุปสรรคที่มีต่อ
การค้าระหว่างประเทศและคำนึงถึงความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และก็เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการและข้ันตอนการบังคับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า30 

ความตกลงระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลกที่มีความสำคัญยิ่งในการให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้แก่ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า 
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) เหตุที่กล่าว
ว่าความตกลงฉบับนี้มีความสำคัญยิ่งในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเพราะความตก
ลงฉบับนี้ได้นำเอากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทที่อยู่
ในอนุสัญญากรุงปารีส ปี  ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property) ที่เป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม อนุสัญญากรุงเบิร์น ( Berne Convention for Protection of Literary and Artistic 
Work ) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองงานวรรณกรรม
และศิลปกรรม และอนุสัญญาการออกแบบวงจรรวมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยทรัพย์ สินทางปัญญา
เกี่ยวกับวงจรรวม (Treaty on Intellectual Property in Respect of Intellectual Circuits) เข้ารวม

 
29 ศิริประภา  รุ้งพราย และเอ็ดเวิร์ด เอ. เมดเดน, สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยทรัพย์สินทาง

ปัญญา (กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์เทียนกวง, 2551), หน้า 51, 53. 
30 Preamble of TRIPs Agreement 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490
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ไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังมีการวางกฎเกณฑ์การบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึงขอบเขตการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทเอาไว้ ซึ่งในความตกลงฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย ส่งผลให้ประเทศภาคีในความตกลง รวมถึงประเทศไทยที่
ได้เป็นเป็นภาคีของความตกลงทริปส์ฉบับนี้ ในการที่จะต้องอนุวัติกฎหมายภายในประเทศของตนเองให้
มีความสอดคล้องในระดับที่เท่าเทียมหรือมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในความตกลงฉบับดังกล่าว 
โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียง เครื่องหมาย
การค้า สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม สิทธิบัตร การออกแบบแผนภูมิวงจร 
ความลับทางการค้า เป็นต้น 

2.2.1.3  การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกจัดเป็นทรัพย์สินทาง

อุตสาหกรรม (Industrial Property) ซึ่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญานี้ กฎหมายไดม้ีวัตถุประสงค์ในการมุ่งคุ้มครองประโยชน์ของสาธารณชน (Public Interest) ที่
เป็นผู้ซื้อสินค้า และมุ่งคุ้มครองประโยชน์ของปัจเจกชน (Private Interest) ที่เป็นผู้ประกอบกิจการ
ทางพาณิชย3์1  

ตามคำนิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่ได้
บัญญัติไว้ว่า“เครื่องหมายการค้า”หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้อง
กับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น”เหตุที่กฎหมายได้ให้ความสำคัญสำหรับการทำหน้าที่ของ
เครื่องหมายการค้าในการแยกสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ออกจากสินค้าของผู้อื่นก็เพราะ
เครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ค้าราย
หนึ่งจากผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกิจการค้าอีกรายหนึ่ง32 โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่สิ่งใด ๆ ซึ่ง
ผู้ประกอบการค้าจำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้ซื้อสินค้า ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงต้องการสิ่งที่ใช้ในการ
จำแนกผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์นั้นจึงมี
บทบาทในการช่วยให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลติภัณฑ์ของเหล่าผู้ประกอบการค้าต่าง ๆ กล่าวคือ 
เครื่องหมายการค้าได้สร้างการจดจำและการรับรู้ของผู้ซื้อสินค้าที่เป็นผู้บริโภคว่าสินค้าที่อยู่ภายใต้
เครื่องหมายการค้าใด ๆ นั้นเป็นสินค้าอะไรและมีใครเป็นเจ้าของ ซึ่งสามารถป้องกันมิให้เกิดความ

 
31 Lionel Bently and Brad Sherman, Intellectual Property Law, 4th ed. 

(Oxford: Oxford University Press, 2014), p. 814.  
32 WIPO, Trademarks, Retrieved May 16, 2013 from https://www.wipo.int/ 

trademarks/en  
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สับสนกับเครื่องหมายและผลติภัณฑ์ของผู้อื่น จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้ามีความเช่ือมโยงต่อความ
ไว้วางใจของสาธารณชนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าในการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าชนิดเดียวกัน โดยที่ลูกค้า
สามารถสังเกตได้จากเครื่องหมายซึ่งติดอยู่ที่สินค้ามากกว่าการที่ต้องจดจำลักษณะของตัวสินค้าที่
ประสงค์ในการซื้อแต่ละครั้ง 

นอกจากนี้กฎหมายยังได้มุ่งคุ้มครองประโยชน์ของปัจเจกชน (Private Interest)  
ที่เป็นผู้ประกอบกิจการทางพาณิชย์ เพราะสิทธิในเครื่องหมายการค้าถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว 
(Exclusive Right) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในการที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนในการหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ โดยเครื่องหมายการค้าจะทำหน้าที่จำแนกสินค้าของผู้ประกอบการค้าราย
หนึ่งจากสินค้าของผู้ประกอบการค้ารายอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้า เครื่องหมายการค้าได้บ่งบอกถึง
ช่ือเสียงในทางการค้าของสินค้า หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “กู๊ดวิว” (Goodwill)33 ซึ่งกว่าสินค้าน้ัน ๆ  
จะเป็นที่จดจำและมีช่ือเสียงในวงกว้างได้จำต้องอาศัยระยะเวลานานในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการจะต้องรักษาคุณภาพของสินค้าน้ันให้คงอยู่ ซึ่งถือว่าเครื่องหมายการค้าได้ทำหน้าที่ใน
การแสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ติดเครื่องหมายการค้าน้ัน ๆ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่เครื่องหมาย
การค้าที่ติดอยู่ที่สินค้านั้น สามารถใช้เป็นสิ่งบอกแก่ผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดมาจาก
ผู้ผลิตหรือผูข้ายรายใด ในการแสดงคุณภาพน้ีมิใช่หมายถึงการที่เครือ่งหมายการค้ามีหน้าทีเ่ปน็สิ่งที่ใช้
รับประกันคุณภาพของสินค้าโดยตรง แต่ใช้เป็นสิ่งที่แสดงคุณภาพของสินค้าโดยปริยาย นอกจากที่
กล่าวมานั้น เครื่องหมายการค้ายังได้ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์สินค้า เพราะเมื่อเครื่องหมาย
การค้าได้ใช้เป็นสิ่งที่แสดงคุณภาพของสินค้าโดยปริยาย จึงก่อให้ เกิดหน้าที่ ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์รวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าน้ัน โดยความคุ้นเคยในเครื่องหมายการค้า
ของสาธารณชน เป็นสิ่งที่ช่วยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถกระตุ้นและรักษาความต้องการ
ของผู้บริโภคไว้ตามที่ได้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหมือนขณะที่เสนอสินค้าเข้าสู่
ท้องตลาด การสร้างเครื่องหมายการค้าให้มีช่ือเสียงได้ จะช่วยให้ติดอยู่ในความทรงจำของประชาชน 
และย่อมเป็นสิ่งสนับสนุนให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าว 

กล่าวโดยสรุปคือ ระบบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทหนึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะการทำหน้าที่ในทางการค้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไม่
ว่าจะเป็นการแสดงที่มาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงทางการค้า
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะประสบความสำเร็จได้น้ัน จะต้อง

 
33 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาพ้ืนฐานความรู้ท่ัวไป 

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิวงจร
รวม พันธุ์พืชใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2540), หน้า 300. 
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สามารถรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของสินค้าไว้ให้ได้ และเพื่อมิให้มีการใช้สิทธิแข่งขันในการค้าโดย 
มิชอบหรือโดยไม่ยุติธรรม จึงมีความจำเป็นที่กฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครอง เพราะหากไม่มีการ
คุ้มครองตามกฎหมายผลที่ตามมาคือ คู่แข่งทางการค้าก็ดี หรือบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิในการแสวง
ประโยชน์ทางการค้าจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นจะสามารถนำเครื่องหม ายการค้าของ
เจ้าของสินค้ามาใช้กับสินค้าของตนได้อย่างอิสระ เจ้าของสินค้าเดิมก็จะไม่อาจรักษาคุณภาพสินค้า
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนไว้ได้ซึ่งผลที่ตามมาคือเครื่องหมายการค้านั้นจะสูญเสียคุณค่าไป 
ด้วยเพราะปัจจัยที่การลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นมี ค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากหาก
เปรียบเทียบกับการลงทุน ลงแรง ในการสั่งสมช่ือเสียงและคุณภาพของสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งเหตุนี้เองที่เป็นแรงจูงใจให้มีการลอกเลียนแบบ
เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาใช้ และเป็นการตักตวงผลประโยชน์จากช่ือเสียงที่ดี
ของเครื่องหมายการค้าน้ัน ๆ  การที่ผู้อื่นสามารถจะตักตวงผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุนเช่นน้ีเป็นเหตุ
ให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าใน
การแสวงหาประโยชน์และกำไรจากการลงทุนและพัฒนาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

2.2.1.4  การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นทรัพย์สิน 
การทำความเข้าใจข้อความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นทรัพย์สิน

นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการกำหนดขอบเขตของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ของเจ้าของเครื่องหมายว่ามีอยู่แค่ไหน เพียงไร เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิเท่ากับเจ้าของ
ทรัพย์ อย่างเช่น อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์หรือไม่34  

ในสมัยก่อนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินหมายถึงการได้ครอบครองทรัพย์ในทาง
กายภาพโดยสมบูรณ์ดังนั้นเวลาที่ศาลคุ้มครองทรัพย์สินก็จะคุ้มครองการครอบครองทรัพย์สิ่งของแต่
เพียงอย่างเดียว35 ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการคิดค้นข้อยกเว้นข้ึนมาเกี่ยวกับการรับรู้ถึงการมีอยู่ในเรื่อง
ทรัพย์สิน ศาลได้เริ่มที่จะทำให้ทรัพย์ที่มิได้มีอยู่ในทางกายภาพ (Non-Physical Property) กลายเป็น

 
34 Dima Basma, The Nature, Scope, and Limits of Modern Trademark 

Protection: A Luxury Fashion Industry Perspective (Doctoral dissertation, Doctoral 
dissertation, Faculty of Humanities University of Manchester, 2016), pp. 64-67. 

35 K. Vandevelde, “The New Property of the Nineteenth Century: The 
Development of the Modern Concept of Property,” Buffalo Law Review 28 (1980): 
325, 333.  
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สิ่งที่สามารถคุ้มครองได้ จึงทำให้การคุ้มครองดังกล่าวได้รับการคุ้มครองเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์ที่มี
รูปร่างหรือจับต้องได้ 

จากการตีความเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น กรรมสิทธ์ิหรือความ
เป็นเจ้าของในทรัพย์จึงเป็นแนวความคิดในทางกฎหมายของการครอบครอง ควบคุม และใช้ สิ่งของ 
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินนั้นได้ให้อำนาจกับเจ้าของที่จะหวงกันมีให้บุคคลอื่นใช้ทรัพย์สินของตนโดย
ปราศจากการยินยอมหรือการอนุญาต36 เช่น เจ้าของที่ดินสามารถห้ามบุคคลอื่นมิให้ใช้ที่ดินของตน
โดยปราศจากการอนุญาต เฉกเช่นเดียวกับทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างในทางกายภาพการคุ้มครอง
ทรัพย์สินดังกล่าวก็เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกัน 

นอกจากนั้นยังมีคำอธิบายเรื่องทรัพย์โดยยึดโยงกับทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ 
(Natural Law Theory) ในการปรับใช้กับทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างหรือทางกายภาพเพื่อที่จะปกป้องคุณค่า
ที่ไม่สามารถจับต้องได้ของการลงทุน37 แต่อย่างไรก็ตามคำ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้กันเป็นปกติน้ันมีลักษณะ
ที่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินส่วนรวม (Common Property) การที่จะทำให้คำหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็น
ทรัพย์สินของปัจเจกคนนั้นจึงถูกโต้แย้งได้ ดังนั้นผู้ค้าจึงถูกบังคับให้สร้างสรรค์คำหรือสัญลักษณ์ใหม่ที่
รู้จักกันว่าเครื่องหมายในทางเทคนิค (Technical Marks) เพื่อที่จะเป็นตัวแทนสื่อให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์
ของตนเอง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการจำแนกแยกแยะเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นทรัพย์สินจึงมี
ความเป็นไปได้ภายใต้ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินได้ อย่างไรก็ตามการจำแนก
เครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นทรัพย์สินในตัวมันเอง ยังคงเป็นปัญหาแม้ว่าเครื่องหมายการค้าจะมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับทรัพย์สินมากกว่าสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็น
เจ้าของสิทธิที่จะหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามสิทธิดังกล่าวนี้มิได้สมบูรณ์หรือปราศจากเงื่อนไข ในทางทฤษฎีนั้นนักวิชาการ
อย่างเช่น McKenna โต้แย้งว่าการปกป้องเครื่องหมายการค้านั้นในทางกฎหมายนั้นได้ให้สิทธิกับ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าในสิ่งที่เรียกว่า สิทธิกึ่งทรัพย์สิน (Quasi-Property) ในเครื่องหมายการค้า38 
ในขณะที่ Bone โต้แย้งว่ากรอบในทางกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั้นอยู่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อความคิดในเรื่องทรัพย์สินโดยแท้ ซึ่งเหตุผลที่ Bone ให้ในกรณีนี้ก็มีที่มาว่าหากไม่ป้องปกป้อง

 
36 W. Landes and R. Posner, "Trademark Law: An Economic Perspective," The 

Journal of Law & Economics 30 (1987): 265.    
37 W. Fisher, Theories of Intellectual Property, In New Essays in the Legal and 

Political Theory of Property (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), p. 172.  
38 M. Mckenna, "The Normative Foundations of Trademark Law," Notre Dame 

Law Review 85, 5 (2006): 1839-1840. 
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เครื่องหมายการค้าในฐานะที่ เป็นทรัพย์สินแล้วก็จะไม่สอดคล้องกับนโยบายหลักของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าที่ต้องการปกป้องผู้บริโภคและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลในตลาด39 

ทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็น “ทรัพยสิทธิ” อย่างหนึ่งซึ่งเกิดข้ึนโดยอาศัยอำนาจแห่ง
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1298 ของไทยซึ่งมีใจความว่า “ทรัพยสิทธิ
ทั้งหลายนั้น ท่านว่าจะก่อตั้งข้ึนได้แต่ด้วยอาศัยอำนาจในประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น”40 
สิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงเป็นทรัพยสิทธิที่ก่อตั้งด้วยอาศัยอำนาจในกฎหมายอื่นหรือกฎหมาย
เฉพาะซึ่งในที่นี้ได้แก่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 

เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้า รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ในฐานะ
ที่เป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยอาจแบ่งประเภทของ “สิทธ์ิ”
ตามลักษณะของการบังคับใช้สิทธินั้นต่อบุคคลอื่นเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทรัพยสิทธิ (Real Right) 
เป็นสิทธิที่มีอยู่ต่อบุคคลทั่วไป และ 2. บุคคลสิทธิ (Personal Right) เป็นสิทธิที่มีต่อบุคคลเฉพาะ ซึ่ง
เป็นสิทธิที่ใช้ยันหรือมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง มีความหมายเช่นเดียวกับ “สิทธิเรียกร้อง” 
(Claim) หรือสิทธิทางหนี้ (Obligatory)41 

เครื่องหมายการค้าจึงถือได้ว่าเป็นทรัพยสิทธิเพราะผู้ทรงสิทธิสามารถจำหน่ายจ่าย
โอนหรือก่อให้เกิดภาระติดพันใด ๆ ได้ ยกเว้นสิทธิบางประเภทที่อาจทำการโอนได้ก็ต่อเมื่อมีการโอน
กิจการที่ใช้เครื่องหมายการค้าน้ันไปด้วย เป็นต้น และโดยสภาพที่เป็นทรัพยสิทธินี่เองจึงทำให้ผลงาน
ทางปัญญาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ทรงสิทธิอาจนำออกแสวงหาประโยชน์ได้ การใช้
ประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นอาจทำได้ 2 วิธี คือวิธีที่ 1 ด้วยการที่ผู้ทรงสิทธินำเอา
การประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีนั้นไปผลิตผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายด้วยตัวเอง และวิธีที่ 2 ถ้าผู้ทรงสิทธิไม่
ประสงค์ที่จะทำการผลิตสินค้าออกจำหน่าย ก็อาจทำสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นที่สนใจจะใช้ประโยชน์
จากผลงานทางปัญญานั้น ให้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายแทนได้ โดยผู้ทรงสิทธิเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิจากบุคคลดังกล่าวเป็นการตอบแทน ดังนั้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงมี
ลักษณะเป็น “ทรัพยสิทธิ” คือสิทธิแต่ผู้เดียวที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง  

 

 
39 Robert G. Bone, "Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in 

Trademark Law," Boston University Law Review 86 (2006): 547, 549. 
40 มาตรา 1298 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
41 ภวัต วัชรดาวัลย์, สภาพของทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ , ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (Property Law) หน่วยท่ี 1-8, พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), หน้า 50-52. 
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2.2.2 แนวความคิดเรื่องความรับผิดของตัวกลาง (Intermediary) 
เนื่องจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการศึกษาความรับผิดของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจากกรณีทีม่ีการ

จำหน่ายสินค้าที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเป็นการละเมิด
สิทธิที่มีอยู่เหนือเครื่องหมายการค้าของผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งอีมาร์เก็ตเพลสเองนั้นมิได้
เป็นผู้ขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยตรงหรือมิได้เป็นผู้กระทำความผิดลำดับแรกแต่เนื่องจาก
การกระทำความผิดในการละเมดิเครื่องหมายการค้าบนอีมารเ์ก็ตเพลสของผูก้ระทำความผิดลำดับแรก
มักจะต้องมีการกระทำบางอย่างที่จะต้องกระทำผ่านตัวกลางอย่างอีมาร์เก็ตเพลสที่เป็นไปเพื่อการ
จำหน่ายสินค้าที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้เห็นถึงข้อพิจารณาใน
การกำหนดความรับผิดในลำดับรองของอีมาร์เก็ตเพลส ในหัวข้อนี้จึงจะได้ศึกษาถึงแนวความคิดว่า
เหตุใดตัวกลางอย่างเจา้ของอีมาร์เกต็เพลสจงึต้องเปน็ผูท้ี่มีความรับผดิจากการกระทำละเมิดของบุคคล
ที่สามที่เป็นผู้ใช้บริการของแพลตฟอร์มเอง 

2.2.2.1 ความยุ่งยากบางประการในการหยั่งทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้ขาย 
ลักษณะการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าบนอีมาร์เก็ตเพลส

ทำให้เกิดปัญญาในการหยั่งทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้ขาย จากที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1 เกี่ยวกับ
ลักษณะทั่วไปในการดำเนินธุรกิจของอีมาร์เก็ตเพลสจะเห็นว่าการดำเนินการในทุก ๆ ข้ันตอนทั้งจาก
ฝั่งเจ้าของแพลตฟอร์มหรือของผู้ขายออนไลน์ได้ก่อให้เกิดระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการซื้อขายสินค้าบน
โลกอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ข้ันตอนแรกก่อนที่จะมีการจำหน่ายสินค้าที่ได้แก่ การสร้างเว็บไซต์หรือแอป
พลิเคชันเพื่อให้ผู้ขายทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการขายสินค้าเข้ามาสมัครสมาชิกผ่าน
โปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถดำเนินการผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  การยอมรับข้อตกลงใน
การใช้บริการ การอัปโหลดรูปภาพและรายละเอียดสินค้าเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์หรือแอป
พลิเคชันสามารถเลอืกซื้อสนิค้าได้ตามความต้องการ ซึ่งทุกกระบวนการล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น จึงเป็นการยากที่จะตรวจสอบว่าผู้ขายที่แท้จริงนั้นจะเป็นบุคคล
เดียวกับที่ได้มาสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มหรือไม่ รวมไปถึงที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ก็อาจไม่ใช่ที่อยู่ที่
แท้จริง และในบางกรณียังพบอีกว่าผู้จำหน่ายสินค้าในอีมาร์เก็ตเพลสบางรายยังเป็นผู้ขายที่อยู่ใน
ต่างประเทศย่อมเป็นการยากที่จะตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของผู้ขายสินค้า  

2.2.2.2 ความมีประสิทธิผลในการฟ้องคดี 
ด้วยจำนวนผู้ขายสินค้าบนอีมาร์เก็ตเพลสมีเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ขายแต่ละรายอาจ

ขายสินค้าอย่างเดียวกัน ซึ่งในที่นี้หมายความถึงการขายสินค้าปลอมที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่ง
จำนวนการขายสินค้าที่ละเมิดดังกล่าวของแต่ละร้านอาจมีปริมาณไม่มากแต่เมื่อรวมจำนวนของสินค้า
ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ถูกจำหน่ายอยู่บนอีมาร์เก็ตเพลสของทุกร้านรวมกันทั้งหมด จำนวน
สินค้าย่อมมีจำนวนมหาศาล ย่อมส่งผลต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่
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แท้จริง หากจะให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าดำเนินคดีทางแพ่งตามกฎหมายโดยการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายแก่ผู้ขายแต่ละรายเพื่อเรียกให้ร้านค้าและชดใช้มูลค่าสินค้าที่จำหน่ายโดยละเมิดย่อมเป็นไป
ได้ยาก เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี อีกทั้งการเยียวยาความ
เสียหายที่จะได้รับจากร้านค้าแต่ละรายนั้นอาจไม่คุ้มค่าเพราะความสามารถในการชดใ ช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากการละเมิดที่ร้านค้าย่อมเทียบไม่ได้กับความเสียหายที่เจ้าของเครื่องหมายค้าได้รับ 

2.2.2.3 ข้อถกเถียงเรื่องความสมดุลในการกำหนดความรับผิดของอีมาร์เก็ตเพลส  
แม้จะมีแนวคิดที่ให้อีมาร์เก็ตเพลสรับผิดเพื่อการละเมิดเครื่องหมายการค้าดังที่ได้

กล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าอีมาร์เก็ตเพลสมีความสามารถในการควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบนแพลตฟอร์ม ด้วยปัจจัยจากการที่แพลตฟอร์มนั้นเองเป็นผู้ที่อยู่ในจุดที่
สามารถสอดส่องเนื้อหาทัว่ไปที่อยู่บนโครงข่ายจากการใช้งานของผู้ใช้งาน (User) บนเครือข่ายของตน 
โดยมิได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะการสอดสอ่งเนื้อหาที่เปน็การละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยบุคคลที่สาม แต่
สิ่งที่ตามมาก็คือหน้าที่ในการตรวจสอบและกำจัดการกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของ
บุคคลที่สามด้วย ซึ่งในการจะกำหนดหน้าที่ในทางกฎหมายสำหรับกรณีดังกล่าวมีข้อถกเถียงบาง
ประการที่ว่าหากจะให้อีมาร์เก็ตเพลสรับผิดเพื่อการละเมิดเครื่องหมายการค้าในทุกกรณีนั้นอาจไม่
สมเหตุสมผล โดยจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้42  

ประการแรก อีมาร์เก็ตเพลสบางรายเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่เป็นการลงทุนข้าม
ชาติและด้วยการมีเงินทุนมหาศาลนี้เองย่อมแสดงให้เห็นว่าอีมาร์เก็ตเพลสมีความสามารถทางการเงิน
และยังมีความสามารถในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะใช้ในการ
ดำเนินการที่เป็นส่วนช่วยในการต่อต้านการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เกิดข้ึนบนเครือข่ายของตนได้ 
แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีย่อมเกิดปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับแพลตฟอร์มขนาดย่อมซึ่งไม่มีความ
พร้อมในด้านเงินทุน ในการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ 

ประการที่สอง การที่จะกำหนดภาระให้กับอีมาร์เก็ตเพลสในการเฝ้าติดตามการ
กระทำที่เกิดข้ึนโดยเทคโนโลยีน้ันอาจไม่สามารถทำได้ทั้งหมดและอาจไม่เป็นธรรมกับผู้ให้บริการนัก 
ดังนั้น ความสมเหตุสมผลในการกำหนดภาระของผู้ให้บริการนั้นอาจเป็นเพียงแค่การกำหนดให้มีการ
สืบทราบในทางบัญชีและดำเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีเท่าที่จะพอกระทำได้ การที่จะทำให้
เป็นไปโดยชอบธรรม ผู้ให้บริการอาจจะต้องกระทำการอย่างใด ๆ ที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นการจัด
ให้มีการเฝ้าระวังทีม่ีประสทิธิภาพสูงสุดแลว้ และการที่จะให้บรรลผุลสงูสุดน้ีเองย่อมสร้างภาระในทาง

 
42 Althaf Marsoof, "Online Service Providers and Third Party Trademark 

Infringement: An Australian Perspective," International Journal of Law and Information 
Technology 22, 2 (2014): 104-105.  
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ต้นทุนให้กับอีมาร์เก็ตเพลสที่มรีาคาสงู และในท้ายที่สุดผู้ใช้บริการที่ก็จะตกเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใน
การแบกรับภาระค่าใช้จ่ายตามไปด้วย 

ประการที่สาม ต้องยอมรับว่าจะมีเพียงผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าเท่าน้ันที่จะ
ได้รับสิทธิให้มีอำนาจในการบังคับใช้สิทธิที่มีอยู่เหนือเครื่องหมายการค้าของตนกับกรณีนี้ โดยหลัก
กฎหมายพื้นฐานนั้นมีว่าจะไม่มีบุคคลที่สามใด ๆ ที่จะสามารถบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่
เป็นของผู้อื่นได้ กล่าวโดยสรุปคือ จะมีเพียงเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ
ตามกฎหมายเท่านั้นที่จะสามารถบังคับใช้สิทธิทางกฎหมายกับอีมาร์เก็ตเพลสได้แม้จะเป็นเพียงการ
แจ้งเตือนจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ต้องการให้เจ้าของแพลตฟอร์มดำเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกฎหมายของเนื้อหาทีถู่กสรา้งขึ้นโดยผูใ้ช้งานที่เปน็ผู้ขายสินค้าที่ปรากฏบนอีมาร์เก็ตเพลส
ก็ตาม แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งการดำเนินการเช่นว่านี้ก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ทรงสิทธิเหนือ
เครื่องหมายการค้าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิทางศาล 

ประการสุดท้าย การกระทำใด ๆ ที่อีมาร์เก็ตเพลสได้กระทำไปเพื่อต่อต้านการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้ทรงสิทธิ เช่น การปิดกั้นข้อมูล การลบบัญชีผู้ขาย หรืออื่น ๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้ขายออนไลน์ในการใช้พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งหากผู้ขายนั้นเป็นผู้ที่สุจริตและ
มิได้กระทำการที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย อาจก่อให้เกิดการปัญหาในการละเมิดสัญญาการใช้
บริการระหว่างอีมาร์เก็ตเพลสและผู้ขายออนไลน์ข้ึนได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการคำนึงถึงการ
คุ้มครองการแสดงเจตนาอันสุจริตของคู่สัญญาในกรณีดังกล่าวด้วย  

 
2.2.3 แนวคิดเรื่องความรับผิดทางละเมิด 
ความรับผิดของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจากกรณีที่มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมาย

การค้าโดยผู้ค้าออนไลน์บนพื้นที่ให้บริการของตนมีแนวความคิดพื้นฐานได้มีวิวัฒนาการมาจากหลัก
กฎหมายละเมิด ซึ่งเป็นหลักซึ่งได้รับการยอมรับและถูกนำมาปรับใช้ในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบลายลกัษณ์อักษร (Civil Law) หรือระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี 
(Common Law) สาเหตุที่ต้องศึกษาหลักความรับผิดในทางละเมิดเพราะการละเมิดเครื่องหมาย
การค้าบนอีมาร์เก็ตเพลสนั้นเป็นการทำให้เสื่อมสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของ
เครื่องหมายการค้ามีสทิธิที่จะฟ้องร้องเพื่อเรยีกให้ผูก้ระทำละเมดิรับผิดได้ แต่ประเด็นคือจะใช้แนวคิด
ใดเพื่อเป็นฐานของการเรียกให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสรับผิด หลักความรับผิดมีหลายรูปแบบโดย
แนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษามากที่สุดมีอยู่ 3 แนวคิด คือ 1. ความรับผิดเพื่อการกระทำ
ของตนเอง 2. ความรับผิดเพื่อการกระทำของบุคคลอื่น และ 3. ความรับผิดลำดับรอง (Secondary 
Liability) และการมีส่วนร่วมในการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า (Contributory Trademark 
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Infringement) โดยแนวคิดสุดท้ายได้รับการพัฒนาจากแนววินิจฉัยของศาลสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนจะ
ขอกล่าวถึงแนวคิดทั้งสามโดยสังเขปต่อไป 

2.2.3.1 หลักความรับผิดเพื่อการกระทำของตนเอง 
ความรับผิดเพื่อการกระทำของตนเองนั้นถือเป็นหลักการทั่วไปที่ต้องมีบุคคลกระทำ

ละเมิด บุคคลใดทำละเมิดบุคคลนั้นต้องรับผิดสำหรับการกระทำของตนเอง บุคคลอื่นที่ไม่ได้กระทำ
ละเมิดไม่จำต้องรับผิด ความรับผิดเพื่อการกระทำของตนเอง (Liability for One’s Own Act) ตาม
กฎหมายไทยน้ันอยู่ในมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัย 
ก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น” บทบัญญัติน้ีสามารถจำแนกองค์ประกอบออกได้เป็น 3 ประการ คือ 

1)  กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่น 
2)  โดยผิดกฎหมาย 
3)  ทำให้บุคคลอื่นเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน

หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด 
ถ้อยความในมาตรา 420 นี้มีต้นแบบมาจากประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน43 มาตรา 

823 ที่บัญญัติว่า “บุคคลผู้ซึ่งกระทำการใดโดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่อ ให้บุคคลอื่นเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใด ผู้นั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลอื่นสำหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน”  

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ต่างก็มีหลักคิดที่จะให้บคุคลรบัผดิ
เพื่อละเมิดในการกระทำ 2 ประการคือ 1. กระทำโดยจงใจ  2. กระทำโดยประมาทเลินเล่อ ซึ่งการ
กระทำทั้งสองประการนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่มีความผิดหรืออยู่บนพื้นฐานของความผิด (Liability 
Based on Fault)44 บางครั้งเรียกว่าความรับผิดที่ต้องการความผิด (Subjective Responsibility) 
หรือตามหลักไม่มีความรับผิดโดยไม่มีความผิด (No Liability without Fault) การกระทำทั้งสอง
ประการนี้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอาจเป็นการกระทำ (Action) อันเป็นการ

 
43 ไพจิตร ปุญญพันธ์, คำสอนชั้นปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กฎหมายเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายนานาประเทศ  (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2519), หน้า 29. 

44 อนันต์ จันทโอภากร, โครงสร้างพื้นฐานกฎหมายลักษณะละเมิด , ใน รวมบทความใน
โอกาสครบรอบ 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ , คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(กรุงเทพมหานคร: พี. เค. พริ้นต้ิงเฮาส์, 2531), หน้า 98. 
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เคลื่อนไหวอิริยาบทที่อยู่ภายใต้บังคับของจติใจ หรือการละเว้นการกระทำ (Omission) ในกรณีหลังนี้
ต้องเป็นกรณีที่จำเลยมีหน้าที่ต้องกระทำเพื่อป้องกันผลเสียหาย หน้าที่นี้อาจเป็นหน้าที่ที่เกิดจาก
กฎหมาย สัญญา หรือความสัมพันธ์ทางข้อเทจ็จริง ในทางตำราได้อธิบายว่าความผิดเปน็องค์ประกอบ
ทางจิตใจของผู้กระทำความผิดหรือองค์ประกอบในด้านของบุคคล เป็นความรับผิดชอบช่ัวดีที่จะใช้
วิจารณญาณว่าการกระทำของตนนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นได้หรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามก็จะมีน้ำหนักเท่ากันที่จะก่อให้เกิดความรับผิดเพื่อละเมิดข้ึนได้45 

ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ได้เสนอทฤษฎีในการค้นหาความผิดในกรณีของ
จงใจหรือประมาทเลินเล่อว่ามีวิธีการอยู่  2 วิธี คือ 1. วิธี Objective เป็นการพิจารณาความ
ระมัดระวังของจำเลยเปรียบเทียบกับความระมัดระวังของบุคคลที่สมมุติข้ึนมาโดยพิจารณาจากระดับ
ความระมัดระวังทั่วไปของบุคคลที่อยู่สภาพร่างกายเช่นเดียวกันนั้นประกอบกบัพิจารณาถึงพฤติการณ์
แวดล้อมในขณะเกิดเหตุ ซึ่งเป็นการดูจากการกระทำภายนอกของคนมิได้พิจารณาถึงสภาพจิตใจ
ภายใน 2. วิธี Subjective เป็นการวินิจฉัยโดยพิจารณาจากสภาพจิตใจภายในของการกระทำ เช่น 
ความมักง่าย ความฉลาด ความรอบคอบ เป็นต้น46 

2.2.3.2 หลักความรับผิดเพื่อการกระทำของบุคคลอื่น 
โดยหลักแล้วความรับผิดทางละเมิดจะเกดิข้ึนได้ก็ต่อเมื่อบุคคลเป็นผู้กระทำความผิด

ไม่ว่าจะกระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีแม้บุคคลนั้นจะ
ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดก็ตามกฎหมายก็ยังบังคับให้ต้องร่วมรับผิดด้วย กรณีนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้น
ของหลักความรับผิดเพื่อการกระทำของตนเอง ความรับผิดประเภทนี้เรียกกันว่า ความรับผิดเพื่อ
ละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น หลักความรับผิดเพื่อบุคคลอื่น (The Doctrine of 
Vicarious Liability) เป็นหัวใจหลักกฎหมายลักษณะละเมิดที่ใช้มีอยู่ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
และระบบกฎหมายซิวิลลอว์ การรับผิดในลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นการละเมิดโดยตรง แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่
กำหนดข้ึนเพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบ (Responsibility) ที่ทำให้จำเลยจะต้องรับผิดสำหรับการ
ละเมิดที่กระทำลงโดยบุคคลอื่น ตัวอย่างที่หยิบยกกันโดยทั่วไปคือนายจ้างกับลูกจ้าง กล่า วคือ
นายจ้างต้องรับผิดสำหรับการกระทำของลูกจ้างที่กระทำลงในทางการที่จ้าง ในสถาณการณ์เช่นว่าน้ี
ความรับผิดได้เกิดข้ึนแก่นายจ้าง ไม่ใช่เป็นเพราะเป็นการกระทำของตัวนายจ้างเอง แต่เป็นเพราะ
ความสัมพันธ์ที่นายจ้างมีกับผู้ทีก่ระทำละเมิด (Tortfeasor) ในแง่มุมของการฟ้องคดีจึงอาจมีบุคคล 2 

 
45 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิ

ควรได,้ พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2560), หน้า 71. 
46 จิ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518), หน้า 105-110. 
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กลุ่มที่เกี่ยวข้องคือบุคคลที่กระทำละเมิดโดยตรงและบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเอง แต่
จะต้องเข้ามารับผิดเพื่อละเมดิของบคุคลที่ตนมีความสมัพันธ์ด้วย โดยความสัมพันธ์กับบุคลนี้ ต้องเป็น
ความสัมพันธ์กับบุคลลที่กฎหมายได้กำหนดไว้เท่านั้น เพราะความรับผิดประเภทนี้เป็นความรับผิด
ของคนอื่นในสิ่งที่ตนไม่ได้กระทำ ดังนั้นจึงต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจง เงื่อนไขสำคัญที่
กำหนดให้บุคคลต้องรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นมี 2 ประการ ได้แก่  

1)  การมีความสัมพันธ์แบบเฉพาะเจาะจงตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ระหว่างผู้กระทำละเมดิและบคุคลที่สามทีเ่ปน็ผู้รว่มรับผิด ในกฎหมายไทยบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้
รับผิดอยู่ในกลุ่มมาตรา 425 ว่าด้วยความรับผิดของนายจ้าง มาตรา 427 ความรับผิดของตัวการ 
มาตรา 429 ความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้อนุบาล มาตรา 430 ความรับผิดของครูบาอาจารย์ 
นายจ้าง หรือผู้รับดูแล ในกฎหมายฝรั่งเศสก็ปรากฏว่ามีการกำหนดตัวบุคคลที่จะต้องรับผิดคล้ายคลึง
กันในมาตรา 1384 และในมาตรา 831 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน 

2)  มีการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายข้ึน 
หากครบองค์ประกอบทั้งสองประการแล้วบุคคลที่สามที่เป็นผู้ร่วมรับผิดไม่

อาจโต้แย้งความรับผิดของตนได้ บุคคลดังกล่าวยังคงต้องรับผิดอยู่แม้ตนจะไม่มีความผิดเลยก็ตาม 
เรียกกันโดยทั่วไปว่าทฤษฎีความรับผิดแบบเคร่งครัดหรือทฤษฎีความรับผิดแบบเด็ดขาด (Strict 
Liability) นอกจากนั้นแล้วในทางทฤษฎียังอธิบายต่อว่าความรับผิดในลักษณะนี้เป็นความรับผิดตาม
ข้อสันนิษฐานของกฎหมาย (Liability Based on Presumed Fault) กล่าวคือกฎหมายได้ตั้งข้อ
สันนิษฐานไว้ในเบื้องต้นว่าบุคคลจะต้องรับผิดของบุคคลอื่น 

ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น
นั้นมีพื้นฐานทางกฎหมายอยู่ 2 ประการ47 คือ ประการแรก เป็นความรับผิดที่กำหนดข้ึนสำหรับ
บุคคลหนึ่งเพื่อการกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอีกคนหนึ่ง มักเรียกกันว่าเป็นทฤษฎี 
‘Servant’s Tort’ Theory ประการที่สอง คือ ‘Master’s Tort’ Theory ผู้ที่เป็นนายทาสมีความรับ
ผิดสำหรับการละเมิดของทาสสำหรับการกระทำที่ทาสได้กระทำลงไปเพื่อนายทาส กฎหมายถือว่า
นายทาสได้กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน 

2.2.3.3 ความรับผิดลำดับรอง (Secondary Liability) และการมสี่วนร่วมในการ
กระทำละเมิดเครือ่งหมายการค้า (Contributory Trademark Infringement) 

แนวความคิดและหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดในการมีส่วนร่วมในการกระทำ
ละเมิด และความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นมีรากฐานและวิวัฒนาการมาจากกฎหมายลักษณะ

 
47 Paula Giliker, Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p. 13. 
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ละเมิด (Tort Law) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากจารีตประเพณีของสังคมในประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบ
จารีตประเพณีเท่านั้น และต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรสำหรับความรับ
ผิดบางกรณีเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึนในการนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริง ทั้งนี้ หลักกฎหมาย
ดังกล่าวเป็นเพียงหลักเกณฑ์ความรับผิดในลำดับรอง ดังนั้นในการบังคับใช้หลักการทั้งสองดั งกล่าว
จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้กระทำละเมิดลำแรก (Primary Infringer) เสียก่อน เช่น ในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยฉบับนี้ คือ ผู้ที่นำสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม 

ทฤษฎีในเรื่องการมีส่วนร่วมในการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้ามีความจำเป็นที่
จะต้องอธิบายควบคู่ไปกับทฤษฎีในเรื่องความรบัผดิลำดับรอง โดยคำว่าความรับผิดลำดับรองเป็นคำที่
ใช้ในความหมายอย่างกว้าง (Umbrella Term) เพื่อให้ครอบคลุมข้อเรยีกร้องทางกฎหมายในกรณีที่มี
การละเมิดเครื่องหมายการค้าใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ความรับผิดในกรณีที่อยู่บนพื้นฐานของการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการกระทำละเมิด (Participant-Based Liability) และความรับผิดในกรณีที่อยู่บนพื้นฐาน
ในฐานะที่มีความสัมพันธ์พิเศษ (Relationship-Based Liability) ในกรณีหลังนี้เป็นแนวความคิดและ
หลักกฎหมายเรื่องความรับผิดในการกระทำของบคุคลอื่นน้ันมีวิวัฒนาการมาจากหลักความรับผิดของ
ผู้มีอำนาจ (Respondeat Superior หรือ Let The Master Answer)48 ซึ่ ง เป็นหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดของนายจ้างอันเกิดจากการกระทำของลูกจ้างภายในขอบเขตแห่งการว่าจ้าง 
ประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรและระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีได้นำทฤษฎี
กฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้เปน็ความรับผิดทางละเมิด โดยกำหนดให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะต้องรับผิด
ในการกระทำของบุคคลอื่นหากบุคคลดังกล่าวทั้ งสองมีความสัมพันธ์พิ เศษระหว่างกัน เช่น 
ความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง หรือผู้ปกครอง มีสิทธิและอำนาจในการควบคุมการกระทำ
ของบุคคลที่อยู่ในสถานะต่ำกว่า เช่น ลูกจ้าง หรือผู้อยู่ภายใต้การปกครอง ความรับผิดในการกระทำ
ของบุคคลอื่นในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นความรับผิดโดยเด็ดขาด (Strict Liability) ซึ่งอาศัย
ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างบุคคลโดยไม่ต้องคำนึงว่าบุคคลที่จะต้องรบัผดิจากการกระทำของผู้กระทำ
ละเมิดโดยตรงนั้นรู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นหรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากหลักกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดในการมีส่วนช่วยในการละเมิด  

ความรับผิดในกรณีที่อยู่บนพื้นฐานของการเข้าไปมีสว่นร่วมในการกระทำละเมิดตาม
หลักฎหมายว่าด้วยความรับผิดในการมีส่วนช่วยในการละเมิดน้ัน จะต้องเป็นกรณีที่บุคคลหนึ่งจะรับ
ผิดต่อเมื่อบุคคลนั้นรู้ถึงการกระทำความผิดและตนมีส่วนช่วยให้เกิดการกระทำความผิดนั้น โ ดย

 
48 Ralph Dornfeld Owen, Tort Liability in German School Law, Retrieved 

December 12, 2019 from https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article 
=2623&context=lcp 
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หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีที่มาจากความเช่ือที่ว่าแม้บุคคลหนึ่งจะมิได้เป็นผู้กระทำความผิดโดยตรง แต่ยังคง
ต้องรับผิดในภัยหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำที่ตนมีส่วนช่วยให้เกิดข้ึน ในบริบทของการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นเป็นการที่ผู้ละเมิดลำดับรอง (Secondary Infringer) ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ 
อีมาร์เก็ตเพลสที่ได้ เหนี่ยวนำ ชักจูง ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ให้กับการกระทำต่าง ๆ ที่กระทำ
ลงโดยผู้กระทำละเมิดลำดับแรก (Primary Infringer) โดยผู้กระทำละเมิดลำดับแรกนี้เองเป็นผู้ที่นำ
สินค้ามาขายในอีมาร์เก็ตเพลส ซึ่งภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกความรับผิดเช่นน้ีว่า  
“Contributory Liability” ทฤษฎีความรับผิดนี้ได้รับการวางหลักไว้โดยศาลที่ได้มาจากการวินิจฉัย
หลักกฎหมายเรื่อง Common Law of Torts ศาลในคดี Tiffany (NJ) Inc. v. Ebay Inc เคยกล่าวไว้ว่า  
“Contributory Trademark Infringement is a Judicially Created Doctrine that Derives from 
Common Law of Torts”49 และศาลในคดี Hard Rock Café Licensing v. Concession Services 
กล่าวว่าเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าถือได้ว่าเป็นประเภทหนึ่งของเรื่อง Tort50  

การมีส่วนร่วมในการกระทำละเมิดจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของความรับผิดลำดับรอง 
คู่กรณีที่ต้องการฟ้องร้องโดยอาศัยทฤษฎีนี้เป็นฐานจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าบุคคลที่กระทำละเมิด
ลำดับแรกได้ละเมิดเครื่องหมายการค้า ช่ือทางการค้า หรือเครื่องหมายบริการของตน ซึ่งกฎเกณฑ์ ว่า
ด้วยเรื่องการมีส่วนร่วมในการกระทำละเมิดนี้ ได้มีวิวัฒนาการมาจากการที่มีการยอมรับกันว่าคู่กรณี
ฝ่ายอื่นที่มิใช่ผู้กระทำละเมิดโดยตรงสามารถรับผิดได้ โดยมากแล้วผู้ที่กระทำโดยตรงมักจะมิได้เป็น
ผู้ผลิตสินค้าที่ละเมิดกฎหมายข้ึน แต่จะได้สินค้าดังกล่าวมาจากผู้ผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นการได้มาโดย
ระบบการค้าปลีกหรือการค้าส่ง คู่กรณีอีกฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือผู้กระทำละเมิดโดยตรง 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาร้านค้า หรือช่วยเหลือด้วยวิธีการอื่น ๆ คู่กรณีฝ่ายนี้เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์
ทางอ้อมจากการละเมิดเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายข้ึน51   

 
49 Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010) at 98. 
50 Hard Rock Café Licensing Corp. v.  Concession Servs. , Inc. , 955 F.2d 1143 

(7th Cir 1992) at 1148. 
51 John T. Cross, "Contributory Infringement and Related Theories of 

Secondary Liability for Trademark Infringement," Iowa Law Review 80 (1994): 101, 
104. 



บทท่ี 3 
 

กฎหมายและคำพิพากษาของศาลต่างประเทศและประเทศไทย 
เก่ียวกับความรับผิดของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส 

ในบทที่ 3 จะเป็นการศึกษากฎหมายและคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายไทย
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส การศึกษาในแต่ละหัวข้อจะเริ่มต้นจากการ
อธิบายถึงสารัตถะของกฎเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในกฎหมายลายลักษณ์อักษรก่อนเป็นลำดับแรก หลังจาก
นั้นจะได้ศึกษาการปรับใช้กฎหมายของศาลในแต่ละประเทศกฎหมายที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เลือกมา
เป็นตัวอย่าง ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษาคำพิพากษาน้ันมีประโยชน์ในหลายมิติ ไม่ว่า
จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเองที่มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) พัฒนาการ
ของกฎหมายในเรื่องนี้จึงอยู่ที่การปรับใช้ของศาลเป็นหลัก เพราะศาลจะเป็นผู้ที่สร้างบรรทัดฐานใน
เรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นพัฒนาการของหลักกฎหมายอย่างเป็นระบบ ส่วนประเทศที่ที่ใช้ระบบ
กฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรนั้น การศึกษาคำพิพากษาจะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการปรับใช้ 
การตีความ และการพัฒนากฎหมายลายลักษณ์อักษร (Written Law) ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าคำพิพากษาของศาลในระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี และวิทยานิพนธ์จะได้ศึกษาถึง
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับสดุท้าย แต่อย่างไรก็ตามสมควรกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่า กฎหมายของ
ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาโดยตรง อีกทั้งยังไม่มีคำ
พิพากษาที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะได้ศึกษาถึงบทบัญญัติที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะ
สามารถนำมาปรับใช้ได้ 

ในเบื้องต้นผู้เขียนจะกล่าวถึงเหตุผลของการเลือกประเทศต่าง ๆ มาศึกษาเปรียบเทียบ 
ตามลำดับ ดังนี้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีพัฒนาการในการวางหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดของอีมาร์เก็ตเพลสที่มีความละเอียดและครบถ้วนทุกแง่มุมซึ่งถือว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุดใน
บรรดาแนววินิจฉัยในประเทศต่าง ๆ สำหรับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายซึ่งมีความเหมือนกัน
ระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเยอรมนีนั้นเป็นต้นแบบของกฎหมาย
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ลักษณะละเมิดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ดังนั้นหากพิจารณาจากหลักการใช้
และการตีที่จะต้องให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายแล้ว แนวทางการปรับใช้และการ
ตีความของศาลในประเทศเยอรมนีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นแนวทางสำหรับการใช้และ
การตีความของศาลไทยในอนาคต ส่วนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีระบบ
กฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกัน แต่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทัง้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งเองและกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ทันต่อสภาวะการณ์ปัจจุบันที่รูปแบบในการ
กระทำละเมิดในระบบอนิเทอร์เน็ตที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดในหัวข้อ
ต่อไป 
 

3.1 กฎหมายและคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยความรับผิดลำดับรอง
สำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้า 

3.1.1 รัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า (The Lanham Act)  
รัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกันว่า The Lanham Act 

เป็นกฎหมายระดับรัฐ ภายใต้กฎหมายฉบับนี้การใช้เครื่องหมายของบุคคลอื่นไปในทางการค้าโดย
ปราศจากการได้รับการอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความสับสนถึงที่มาของสินค้าหรือบริการ การกระทำ
ดังกล่าวนั้นจะถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยตรง (Direct Trademark Infringement)52 
การเยียวยาความเสียหายที่ เกิดข้ึนข้ันต้นคือ การขอคุ้มครองช่ัวคราว ( Injunctive Relief)53 ใน
ประเทศสหรฐัอเมริกาจะเรียกการกระทำที่จำเลยใช้เครือ่งหมายที่เหมอืนกันซึ่งเปน็ของโจทกบ์นสินค้า

 
52 § 43 (15 U.S.C.  § 1125) .  False designations of origin; false description or 

representation  
(a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any 

container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or 
any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading 
description of fact, or false or misleading representation of fact, which—  

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the 
affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to 
the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial 
activities by another person, or 

53 § 34 (15 U.S.C. § 1116) 
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ประเภทเดียวกัน และขายสินค้าดังกล่าวอันเป็นการแข่งขันโดยตรงกับโจทก์ว่าเป็น Trademark 
Counterfeiting54  

รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้นิยามคำว่า Counterfeit Mark ว่าเป็นเครื่องหมายปลอม (Spurious) ที่เป็น
เครื่องหมายการค้าที่เหมือน (Identical) หรือไม่สามารถแยกออกจากเครื่องหมายที่ใช้อยู่และได้ 
จดทะเบียนแล้วได้อย่างมีนัยสำคัญ (Substantially Indistinguishable)55 โดยที่ผู้บริโภคที่ได้ซื้อ
สินค้าดังกล่าวอาจเกิดความสับสนและหลงผิดในความถูกต้องแท้จริงของสินค้าว่าสินค้านั้นเป็นสินค้า
ลอกเลียนแบบหรือสินค้าของจริงที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

เงื่อนไขสำหรับการกำหนดความรับผิดแก่บุคคลผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้กระทำละเมิดโดยตรง (Direct 
Infringer) นั้นไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ความรับผิดลำดับรองสำหรับการละเมิด
เครื่องหมายการค้า เป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยศาลซึ่งศาลได้หยิบยืมแนวความคิดนี้ มาจาก
กฎหมายละเมิดในระบบจารีตประเพณี (Common Law of Torts) ความรับผิดความรับผิดลำดับ
รองมีหลักอยู่ใน Restatement (Second) of Torts มาตรา 877(C) ที่ว่า “บุคคลต้องรับผิดหากได้
อนุญาตให้บุคคลที่สามกระทำการที่ใช้ตนเป็นเครื่องมือ (Instrumentalities) โดยรู้ (Knowing) หรือ 

 
54 § 32 (15 U.S.C. § 1114). Remedies; infringement; innocent infringers 
(1) Any person who shall, without the consent of the registrant…. 

(b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and 
apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, 
prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in 
commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or 
advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to 
cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by 
the registrant for the remedies hereinafter provided. 

55 § 34 (15 U.S.C. § 1116). Injunctions; enforcement; notice of filing suit given 
Director 

(B) As used in this subsection the term “counterfeit mark” means— 
. . . 
(ii) a spurious designation that is identical with, or substantially indistinguishable 

from, a designation as to which the remedies of this Act are made available by 
reason of section 220506 of title 36, United States Code; 
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มีเหตุอันควรรู้ (Having Reason to Know) ว่าบุคคลนั้นกำลังกระทำหรือจะกระทำละเมิด”56 ความ
รับผิดลำดับรองนั้นมีอยู่ใน 2 ลักษณะด้วยกัน ลักษณะแรก คือ การมีส่วนช่วยในการกระทำละเมิด  
(Contributory Infringement) ซึ่งจะเกิดข้ึนต่อเมื่อจำเลยได้ได้ชักจูง (Induce) ให้บุคคลอื่นละเมิด
เครื่องหมายการค้า หรือตัวอย่างการกระทำ เช่น หากตนยังคงจัดส่งสินค้าให้กับบุคคลซึ่งตนได้  
“รู้ หรือ มีเหตุอันควรรู้” ว่ากำลังละเมิดเครื่องหมายการค้า ลักษณะที่สอง คือ การรับผิดในการ
กระทำละเมิดของบคุคลอื่น (Vicarious Infringement) ซึ่งจะเกิดข้ึนต่อเมื่อมีตัวแทน (Agency) หรือ
จำเลยและผู้กระทำละเมิดโดยตรงมีความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันนี้ หรือเป็นกรณีที่จำเลยและ
ผู้กระทำละเมิดโดยตรงมีการควบคุมวิธีการเพื่อการละเมิดร่วมกัน 

ความรับผิดประเภทที่สองนี้เป็นความผิดที่ได้รับการพัฒนามาโดยลำดับจากคำพิพากษาของ
ศาลสหรัฐอเมริกาและมีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดของเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส ดังจะได้กล่าวใน
หัวข้อต่อไป 

 
3.1.2 คำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดแบบ Contributory 

Trademark Infringement ของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส  
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.1.1 ว่า กฎหมาย Lanham Act ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการละเมิดลำดับรองเอาไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ศาลจึงมีบทบาทสำคัญในการวาง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และศาลยังได้พัฒนากฎหมายโดยการวางหลักเกณฑ์คำพิพากษาอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด เป็นที่น่าสังเกตว่าแนววินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของอีมาร์เก็ตเพลสในฐานะของคน
กลางในการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าได้มีจุดเริ่มต้นจากตลาดแห่งความเป็นจริง  
(Brick and Mortar) ที่มีการค้าขายกันโดยทั่วไปและค่อย ๆ ขยายการปรับใช้หลักเกณฑ์ไปยังตลาด
ในโลกออนไลน์ ในหัวข้อนี้จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาที่ได้วินิจฉัยไว้
เป็นบรรทัดฐานของความรับผิด โดยจะสกัดหาหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่ทำให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส 
จะต้องรับผิดสำหรับการที่ผู้ขายออนไลน์ได้นำสินค้าเลียนแบบที่ละเมิดต่อกฎหมายมาจำหน่ายบน
แพลตฟอร์มของตน เพื่อหาหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิด ดังที่จะกล่าวในลำดับต่อไป 

 
56 Restatement ( Second)  of Torts § 877(c)  & cmt.  d ( 1979) .  Restatement 

(Second) “For harm resulting to a third person from the tortuous conduct of another, 
one is subject to liability if he ... (c) permits the other to act upon his premises or 
with his instrumentalities, knowing or having reason to know that the other is acting 
or will act tortiously. . .” 
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3.1.2.1 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดที่พิจารณาจากการรู้หรือมีเหตุอันควรรู้   
(Knows or Has Reason to Know) หรือ Inwood Test  

ทฤษฎีเรื่อง Contributory Trademark Infringement ได้รับการพัฒนาโดยศาล 
ซึ่งศาลได้ยืนยันหลักการนี้ในคดี Inwood Laboratories v. Ives Laboratories ในปี ค.ศ. 1982 
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนสามารถสรุปได้ดังนี้ ในปี ค.ศ. 1955 Ives ได้สิทธิบัตรยา Cyclandelate ซึ่งเป็น
ของกลุ่มยาที่เพิ่มขนาดของหลอดเลือด ใช้เพื่อรักษาปัญหาทีเ่กดิจากการไหลเวียนโลหิต Ives มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวทีจ่ะผลติและขายยาภายใต้เครือ่งหมายการค้าที่จดทะเบียน ช่ือ CYCLOSPLASMOL Ives 
ได้ขายตัวยาให้กับผู้ค้าสง่ รวมถึงผู้ค้าปลีกที่เป็นร้านขายยา ในรูปแบบของแคปซูลเจลาตินที่มีสีฟ้าสด ซึ่ง
สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด57 จนกระทั่ง ค.ศ. 1972 อันเป็นปีที่สิทธิบัตรยาของ Ives ได้หมดอายุ
ลง บริษัทผลิตยาทั่ว ๆ ไปหลายแห่งรวมถึงบริษัท Inwood ได้เริ่มทำการตลาดยา Cyclandelate 
โดยจงใจผลิตให้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่เหมือนกับแคปซูลที่ผลิตโดย Ives58 Ives ยังอ้างอีกว่าบริษัทยา
หลายแห่งได้จำหน่ายยาชนิดนี้โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมือนกับยาภายใต้เครื่องหมายการค้าและที่สำคัญ
คือ Ives ใช้วิธีการส่งตัวแทนขายเข้าไปพบกับแพทย์โดยตรง เพื่อให้ตัวแทนขายชักจูงให้แพทย์เช่ือว่า
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า CYCLOSPLASMOL ดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และไม่มีผลิตภัณฑ์ใด
สามารถใช้แทนกันได้ ส่วนบริษัทผลิตยาอื่น ๆ  ทำการตลาดด้วยวิธีการปกติ คือ ส่งรายการสินค้าไปยัง
ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งและโรงพยาบาล โดยปราศจากการติดต่อกับแพทย์โดยตรง แต่ในรายการสินค้าที่
ส่งไปนั้นมีการช้ีแจงว่าตัวยาที่เหมือนกันหรือเทียบเท่ากับ CYCLOSPLASMOL สินค้าดังกล่าวได้ถูก
จัดส่งไปในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ เภสัชกรได้นำยาออกจากตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว และนำไปใส่
ขวดยาและมีการติดฉลากใหม่ของเภสัชกรเองเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ป่วยต่อไป  

Ives เริ่ ม ดำเนิ นคดี ในศาล  United States District Court for the Eastern 
District of New York โดยกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า ค.ศ. 1946 (Trademark Act of 1946 หรือที่ เรียกกันว่า Lanham Act) มูลฐานทาง
กฎหมายที่ Ives กล่าวอ้าง คือการที่เภสัชกรบางรายได้นำยา Cyclandelate ทั่วไปมาจำหน่ายโดยทำ
ให้เข้าใจผิดว่าเป็น CYCLOSPLASMOL พฤติการณ์ที่ Ives เห็นว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย คือการที่
ผู้ผลิตผลิตแคปซูลที่มีลักษณะภายนอกที่ เหมือนกันกับ CYCLOSPLASMOL นอกจากนั้น หาก
พิจารณาจากรายการสินค้าไปยังผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และโรงพยาบาล ก็ยังพบว่ามีการชักจูงให้มีการใช้
ยาทั่วไปแทน CYCLOSPLASMOL กล่าวคือ มีการเปรียบเทียบราคา และมีการเปิดเผยถึงสีของ
ผลิตภัณฑ์ แม้ว่า Ives จะไม่ได้อ้างว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของ Ives โดยตรงกับสินค้าที่ผลิต

 
57 Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844 (1982) 
58 Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 847 (1982) 



43 

และจัดจำหน่าย แต่ Ives เห็นว่าจำเลยได้สนับสนุนการละเมิดของเภสัชกรที่ได้ทำให้เข้าใจผิดว่ายา 
ทั่ว ๆ ไปเป็นยาภายใต้เครื่องหมายการค้า CYCLOSPLASMOL59  

ศาลวินิจฉัยว่า ความรับผิดสำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้าสามารถขยายให้
ครอบคลุมเหนือไปกว่าบุคคลผู้ซึ่งละเมิดเครื่องการค้าโดยตรง แม้ผู้ผลิต (Manufacturer) จะไม่ได้
เป็นผู้ควบคุมบุคคลอื่นโดยตรงในสายการจัดจำหน่าย (Chain of Distribution) แต่ผู้ผลิตสามารถมี
ความรับผิดตามกฎหมายได้สำหรับกิจกรรมในลักษณะอันเป็นการละเมิดได้ภายใต้พฤติการณ์บาง
ประการ หากปรากฏพฤติการว่าผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายนั้นได้ทำการชักจูง (Induce) ให้บุคคลอื่น
ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือหากตนยังคงจัดส่งสินค้าให้กับบุคคลซึ่งตนได้รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า
กำลังละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายมีย่อมต้องมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน (Contributorily Responsible) สำหรับความเสียหายที่ เกิดข้ึนอันเป็นผลมาจากการ
หลอกลวงนั้น”60 

ศาลได้ใช้หลักในการพิจารณา 2 ประการ เพื่อใช้พิจารณาว่า Inwood และบริษัทยา
อื่น ๆ จะต้องรับผิดในฐานร่วมกันกระทำละเมิดหาก 1) มีเจตนาชักจูงให้เภสัชกรให้ติดฉลากที่ละเมิด 
(mislabel) ให้แก่ยาทั่วไป หรือ 2) ยังคงจัดหายาอย่างต่อเนื่องแก่เภสัชกรผู้ซึ่งบริษัทได้รู้ว่ามีการติด
ฉลากที่ละเมิดให้แก่ยาทั่วไป61 ในท้ายที่สุดศาลพิจารณาว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดร่วมกันสำหรับการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้า แนววินิจฉัยที่ศาลวางเอาไว้นี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น Inwood Test ซึ่ง
ถูกนำไปใช้ในการวินิจฉัยคดีหลัง ๆ ดังจะได้กล่าวต่อไป 

3.1.2.2 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดในฐานะที่มีการจงใจไม่ รับรู้ (Willfully 
Blindness) และกรณีการมีความรู้อย่างแท้จริง (Actual Knowledge) 

แนววินิจฉัยในคดี Inwood Laboratories v. Ives Laboratories ได้รับการนำไป
ปรับใช้ในคดีที่สำคัญอื่น ๆ ดังจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
59 Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 849-850 (1982) 
60 “[I]f a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a 

trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has 
reason to know is engaging in trademark infringement, the manufacturer or distributor 
is contributorily responsible for any harm done as a result of the deceit.” ; Inwood 
Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 854 (1982) 

61 Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 855 (1982) 
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1)  Hard Rock Café Licensing v. Concession Services62 ข้อเท็จจริง
มีว่า ผู้ขายรายหนึ่งได้จำหน่ายสินค้าเลียนแบบที่เป็นเสื้อยืดของ Hard Rock Café ซึ่งมีบริษัท Hard 
Rock Cafe Licensing Corporation (Hard Rock) เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในสินค้าเสื้อผ้า
หลายแบบรวมถึงเสื้อยืดและเสื้อสเวตเตอร์ เหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกตรวจพบในปี ค.ศ. 1989 โดย 
Hard Rock ได้ส่งผู้ตรวจสอบเอกชนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพื่อหาสินค้าลอกเลียนแบบ  
ผลจากการตรวจสอบพบว่านาย Iqbal Parvez ได้ขายสินค้าเลียนแบบในบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า  
Tri - State Swap-O - Rama และ Swap-O - Rama ซึ่งเป็นตลาด (Flea Market) ในนครชิคาโก  
ที่มีบริษัท Concession Services, Inc. (CSI) เป็นเจ้าของและได้ดำเนินกิจการอยู่ Hard Rock 
สามารถยุติข้อพิพาทกบันาย Iqbal Parvez ได้มีการจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินทั้งสิน 30,000 เหรียญ
ดอลล่าห์สหรัฐ การดำเนินคดีในช้ันศาลจึงเป็นการฟ้องร้อง CSI ในฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า 

CSI ได้ห้ามมิให้มีการขายสินค้าที่ผิดกฎหมายและได้มีการตรวจตราอยู่
อย่างสม่ำเสมอ63 Hard Rock Café ได้ฟ้องร้อง CSI โดยอ้างว่าละเมิดมาตรา 32 และ มาตรา 43 
แห่ง Lanham Act ศาลท้องถ่ินตัดสินว่า CSI มีความผิดในฐานที่จงใจไม่รับรู้ถึงการกระทำอันเป็นการ
เลียนแบบที่เกิดข้ึนในบริเวณตลาดที่ตนดำเนินการอยู่ และศาลได้กล่าวว่าการจงใจไม่รับรู้เช่นนั้นเป็น
พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการละเมิด Lanham Act64 ศาลกล่าวว่า CSI มิได้เป็นแต่เพียงเจ้าของพื้นที่
แต่ยังเป็นผู้โฆษณา และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในบริเวณตลาด มีการขายตั๋วให้แก่ผู้ซื้อ
สินค้าที่เข้ามาจับจ่ายในตลาดแห่งนี้ รวมถึงตรวจตราบริเวณโดยรอบ ภายใต้พฤติการณ์เช่นนี้ CSI 
จะต้องป้องกันการขายสนิค้าเลยีนแบบอย่างสมเหตุสมผล ศาลในคดีน้ีปรับใช้หลักการ Inwood Test 
เช่นกัน กล่าวคือ CSI จะรับผิดก็ต่อเมื่อ “รู้ หรือมีเหตุอันควรรู้” ถึงการกระทำละเมิดของนาย Iqbal 
Parvez  

ศาล Seventh Circuit ได้หยิบยกหลักการเรื่องการจงใจไม่รับรู้ถึงการ
กระทำความผิด (Willful Blindness) ข้ึนมาพิจารณา โดยศาลกล่าวว่าเป็นกรณีที่เจ้าของพื้นที่มี
ความรู้อย่างแท้จริง (Actual Knowledge) ซึ่งหมายถึงกรณีที่มีความสงสัยว่าได้มีการกระทำละเมิด

 
62 Hard Rock Café Licensing Corp. v.  Concession Servs. , Inc. , 955 F.2d 1143 

(7th Cir 1992) 
63 Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1146 

(7th Cir 1992) 
64 Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1149 

(7th Cir 1992); “willful blindness [was]‘a sufficient basis for a finding of violation of 
the Lanham Act.’” 
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และเจ้าของพื้นที่จงใจไม่ตรวจสอบการกระทำละเมิด ซึ่งในกรณีนี้ศาลไม่พบหลักฐานที่บ่งช้ีว่า CSI ที่
เป็นเจ้าของพื้นที่จงใจไม่รับรู้ถึงการเกิดข้ึนของการละเมิด CSI จึงไม่ต้องรับผิดสำหรับการร่วมกระทำ
ละเมิด65 CSI ในฐานะเจ้าของตลาดนัดไม่มีหน้าที่ในการป้องกันการจำหน่ายสินค้าปลอมที่ละเมิดต่อ
กฎหมาย ถึงแม้ว่าเหตุอันควรรู้จะเปน็ส่วนหนึ่งของความรบัผดิในการมีสว่นช่วยในการกระทำความผดิ 
ที่ได้กำหนดให้ CSI หรือตัวแทน จะต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในฐานะเจ้าของพื้นที่แต่
ศาลก็มิได้กำหนดหน้าที่ในการแสวงหาและป้องกันการละเมิด โดยศาลปฏิเสธที่จะขยายการตีความ
การกระทำความผิดเพื่อคุ้มครอง Hard Rock (โจทก์) โดยการกำหนดหน้าที่ให้ CSI และผู้ให้เช่าราย
อื่นกระทำการอย่างใด ๆ เพื่อเป็นรักษาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้แก่โจทก์66 

2) ในปี ค.ศ. 1996 ศาล Ninth Circuit ได้พิจารณาคดี Fonovisa v. 
Cherry Auction67 Fonovisa ได้ย่ืนฟ้อง Cherry Auction ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการตลาดนัดขายสินค้า
สำหรับการร่วมกันกระทำละเมิด เพราะมีการขายสินค้าเลียนแบบในบริเวณตลาด Fonovisa โต้แย้ง
ว่า Cherry Auction ได้รู้ถึงการจำหน่ายสินค้าที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายและไม่ได้ดำเนินการอย่าง
ใด ๆ กับผู้ขาย ศาล Ninth Circuit ยืนยันถึงหลักการในคดี Inwood ว่าสามารถขยายหลักการนี้
ออกไปเพื่อปรับใช้กับผู้ให้บริการเช่าพื้นที่และตัดสินว่า Cherry Auction ได้กระทำละเมิดร่วมกันกับ
ผู้ขายสินค้าที่ละเมิด เพราะได้สนับสนุนการละเมิดในฐานะที่ เป็นผู้จัดหาพื้นที่สำหรับขายสินค้า
เลียนแบบ68 ในกรณีนี้ Cherry Auction ได้มีพฤติการณ์ที่จงใจไม่รับรู้ ถึงการกระทำละเมิดนั้น  
โดยศาลได้พิจารณาจากพฤติการณ์ที่ ว่า Cherry Auction ได้รู้ ถึงกิจกรรมอันเป็นการละเมิด
เครื่องหมายการค้าที่ เคยเกิดข้ึนในอดีตแต่ไม่ได้ตรวจสอบกิจกรรมการขายสินค้าในปัจจุบัน69 
ศาลกล่าวว่าการจงใจไม่รับรู้ถึงการกระทำละเมิดเป็นกรณีของการมีความรู้อย่างแท้จริง (Actual 
Knowledge) ถึงการกระทำละเมิด70  

 
65 Hard Rock Café Licensing Corp. v.  Concession Servs. , Inc., 955 F.2d 1149 

(7th Cir 1992) 
66 Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d 1149 (7th 

Cir 1992) 
67 Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996) 
68 Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 265 (9th Cir. 1996) 
69 Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 265 (9th Cir. 1996) 
70 Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 265 (9th Cir. 1996) 
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น่าสังเกตว่าคำวินิจฉัยของศาลนั้นก็ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าการกระทำ
แบบใดจึงจะถือได้ว่าเป็นการจงใจไม่รับรู้ มีแต่เพียงคดี Hard Rock Café Licensing v. Concession 
Services เท่านั้น ที่กล่าวว่าเป็นการสงสัยในการกระทำความผิดน้ันและจงใจที่จะไม่ตรวจสอบ 

นอกจากนี้ยังมีคดี Coach, Inc. v. Goodfellow71 ในปี ค.ศ. 2013 อัน
เป็นกรณีที่  Coach ฟ้องร้องคดีต่อศาล Sixth Circuit โดยมี Goodfellow เป็นจำเลยซึ่งดำเนิน
กิจการตลาดในรัฐ Tennessee ให้รับผิดในฐานกระทำละเมิดร่วมกัน ศาลได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจใน
ประเด็นเรื่องความรู้และมีเหตุอันควรรู้ถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดว่า เจ้าของตลาดยังคง“อำนวย
ความสะดวก (Facilitate) อย่างต่อเนื่องให้กับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยการจัดหาพื้นที่และ
พื้นที่จัดเก็บให้กับผู้ขายโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างสมเหตุสมผลหรือใช้มาตรการเยียวยาอื่น ๆ 
ที่เหมาะสม”72 แม้ในคดีน้ีปรากฏข้อเท็จจริงว่า Coach และอัยการ (District Attorney General) ได้
ส่งจดหมายไปยัง Goodfellow เพื่อเป็นการแจ้งเตือนถึงสินค้าลอกเลียนแบบในบริเวณตลาด และ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายยังได้ยึดสินค้าลอกเลียนแบบจากตลาดในหลายครั้งอีกด้วย73 แตอ่ย่างไร
ก็ตาม Goodfellow เพียงแต่ใช้มาตรการเพยีงเลก็น้อยเท่านั้นเพื่อจัดการกับการขายสินค้าลอกเลียนแบบ 
เช่น การแจกจ่ายใบปลิว และการบอกกล่าวกับผู้ขายให้จัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน แต่ยังไม่มีกรณีใดที่ 
Goodfellow ได้ขับไล่ผู้ขายรายใดออกไปจากตลาดหรือดำเนินการตรวจสอบอย่างสมเหตุสมผล74 

3.1.2.3 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดที่พิจารณาจากระดับของการควบคุม 
(Control) และการเฝ้าระวัง (Monitoring) 

ในปี ค.ศ. 2014 Coach ได้ฟ้องคดีอีกครั้งในคดี Coach, Inc. v. Sapatis75 จำเลย
ในคดีนี้ คือ Londonderry Flea Market ในมลรัฐ New Hamshire ก่อนฟ้องคดี Coach ได้ติดต่อ
เป็นการส่วนตัวไปยังจำเลยเพื่อแจ้งว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ขายอยู่ในตลาด ความน่าสนใจ

 
71 Coach, Inc. v. Goodfellow, 717 F.3d 498 (6th Cir. 2013) 
72 Coach, Inc. v. Goodfellow, 717 F.3d 505 (6th Cir. 2013) 
73 Coach, Inc. v. Goodfellow, 717 F.3d 500 (6th Cir. 2013) 
74 Coach, Inc. v. Goodfellow, 717 F.3d 500-501 (6th Cir. 2013); “We therefore 

hold that Goodfellow is properly held liable for contributory trademark infringement 
because he knew or had reason to know of the infringing activities and yet continued 
to facilitate those activities by providing space and storage units to vendors without 
undertaking a reasonable investigation or taking other appropriate remedial 
measures” 

75 Coach, Inc. v. Sapatis, 27 F. Supp. 3d 239 (D.N.H. 2014) 
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ของคดีน้ีคือการที่ศาลมุ่งพิจารณาในประเด็นเรือ่งการควบคุม (control) ศาลต้องพิจารณาว่า จำเลยมี
การควบคุมอย่างเพียงพอ (Sufficient Control) เหนือปัจเจกบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการละเมิด
เครื่องหมายการค้าหรือไม่76 และศาลได้สรุปว่าจำเลยมีการควบคุมอย่างเพียงพอเหนือตลาดและ
ผู้ขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยได้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ผู้ขาย และบุคคลที่สาม เช่น Coach 
นอกจากนั้นแล้วจำเลยยังได้ควบคุมเรื่องการตัดสินใจทางด้านการเงิน กระบวนการในการเช่าพื้นที่ 
เป็นต้น77  

ต่อมาคือคดี Lockheed Martin v. Network Solutions, Inc ซึ่งเป็นคดีที่มีการนำ 
Inwood Test มาปรับใช้ในบริบทของโลกออนไลน์เป็นครั้งแรก78 Lockheed เป็นเจ้าของและ
ดำเนินการเกี่ยวกับห้องทดลองด้านการออกแบบเครื่องบินที่มีช่ือว่า “ The Skunk Works ” ได้จด
ทะเบียนเครื่องหมายบริการ จำเลยในคดี คือ Network Solutions, Inc หรือ NSI เป็นผู้รับจดทะเบียน
โดเมนเนมซึ่งมีคำว่า “Skunk Works” อยู่หลายเว็บไซต์ Lockheed ได้เรียกร้องให้มีการยกเลิก
โดเมนเนมที่มีช่ือดังกล่าว โดยอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทางนำสืบปรากฏว่า NSI 
ไม่ได้ยกเลิกตามคำขอจึงทำให้ Lockheed ฟ้องร้องในฐานร่วมกันละเมิดเครื่องหมายการค้า แต่ศาล 
Ninth Circuit ได้ปฏิเสธไม่รับฟังข้อกล่าวอ้างของ Lockheed โดยศาลได้พิจารณาถึงการควบคุม
โดยตรง (Direct Control) และการเฝ้าระวัง (Monitoring) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่ศาลได้เพิ่มเติม
เข้าไปเพื่อใช้พิจารณาว่ามีการสนับสนุนการกระทำละเมิดหรือไม่ ศาลพิจารณาบทบาทของ NSI 
เกี่ยวกับการดูแลเว็บไซต์ที่กระทำละเมิด และพบว่าบทบาทของ NSI เป็นแค่เพียง Rote Translation 
กล่าวคือ NSI ไม่ได้ควบคุมโดยตรงหรือเฝ้าระวังกิจกรรมของบุคคลที่สามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
บทบาทของตน79 เป็นแต่เพียงผู้รับจดทะเบียนเท่าน้ัน 

3.1.2.4 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดที่พิจารณาจากความรู้ในลักษณะ
เฉพาะเจาะจง (Specific Knowledge) 

แม้แนววินิจฉัยของศาลในคดี Inwood v. Ives จะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับผู้ผลิตและผู้
จัดจำหน่าย แต่หลักที่ศาลได้วางเอาไว้ได้รับการนำไปปรับใช้อีกครั้งในคดี Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นการปรับใช้หลักการนี้กับบริบทของการขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ที่เป็นลักษณะของ 
อีมาร์เก็ตเพลสอันเป็นการพัฒนาของหลักทฤษฎีที่แต่เดิมนั้นมีวิวัฒนาการมาจากตลาดแห่งความเป็น
จริงและได้ก้าวเข้ามาสู่ตลาดบนโลกออนไลน์  

 
76 Coach, Inc. v. Sapatis, 27 F. Supp. 3d 250 (D.N.H. 2014) 
77 Coach, Inc. v. Sapatis, 27 F. Supp. 3d 250 (D.N.H. 2014) 
78 Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999) 
79 Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 985 (9th Cir. 1999) 
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บริษัท Tiffany ได้ดำเนินคดีกับบริษัท eBay ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประมูลสินค้า โดยกล่าว
อ้างว่ามีปริมาณสินค้าจำนวนมากบนเว็บไซต์ของ eBay ที่ได้ขายสินค้าประเภทเครื่องประดับที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้าของ บริษัท Tiffany โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยได้รู้ถึงการละเมิดดังกล่าว80 โดย eBay 
ได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความแท้จริงของสินค้าที่นำมาขาย เช่น 1. การพัฒนาซอฟแวร์ที่
เรียกว่า“Fraud Engine” เพื่อค้นหาสินค้าเลียนแบบ 2 . การใช้ระบบ Verified Rights Owner 
Program (VeRO) ซึ่งเป็นระบบการแจ้งเตือนให้ลบเนื้อหา (Notice and Takedown) โดยเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน (Notice of Claimed Infringement: NOCI) 3. การสร้าง
พื้นที่บนเว็บไซต์ที่เรียกว่า “About Me” เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเตือนสินค้าที่
ต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าลอกเลียน 4) การระงับการใช้งานของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในแต่ละปีที่ต้อง
สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า81 และแม้ว่า eBay ได้ใช้มาตรการตามที่ได้
กล่าวมาข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัท Tiffany ยังคงฟ้องร้องบริษัท eBay เพื่อให้รับผิดในฐานะที่
บริษัทมีส่วนร่วมในการกระทำละเมิด (Contributory Infringement) 

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้จะต้องนำหลักการพิจารณา Inwood Test มาปรับใช้ 
ซึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ความรับผิดจะเกิดข้ึนได้น้ัน มีเงื่อนไขอยู่ 2 ประการ คือ  

1.  หากผู้ให้บริการจงใจชักจูง ( Induce) ให้บุคคลอื่นละเมิดเครื่องหมายการค้า 
และ  

2.  หากผู้ให้บริการยังคงให้บริการกับบุคคลซึ่งตนได้ รู้ หรือ มีเหตุอันควรรู้ว่ากำลัง
ละเมิดเครื่องหมายการค้า  

ในกรณีนี้บริษัท Tiffany ไม่ได้โต้แย้งว่า eBay จูงใจให้มีการขายสินค้าเลียนแบบบน
เว็บไซต์ของตนเพราะปรากฏข้อเท็จจริงว่า eBay ได้ใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการ
หยุดให้บริการแก่ผู้ขายเมื่อมีการร้องเรียนมายังระบบอย่างรวดเร็วภายใน 24 ช่ัวโมง ข้อโต้แย้งของ
บริษัท Tiffany จึงกลับไปตั้งอยู่บนฐานของข้อกล่าวอ้างอีกประการหนึ่ง คือ eBay ยังคงให้บริการ
ต่อไปกับผู้ขายซึ่งตนได้ รู้ หรือ มีเหตุอันควรรู้ ว่าผู้ขายกำลังละเมิดเครื่องหมายการค้าอันเป็นเงื่อนไข
ประการที่ 2 ที่ศาลในคดี Inwood ได้วางหลักเอาไว้ซึ่งในกรณีนี้ถือว่า eBay มีเหตุอันควรรู้ “Reason 
to Know” กล่าวคือ eBay ได้รับรู้เป็นการทั่วไปว่ามีการละเมิดอยู่บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นพื้นมี่ให้บริการ
ของตนซึ่งการมีเหตุอันควรรู้เ ช่นนี้เรียกว่าเป็นความรู้โดยนัยหรือกรณีที่ ถือว่าได้รู้ที่ เรียกกันว่า 
constructive knowledge  

 
80 Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010) at 98 
81 Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010) at 98-100 
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ศาล Southern District of New York ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของบริษัท Tiffany 
ข้างต้นเพราะศาลได้พิจารณาจากพฤติการณ์แล้วพบว่า การที่บริษัท Tiffany แจ้ง eBay ผ่านระบบ 
Notice of Claimed Infringement (NOCI) เป็นพฤติการณ์ที่ทำให้ eBay มีเหตุอันควรรู้ว่ารายการ
สินค้าที่ขายอยู่บนเว็บไซต์นั้นเป็นของลอกเลียนแบบ เมื่อรู้เช่นน้ัน eBay จึงยุติการจำหน่ายสินค้าที่มี
ลักษณะที่ต้องสงสัยโดยไม่ชักช้าและยังได้ใช้มาตรการอื่น ๆ เช่น การยกเลิกค่าธรรมเนียมและไม่
แสวงหาประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ตนได้เรียกเก็บจากผู้ขายและแจ้งไปยังผู้ซื้อไม่ให้ข้องเกี่ยวกับ
สินค้าเลียนแบบ ด้วยเหตุน้ีศาล Southern District of New York จึงได้ตัดสินว่า eBay ไม่ต้องรับผิด  

บริษัท Tiffany ต่อสู้ในประเด็นเรื่องการรับรู้ของ eBay กล่าวคือ บริษัท Tiffany 
ไม่ เห็นด้วยกับศาล Southern District of New York ที่ ว่า eBay ขาดความรู้อย่ างเพี ยงพอ 
(Sufficient Knowledge) ถึงการละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยผู้ค้าออนไลน์ เพราะมีการขายอยู่อย่าง
แพร่หลาย (Ubiquitously) บนเว็บไซต์ของตน อีกทั้ง Tiffany ยังมีการส่งจดหมายไปยัง eBay ใน 
ค.ศ. 2003 และ ค.ศ. 2004 ประกอบกับมีการรายงานผ่านช่องทางที่เรียกว่า Notice of Claimed 
Infringement (NOCI) อีกด้วย ผู้ซื้อสินค้าเองก็มีการร้องเรียนในทำนองเดียวกันนี้ว่าได้ซื้อสินค้า
เลียนแบบไปผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงทั้งปวงแล้วจึงทำให้ eBay เกิดการรับรู้ว่ามี
การขายสินค้าดังกล่าวอยู่บนเว็บไซต์ บริษัท Tiffany จึงเห็นว่า eBay ต้องรับผิดในฐานะเป็นผู้กระทำ
ละเมิดร่วมบนฐานของข้อเท็จจริงที่ว่า eBay มีความรู้เช่นว่านั้น ศาล Southern District of New 
York ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งดังกล่าว  

ศาลใช้หลักเรื่องการมีความรู้แบบทั่วไป ของ eBay ศาลตัดสินว่า “The evidence 
produced at trial demonstrated that eBay had generalized notice that some portion of 
the Tiffany goods sold on its website might be counterfeit” ศาลพยายามปรับใช้หลัก 
Inwood Test โดยประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ การมีความรู้แบบทั่วไป (Generalized Knowledge) 
เพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะเข้าองค์ประกอบของ “การรู้หรือมีเหตุอันควรรู้” โดย eBay โต้แย้งว่าการที่มี
ความรู้เพียงทั่วไปนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้พฤติการณ์ที่เกิดข้ึนตกอยู่ภายใต้องค์ประกอบของการรู้หรือมี
เหตุอันควรรู้ ที่ทำให้ตนต้องรับผิด เพราะความรับผิดจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อตนมีความรู้ที่เฉพาะเจาะจง 
(Specific Knowledge) ถึงการละเมิดที่เกิดข้ึนเฉพาะรายและผู้ขายที่ละเมิดเครื่องหมายเท่านั้น  
ศาล Southern District of New York พิจารณาแล้วเห็นว่าจริงอยู่ที่ eBay มีความรู้แบบทั่วไปถึง
การละเมิดเครื่องหมายการค้า แต่ความรู้ทั่วไปนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ eBay ต้องรับผิดภายใต้ 
Inwood Test หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้พิจารณา คือ ถ้อยคำในคำพิพากษาในคดี Inwood ที่กล่าวว่า
“ continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is 
engaging in trademark infringement” คำว่า one ตามคำพิพากษาบ่งช้ีถึงความเฉพาะเจาะจงที่ 
eBay จะต้องมีอยู่เพื่อทำให้เกิดข้ึนความรับผิดข้ึน กล่าวคือ eBay จะต้องรู้ว่าผู้ขายรายใดที่ตนยังคง
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ให้การบริการอยู่ บริษัท Tiffany จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า eBay รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการละเมิดที่
เกิดข้ึนจริงโดยเฉพาะเจาะจง (Specific Instances of Actual Knowledge) ซึ่งบริษัท Tiffany ไม่
สามารถพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวได้  

ในช้ันอุทธรณ์บริษัท Tiffany โต้แย้งว่าการที่ศาล Southern District of New 
York ใช้การแบ่งแยกออกเป็นความรู้ทั่วไปของ eBay ว่ามีการจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบบน
เว็บไซต์ของตนเอง และความรู้แบบเฉพาะเจาะจงว่ามีผู้ขายรายใดกำลังขายสินค้าเช่นว่านั้นอยู่เป็น
ตรรกะที่ไม่ถูกต้องเพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เช่นนั้น ประเด็นที่บริษัท Tiffany เห็นว่ามีความ
เกี่ยวข้องเท่าน้ันคือความรู้ทั้งหมดที่ eBay มีอยู่เมื่อรวมกันแล้วทำให้ eBay ทราบถึงปัญหาเรื่องการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้า เมื่อเป็นเช่นน้ีการที่ eBay ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ จึงก่อให้เกิดความรับผดิข้ึน 

ต่อมาศาล US Court of Appeals for the Second Circuit ได้พิพากษายืนตาม
ศาลช้ันต้น โดยพิจารณาถึงพฤติการณ์ที่ eBay ได้กระทำคือ การนำผู้ขายออกจากแพลตฟอร์มเมื่อ
ได้รับการแจ้งเตือน และ eBay ก็ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ขายเหล่าน้ันอีกต่อไป82 โดยภาพรวมแล้ว eBay 
มีเพียงความรู้ทั่วไปว่ามีสินค้าเลียนแบบกำลังขายอยู่บนเว็บไซต์ของตน ซึ่งข้อเท็จจริงแต่เพียงเท่านี้ยัง
ไม่เพียงพอต่อองค์ประกอบของการรู้ตามแนววินิจฉัยในคดี Inwood ที่ต้องการให้มีความรู้ในลักษณะ
เฉาะเจาะจง83 การที่ บริษัท Tiffany ส่งจดหมายไปยัง eBay โดยไม่ได้ระบุว่าผู้ขายรายใดที่ บริษัท 
Tiffany คิดว่ากำลังเสนอขายสินค้าลอกเลียนแบบ ยังไม่สามารถทำให้ eBay เกิดความรู้แบบ
เฉพาะเจาะจงได้ และแม้ว่าระบบ Notice of Claimed Infringement (NOCI) จะเป็นระบบที่ทำให้ 
eBay มีเหตุอันควรรู้ถึงการละเมิดว่า ผู้ขายรายใดกำลังขายสินค้าลอกเลียนแบบ แต่ผู้ขายดังกล่าวได้
ถูกลบช่ือออกไป และผู้ขายที่กระทำละเมิดซ้ำจะถูกระงับการขายบนเว็บไซต์ของ eBay ศาลกล่าวว่า
ความรับผิดเพื่อการละเมดิเครื่องหมายการค้าแบบมีสว่นร่วมนั้น ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ที่มากกว่า 
ความรู้ทั่วไปหรือเหตุอันควรรู้ว่าบริการนั้นกำลังถูกใช้อยู่เพื่อขายสินค้าเลียนแบบ ความรู้ ณ ปัจจุบัน  
(Contemporary Knowledge) ว่ากำลังมีการละเมิดหรือจะมีการละเมิดในอนาคตเป็นจึงเป็นสิ่งที่
จำเป็น84 ที่ต้องนำมาพิจารณา การที่บริษัท Tiffany ไม่ได้พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า eBay ได้ให้บริการแก่
ปัจเจกบุคคลผู้ซึง่ eBay รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ากำลงัขายสินค้าที่ละเมดิเครือ่งหมายการค้าของ Tiffany 

 
82 Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010) at 107 
83 Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010) at 107 
84 For contributory trademark infringement liability to lie, a service provider 

must have more than a general knowledge or reason to know that its service is being 
used to sell counterfeit goods. Some contemporary knowledge of which particular 
listings are infringing or will infringe in the future is necessary at 107. 
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อยู่ ด้วยเหตุน้ีศาลอุทธรณ์จึงพิพากษายืนตามศาล Southern District of New York ว่า eBay ไม่มี
ความรับผิด ประเด็นที่น่าสนใจในกรณีนี้คือศาลได้กล่าวว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีภาระหน้าที่ใน
การตรวจตราเครือ่งหมายการค้าของตนและบรษัิท อย่างเช่น eBay ไม่สามารถรบัผดิสำหรับการละเมิด
เครื่องหมายการค้าบนฐานของความรู้ทั่วไปว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เกิดข้ึนบนเว็บไซต์ของ
ตนได8้5 

นัยของคำพิพากษาศาล US Court of Appeals for the Second Circuit ในคดีน้ีมี
หลายประการ86 คือ ประการแรก คำพิพากษาได้กำหนดแนวทางให้กับเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสว่าด้วยเรื่อง
ขอบเขตของความรับผิดสำหรับกรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
กล่าวคือ การจะมีความรับผิดแบบการมีส่วนร่วมได้นั้นเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจะต้องมีพฤติการณ์  
2 ประการ คือ 1. เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสต้องจงใจชักจูงให้ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มของตนละเมิด
เครื่องหมายการค้า หรือ 2. เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสยังคงให้บริการแก่ผู้ขาย โดยที่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส
นั้น ได้รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าผู้ขายกำลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิด การที่ศาลกล่าวถึงความรู้โดย
เฉพาะเจาะจงของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส ในคำพิพากษาทำให้ภาระในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการ
ใช้เครื่องหมายการค้าตกไปยังเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง  

Kurt M. Saunders และ Gerlinde Berger - Walliser มีความเห็นต่อคดีนี้ว่ามี
ความสมเหตุสมผลแล้ว หากพิจารณาจากมุมมองในทางปฏิบัติของการดำเนินธุรกิจที่จะผลักภาระ
ให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการตรวจตราการละเมิดเครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง เพราะการ
ที่จะให้ eBay ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของสินค้าทุกรายการที่ขายอยู่บนเว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ยาก การที่จะทำเช่นนั้นได้ eBay จะต้องมีการครอบครองทางกายภาพในสินค้าที่เสนอขายบน
เว็บไซต ์ซึ่งในทางความเป็นจริงแล้ว eBay มิได้มีการครอบครองดังกล่าว การให้ eBay ตรวจสอบจึง
อาจไปทำลายลักษณะสำคัญของการค้าขายในโลกออนไลน์ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสอาจไม่เต็มใจ 
ที่จะลงทุนเพื่อตรวจสอบความแท้จริงของสินค้า การที่ใ ช้เกณฑ์ของการมีความรู้ทั่วไปของเจ้าของ 

 
85 “ it is the trademark owner’s burden to police its mark, and company like 

eBay cannot be held liable for trademark infringement based solely on their 
generalized knowledge that trademark infringement might be occurring on their 
websites” 

86 Kurt M. Saunders and Gerlinde Berger-Walliser, "The Liability of Online 
Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark 
Infringement in the United States and Europe," Northwestern Journal of 
International Law & Business 32, 37 (2011): 48. 



52 

อีมาร์เก็ตเพลส ถึงการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าจึงอาจสร้างภาระในทางการเงินให้กับรูปแบบ
ของการค้าออนไลน์ได้87 

ประการที่ สอง คำพิพากษาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้นโยบายและ
กระบวนการของการต่อต้านสินค้าลอกเลียนแบบ เมื่อ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสได้ใช้กระบวนการที่
เหมาะสมเพื่อขจัดกิจกรรมที่เป็นการละเมิดออกจากเว็บไซต์ของตนเองหลังจากที่ตนได้รับการแจ้งถึง
การละเมิดแล้ว ในกรณีนี้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจึงไม่มีความรับผิดตามกฎหมาย โดยกรณีดังกล่าวมี
ข้อสังเกตประการสำคัญคือมาตรฐานที่ศาลได้วางไว้นั้นมีความสอดคล้องกับกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาอีกฉบับหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกบัลขิสิทธ์ิที่มีช่ือว่า The Digital Millennium Copyright Act 
(DMCA)88 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Online Service Provider) ไม่ต้องรับผิด
สำหรับการละเมิดลิขสิทธ์ิที่กระทำลงโดยผู้ใช้บริการ เมื่อตนได้ออกนโยบาย (Adopt) และได้นำ
นโยบายไปปฏิบัติ (Implement) และแจ้ง (Inform) นโยบายแก่ผู้ใช้ซึ่งละเมิดลิขสิทธ์ิ89 

คดีที่สำคัญอีกคดีได้แก่ Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions90 
โดย Louis Vuitton ได้พบว่ามีการขายสินค้าลอกเลียนแบบผ่านเว็บไซต์ที่มี Akanoc Solutions ที่
เป็นผู้จัดหา IP Address ให้กับเว็บไซต์เหล่านั้น Louis Vuitton ได้แจ้งเตือนเรื่องดังกล่าวไปยัง 
Akanoc Solutions และเรียกร้องให้มีการนำเว็บไซต์เหล่านั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของ 
Akanoc Solutions แต่อย่างไรก็ตาม Akanoc Solutions ก็มิได้ดำเนินการใด ๆ และได้ย้ายเว็บไซต์
เหล่าน้ันไปยัง IP Address อื่นจนในท้ายที่สุด Louis Vuitton ฟ้องร้อง Akanoc Solutions ให้รับผดิ
ในฐานะผู้กระทำละเมิดร่วม ศาล Ninth Circuit กล่าวว่าในกรณีนี้ Akanoc Solutions เปรียบเสมือนดัง
ตลาดขายสินค้า เพราะมีการให้บริการเว็บไซต์ทางกายภาพบนเซิร์ฟเวอร์และเช่ือมโยงเส้นทาง  
(Internet Traffic) ไปยังเว็บไซต์เหล่าน้ัน91 ดังนั้น Akanoc Solutions จึงมีการควบคุมและเฝ้าระวัง
ตามแนวทางของศาลในคดี Lockheed และต้องรับผิดเพื่อการละเมิดที่ได้กระทำลง  

 
 
 

 
87 Ibid., pp. 49-50. 

 

89 มาตรา 512 (i)(1)(A) of DMCA 
90 Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 591 F. Supp. 2d. 1098 

(N.D. Cal. 2008) 
91 “physically host[ed] websites on [its] servers and route[s] internet traffic to 

and from those websites.” 
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3.1.3 สรุปกฎหมายและแนววินิจฉัย  
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีมีคำพิพากษาเป็นบ่อ

เกิดของกฎหมาย หลักการ เหตุผล แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ของเจ้าของแพลตฟอร์มที่เป็นอีมาร์เก็ตเพลส จากกรณีที่มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมาย
การค้าโดยบุคคลที่สามที่เป็นผู้ขายออนไลน์ได้มีที่มาและหลักเกณฑ์มาจากจากแนวความคิดจาก
กฎหมายละเมิดในระบบกฎหมายจารีตประเพณี ซึ่งคำพิพากษาของศาลนี้ได้ถูกพัฒนามาจากการ
กำหนดความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ตลาดแห่งความเป็นจริงและจึงได้นำมาปรับใช้กับกรณีของ
เจ้าของแพลตฟอร์มที่เป็นอีมาร์เก็ตเพลส ซึ่งความรับผิดดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิด 
ลำดับรองถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

3.1.3.1  ความรับผิดในการมีส่วนช่วยในการกระทำละเมิด ซึ่งจะเกิดความรับผิดข้ึน 
ก็ต่อเมื่อเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของแพลตฟอร์มที่มีความรู้อย่างแท้จริง ถึงการกระทำความผิดฐาน
ละเมิดเครื่องหมายการค้าในพื้นที่ของตนโดยผูก้ระทำละเมดิลำดับแรกและได้เข้าไปมีสว่นช่วยเหลือให้
เกิดการะทำละเมิดโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการจัดหาร้านค้าหรือพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิด รวม
ไปถึงการช่วยเหลือผู้ที่กระทำละเมิดลำดับแรกโดยอ้อม เช่น การชักจูง ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก 
แก่ผู้ที่กระทำละเมิดลำดับแรกในการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า 

3.1.3.2  ความรับผิดเพื่อการกระทำละเมิดของบุคคลอื่น ในกรณีที่จะก่อให้เกิด
ความรับผิดในลักษณะนี้จะต้องปรากฏว่าผู้กระทำละเมิดลำดับแรกมีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้กระทำ
ละเมิดลำดับรองในลักษณะของตัวแทนกับเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของแพลตฟอร์ม และประการสำคัญ
อีกประการการหนึ่งคือเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของแพลตฟอร์มมีความสามารถในการควบคุมการกระทำ
ความผิดที่เกิดข้ึนบนพื้นที่หรือแพลตฟอร์มของตนหรือได้รับประโยชน์ทางการเงินโดยตรงการการ
กระทำความผิด ซึ่งหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของแพลตฟอร์ม ของศาล
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ 

1)   หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดแบบ Inwood Test ที่พิจารณาจาก
การรู้หรือมีเหตุอันควรรู ้โดยมีหลกัเกณฑ์ที่ว่าผู้กระทำความผิดลำดับรองได้มีการชักจูง ช่วยเหลือหรือ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้กระทำความผิดลำดับแรกในการกระทำความผิดฐานละเมิดเครื่องหมาย
การค้า หากตนได้ รู้ หรือมีเหตุอันควรรู้ ว่าผู้กระทำความผิดลำดับแรกจะละเมิดเครื่องหมายการค้า
ของบุคคลอื่น ผู้นั้นย่อมมีความรับผิดร่วมกัน  

2)   หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผดิในฐานะที่มีการจงใจไม่รับรู้ และกรณี
การมีความรู้อย่างแท้จริง เป็นกรณีที่ผู้กระทำละเมิดลำดับรองที่เป็นเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของ
แพลตฟอร์มจงใจไม่รับรู้ถึงการกระทำความผิดที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เกิดข้ึนพื้นที่หรือ
แพลตฟอร์มของตน ประกอบกับผู้กระทำละเมิดลำดับรองนี้เองมคีวามรู้อย่างแทจ้รงิว่าได้มีการกระทำ
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ละเมิดเครื่องหมายการค้าเกิดข้ึนในพื้นที่ของตน รวมไปถึงกรณีที่เป็นที่สงสัยว่ามีการกระทำละเมิด 
และผู้กระทำละเมิดลำดับรองนี้จงใจที่จะไม่ตรวจสอบถึงการละเมิดนั้น 

3)   หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดทีพ่ิจารณาจากระดับของการควบคุม
และการเฝ้าระวังเป็นเกณฑ์ที่พจิารณาถึงการกระทำของผู้กระทำละเมิดลำดับรองในประเด็นเรื่องการ
ควบคุม กิจกรรมบางอย่างที่กระทำโดยผู้กระทำละเมิดลำดับแรก ศาลจะพิจารณาว่าผู้กระทำละเมิด
ลำดับรองได้มีการควบคุมอย่างเพียงพอเหนือผู้กระทำละเมิดลำดับแรกที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
เครื่องหมายการค้าหรือไม่  

4)   หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดที่พิจารณาจากความรู้ในลักษณะ
เฉพาะเจาะจงนี้เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาถึงความรับรู้ถึงการกระทำละเมิดของผู้กระทำละเมิดลำดับรอง
ในการกระความผิดฐานละเมิดของผู้กระทำละเมิดลำดับแรก ซึ่งจะต้องเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้เพียง
ทั่วไปเท่านั้น การที่จะทำให้พฤติการณ์ที่เกดิข้ึนตกอยู่ภายใต้องค์ประกอบของการรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ 
ที่ทำให้ผู้กระทำละเมิดลำดับรองต้องรับผิดจะเกิดข้ึนได้ จะต้องปรากฏว่าผู้กระทำละเมิดลำดับรองได้
มีความรู้ที่เฉพาะเจาะจงถึงการละเมิดที่เกิดข้ึนจึงจะเกิดความรับผิดตามกฎหมายข้ึนได้ 
 

3.2 กฎหมายและคำพิพากษาของศาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีว่าด้วย
ความรับผิดลำดับรองสำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้า 

 
3.2.1 กฎหมายสารบัญญัติท่ีเกี่ยวกับความรับผิดลำดับรอง 

3.2.1.1 The German Trademarks Act (Markengesetz, MarkenG)92 
ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) 

กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ German Trademarks Act (Markengesetz, 
MarkenG) แม้ประเทศเยอรมนีจะใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรแต่คำพิพากษาของศาลฎีกาก็
ยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในด้านการตีความและการพัฒนากฎหมายลายลักษณ์อักษร และแม้จะ
ไม่มีระบบที่ศาลล่างจะต้องพิจารณาคดีตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกา (Bundesgerichtshof) อย่าง

 
92 Gesetz Tiber Den Schutz von Marken Und Sonstigen Kennzeichen 

[Markengesetz] [German Trade Mark Act], Oct. 25, 1994, BUNDESGESETZBLATr, 
Teil I [BGBL I] at 3082 (Ger.), Retrieved December 12, 2019 from https://www. 
gesetze-im-internet.de/markeng/BJNR308210994.html 
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ประเทศที่มีระบบกฎหมายจารีตประเพณีก็ตามแต่ในทางปฏิบัติแล้วศาลล่างมักจะวินิจฉัยคดีตาม
แนวทางที่ศาลฎีกาวางไว้เสมอ93 

German Trademarks Act เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้ง
ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน โดยหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเยอรมนีได้
กำหนดสิทธิให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้านอกจากจะมีสิทธิป้องกันมิให้ผู้ใดมาละเมิดเครื่องหมาย
การค้าของตนแล้ว ยังมีสิทธิฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินได้หากมีการละเมิดเครื่องหมาย
การค้า ค่าเสียหายที่สามารถเรียกได้นั้นจะต้องมีการพิสูจน์ถึงการละเมิดที่ เกิดข้ึนโดยเจตนา 
(Intentional Trademark Infringement) หรือโดยประมาท (Negligent Trademark Infringement)94  

ความรับผิดลำดับรองสำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย German 
Trademarks Act ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 14(7) ที่บัญญัติว่า หากการละเมิดเครื่องหมายการค้า
เกิดข้ึนโดยลูกจ้าง (Employee) หรือตัวแทน (Agent) เจ้าของธุรกิจจะต้องรบัผดิในการกระทำละเมิด
นั้น95 ความรับผิดตามมาตรานี้เปรียบได้กับความรับผิดเพื่อบุคคลอื่น (Vicarious Liability) ตาม
กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามมาตรา 14(7) ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความรับผิดแบบ
มีส่วนร่วม (Contributory Liability) แต่อย่างใด เป็นแต่เพียงบทบัญญัติที่กล่าวถึงลูกจ้างหรือ 
ตัวแทนที่กระทำละเมิดเทา่น้ัน ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูท้ี่อยูภ่ายใต้การควบคุมของนายจ้างที่เป็นเจ้าของ
ธุรกิจแทบทั้งสิ้น แต่ก็มิได้หมายความว่ากฎหมายเยอรมันจะปราศจากข้อความคิดเรื่องความรับผิด
แบบมีส่วนร่วม เพราะตามมาตรา 14(4) ซึ่งได้กล่าวถึงตัวอย่างของกิจกรรมต่าง  ๆ ที่จะก่อให้เกิด
ความรับผิดแบบร่วมกันข้ึน โดยกฎหมายมาตรามาตรา 14(4) ดังกล่าวบัญญัติว่า “หากปราศจาก
ความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว บุคคลที่สามต้องห้ามทำการค้าจาก” 

1. ติดสัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าสำหรับบรรจุภัณฑ์หรือ
หีบห่อ และหมายความรวมถึงการทำเครื่องหมาย เช่น ฉลาก ป้าย หรือการติดลงบนฉลาก หรือการ
กระทำในทำนองเดียวกันนี้ หรือ 

 
93 Kurt M. Saunders and Gerlinde Berger-Walliser, op. cit., pp. 37-92. 
94 Article 14 (6) of German Trademark Act 
95 Article 14 (7) of German Trademark Act, “Wird die Verletzungshandlung in 

einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, 
so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte 
vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen 
den Inhaber des Betriebs geltend gemacht warden” 
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2.  การเสนอ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ และหมายความรวมถึงการทำสัญลักษณ์ที่เหมือน
หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และวางจำหน่ายไว้ในตลาด หรือการเก็บเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ หรือ 

3.  นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งบรรจุภัณฑ์ สิ่งที่ห่อหุ้ม หรือให้หมายถึงวิธีการทำ
เครื่องหมายภายใต้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า 

หากมีความเสี่ยงที่จะมีการใช้บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อนั้น สำหรับสินค้าหรือบริการ
หรือวิธีการทำเครื่องหมายสำหรับทำเครื่องหมายสินค้าหรือบริการ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 
บุคคลที่สามจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าว96 

ในคดี Ettaler Kloserliqueur ศาลฎีกาได้ตัดสินในทำนองเดียวกับศาลของ
สหรัฐอเมริกาในคดี Inwood ว่าจำเลยมีความรับผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าจากการผลิตฉลาก
ที่คล้ายหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้า และจากการขายตราเช่นว่านั้นไปยังบริษัทที่นำฉลากนั้นไป
ติดลงบนสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกับสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า และ
แม้จำเลยจะไม่ได้ใช้ฉลากดังกล่าวโดยตรงแต่ก็ยังคงมีความรับผิดอยู่  นอกจากนั้นยังมีคดี 
Ambiente.de ที่ศาลได้ขยายความรับผิดออกไป โดยให้หลักการเดียวกันนี้ใช้บังคับกับผู้รับจด
ทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name Registra)  

ตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีความรับผิดลำดับรองจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อมีการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยบุคคลที่สาม และจะต้องประกอบไปด้วยด้วยเจตนาของผู้กระทำละเมิด
โดยอ้อม ในทางตำรานั้นคำว่า “เจตนา” หมายถึง “[K]nowing and desiring the elements of 

 
96 1 .  affixing a sign which is identical with or similar to the trade mark to 

packaging or wrappings or to means of marking such as labels, tags, sewn-on labels 
or the like; 

2. offering packaging, wrappings or the means of marking under a sign which is 
identical with or similar to the trade mark, putting them on the market or stocking 
them for these purposes under that sign; or, 

3. importing or exporting packaging, wrappings or means of marking under a 
sign which is identical with or similar to the trade mark,  

if there is a risk that the packaging or wrappings are being used for the 
packaging or the wrapping of goods or services, or the means of marking for marking 
goods or services, in respect of which, pursuant to subsections) 2 and 3, third parties 
would be prohibited from using that sign. 
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the definition which constitutes tort. It includes not only direct intention but also 
conditional intention. It also involves knowledge that what is done is in breach of the 
law or the relevant duty in case of special relationships.  The difference between 
intention and negligence may depend on whether the defendant is prepared to take 
the risk of a perceived possible consequence occurring or whether he trusts it will 
not occur.”97 กล่าวคือเป็นการที่ผู้กระทำละเมิดได้รู้และประสงค์ถึงองค์ประกอบของการกระทำ
ละเมิด ซึ่งมิได้หมายความรวมถึงการกระทำที่มีเจตนาโดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรู้ถึงว่าสิ่งที่
กระทำนั้นเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือมีหน้าที่ในกรณีที่มีความสัมพันธ์พิเศษ ความแตกต่าง
ระหว่างความตั้งใจและความประมาทเลินเล่ออาจข้ึนอยู่กับการรับรู้ของจำเลย  ที่ว่าผลที่เป็นไปได้ที่
เกิดข้ึนจากการกระทำน้ัน หรือไม่ว่าเขาจะเช่ือมั่นว่ามันจะไม่เกิดข้ึนก็ตาม ดังนั้นความรับผิดแบบแบบ
ส่วนร่วมตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีจึงตกอยู่ภายใต้หลักกฎหมายเรื่องละเมิดทั่วไปด้วย ดังจะ
ได้กล่าวต่อไป 

3.2.1.2 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด 
กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิดมีขอบเขตการบังคับใช้ที่กว้างกว่าหมายความว่าแม้

จำเลยอาจไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้า แต่กระนั้นจำเลยอาจยังต้องรับ
ผิดตามกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด ตามกฎหมายเยอรมันแล้วบุคคลจะต้องรบัผดิฐานละเมิดก็ต่อเมื่อ
ครบองค์ประกอบตามมาตรา 823 (1) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (German Civil Code, 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) ที่บัญญัติว่า  

บุคคลผู้ซึ่งกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ให้บุคคลอื่นเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใด ผู้นั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลอื่นสำหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน98 

ตามมาตรา 823 (1) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน การที่บุคคลใดจะมีความรับ
ผิดตามกฎหมายได้ โจทก์มีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าได้รับความเสียหายต่อสิทธิที่บัญญัติไว้ใน  
5 ประการที่กลา่วมาข้างต้น โดยในมาตรา 823 (1) ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเคยตัดสินว่า ทรัพย์สินทาง
ปัญญาถือเป็นทรัพย์สินภายใต้บทบัญญัติมาตรา 823 (1) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน นอกจาก

 
97 Raymond Youngs, English, French & German Comparative Law, 3rd ed. 

(New York, NY.: Routledge, 2014). 
98 Article 823 (1) A person who, intentionally or negligently, unlawfully injures 

the life, body, health, freedom, property or another right of another person is liable 
to make compensation to the other party for the damage arising from this. 
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การพิสูจน์ความเสียหายแล้ว โจทก์จะต้องพิสูจน์ถึงการกระทำโดยจงใจ ( Intentional Act) หรือการ
กระทำโดยประมาท (Negligent Act) ของจำเลยด้วยในการที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นอกจากนี้
ความหมายของคำว่าประมาท ได้ถูกบัญญัติไว้อยู่ในมาตรา 276(2) ว่า บุคคลจะถือว่ากระทำโดย
ประมาทเลินเล่อหากปราศจากความระมัดระวังตามสมควร (A Person Acts Negligently If He 
Fails to Exercise Reasonable Care)99 จะเห็นว่ากฎหมายเยอรมันเน้นเรื่องหน้าที่ในการใช้ความ
ระมัดระวัง (Duty of Care) และในกรณีของการละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าทีค่วามเสยีหายที่เกิดข้ึนจากการ
ละเว้นไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดกฎหมายหากมีหน้าที่เฉพาะในการใช้ความระมัดระวัง หรือมีหน้าที่เฉพาะ
ในการดูแล หน้าที่เช่นว่าน้ีเกิดข้ึนเพราะผู้ก่อความเสียหายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับความ
เสียหาย เช่น พ่อแม่ของเด็ก หรือผู้ก่อความเสียหายสามารถควบคุมพื้นที่หรือควบคุมสินค้าที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นได้ หากพิจารณาตามมาตรา 823(1) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน ซึ่งจะพบว่าการปรับใช้มาตรานี้อยู่บนพื้นฐานของการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือโดย
ประมาทดังเช่น กฎหมายลักษณะละเมิดของประเทศอื่น ๆ 

 
3.2.2 คำพิพากษาของศาลแห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ความรับผิดลำดับรอง (Secondary Liability) ของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส  
3.2.2.1 แนวความคิดเรื่อง Störerhaftung100 
ระบบกฎหมายของหลายประเทศมีกฎเกณฑ์ตามกฎหมายที่ทำให้บุคคลผู้ซึ่ง

ช่วยเหลือผู้กระทำละเมิดหรือยุยงให้บุคคลกระทำการที่ผิดกฎหมายจะต้องรับผิดในฐานะที่มีส่วนใน
การกระทำละเมดิ ความรับผิดเช่นว่าน้ีต้องการให้ผูท้ี่ให้การสนับสนุนหรอืรับรู้ถึงการกระทำอันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการละเมิดช้ันต้น (Primary Infringement) และรู้ถึงตัวผู้กระทำละเมิด จึงจะเกิด
ความรับผิดตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีที่เจา้ของเครื่องหมายการค้าไม่อาจพิสูจน์ในเรื่อง
ดังกล่าวได้ และไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายจากกฎหมายลักษณะละเมิดทั่วไป ซึ่งนั่น
หมายความว่าหากอีมาร์เก็ตเพลสไม่มีความรู้ที่แท้จริง (Actual Knowledge) ถึงการกระทำของ
ปัจเจกบุคคลที่ใช้บริการและไม่รู้ถึงการกระทำของปัจเจกบุคคลผู้นั้นเสียแล้วอีมาร์เก็ตเพลสก็จะไม่มี
ความรับผิดในฐานช่วยเหลือให้กระทำความผิดหรือความรับผดิจากการละเมิดลำดับรอง (Secondary 
Infringement)  

 
99 (2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht 

lässt. 
100 Kurt M. Saunders and Gerlinde Berger-Walliser, op. cit., p. 58. 
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ศาลของประเทศเยอรมันได้สร้างบรรทัดฐานเพื่อทำให้ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ ศาลได้เข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จึงได้
มีการการคิดค้นหลักกฎหมายเรื่องผู้รบกวน (Störerhaftung หรือ Disquietor Liability หรือ 
Disturber Liability) ข้ึนเพื่ อมาช่วยขยายหลักกฎหมายละเมิดทั่ วไปที่ยังไม่ครอบคลุมไปถึง 
แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับความรับผิดของบุคคลที่เรียกว่า “Störer” อันเป็นหลัก
กฎหมายที่สร้างข้ึนโดยการตีความโดยอนุโลมจากมาตรา 823(1) ที่กำหนดให้ ผู้ใดก็ตามซึ่งมิได้เป็น
ผู้กระทำละเมดิโดยตรงหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำละเมิด แต่จงใจสนับสนุนในสาระสำคัญของ
การกระทำละเมิดและบุคคลนั้นอยู่ในฐานะที่จะป้องกันมิให้เกิดการกระทำละเมิดนั้นได้จำต้องรับผิด
ในการกระทำละเมิดที่เกิดข้ึนน้ัน โดยบุคคลดังกล่าวสามารถถูกฟ้องร้องได้ในฐานะที่เป็น Disquietor 
(Störer) ความรับผิดแบบ Disquietor Liability นี้สามารถเกิดข้ึนได้แม้จะไม่มีการกระทำความผิด
เกิดข้ึนก็ตามวัตถุประสงค์ของการมีความรับผิดในลักษณะนี้ก็เพื่อมุ่งให้เป็นมาตรการคุ้มครองช่ัวคราว 
(Injunctive Relief) แก่ผู้ทรงสิทธิที่ยื่นคำร้องเท่านั้นแต่ไม่ได้ใช้เป็นฐานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
ในทางแพ่งแต่อย่างใด101 

3.2.2.2 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดที่พิจารณาจากหน้าที่ในการเฝ้าระวัง 
(Monitoring Obligations) 

ศาลฎีกาของประเทศเยอรมนีมีส่วนสำคัญอย่างมากในการตีความกฎหมายเรื่องการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในแต่ละคดีนั้นศาลได้มุ่งความสนใจไปที่การตีความเรื่อง
การจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ภายใต้สภาวการณ์เฉพาะของอีมาร์เก็ตเพลสและศาลยังให้ความสำคัญ
กับหน้าที่ในการเฝ้าระวังของบริษัท อย่างเช่น eBay เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป ในปัจจุบันมีคดีที่
เกี่ยวกับเว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์ของประเทศเยอรมนีที่สำคัญอยู่ 3 คดี102 โดยทั้งสามคดีนี้มี
โจทก์เป็นบริษัทผู้ผลิตนาฬิกา Rolex SA (Rolex) ที่ยื่นฟ้องอีมาร์เก็ตเพลสทั้งสามคดี ได้แก่ บริษัท 
Rolex ได้ฟ้องร้องอีมาร์เก็ตเพลสที่มีช่ือว่า Ricardo เป็น 2 คดี ได้แก่ 1. Internet - Versteigerung 
2. Internet - Versteigerung และ บริษัท Rolex ได้ยื่นฟ้อง eBay เป็นจำเลยอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่  
3. Internet- Versteigerung บริษัท Rolex เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย โดยใช้อักษรว่า “Rolex” และตราสินค้าที่เป็นมงกุฏ 5 ยอด รวมถึงช่ือของนาฬิการุ่นต่าง ๆ 
เช่น OYSTER, OYSTER PERPETUAL, DATEJUST, LADY-DATE, SUBMARINER, SEA-DWELLER, 
GMT-MASTER, ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนคือมีการจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์ของ Ricardo 
และบนเว็บไซต์ eBay โดยราคาที่เสนอขายนั้นมีมูลค่าต่ำกว่าสินค้าจริงอย่างมาก และมีการเขียนระบุ

 
101 Ibid., p. 58. 
102 Ibid., p. 66. 
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ไว้ด้วยว่าเป็นของปลอม (Imitations) หรือของลอกเลียนแบบ (Replica) บริษัท Rolex จึงยื่นฟ้องคดี
ต่อศาลเพื่อขอคุ้มครองช่ัวคราว โดยขอให้ศาลสั่งให้ อีมาร์เก็ตเพลส ดังกล่าวหยุดการจำหน่ายสินค้า
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของจำเลย พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า103  

ในคดีน้ีศาลต้องพิจารณาในหลายประเด็น ได้แก่ การละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยตรง 
และการละเมิดลำดับรอง ในส่วนของการละเมิดโดยตรงที่เป็นการกระทำของผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
ศาลตัดสินว่ามีผู้ขายมีความรับผิดตามมาตรา 14(2)(1) และมาตรา 14(3)(2) แห่ง Marken G. และใน
ส่วนประเด็นเรื่องความรับผิดแบบมีส่วนร่วมของอีมาร์เก็ตเพลสนัน้ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลย
ขาดการกระทำที่จงใจเพราะจำเลยไม่ได้“รู้”ถึงการละเมิดนั้นเนื่องจากการเสนอขายสินค้า
ลอกเลียนแบบที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ประมูลสินค้าเป็นการเสนอขายโดยใช้ระบบอัตโนมัติ 

ในคดีดังกล่าวศาลไม่ได้อธิบายลงไปในรายละเอียดถึงเหตุผลที่ศาลใช้ในการ
พิจารณาคดี แต่ศาลก็ได้มีการปรับใช้แนวความคิดเรื่อง Disquietor Liability ซึ่งศาลยอมรับว่ามีการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าอยู่จริงบนเว็บไซต์ของจำเลย ที่ดำเนินการโดยผู้ขายที่เป็นปัจเจกบุคคลซึ่งเป็น
ผู้กระทำละเมดิโดยตรง (Direct Infringer) หรือเป็นผู้กระทำละเมิดลำดับแรก (Primary Infringer)104 

ตามแนววินิจฉัยของศาลเยอรมันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาพบว่า 
แนวความคิดเรื่อง Disquietor Liability นั้น จะต้องมีการละเมิดหน้าที่ในการตรวจตรา (Monitoring 
Obligations) โดยลักษณะ (Nature) และระดับ (Degree) ของหน้าที่ในการตรวจตรานั้น ศาล
พิจารณาจากความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่สามารถคาดหวังได้อย่าง
สมเหตุสมผลจากผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ศาลฎีกาในคดี Internet - Versteigerung จึงได้ใช้
แนวทางในเรื่องนี้พิจารณาหน้าที่ในการตรวจตราของ Ricardo และ eBay ศาลได้พิจารณาแล้วตัดสิน
ว่าจะเกิดความไม่สมเหตุสมผลข้ึนได้หากจะให้เจ้าของเว็บไซต์ตรวจตราสินค้าทุกรายการเพื่อหาความ
เป็นได้ในการละเมิดเครื่องหมายการค้าก่อนนำมาขายบนเว็บไซต์ ศาลกล่าวต่อไปว่า หน้าที่ดังกล่าว
จะสร้างความท้าทายต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจออนไลน์และจะไม่สอดคล้องกับ E-Commerce 
Directive ศาลระบุต่อว่า ด้วยเหตุที่ผู้ประกอบกิจการธุรกิจออนไลน์ได้มีส่วนร่วมในการขายสินค้า
ลอกเลียนแบบผ่านทางการเก็บค่าธรรมเนียม เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการได้รับการแจ้งว่ามีการ
ละเมิดอย่างชัดแจ้งแล้ว ไม่เพียงแต่จะต้องระงับการเข้าถึงสินค้าที่เสนอขายนั้นทันที แต่ยัง จะต้อง
ป้องกันล่วงหน้าเพื่อประกันว่าจะไม่มีการละเมิดในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเกิดข้ึนอีก โดยพฤติการณ์ที่
เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าน้ันจะต้องมีความคล้ายคลึงของเครื่องหมายการค้าในสาระสำคัญ 
(Core Similarities) การที่ศาลวินิจฉัยเช่นนี้จึงทำให้ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบไม่แต่

 
103 Ibid., p. 67. 
104 Ibid., p. 68. 
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เฉพาะสินค้าที่ได้รับการแจ้งว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าที่กำลังถูกวางจำหน่ายอยู่บนเว็บไซต์ แต่
ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบรายการสินค้าใหม่ที่ถูกเสนอขายบนเว็บไซต์ด้วย รวมไปถึงการ
กลั่นกรองและลบรายการเสนอขายที่เปน็ละเมิด ซึ่งระบบกลั่นกรองจะมีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด
นั้นข้ึนอยู่กับความเป็นไปได้ทางเทคนิค และความสมเหตุสมผลที่พอจะทำได้105 

หลักในเรื่องความรับผิดลำดับรองของอีมาร์เก็ตเพลสที่จำหน่ายสินค้าละเมิด
เครื่องหมายการค้าในประเทศเยอรมนีนั้นมีความชัดเจนและแน่นอน แม้ในคดีนี้ศาลจะยกฟ้องจำเลย
แต่ศาลก็ได้กล่าวถึงหน้าที่ในการตรวจตราและป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าในอนาคตที่กระทำ
ลงโดยบุคคลที่สาม คำพิพากษาได้ขยายหน้าที่ของเจ้าของแพลตฟอร์มให้กว้างออกไปถึงการทำหน้าที่
ในการตรวจตราการละเมิดเครือ่งหมายการค้าที่มีความคลา้ยคลึงกันในสาระสำคัญ อีมาร์เก็ตเพลสจึงมี
หน้าที่ที่นอกเหนือไปกว่าการใช้ปรับใช้มาตรการ Notice and Take Down ดังนั้น แนววินิจฉัยของ
ศาลเยอรมันจึงสร้างหน้าที่เพิ่มเติมให้กับเจ้าของแพลตฟอร์ม ในการตรวจตราเพื่อหาการละเมิดอย่าง
เดียวกันหลังจากได้รับการแจ้งเตือน นอกจากนี้เจ้าของแพลตฟอร์มยังต้องค้นหาการละเมิดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน และนำสินค้าน้ันออกจากแพลตฟอรม์ของตนไม่ว่าจะเปน็สินค้าที่กำลงัเสนอขาย
อยูใ่นปัจจุบันหรือรายการสินค้าในอนาคตก็ตาม 

ประเด็นที่สมควรพิจารณาต่อไปคือ หน้าที่ในการตรวจตรา ที่ศาลพิจารณาจากความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ทางเทคนิค ซึ่งจะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์เป็นรายกรณีไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของสิทธิที่ต้องได้รับการคุ้มครองของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและ
ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจของเจ้าของแพลตฟอร์ม ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีน้ันอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามพัฒนาการทางเทคนิค ศาลในคดี Internet- Versteigerung จึงไม่ได้กล่าวสรุปไว้อย่างชัดเจน
หรือสร้างมาตรฐานที่แน่นอน เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงเป็นการยากสำหรับอีมาร์เก็ตเพลสที่หยั่งทราบได้อย่าง
แน่นอนว่าตนจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดตามกฎหมาย 

 
3.2.3 สรุปกฎหมายและแนววินิจฉัย  
ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร โดยกฎหมายที่

สามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งแก่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจากกรณีที่มีการ
จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าปลอมได้ มีกฎหมายอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่  

3.2.3.1 กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า (The German Trademark Act)  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ ให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งที่  

จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเรียกค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน

 
105 Ibid., p. 68. 
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จากผู้ที่ได้กระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยต้องสามารถพิสูจน์ถึงการละเมิดว่าเปน็การกระทำโดย
เจตนา หรือกระทำโดยประมาท ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้บังคับแก่ผู้กระทำละเมิดลำดับแรก  

ในส่วนการพิจารณาถึงความรับผิดตามกฎหมายของผู้กระละเมิดลำดับรองที่เป็น
เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสแม้ว่าจะไม่สามารปรับใช้หลักการกระทำละเมิดแบบมีส่วนร่วม สำหรับกรณีที่
ผู้กระทำละเมิดที่เป็นผู้ค้าออนไลน์กับเจ้าของแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลสเพราะมิได้มีความสัมพันธ์ตามที่
กฎหมายกำหนด ดังเช่น นายจ้างกับลูกจ้าง หรือตัวการกับตัวแทน แต่ก็ยังมีแนวความคิดทาง
กฎหมายที่สามารถนำมาปรับใช้กับกรณีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 14(4) ของ  
The German Trademark Act ที่ได้บัญญัติห้ามบุคคลที่สามในการกระทำการใด ๆ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ซึ่งหากฝ่าฝืนจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า โดยหลักสำคัญที่สามารถนำ
ปรับใช้ได้แก่ การห้ามบุคคลที่สามนำเสนอ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ และหมายความรวมถึงการทำ
สัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และวางจำหน่ายไว้ในตลาด หรือการ
เก็บเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็เป็นเพียงเครื่องมือของศาล 
การที่จะให้กฎหมายมีผลใช้บังคบมคีวามจำเปน็ที่จะต้องอาศัยการตีความจากศาล ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ศาล
ได้วางไว้สำหรับความรับผิดลำดับรองเอาไว้ว่า ความรับผิดลำดับรองจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อมีการละเมิด
เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลที่สามและจะต้องประกอบไปด้วยด้วยเจตนาของผู้กระทำละเมิดโดยอ้อมที่
รู้และประสงค์ถึงองค์ประกอบของการกระทำละเมิด ซึ่งมิได้หมายความรวมถึงการกระทำที่มีเจตนา
โดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรู้ถึงว่าสิ่งที่กระทำนั้นเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือหน้าที่ใน
กรณีที่มีความสัมพันธ์พิเศษ ระหว่างกัน 

3.2.3.2 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด (German Civil Code)  
แม้จำเลยอาจไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้า แต่จำเลย

อาจยังต้องรับผิดตามกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด ตามกฎหมายเยอรมันแล้วบุคคลจะต้องรับผิดฐาน
ละเมิดก็ต่อเมื่อครบองค์ประกอบตามมาตรา 823(1) ที่บัญญัติว่า “บุคคลผู้ซึ่งกระทำการใดโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ ให้บุคคลอื่นเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใด 
ผู้นั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลอื่นสำหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน” โดยโจทก์มี
หน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าได้รับความเสยีหายต่อสทิธิที่บัญญัติไว้ใน ในมาตรา 823(1) ซึ่งทรัพย์สิน
ทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินภายใต้บทบัญญัติมาตรา 823(1) นอกจากการพิสูจน์ความเสียหายแล้ว 
โจทก์ต้องพิสูจน์ถึงการกระทำโดย จงใจ (Intentional Act) หรือการกระทำโดยประมาท (Negligent 
Act) ของจำเลยด้วยในการเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งความหมายของคำว่าประมาท ได้บัญญัติไว้อยู่ใน
มาตรา 276(2) คือ บุคคลจะถือว่ากระทำโดยประมาทเลินเล่อหากปราศจากความระมัดระวังตาม
สมควร (A Person Acts Negligently If He Fails to Exercise Reasonable Care) จะเห็นได้ว่า
กฎหมายเยอรมันเน้นเรื่องหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวัง (Duty of Care) ในกรณีของการละเว้นไม่
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ปฏิบัติหน้าที่ ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการละเว้นไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดกฎหมาย หากผู้กระก่อความ
เสียหายมีหน้าที่เฉพาะในการใช้ความระมัดระวังหรือมีหน้าที่เฉพาะในการดูแล ซึ่งหลักเกณฑ์การ
วินิจฉัยความรับผิดเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของแพลตฟอร์มของศาลประเทศเยอรมนี มีดังนี้ 

1) หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของบุคคลผู้จงใจให้ความช่วยเหลือใน
การกระทำละเมิด (Disquietor) กล่าวคือหากผู้ใดก็ตามซึ่งไม่ได้เป็นผู้กระทำละเมิด แต่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือโดยจงใจในประการที่เพียงที่จะก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิที่ได้ได้ความคุ้มครองตาม
กฎหมาย และยังเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะป้องกันไม่ใหก้ารกระทำละเมิดเช่นว่าน้ันเกิดข้ึน ผู้นั้นก็อาจถูก
ฟ้องร้องในฐานะที่เป็น Disquietor ได ้

2) หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดลำดับรองของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส 
ศาลของประเทศเยอรมันได้กำหนดหน้าที่ในการเฝ้าระวังให้กับเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสโดยใช้
แนวความคิดของบุคคลผู้จงใจให้ความช่วยเหลือในการกระทำละเมิด (Disquietor) ที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น และได้ขยายความให้ครอบคลุมไปถึงการมีหน้าที่ในการตรวจตรา โดยพิจารณาจากปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านเทคนิคของ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
โดยกำหนดหน้าที่ให้เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ทรงสิทธิ อีมาร์เก็ตเพลสจะต้องตรวจตราเพื่อหา
กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นการละเมิด นอกจากนี้ยังต้องค้นหาการกระทำใน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ทั้งที่เป็นลักษณะการเสนอขายในปัจจุบันและในอนาคตด้วย 

 

3.3 กฎหมายและคำพิพากษาของศาลประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความรับผิด
ลำดับรองสำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้า 

 
3.3.1  กฎหมายสารบัญญัติท่ีเกี่ยวกับความรับผิดลำดับรอง 

3.3.1.1 ประมวลกฎหมายทรพัย์สินทางปญัญา The Intellectual Property 
Code (Code de la Propriété Intellectuelle: CPI)106 

ในประเทศฝรั่งเศสกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ได้แก่ ประมวล
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฝรั่งเศส (Code de la Propriété Intellectuelle: CPI) กฎหมายฉบับ
นี้ถูกตราข้ึนโดยที่เนื้อหาสาระของกฎหมายนั้นมีความสอดคล้องกับ EU Trademarks Directive 

 
106 Code de La Propriété Intellectuelle, Art. L711-17, R712-18 (Fr.), 

Retrieved December 12, 2019 from https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cid 
Texte=LEGI TEXT000006069414 
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เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าถูกบัญญัติไว้ใน มาตรา L711 ถึง มาตรา 
L717 ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศสความเป็นเจ้าของเครื่องหมายจะได้มาก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบีย น
เครื่องหมายการค้าเท่าน้ัน ซึ่งจะแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี การปลอม
แปลงเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ละเมิดต่อกฎหมายตามมาตรา L713-2 โดยการกระทำเหล่าที่เป็น
การละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งไม่อาจกระทำได้ คือ 

 
a)  การทำซ้ำ การใช้ หรือติดเครื่องหมายแม้จะเพิ่มคำเช่น “สูตร, ลักษณะ, 

ระบบ, การเลียนแบบ, ประเภท, วิธีการ" หรือการใช้เครื่องหมายที่ทำซ้ำสำหรับ
สินค้าหรือบริการที่เหมือนกับที่กำหนดไว้ในการลงทะเบียน107 

นอกจากนั้นมาตรา L713-3 ได้บัญญัติต่อไปว่า การกระทำที่เป็นการที่ทำ
ให้สาธารณชนสับสนหลงผิดดังต่อไปนี้จะกระทำไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของเครื่องหมายการค้า108   

a)  การทำซ้ำใช้หรือติดเครื่องหมายหรือใช้เครื่องหมายที่ทำซ้ำสำหรับ
สินค้าหรือบริการที่คล้ายกับที่กำหนดไว้ในการลงทะเบียน; 

b)  การเลียนแบบเครื่องหมายและการใช้เครื่องหมายเลียนแบบสำหรับ
สินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับที่กำหนดในการลงทะเบียน 
มาตรา L716-10 บัญญัติว่า บุคคลจะต้องถูกลงโทษหากบุคคลนั้นเป็นผู้ที่109 

 
107 Code de la Propriété Intellectuelle, art. L713-2  
a) The reproduction, use or affixing of a mark, even with the addition of words 

such as:  " formula, manner, system, imitation, type, method,"  or the use of a 
reproduced mark for goods or services that are identical to those designated in the 
registration 

108 Code de la Propriété Intellectuelle, art. L713-3   
The following shall be prohibited, unless authorized by the owner, if there is 

a likelihood of confusion in the mind of the public: 
a) The reproduction, use or affixing of a mark or use of a reproduced mark 

for goods or services that are similar to those designated in the registration; 
b) The imitation of a mark and the use of an imitated mark for goods or 

services that are identical or similar to those designated in the registration. 
109 Code de la Propriété Intellectuelle, art. L716-10 
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a)   โดยปราศจากเหตุอันจะอ้างตามกฎหมาย โดยมีไว้ซึ่งสินค้าที่รู้ว่าเป็น
เครื่องหมายปลอมหรือรู้และ ขาย เสนอขาย หรือการนำไปติดหรือเสนอให้นำไปติด
ไว้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายปลอมนั้น 

b)   โดยรู้และส่งมอบสนิค้าหรอืนำไปตกแต่งไว้กับบรกิารทีน่อกเหนือจากที่
ได้รับอนุญาตไว้ภายใต้เครื่องหมายจดทะเบียน 

 
3.3.1.2 กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด 
ในประเทศฝรั่งเศสความผิดฐานเป็นผู้กระทำละเมิดลำดับรองนั้นสามารถปรับได้กับ

กฎหมายลักษณะละเมิดทั่วไป (General Tort Law) โดยในมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
ฝรั่งเศสบัญญัติว่า “Any act whatever of man, which causes damage to another, obliges 
the one by whose fault it occurs, to compensate it” จะเห็นได้ว่าข้อความคิดเรื่องละเมิด
ของประเทศฝรั่งเศสนั้นยึดโยงอยู่กบัเรื่อง ความผิด (Fault) หรือที่ในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า faute ซึ่งมี
ความหมายไม่เหมอืนกับคำว่า“จงใจ”ในกฎหมายเยอรมัน ในทางตำรามีการอธิบายว่าเป็นพฤติกรรมที่
ไม่ปกติ (Abnormal Behaviour) หรือบุคคลไม่ได้กระทำการบางอย่างที่ควรจะต้องกระทำ โดย
มาตรา 1382 นี้ยังต้องพิจารณาประกอบกับมาตรา 1383 ที่บัญญัติเรื่องความรับผิดจากความ
ป ร ะ ม า ท เลิ น เล่ อ ว่ า  “ Everyone is liable for the damage he causes not only by his 
intentional act, but also by his negligent conduct or by his imprudence” หากเที ยบกับ
มาตรา 276(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันจะพบว่าความหมายของประมาทเลินเล่อใน
กฎหมายฝรั่งเศสมีความหมายที่กว้างกว่า ในทางตำรามีการกล่าวว่า คำว่า  “ประมาทเลินเล่อ” 
หมายถึง การที่ไม่ได้ปฏิบัติตนอย่าง“Prudent Man” (un homme avisé) หรือเป็น “Good Father of a 
Family” (un bon père de famille) มาตรา 1383 นั้นได้กำหนดความคาดหมายจากบุคคลว่าจะต้อง
คุ้มครองดูแลความเป็นอยู่ของบุคคลอื่น ซึ่งมีความหมายที่กว้างไปกว่า Reasonable Care ตามที่
กำหนดอยู่ในมาตรา 276(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน นอกจากนั้นแล้วภายใต้กฎหมาย
ฝรั่งเศส มาตรา 1382 และมาตรา 1383 การกระทำอันเป็นการละเว้น (Omission) เท่ากับการที่
บุคคลนั้นมี faute แล้ว 

 
a) Without lawful reason, holds goods he knows to bear a counterfeit mark or 

has knowingly sold, offered for sale, furnished or offered to furnish goods or services 
under such mark; 

b) Has knowingly delivered a product or furnished a service other than that 
requested of him under a registered mark 
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ในประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดลำดับรอง ศาลของประเทศฝรั่งเศสยอมรับให้ปรับใช้
หลักการนี้ได้โดยอาศัยกฎหมายลักษณะละเมิดทั่วไป แต่จะต้องพิสูจน์ว่ามีความผิด faute ของผู้ที่
กระทำละเมิดโดยอ้อม (Indirect Infringer) และความเสียหายที่เกิดข้ึน คดีที่ข้ึนศาลฝรั่งเศสโดยส่วน
ใหญ่แล้วไม่ได้รับการพิจารณาโดยการปรับใช้หลักการนี้มากนัก แต่ศาลได้มุ่งประเด็นไปที่ขอยกเว้น
ความรับผิดของ Online Service Providers มากกว่า ดังจะได้กล่าวในลำดับต่อไปในเรื่อง 
คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง 

 
3.3.2 คำพิพากษาของศาลแห่งประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิด

ลำดับรอง (Secondary Liability) ของเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส  
3.3.2.1 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดที่พิจารณาจากหน้าที่ในการป้องกัน 

ความเสียหายของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส  
หลักเกณฑ์ความรับผิดที่พิจารณาจากหน้าที่ในการป้องกันความเสียหายนั้นมาจาก

แนววินิจฉัยในคดี Hermès v. eBay110 ซึ่งคดีน้ีเป็นกรณีที่ Hermès ได้ย่ืนฟ้องคดีต่อศาล Tribunal 
de Grande Instance de Troyes โดยกล่าวหาว่า eBay มีส่วนสนับสนุนและร่วมในการกระทำ
ความผิดกับผู้ขายสินค้าออนไลน์ คดีนี้ Hermès ได้ยื่นฟ้องผู้ขายสินค้าบนเว็บไซต์ eBay อีกรวม 2 
ราย ศาลได้พิจารณาคดีบนพื้นฐานของมาตรา L713-2 แห่ง ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ฝรั่งเศส (code de la propritte intellectuelle) ในคำพิพากษาฉบับนี้ไม่พบว่าศาลได้วินิจฉัยเรื่องการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าลำดับรองเอาไว้ ทั้งนี้เนื่องจากบทบัญญัติแห่งมาตรา L713-2 แห่งกฎหมาย
ฉบับนี้กล่าวไว้แต่เพียงการละเมิดโดยตรงเท่านั้น ศาลให้เหตุผลในคำวินิจฉัยว่า eBay ต้องรับผิด
โดยตรงต่อการละเมิด เพราะไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดใช้แพลตฟอร์มของ
ตนไปในทางที่ผิดกฎหมาย ศาลกล่าวว่าการที่ eBay มีโปรแกรม VeRO นั้นยังไม่เพียงพอเพราะ 
ผู้ลอกเลียนแบบสินค้าได้ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการตรวจสอบ โดยผู้ลอกเลียนแบบสินค้าเพียงแต่
ทำการยืนยันความแท้จริงของสินค้าได้เพียงง่ายดายผ่านการบรรยายคุณลักษณะของสินค้านั้น ศาล
กล่าวต่อไปว่า eBay ควรใช้วิธีการทั้งหมดในการบังคับให้ผู้ขายระบุลักษณะของสินค้าเพิ่มเติม ให้
ครอบคลุมมากกว่านี้  เช่น การแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสสินค้า (Product Code, Serial 
Number, Type Indication) หรือใบรบัรองความถูกต้องแท้จริง (Authenticity Certificate) เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าศาลในคดีน้ีให้ความสนใจกับหน้าที่ของ Host Provider ที่จะต้องปฏิบัติตน
อย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากเว็บไซต์ของตน ซึ่งข้อความคิดเหล่านี้มีอยู่ใน
กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิดตามมาตรา 1382 และมาตรา 1383 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส 

 
110 Kurt M. Saunders and Gerlinde Berger-Walliser, op. cit., pp. 75-85.  
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ดังนั้นความรับผิดของ eBay จึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความผิดจากการละเลยการทำหน้าที่ (Fault) 
ศาลตัดสินว่า eBay นั้นเป็น Host Provider ภายใต้ความหมายที่กำหนดไว้ใน มาตรา 6.I.2 ของ the Law 
on Confidence in the Digital Economy (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique 
(LCEN))111 และมาตรา 14 แห่ง E-Commerce Directive เพราะ eBay เพียงแต่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การประมูลบนเว็บไซต์ของตนเอง โดยมีการนำเข้าสู่ระบบออนไลน์โดยลูกค้าที่ใช้บริการ ซึ่ง eBay 
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปมีอิทธิพลเหนือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์น้ัน แต่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่
การประกอบธุรกิจของ eBay นั้นมีลักษณะที่มากไปกว่าการเป็น Host Provider ธรรมดา เพราะ 
eBay ได้จัดต้ังเว็บไซต์ประมูลสินค้า มีการจัดตั้งกติกาเกี่ยวกับการประมูล และมีการจัดหาบริการต่าง ๆ 
โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทำให้สินค้าที่นำมาประมูลมีความน่าดึงดูดและน่าสนใจ ดังนั้น eBay จึงไม่ใช่ 
Host Provider แต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นผู้ขายทอดตลาดออนไลน์ (Online Auctioneer) ไปด้วย
ในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง eBay จึงมีหน้าที่ในการทำให้แน่ใจว่าบริการที่ตนเองจัดหาให้บน
เว็บไซต์น้ันไม่ได้ถูกใช้ไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และหาก eBay ไม่ได้ปฏิบัติเช่นน้ัน eBay ก็จะ
ไม่สามารถกล่าวอ้างข้อยกเว้นความผิดได้เลย แม้กระทั่งในช้ันศาลอุทธรณ์เองก็ได้กล่าวไว้ว่า eBay มี
บทบาทที่สำคัญในการจำหน่ายสินค้าโดยการจัดหาเครื่องมือทางการตลาด กระบวนการระงับข้อพิพาท 
และการบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าของผู้ขายอีกด้วย นอกจากนั้ น eBay ยังได้ชักจูงผู้ซื้อโดยการ
จัดหาลิงค์ (Link) ที่ขายสินค้าในลักษณะเดียวกันนี้ให้กับผู้ซื้ออีกด้วย ศาลอุทธรณ์ยืนยันว่า eBay ไม่
อาจอ้างสิทธิเพื่อได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นได้เพราะภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว eBay 
จะต้องมั่นใจว่าไม่มีสินค้าลอกเลียนแบบขายอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของตน  

 
 

 
111 Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, 

pour mise à disposition du public par des services de communication au public en 
ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’ images, de sons ou de messages de toute 
nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur 
responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la 
demande d’ un destinataire de ces services si elles n’ avaient pas effectivement 
connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître 
ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont 
agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. 
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3.3.2.2 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดในประเด็นการประมาทเลินเล่อ 
และการละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างร้ายแรงและพฤติการณ์อื่น ๆ  

คดีสำคัญอีกหนึ่งคดี ได้แก่ คดี LVMH v. eBay112 ซึ่งเป็นกรณีที่ LVMH ได้ยื่นฟ้อง 
eBay หลังจากพบว่ามีการขายสินค้าปลอมจำนวนมากบนเว็บไซต์ของ eBay ซึ่งเจ้าของเครื่องหมาย
การค้ายังได้พยายามติดต่อกับ eBay เพื่อให้จัดการกับปัญหาการละเมิดดังกล่าว แต่เจ้าของเครื่องหมาย
การค้ายังคงไม่พอใจในความพยายามของ eBay ในการเยียวยาปัญหา LVMH จึงได้นำคดีมาฟ้องร้อง
ต่อศาล Tribunal de Commerce de Paris ในข้อหาที่ eBay มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดและ
มีส่วนอำนวยความสะดวกในด้านการตลาดและการขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์
ของตน และยังคงกระทำการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแม้จะได้รับการแจ้งเตือนจากโจทก์แล้วก็ตาม 
นอกจากนี้คดียังได้รับการพิจารณาจากศาลอุทธรณ์ (Cour d’ Appel de Paris) ด้วย โดยทั้งสองศาล
ได้พิจารณาคำฟ้องของโจทก์ โดยพิจารณาตามมาตรา 1382 และมาตรา 1383 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งฝรั่งเศส มาตรานี้มีความครอบคลุมเป็นอย่างมากและกำหนดให้บุคคลใดที่มีส่วนในการกระทำ
ละเมิดตอ่บุคคลอื่นจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย  

แนววินิจฉัยของศาลในคดีน้ีมีความคล้ายคลึงกับคดี Hermès v. eBay ศาลกล่าวว่า
การที่ eBay มีบริการการประมูลออนไลน์ให้กับลูกค้าแสดงให้เห็นว่า eBay ได้มีส่วนช่วยเหลืออย่าง
มากในการจำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบที่กระทำโดยบุคคลที่สาม ซึ่งถือว่าเป็น
การละเมิดสิทธิของโจทก์ ศาลกล่าวว่า eBay ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าธุรกิจ
ของตนนั้นจะไม่เป็นการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทอื่น ด้วยเหตุ
นี้ eBay จึงกระทำการลงไปโดยมี fault ตามมาตรา 1382 และมาตรา 1383 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่ง ศาลกล่าวต่อไปว่าลักษณะของการละเมิดนั้นมีความชัดแจ้งเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการอธิบาย
คุณลักษณะของสินค้าด้วยการใช้ถ้อยคำ เช่น “การเลียนแบบ (Imitation)” และ “การถอดแบบ    
(Replica)” รวมถึงปริมาณที่สินค้านั้นวางจำหน่ายที่มีจำนวนมากรวมถึงราคาสินค้าที่ต่ำที่ผู้ขายได้
เสนอขาย ศาลกล่าวอีกว่า eBay มีหน้าที่ทั่วไปในการติดตามตรวจสอบ ประกอบกับพฤติการณ์ของ 
eBay ที่ปฏิเสธที่จะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อสู้กับการละเมิดเครื่องหมายการค้า เช่น การ
บังคับให้ผู้ขายต้องยื่นใบเสร็จหรือใบรับรองความแท้จริงของสินค้าหรือการปิดบัญชีผู้ใช้ในครั้งแรกที่
ผู้ขายได้กระทำผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ในประเด็นเรื่องโปรแกรม VeRO    
(Verified Rights Owner Program) ซึ่งเป็นระบบการแจ้งเตือนให้ลบเนื้ อหา ศาลเห็นว่าเป็น
มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อจำกัดการขายสินค้าลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์ของตน และยังเป็น
มาตรการที่พยายามลดผลกระทบที่เกิดจากความประมาทที่เกิดข้ึนในอดีตและเป็นการแสดงให้เห็นถึง

 
112  Kurt M. Saunders and Gerlinde Berger-Walliser, op. cit., p. 76.  
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การยอมรับผิดของ eBay ดังนั้นศาลจึงสั่งให้ eBay จ่ายค่าเสียหายบนฐานของการประมาทเลินเล่อ
และการละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างร้ายแรง (Serious Omission) และศาลยังตัดสินเหมือนกับ
คดี Hermès v. eBay ดังนั้น eBay จึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็น Host Provider แต่เพียงอย่างเดียวแต่ยัง
เป็น online auctioneer ไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

แนววินิจฉัยของศาล Tribunal de Commerce de Paris ได้รับการยืนยันอีกครั้ง
จากศาลอุทธรณ์ (Cour d’ Appel de Paris) ศาลอุทธรณ์ยืนยันถึงหน้าที่ของ eBay ในการควบคุม
เว็บไซต์ของตนและทำให้แน่ใจว่าสินค้าที่ขายบนแพลตฟอร์มการประมูลนั้นเป็นสินค้าจริง เป็นที่น่า
สังเกตว่าการประมูลสินค้าน้ัน eBay ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองตัวสินค้าจริง ๆ และศาลก็ได้วางมาตรฐาน
การกำกับดูแลไว้ค่อนข้างสูง ศาลกล่าวถึงโปรแกรมคัดกรองสินค้า ซึ่งศาลต้องการให้ eBay ทำการ
ค้นหาเชิงรุกและหากตรวจพบการละเมิดเครื่องหมายการค้า จะต้องนำสินค้านั้นออกโดยทันที
หลังจากที่ได้รับการแจ้งจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ศาลวินิจฉัยว่า eBay ไม่ได้ปฏิบัติตาม
มาตรการเหล่าน้ีหรือมิเช่นน้ันแล้วก็ไม่ได้พิสูจน์ให้ศาลเห็นอย่างเพียงพอว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ได้รับการปกป้องจากการละเมิดสิทธิ ข้อสังเกตประการต่อมาคือ ศาล Cour d’ Appel de Paris ได้
ยืนยันว่า eBay ได้สนับสนุนการขายสินค้าเป็นอย่างมากรวมถึงได้รับประโยชน์ในรูปของตัวเงินจาก
การขายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าออนไลน์ บทบาทของ eBay จึงไม่ได้จำกัดแต่เพียงการเป็น 
Host Provider ที่ทำหน้าที่ดูแลด้านเทคนิคเท่าน้ัน แต่ยังเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์
ทั้งหมด หน้าที่ของ eBay จึงรวมไปถึงการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าโดยบุคคลที่สามบน
แพลตฟอร์มของตนเองด้วย113 

หากเปรียบเทียบกับศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาในคดี Tiffany v. eBay หรือคดี
ในศาลของประเทศเยอรมันจะพบว่า ศาลฝรั่งเศสวินิจฉัยคดีเป็นคุณกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็น คดี Hermès v. eBay หรือคดี LVMH v. eBay ภาระหน้าที่ในการต่อสู้กับการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าตกเป็นของ eBay แต่เพียงผู้เดียว ศาลในคดี LVMH v. eBay ไม่แม้แต่
กระทั่งให้ LVMH มีส่วนร่วมใด ๆ กับการใช้โปรแกรม VeRO ผลที่ตามมาคือ eBay จะต้องกระทำ
การทุกอย่างทางเทคนิคเทา่ที่จะเปน็ไปได้ที่จะนำสินค้าละเมดิเครื่องหมายการค้าออกจากการนำเสนอ
บนเว็บไซต์หลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือน รวมไปถึงการค้นหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าผ่านทาง
กระบวนการคัดกรองอันเป็นการป้องกันล่วงหน้า (Precautionary Filtering Process) และต้องให้
ผู้ขายที่ใช้เว็บไซต์การประมูลแสดงใบรับรองความถูกต้องแท้จริงของสินค้า 

 
 

 
113 Ibid., p. 79. 
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3.3.3 สรุปกฎหมายและแนววินิจฉัย 
ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร โดยกฎหมายลาย

ลักษณ์อักษรที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งแก่เจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส ได้แก่ 
ประมวลกฎหมายแพ่ง ลักษณะละเมิด (General Tort Law) ซึ่งบทบัญญัติที่เป็นใจความหลักที่จะ
สามารถนำมาปรับใช้ได้แก่  

มาตรา 1382 ที่บัญญัติว่า “การกระทำใด ๆ ที่ผู้กระทำได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
อื่นและใช้บังคับแก่การที่บุคคลใดที่มีหน้าที่กระทำการอย่างใด ๆ แต่ละเว้นไม่ได้กระทำการนั้น 
จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจาการกระทำน้ัน” 

มาตรา 1383 ที่เป็นบทบัญญัติว่า “บุคคลอาจต้องมีความรับผิดตามกฎหมายสำหรับความ
เสียหายที่ตนได้กระทำข้ึน ไม่แต่เฉพาะการกระทำโดยเจตนาเท่านั้น แต่อาจมีความรับผิดหากได้
กระทำโดยประมาทเลินเล่อหรือมิได้ปฏิบัติดังเช่นบุคคลผู้มีความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่น” 

กล่าวได้ว่ากฎหมายของประเทศฝรั่งเศสมีข้อความคิดที่สำคัญเกี่ยวกับความรับผิดของบุคคล
ในทางแพ่ง จากการที่ได้ละเมิดต่อหน้าที่ในละเว้นการกระทำบางอย่าง (Faute) และก่อให้เกิดความ
เสียหายข้ึนแก่บุคคลอื่น นอกจากบทบัญญัติในมาตรา 1382 ที่กล่าวมาแล้วก็ยังมี มาตรา 1383 เป็น
บทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผดิจากความประมาทเลนิเล่อ และยังรวมไปถึงการที่บุคคลจะต้องใช้ความ
รอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอีกด้วย  

ซึ่งหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของแพลตฟอร์ม ของศาลประเทศ
ฝรั่งเศสมีดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดที่พิจารณาจากหน้าที่ในการป้องกันความเสียหายของ
เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส โดยอีมาร์เก็ตเพลสจะต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนบนแพลตฟอร์มของตน ซึ่งเป็นแนวความคิดที่มาจากการปรับใช้หลักกฎหมาย มาตรา 1382 
และ มาตรา 1383 ซึ่งตั้งอยู่บนการทำหน้าที่บางประการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ เพราะ 
หากมิได้ปฏิบัติดังเช่นที่ กล่าวมานั้น  จะส่งผลให้ เกิดความรับผิดตามกฎหมาย (Fault) โดย  
อีมาร์เก็ตเพลสต้องรับผิดโดยตรงต่อการละเมิดเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่จะทำให้แน่ใจว่า 
ไม่มีบุคคลใดใช้เว็บไซต์ของตนไปในทางที่ผิดกฎหมาย และศาลยังวางหลักว่าการที่แพลตฟอร์ม  
อีมาร์เก็ตเพลส อย่าง eBay มีโปรแกรมเพื่อตรวจหาสินค้าที่ละเมิดต่อกฎหมายดังเช่น โปรแกรม 
VeRO นั้นยังไม่เพียงพอ เพราะผู้ลอกเลียนแบบสินค้าได้ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการตรวจสอบโดย  
ผู้ลอกเลียนแบบสินค้าเพียงแต่ทำการยืนยันความแท้จริงของสินค้าได้เพียงง่ายดายผ่านการบรรยาย
คุณลักษณะของสินค้าน้ัน อีมาร์เก็ตเพลส ควรใช้วิธีการทั้งหมดที่สามารถบังคับให้ผู้ขายระบุลักษณะ
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ของสินค้าเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมากกว่านี้ เช่น การแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสสินค้าหรือ
ใบรับรองความถูกต้องแท้จริงเป็นต้น  

นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ศาลของประเทศฝรั่งเศสยังได้ตีความถึงลักษณะการทำหน้าที่ของ
แพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลสว่ามิได้เป็นเพียง Host Provider ที่โดยทั่วไปแล้วจะทำหน้าที่ในการดูแล
ด้านเทคนิคเท่านั้น แต่อีมาร์เก็ตเพลสมีความแตกต่างตรงที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่อยู่แพลตฟอร์ม
ทั้งหมด และยังมีส่วนช่วยช่วยในการจำหน่ายสินค้า อีกทั้งยังได้รับประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากการ
ให้บริการ ศาลจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าอีมาร์เก็ตเพลสจะต้องใช้มาตรการในเชิงรุกเพื่อเป็นการป้องกัน
ล่วงหน้าเพื่อไม้ให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 

2. หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความรับผิดในประเด็นการประมาทเลินเล่อและการละเว้นไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่อย่างร้ายแรงและพฤติการณ์อื่น ๆ หลักเกณฑ์นี้ศาลได้วินิจฉัยการกระทำของอีมาร์เก็ตเพลส
ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1382 และ มาตรา 1383 เช่นกัน โดยศาลให้เหตุผลว่า  
อีมาร์เก็ตเพลสไม่ได้ปฏิบัติหน้าทีข่องตนเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของตนจะไม่เป็นการประกอบ
ธุรกิจโดยละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ถือว่าเป็นการละเมิดต่อสิทธิของ เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าผู้ซึ่งประกอบธุรกิจรายอื่น การกระทำของจำเลยที่ช่วยเหลือในการจำหน่ายและทำการตลาด
ให้แก่บุคคลผู้กระทำละเมิดโดยตรงอย่างผู้ค้าออนไลน์ จึงเป็นการกระทำที่ถือได้ว่ ามีความผิดตาม
กฎหมาย (Fault) ตามมาตรา 1382 และ มาตรา 1383 และเนื่องด้วยลักษณะของการกระทำละเมิด
จากการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการกรทำโดยโจ่งแจ้งไม่ว่าจะเป็น
การระบุว่าเป็นสินค้าเลยีนแบบ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงราคาสินค้าที่มีราคาต่ำ และปริมาณสินค้าที่มี
จำนวนมากอีมาร์เก็ตเพลสดังเช่น eBay จึงมีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริง
ของสินค้าน้ัน และ eBay เองก็มิได้ใช้มาตรการที่มีประสทิธิภาพเพื่อปอ้งกันการกระทำละเมิดดังกล่าว 
ศาลจึงได้ตัดสินให้มีการชดใช้ค่าเสียหายจากการละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและจากความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 

3.4 กฎหมายและคำพิพากษาของศาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนว่าด้วย
ความรับผิดลำดับรองสำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้า 

 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าออนไลน์ที่

เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมหาศาล การค้าออนไลน์ย่อมมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
กำกับดูแลเช่นเดียวกับการค้าในตลาดแห่งความเป็นจริง เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าของผู้ซื้อและผู้ขาย 
และมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับความรับผิดทางแพ่งเพื่อใช้บังคับแก่อีมาร์เก็ตเพลส ซึ่งมี
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อยู่ด้วยกันหลายฉบับ โดยกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องหลักเกณฑ์ความรับผิดและข้อยกเว้นน้ันสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด  
ที่ผู้ร่างกฎหมายมีเจตนารมย์เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่ระบบนิเวศน์
ออนไลน์ (Online Ecosystem) ที่ได้มีพัฒนาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เนื้อหาสาระจะได้กล่าวใน
ลำดับต่อไป 

 
3.4.1 กฎหมายสารบัญญัติท่ีเกี่ยวกับความรับผิดลำดับรอง 
กฎหมายสารบญัญตัิที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นความรบัผดิของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส 

ในกรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการทำธุรกรรม
แบบใหม่บนโลกออนไลน์ และ 2. กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด ดังจะได้กล่าวในลำดับต่อไป 

3.4.1.1 หลักเกณฑ์และข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายตามเครื่องหมายการค้า 
1) กฎหมาย Trademark Law of the People’s Republic of China 

(2001)  
กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  27 ตุลาคม ค.ศ. 2001 ซึ่งได้มี

บทบัญญัติตามมาตรา 52114 แห่งกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าฉบับดังกล่าว ที่ได้กำหนดถึงการ

 
114 Article 52 of Trademark Law of the People’s Republic of China (2001) 
Any of the following acts shall constitute an infringement on the exclusive 

rights to the use of a registered trademark: 
( 1 )  using a trademark that is identical with or similar to the registered 

trademark on the same or similar goods without permission of the owner of the 
registered trademark; 

(2) selling goods that infringe on the exclusive right to the use of a registered 
trademark; 

(3) counterfeiting, or making without authorization, representations of another 
person's registered trademark, or selling such representations; 

(4) altering a registered trademark without permission of its owner and selling 
goods bearing such an altered trademark on the market; and 

(5) impairing in other manners another person's exclusive right to the use of 
its registered trademark. 
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กระทำที่จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยกำหนดไว้ว่า “การกระทำ
ดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า” 

มาตรา 52(1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับหรือคล้ายกับเครื่องหมาย
การค้าที่จดทะเบียนในสินค้าที่ เหมือนกันหรือคล้ายกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 

มาตรา 52(2) การขายสินค้าใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิพิเศษในการใช้
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใด ๆ 

มาตรา 52(3) จำหน่ายหรือผลิตฉลากของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขายฉลากใด ๆ ที่เป็นการปลอมแปลงหรือผลิตฉลากนั้นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

มาตรา 52(4) การเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าทะเบียนโดยปราศจากความ
ยินยอมของผู้จดทะเบียน และการขายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่ถูกแทนที่นั้นในตลาด หรือ 

มาตรา 52(5) การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิแต่เพียง 
ผู้เดียวของผู้อื่นในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน  

2) Regulations for the Implementation of Trademark Law of 
the People’s Republic of China 2002  

กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  15 กันยายน ค.ศ. 2002 โดย
กฎหมายฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในมาตรา 52(5)115 ของกฎหมาย Trademark Law 
of the People’s Republic of China (2001) ที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยสาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น ได้แก่ การกำหนดการกระทำที่จะถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 50(2) แห่งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ปี 2002 ซึ่งได้กำหนดการกระทำที่จะถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียง 

 
115 Section 50 (2) of Regulations for the Implementation of trademark Law of 

the People’s Republic of China 2002  
Section 50 Any of the following acts shall constitute an infringement on the 

exclusive right to use a registered trademark referred to in Article 52 ( 5)  of the 
Trademark Law:  

2)  intentionally providing facilities such as storage, transport, mailing, 
concealing, etc. for the purpose of infringing another person’s exclusive right to use a 
registered trademark. 



74 

ผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้ว่า“การจงใจให้การอำนวยความสะดวก เช่น การ
จัดเก็บ การขนส่ง การส่งจดหมายการปกปิด ฯลฯ เพื่อจุดประสงค์ในการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ของบุคคลอื่นในการใช้เครื่องหมายการค้า” 

3) กฎหมาย Trademark Law of the People’s Republic of China 
(2013) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี ค.ศ. 2013  

กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2013 และหนึ่งใน
มาตราที่สำคัญ ได้แก่ มาตรา 57(6) ที่ได้บัญญัติถึงการห้ามการกระทำโดยเจตนาที่จะอำนวยความ
สะดวกบุคคลอื่นในการกระทำละเมิด ในสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่
ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว ในลักษณะที่เป็นการช่วยเหลือให้บุคคลใดที่ได้ทำการละเมิดต่อสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวที่มีอยู่เหนือเครื่องหมายการค้า116  

4) กฎหมาย Regulations for the Implementation of Trademark 
Law of the People’s Republic of China ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี ค.ศ. 2014  

กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ตามมาตรา 
75117 ของบรรพ 8 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครือ่งหมายการค้าจดทะเบียน ซึ่ง
ในมาตรา 75 นี้ ได้ขยายความการกระทำที่เป็นการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรา 57(6) 
ของกฎหมาย Trademark Law of the People’s Republic of China (2013) ไว้ว่าการกระทำที่
เป็นการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น เช่น การจัดเก็บ การขนส่ง การส่งจดหมาย การพิมพ์ การ

 
116 Article 57 (6) of Trademark Law of the People’s Republic of China (2003) 
Any of the following act shall constitute and infringement on the exclusive 

right to the use of registered trademark:  
(1) . . . 
(6) providing, intentionally, convenience for such acts as infringe upon other’s 

exclusive right of trademark use, to facilitate others to commit infringtment on the 
exclusive right of trademark use 

117 Article 75 of Implementing Regulations of Trademark Law 2014 
An act of providing such facilities as storage transport mailing printing 

concealing business premises or an online goods trading platform for infringement 
upon another person exclusive’ right to use a registered trademark constitutes an act of 
providing convenience prescribed in subparagraph (6) of Article 57 of the Trademark Law 
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ปกปิดธุรกิจ หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ สำหรับการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน  

กล่าวโดยสรุปได้ว่ากฎหมายจีนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้เข้ามามีบทบาท
สำคัญในการจัดการเกี่ยวกับความรับผิดของ อีมาร์เก็ตเพลส ได้ ในกรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมาย
การค้าบนพื้นที่อีมาร์เก็ตเพลส แม้ว่าการกระทำละเมิดในลำดับแรกจะเกิดข้ึนโดยร้านค้าออนไลน์ 
เพราะบทบัญญัติตามกฎหมายทั้งใน มาตรา 52(5) ที่ได้ระบุไว้ว่า การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวของผู้อื่น ในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตามกฎหมาย 
Trademark Law of the People’s Republic of China (2001) ฉบับเดิม ประกอบกับมาตรา 50(2) 
แห่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ปี 2014 ที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกฎหมายใน
มาตราน้ีสามารถใช้เป็นฐานในการฟ้องร้องให้เจ้าของตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องรับผิดต่อ
ความเสียหายโดยอ้อม (Indirect) ได้ในฐานะที่เป็นบุคคลใดที่เป็นผู้ที่ให้พื้นที่บนตลาดออนไลน์ ที่ถือ
ได้ว่าเป็นการใหค้วามสะดวกแก่ผูท้ี่กระทำละเมดิ ในการกระทำที่เปน็การกระทบซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ที่มีอยู่ในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และยิ่งไปกว่าน้ันประเทศจีน
ยังได้มีการแก้กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่จะถือได้ว่าเป็น
การกระทำละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

3.4.1.2 หลักเกณฑ์ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายลักษณะ
ละเมิด (Tort Law of the People’s Republic of China (2009))  

กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  26 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งมีที่มาจาก
กฎหมาย Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA 1998)118 ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายฉบับนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับรูปแบบของการกระทำละเมิดที่เกิดข้ึนบน
อินเทอร์เน็ตซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนเป็นอย่างมาก 

ในกฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติที่สำคัญได้แก่ มาตรา 36119 ที่ได้กำหนดความรับผิด
ในการกระทำอันหลากหลายบนโลกอินเทอร์เน็ต120 รวมถึงความรับผิดของอีมาร์เก็ตเพลสไว้เป็น 

 
118 DMCA 1998, H.R.2281 s 302 
119 ดูรายละเอียดใน Article 36 of Tort Law of the People’s Republic of China 

(2009) A network user or network service provider who infringes upon the civil right 
or interest of another person through network shall assume the tort liability.  

Where a network user commits a tort through the network services, the victim 
of the tort shall be entitled to notify the network service provider to take such 
necessary measures as deletion, block or disconnection. If, after being notified, the 
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การเฉพาะ โดยกำหนดอยู่ใน บรรพ 4 ว่าด้วย บทบัญญัติพิเศษของผู้กระทำละเมิด (Chapter IV 
Special Provisions on Tortfeasors) ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายเฉพาะจึงทำให้มีค่าบังคับเหนือกว่า
กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า121 โดยมาตรา 36 วรรคแรกได้บัญญัติว่า ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ได้ละเมิดต่อสิทธิตามกฎหมายแพ่งหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นให้
สันนิษฐานว่าผู้นั้นได้กระทำละเมิด122 รวมถึงการกำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องใช้มาตรการที่
จำเป็น เช่น การลบ (Deletion) การปิดกั้นข้อมูล (Blocking) หรือการตัดการเช่ือมต่อ (Disconnection) 
หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ทรงสิทธิในทันที มิฉะนั้นแล้วจะต้องรับผิดร่วมกันและมีความรับผิด
ต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำที่ละเมิดของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตาม
มาตรา 36 วรรคสอง และมาตรา 36 วรรคสาม ยังได้กำหนดไว้อีกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รู้ (Know) 
หรือควรจะได้รู้ (Should Have Known) ว่าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้กระทำการอันใดที่เป็นการละเมิด
สิทธิทางแพ่งของคนบุคคลอื่น โดยผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ตไม่ได้ใช้มาตรการที่จำเปน็ในการปอ้งกันการ
กระทำเช่นว่าน้ัน อาจต้องร่วมกันรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำที่เป็นละเมิดที่เกิดจาก
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นด้วย Dong ZU มีความเห็นว่ามาตรา 36 วรรคสองนั้นมุ่งเน้นเฉพาะกรณี 
Notice and Takedown นี้เป็นหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นบทบัญญัติไว้ในลักษณะอย่างแคบ 

 
network service provider fails to take necessary measures in a timely manner, it shall 
be jointly and severally liable for any additional harm with the network user. 

Where a network service provider knows that a network user is infringing upon 
a civil right or interest of another person through its network services, and fails to 
take necessary measures, it shall be jointly and severally liable for any additional 
harm with the network user.  

120 Civil Law Branch of Law Committee of the National People’s Congress, ed., 
Tort Liability Law of People’s Republic of China: Introduction to the Articles, 
Legislative Rationales and Related Rules (Peking: Peking University Press, 2010), 
141-142 Quoted in Dong Zhu, "Beyond Safe Harbour: Secondary Trademark Liability 
of Online Auction Sites in China," Queen Mary Journal of Intellectual Property 7 
(2017): 268. 

121 WIPO, Tort Law of the People’s Replublic of China, Retrieved November 
15, 2018 from http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn136en.pdf 

122 S 36 of TLL 2009 Sub-section 36(1) is a general provision stating the basic 
principle that all the ISPs should not breach any others’ civil rights. 
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บทบัญญัตินี้ได้ก่อให้เกิดความรับผิดของผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต และยังได้สร้าง
บรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายทีม่ีอยู่ของบคุคล ซึ่งผู้ให้บริการจำต้องรบัผดิในกิจกรรมที่
ละเมิดต่อกฎหมายผ่านโลกอินเทอรเ์น็ต ทั้งที่เป็นสิทธิตามกฎหมายแพ่งหรอืประโยชน์อื่นใด ในกรณีที่
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้เข้าร่วมในการกระที่เป็นการละเมิดผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ได้รับความ
เสียหายมีสิทธิแจ้งให้ผู้ให้บริการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการลบเนื้อหา การคัดกรอง
เนื้อหา หรือปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย และหากผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการที่
จำเป็นหลังจากได้รับการแจ้งเตือนถึงความผิดดังกล่าว ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดร่วมกันกับผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อรับความเสียหาย 

เมื่อพิจารณาแล้วจะเหน็ว่ามาตรา 36 วรรคสอง และวรรคสาม มีความคล้ายคลึงกัน
กับหลักเกณฑ์การกำหนดข้อเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือที่รู้จักกันว่า Safe 
Harbour ของกฎหมายรัฐบัญญัติลิขสิทธ์ิสหัสสวรรษดิจิทัล หรือ Digital Millenium Copyright Act 
1998 (DMCA) 1998123 ของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดีในกฎหมายจีนนั้นยังคงมีความแตกต่างจาก
กฎหมายของสหรฐัอเมริกาในสองประการด้วยกัน ประการแรกในสหรฐัอเมริกาหลักเกณฑ์ Safe Harbour 
นั้นได้ถูกนำมาใช้ในกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิโดยเป็นข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(ISP)124 ในกรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ทรงสิทธิเหนือผลงานอันมีลิขสิทธ์ิ 
และได้ทำการนำข้อมูลที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าเป็นเนื้อที่ละเมิดออกจากพื้นที่ให้บริการภายในเวลาที่
กฎหมายกำหนด และพิสูจน์ให้เห็นว่ามิได้เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ละเมิดนั้นข้ึน ก็จะหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามกฎหมาย ในทางตรงกันข้ามกฎหมายของจีนได้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิทางแพ่ง

 
123  ดู ร า ย ล ะ เอี ย ด ใน   17 USCA § 512. In the USA, the safe harbour rule was 

introduced by DMCA 1998. The aim of this act is to eliminate the uncertainty in the 
judicial practices concerning the online copyright infringement of the ISPs. By limiting 
the liability of the ISPs, the safe harbour rule provides ‘strong incentives for service 
providers and copyright owners to cooperate to detect and deal with copyright 
infringements that take place in the digital networked environment’. S Rep No 105-
190, at 20 (1998).  

  In China, the mode enlarging the scope of safe harbour to involve all sorts 
of civil rights differs from the US, but is similar to the EU and Japan. See Civil Law 
Branch, Tort Liability Law (n 15) 150. 

124 Copyright Infringement and Remedies, Retrieved November 15, 2019 
from https://www.copyright.gov/title17/chapter5.pdf  
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ทุกประเภท โดยมิได้จำกัดเฉพาะงานอันมีลิขสิทธ์ิสำหรับการกระทำที่เป็นการละเมิดบนโลกอินเทอร์เน็ต
เท่านั้น125 ซึ่งนั่นหมายความว่าหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้กับกรณีความรับผิดต่อเครื่องหมายการค้า
ลำดับรองของ อีมาร์เก็ตเพลส จะสามารถนำมาปรับใช้ได้ก็ต่อเมื่อของอีมาร์เก็ตเพลสนั้นไดท้ำหน้าที่
ในการให้บริการในลักษณะของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ( Internet Service Provider: ISP) เท่านั้น 
ประการที่สองในสหรัฐอเมริกา หลักเกณฑ์ Safe Harbour ได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดความรับ
ผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและจะไม่ถือว่าเป็นการร่วมกันกระทำละเมิด126 แต่ในประเทศจีนน้ัน
หลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับถูกใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องรับผิดมากกว่า
เป็นการยกเว้นความรับผิด โดยศาลไม่จำต้องอ้างอิงกฎเกณฑ์อื่น ๆ เพื่อกำหนดความรับผิดของ 
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต127ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในส่วนแนววินิจฉัยของศาลจีน ในหัวข้อ 3.1.2  

อีมาร์เก็ตเพลสอาจต้องรับผิดในฐานะผู้กระทำละเมิดเมื่อเว็บไซต์ดังกล่าวได้รู้ถึงการ
ทำละเมิดของบุคคลที่สามที่เป็นผู้ค้าออนไลน์ หลักเกณฑ์ที่จะทำให้อีมาร์เก็ตเพลสมีความรับผิดลำดับ
รอง (Secondary Liability) มีด้วยกัน 2 ประการ คือ อีมาร์เก็ตเพลสจะต้องได้รู้เกี่ยวกับการกระทำ
ของผู้ค้าออนไลน์ในการกระทำที่ผิดกฎหมายและเว็บไซต์น้ันยังคงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่
เป็นผู้ค้าออนไลน์อยู่ต่อไป  

กล่าวโดยสรุปกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดเงื่อนไขอยู่ 2 ประการ คือ 1. มาตรการแจ้งเตือน
และนำออก (Notice and Take Down) ซึ่งหมายความว่าอีมาร์เก็ตเพลสควรจะมีความรับผิดร่วมกัน
หากไม่ได้ใช้มาตรการที่จำเป็นและทันท่วงทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ทรงสิทธิ 2. กฎของการการ
รับรู้ (Knowing Rule) ซึ่งหมายความว่าหากอีมาร์เก็ตเพลส ที่ได้รู้ถึงการละเมิดแต่มิได้ใช้มาตรการที่
จำเป็น ผู้ให้บริการเครือข่ายก็อาจต้องรับผิดร่วมกับผู้กระทำละเมิดโดยตรง ซึ่งสิ่งที่ศาลต้องตีความก็
คือความตาม ข้อ 1 ที่ว่า“ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม”ว่าการกระทำใดของอีมาร์เก็ตเพลสที่จะถือได้
ว่าเป็นการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำใหผู้้ใหบ้รกิารนั้นหลุดพน้จากความรบัผดิที่ผูใ้ช้บริการได้
กระทำข้ึน 

 
125 In China, the mode enlarging the scope of safe harbour to involve all sorts 

of civil rights differs from the US, but is similar to the EU and Japan. See Civil Law 
Branch, Tort Liability Law (n 15) 150.  

126 See In re Aimster Copyright Litigation, 334 F.3d 643, 655 (7th Cir 2003). 
127Li Ming Wang, Research on Tort Liability Law (Beijing: China Renmin 

University Press, 2011), p. 137.; Ming Yang, "Interpretation and Expanding of Section 
36 of Tort Liability Law," Journal of East China University of Political Science and 
Law  3 (2010): 126. 
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3.4.2 คำพิพากษาของศาลแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนท่ี
เกี่ยวข้องกับความรับผิดลำดับรอง (Secondary Liability) ของเจ้าของ 
อีมาร์เก็ตเพลส  
3.4.2.1 แนววินิจฉัยของศาลที่ตัดสินว่าอีมาร์เก็ตเพลสมิได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ

ความถูกต้องแท้จริงของสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในแพลตฟอร์ม 
ในอดีตที่ผ่านมาศาลจีนมีแนวโน้มที่จะไม่ตัดสินว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสนั้นมีความผิด

สำหรับกรณีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยผู้ค้าออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามแนว  
คำพิพากษาของศาลจีนก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยในส่วนนี้จะได้ทำการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
เป็นข้อเท็จจริงแห่งคดีในกรณีที่เจ้าของแบรนด์สินค้าได้ทำการยื่นฟ้องต่อศาลจากประเด็นปัญหาที่  
อีมาร์เก็ตเพลส ได้ปล่อยให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายบน อีมาร์เก็ตเพลส ดังที่จะขอหยิบยก
มาดังต่อไปนี้  

1)  คดี  Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport v. Zhejiang 
Taobao Network Co.128 ศาล Guangzhou Intermediate People’s Court ได้ยกฟ้องในคดีที่
บริษัท Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (Puma) ฟ้องร้องให้ Taobao (Taobao) 
และเจ้าของร้านค้าที่ขายสินค้าที่ละเมิด ซึ่งก่อนที่จะมีการฟ้องร้องนั้น บริษัท Puma ได้ส่งหนังสือ
เตือนไปยัง Taobao เพื่อขอให้ Taobao ดำเนินการปิดบัญชีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิด แต่  
Taobao ไม่ได้ตอบกลับจดหมายฉบับดังกลา่วและยังคงให้ปล่อยให้ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าละเมิดเปิด
ให้บริการต่อไป และข้อเท็จจริงมีต่อไปอกีว่าในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2006 บริษัท Puma ได้เริ่มฟ้อง
เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก Taobao โดยกล่าวหาว่า Taobao เป็นผู้จัดหาการให้บริการ
เครือข่าย (Network Services) ได้ปล่อยให้ร้านค้ามากกว่า 43,932 ร้าน ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการ
ขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า และศาลได้ตัดสินว่าเจ้าของร้านค้านั้นมีความรับผิดในฐาน
ละเมิดเครือ่งหมายการค้า แต่ในส่วนของ Taobao ไม่มีความรับผิดใด ๆ  โดยศาลให้เหตุผลว่าเนื่องจาก 
Taobao ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการขายสินค้าที่ละเมิด แม้ว่าบริษัท Puma จะโต้แย้งว่า 
Taobao มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการของตนนั้นมีสิทธิในการจำหน่ายสินค้าหรือไม่ แต่ศาล
ในคดีน้ีกลับมีความเห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของบริษัท Puma นั้น ปราศจากฐานในทางกฎหมายที่จะมา
รองรับในกรณีนี้ได้ และการที่บริษัท Puma ได้เรียกร้องเป็นสิ่งที่เกินกว่าความสามารถของ Taobao 

 
128 Michele Ferrant, "E-Commerce Platform: Liability for Trade Mark Infringement 

Reflection on Chinese Courts’ Practice and Remedies against the Sale of Counterfeits 
on the Internet," Journal of Intellecual Property Law and Practice 10, 4 (April 
2015): 255-261. 
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ที่จะต้องกระทำได้ ในท้ายที่สุดศาลได้ตัดสินว่าอีมาร์เก็ตเพลส ดังเช่น Taobao มีหน้าที่ในทาง
กฎหมายเพียงการนำลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดออกจากเว็บไซต์หลังจากที่
ได้รับการแจ้งเตือน (Notice) จากผู้ทรงสิทธิเท่านั้น แต่มิได้มีหน้าที่ในทางกฎหมายในการที่จะ
ควบคุมดูแลหรือสืบรู้ว่ามีการละเมิดหรือไม่  

ศาลพิจารณาว่าเครือข่ายออนไลน์ได้มีการขยายตัวไปทั่วโลก โดยเห็นว่า 
อีมาร์เก็ตเพลสไม่สามารถรับประกันสินค้าทุกช้ินที่ขายผ่านโครงข่ายของตน เพราะการดำเนินการ
ตรวจสอบสินค้าทุกช้ินที่จำหน่ายอยู่บนเว็บไซต์อยู่นอกเหนือความสามารถที่ อีมาร์เก็ตเพลสที่จะ
ตรวจสอบการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า จากการกระทำของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ค้าออนไลน์ได้ 
นอกจากนั้นแลว้ Taobao ยังได้ใช้ความพยายามในการร่างและบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่มีบทลงโทษต่อการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าน้ัน ๆ ในเชิงนโยบายอีกด้วย ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างที่ว่า Taobao ไม่ได้ทำการ
ตรวจสอบสินค้าก่อนมีการอนุญาตให้จำหน่าย หรือข้อหาที่ว่าได้มีการช่วยเหลือให้มีการละเมิด
เครื่องหมายการค้าจึงฟังไม่ขึ้น 

โดยคดีน้ีศาลได้ตัดสินว่า Taobao ไม่ได้กระทำความผิดตามข้อเท็จที่โจทก์
ได้กล่าวอ้างเพราะจำเลยได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าที่มีการละเมิดออกจากพื้นที่
ให้บริการและเมื่อได้รับการร้องเรียน นอกจากนั้นแล้ว Taobao ยังได้ใช้มาตรการทั่วไป เช่น การให้
ยอมรับนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบช่ือจริงของเจ้าของร้านค้าและการป้องกัน IP ด้วยเหตุผลที่ได้
กล่าวมาทั้งหมดนั้น ศาลจึงพิจารณาเห็นว่า Taobao ได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนในฐานะผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP) แล้ว 

2)  คดี  Aktieselskabet AF Nov. 21 , 2001 v. eBay Network Info. 
Servs. (Shanghai) Co.129 

ในปี ค.ศ. 2005 บริษัท Danish Clothing Company และ Aktieselskabet 
AF ได้ยื่นฟ้องบริษัท eBay แพลตฟอร์มประมูลสินค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน ต่อการกระทำละเมิดต่อ
เครื่องหมายการค้า โดยโจทก์ในคดีนี้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีช่ือว่า “Only” และ VERO 
MODA โดยพบว่ามีสินค้ากว่า 3,000 รายการที่วางจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยบริษัท Danish Clothing 
Company ได้ขอให้จำเลยต้องร่วมรับผิดในมูลละเมิด โดยจำเลยได้รู้ถึงการกระทำที่ละเมิดที่เกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง และจำเลยยังมีการจัดให้มีพื้นที่บนโลกออนไลน์ให้มีการประมูลสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 
129 Graham Smith, Internet Law and Regulation, 4th ed. (London: Sweet & 

Maxwell, 2007), p. 559. 
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ในปี ค.ศ. 2006 ศาล Shanghai First Intermediate People’s Court 
ตัดสินว่าเว็บไซต์ประมูลสินค้าอย่าง eBay ไม่มีความรับผิดต่อการละเมิดเครื่องหมายการค้า เพราะ
ความไม่รู้ถึงความแท้จริงเกี่ยวกับสินค้า และไม่สามารถควบคุมสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่
ขายอยู่บนพื้นที่เว็บไซต์ได้ โดยจำเลยในฐานะผู้ให้บริการอีมาร์เก็ตเพลสได้สร้างระบบการรายงานการ
กระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อหยุดยั้งการกระทำที่เป็นการละเมิดดังกล่าว ศาลจึงพิจารณา
แล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล (Duty of Care) ได้อย่าง
สมเหตุสมผลแลว้ ศาลยังได้ให้เหตุผลต่อไปอีกว่าเป็นไปไม้ได้เลยสำหรับการให้อีมาร์เก็ตเพลสอย่าง eBay 
ทำการตรวจสอบสินค้าทุกช้ินที่อยู่ในแพลตฟอร์มว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือไม่  เนื่องจาก
ปริมาณของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ค้าออนไลน์มีจำนวนมากและแม้จำเลยจะได้ตรวจสอบก่อนที่จะผู้ขาย
จะนำสินค้าใดมาวางจำหน่ายแล้ว จำเลยก็ไม่สามารถที่จะรบัประกันได้ว่าเมื่อมีการส่งมอบสินค้าไปยัง
ลูกค้าที่แท้จริง สินค้าที่ถึงมือลูกค้าจะเป็นสินค้าที่แท้จริงถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะบางกรณี
ผู้ขายอาจทำการโพสรูปสินค้าที่เป็นสินค้าจริงแต่ขณะที่สินค้าที่ถึงมือลูกค้า สินค้าน้ันก็อาจเป็นสินค้า
ลอกเลียนแบบที่ทำข้ึนโดยการละเมิดก็ได้ 

3.4.2.2 แนววินจิฉัยของศาลที่ตัดสินว่า อีมาร์เก็ตเพลส ใช้มาตรการที่ยังไม่เพียงพอ: 
กรณีศึกษาคดี E-Land International Fasion (Shanghai) Co.,Ltd v. Xu and Zhejiang Taobao 
International Co., Ltd 

ศาลได้มีการตีความสำหรับความรับผิดของอีมาร์เก็ตเพลสที่แตกต่างไปจากเดิม  
โดยศาลได้วางหลักไว้ว่าการที่ผู้ให้บริการได้นำเนื้อหาที่ละเมิดออกจากเว็บไซต์เมื่อได้รับการแจ้งเตือน
ที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่สำคัญแต่การกระทำดังกล่าวยังคงไม่เพียงพอสำหรับการเป็นข้อยกเว้นจากความ
รับผิดในการละเมิดเครื่องหมายการค้า  

ในปี  2010 ศาลแขวงเซี่ ย งไฮ้ ได้ พิ พ ากษายกฟ้ อ งในกรณี บริ ษั ท  E - land 
International Fasion (Shanghai)  Co. ,Ltd v.  Xu and Zhejiang Taobao International 
Co.,Ltd โดยจำเลยในคดีนี้เป็นเจ้าของร้านค้าใน Taobao และบริษัทที่เป็นเจ้าของ Taobao ได้แก่ 
บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ข้อเท็จจริงมีว่า บริษัท E-Land International Fashion (Shanghai) ได้ 
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยอนุญาตให้ Yinian in China เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว 
(Exclusive Licensing) ในการใช้ประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าซึ่งการที่ Yinian ยื่นฟ้องผู้ขายสินค้า
ออนไลน์ที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า “Du Guofa” และบริษัท Zhejiande Taobao Network โดย
ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดต่อการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดสิทธิที่มีอยู่เหนือเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์ ด้วยเหตุที่ Taobao ขาดความตระหนักรู้ว่าสินค้าที่ถูกวางขายเป็นสินค้าปลอมและเมื่อใดก็
ตามที่ได้มีคำขอให้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าที่ละเมิดนั้นออกจาก Taobao ก็จะให้การ
ปฏิเสธคำขอดังกล่าว  
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ศาล District People’s Court in Shanghai ได้ยืนยันว่าการกระทำดังกล่าว ถือได้
ว่า Taobao ได้หลีกเลี่ยงความรับผิด ในคดีนี้ศาลไม่สามารถสั่งให้อีมาร์เก็ตเพลสทำการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของสินค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์มได้ เพราะหน้าที่ในการตรวจสอบดังกล่าวไม่ได้
อยู่ในบทบัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมาย แต่การที่ Taobao ได้ดำเนินการโดยนำข้อมูลเกี่ยวกับที่ละเมิด
ออกจากแพลตฟอร์มของตนตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าน้ันยังไม่เพียงพอ
แท้จริง ประกอบกับผู้ค้าออนไลน์ที่อยู่บนเว็บไซต์นั้นเองก็เคยใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ในการขายสินค้าที่
ละเมิดสิทธิที่มีอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นมาก่อน Taobao จึงควรใช้มาตรการที่มีความ
เข้มงวดมากยิ่งข้ึนเพื่อยุติกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าว ศาลช้ีให้เห็นว่า Taobao อาจใช้มาตรการ 
เช่น ห้ามมิให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์ทำกิจกรรมผิดกฎหมาย ลดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ขาย โดยให้
เป็นข้อมูลที่ประจักษ์อยู่ในเว็บไซต์ และวิธีการสุดท้ายคือการสั่งห้ามผู้ขายออนไลน์ใช้นั้นใช้บริการบน
แพลตฟอร์มของตนอีก ศาลได้สินว่าในกรณีที่ผู้ให้บริการที่รู้หรือควรได้รู้ถึงการละเมิดจะต้องใช้
มาตรการที่จำเป็นเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวกับการละเมิดนั้นออก โดยการปิดกั้นข้อมูลหรือนำออกซึ่ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดโดยทันที มิฉะนั้นแล้วจะต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน ซึ่ง
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า Taobao ซึ่งเป็นจำเลยในคดีน้ี ได้ดำเนินการนำลิงค์ข้อมูลที่ละเมิดดังกล่าวออก
จากเว็บไซต์เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากโจทก์ แต่อย่างไรก็ดี Taobao ยังคงต้องมีความรับผิดตาม
กฎหมายอยู่ ด้วยเหตุเพราะ Taobao ยังคงอนุญาตให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์โดยผู้ขายออนไลน์ที่ทำ
ละเมิดอยู่และยังคงมีการอนุญาตให้มีการขายสินค้าในเว็บไซต์ของตนต่อไป 

 
3.4.3  สรุปกฎหมายและแนววินิจฉัย  
กล่าวโดยสรุปได้ว่ากฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีผลบังคับใช้กับกรณีความรับผิด

ทางแพ่งจากการกระทำละเมิดโดยผู้ค้าออนไลน์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้าบนพื้นที่อีมาร์เก็ตเพลสนั้น ได้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องซึ่งแบ่งออกเป็นกฎหมาย
สองลักษณะ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายลักษณะละเมิด หากจะพิจารณา
ถึงวิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดความรับผิดให้แก่  
อีมาร์เก็ตเพลสจะเห็นได้จากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายให้
สามารถเกิดการตีความการกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้า ให้มีความชัดเจนและครอบคลุม ซึ่งมีนัยยะอย่างกว้างและแคบเพื่อให้
สอดคล้องกับการกระทำในทางออนไลน์  

ดังจะเห็นได้จากแต่เดิม สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า 
(Trademark Law of the People’s Republic of China (2001)) ซึ่งสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดให้แก่อีมาร์เก็ตเพลส ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 52 วรรคห้า “การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ
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เสียหายต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้อื่นในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” ซึ่งสามารถตีความ
ได้อย่างกว้างแต่กฎหมายฉบับเดียวกันนี้เองกไ็ด้มีการเจาะจงลกัษณะของการกระทำที่ถือเป็นความผิด
ตามกฎหมายให้เกิดความชัดเจนและมีการตีความได้แคบมากยิ่งข้ึน โดยกฎหมายมาตรา 50 (2) ในปี 
2002 ที่กำหนดให้การกระทำโดยเป็น “การจงใจให้การอำนวยความสะดวก เช่น การจัดเก็บ การขนส่ง 
การส่งจดหมายการปกปิด ฯลฯ เพื่อจุดประสงค์ในการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลอื่นในการ
ใช้เครื่องหมายการค้า”ซึ่งในประเด็นนี้ส่งผลให้ศาลสามารถที่จะมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบการพิจารณา
คดี โดยการตีความการกระทำของเว็บไซต์ที่มีการให้ใช้พื้นที่ในเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ ให้ถือเป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้าออนไลน์ รวมไปถึงการกระทำในโลกออนไลน์อื่น ๆ ที่กระทำไปเพื่อการ
จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิเหนือเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรับผิดแก่
เว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมบทบัญญัติการห้ามการกระทำโดยเจตนาที่จะอำนวยความสะดวก
บุคคลอื่นในการกระทำละเมิดในสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้รับ
การจดทะเบียนไว้แล้ว ในลักษณะที่เป็นการช่วยเหลือให้บุคคลใดที่ได้ทำการละเมิดต่อสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวที่มีอยู่เหนือเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 57(6) Trademark Law of the 
People’s Republic of China (2013) รวมทั้งได้ขยายความการกระทำที่เป็นการจัดหาสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่อาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่อไปอีกว่าการกระทำ 
เช่น การจัดเก็บ การขนส่ง การส่งจดหมาย การพิมพ์ การปกปิดธุรกิจ หรือแพลตฟอร์มการซื้อ  
ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น ทั้ งนี้ เป็นไปตามมาตรา 75 แห่ง กฎหมาย Regulations for the 
Implementation of Trademark Law of the People’s Republic of China (2014)  

ต่อมาเป็นในส่วนของกฎหมายลักษณะละเมิดของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้บัญญัติเพื่อ
รองรับการกระทำละเมิดที่มีหลากหลายรูปแบบโดยมิได้จำกัดเฉพาะความรับผิดกรณีการละเมิด
เครื่องหมายการค้าเท่านั้น แต่ได้มีบทบัญญัติพิเศษที่ให้ความคุ้มครองสิทธิทางแพ่งของพลเมืองทั่วไป
จากการกระทำความผิดผ่านผู้ให้บริการในโลกออนไลน์ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นบทกฎหมายปิดปากให้
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดจาการกระทำ
ละเมิดของตนได้ รวมถึงเป็นบทสันนิษฐานความผิดหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่ได้ใช้มาตรการ
ที่จำเป็นเพื่อหยุดยั้งการละเมิด กล่าวคือ หลังได้รับการแจ้งเตือนจากผู้เสียหายจากการละเมิดโดย
เป็นไปตามกระบวนที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นแล้วผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตก็จะต้องร่วมกันรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำที่ละเมิดของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 36 ของกฎหมายลักษณะละเมิด (Tort Law of the 
People’s Republic of China (2009)) 
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นอกจากกฎหมายสารบัญญัติที่ได้กล่าวมาแล้ว ประเทศจีนยังได้มีแนวคำพิพากษาของศาลที่
ได้มีการวินิจฉัยคดีที่มีประเด็นเกีย่วกับความรับผิดของ อีมาร์เก็ตเพลส ซึ่งหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความ
รับผิดเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของแพลตฟอร์มของศาลประเทศจีนมีด้วยกัน 2 แนวทาง ดังนี้  

1. แนววินิจฉัยของศาลที่ตัดสินว่าอีมาร์เก็ตเพลสมิได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง
แท้จริงของสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในแพลตฟอร์ม  

โดยศาลได้วางหลักว่าอีมาร์เก็ตเพลสไม่สามารถที่จะตรวจสอบการกระทำละเมิดเครื่องหมาย
การค้า จากการกระทำของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ค้าออนไลน์ได้ อีกทั้งอีมาร์เก็ตเพลสได้ใช้ความพยายาม
ในการร่างและบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่มีบทลงโทษต่อการละเมิดเครื่องหมายการค้าน้ัน ๆ ในเชิงนโยบาย
อีกด้วย ดังนั้น อีมาร์เก็ตเพลสจึงไม่จำต้องทำการตรวจสอบสินค้าก่อนมีการอนุญาตให้จำหน่าย  
ในข้อหาที่ว่าอีมาร์เก็ตเพลสได้มีการช่วยเหลือให้มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าจึงฟังไม่ขึ้น 

นอกจากนี้ศาลยังได้พิจารณาถึงการใช้มาตรการโดยทั่วไปโดยการกำหนดหลักเกณฑ์การเข้า
ใช้บริการของผู้ค้าออนไลน์ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ใน
การดูแล (Duty of Care) ได้อย่างสมเหตุสมผลแล้ว ศาลยังได้ให้เหตุผลต่อไปอีกว่าเป็นไปไม้ได้เลย
สำหรับการให้อีมาร์เก็ตเพลสทำการตรวจสอบสินค้าทุกช้ินที่อยู่ในแพลตฟอร์มว่าเป็นสินค้าที่ละเมิด
ต่อกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากปริมาณของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ค้าออนไลน์มีจำนวนมาก  

2. แนววินิจฉัยของศาลที่ตัดสินว่าอีมาร์เก็ตเพลสใช้มาตรการที่ยังไม่เพียงพอ 
แม้ว่าศาลไม่สามารถสั่งให้อีมาร์เก็ตเพลสทำการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของสินค้า

ที่อยู่บนแพลตฟอร์มได้ เพราะหน้าที่ในการตรวจสอบดังกล่าวไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติไว้ในตัวบท
กฎหมาย แต่การที่อีมาร์เก็ตเพลสได้ดำเนินการโดยนำข้อมูลเกี่ยวกับที่ละเมิดออกจากเว็บไซต์ของตน
ตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าน้ัน ยังไม่เพียงพอแท้จริงแล้วผู้ค้าออนไลน์ที่อยู่
บนเว็บไซต์น้ันเองก็เคยใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ในการขายสินค้าที่ละเมิดสิทธิที่มีอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญา
ของบุคคลอื่นมาก่อน อีมาร์เก็ตเพลสจึงควรใช้มาตรการที่มีความเข้มงวดมากยิ่งข้ึนเพื่อยุติกิจกรรมที่
ผิดกฎหมายดังกล่าว ศาลช้ีให้เห็นว่า Taobao อาจใช้มาตรการ เช่น ห้ามมิให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์ทำ
กิจกรรมผิดกฎหมาย ลดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ขาย โดยให้เป็นข้อมูลที่ประจักษ์อยู่ในเว็บไซต์ 
และวิธีการสุดท้ายคือการสั่งห้ามผู้ขายออนไลน์ใช้นั้นใช้แพลตฟอร์มออนไลน์บนพื้นที่ของตนอีก ศาล
ได้สินว่าในกรณีที่ผู้ให้บริการที่รู้หรือควรได้รู้ถึงการละเมิดจะต้องใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อนำลิงค์ที่
เกี่ยวกับการละเมิดนั้นออก ปิดกั้นข้อมูล หรือนำออก ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดโดยทันที 
มิฉะนั้นแล้วจะต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน 
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3.5 กฎหมายและคำพิพากษาของศาลไทยว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสำหรับการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้า  

 
3.5.1  กฎหมายสารบัญญัติท่ีเกี่ยวกับความรับผิดลำดับรอง 

3.5.1.1  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534  
ตามกฎหมายไทยการให้คุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายของผู้ทรงสิทธิในทางแพ่งได้ถูก

บัญญัติไว้เพียงในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยกำหนดให้เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ 
ดังนั้นบุคคลใดซึ่งนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วของบุคคลอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ย่อมมีความรับผิดทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า130 ซึ่งคำว่า “การใช้” นั้นย่อมหมายความ
รวมถึงการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการจำหน่ายสินค้าที่
ปรากฏเครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วย นอกจากนี้แล้วการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
นั้นจะถือว่าเป็นความผิดในทางอาญาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
มาตรา 108131 มาตรา 109132 มาตรา 110133 และมาตรา 110134 

 
130 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับ

มาตรา 27 และมาตรา 28 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าน้ันสำหรับสินค้าที่ได้  
จดทะเบียนไว้ 

131 มาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติว่า บุคคลใด
ปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่
ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ 

132 มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติว่า บุคคลใดเลียน
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้  
จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

133 มาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติว่า บุคคลใด  
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3.5.1.2  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด  
ตามบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดของผู้กระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า เจ้าของ

เครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีต่อผู้กระทำละเมิดตามกฎหมายแพ่งได้ โดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมาย มาตรา 432 ซึ่งเป็นหลักการเรื่องความรับผิดร่วมกับบุคคลอื่นในการกระทำละเมิดอันเป็น
การกระทำของบุคคลหลายคนโดยมีเจตนาร่วมกัน ทำนองเดียวกันกับตัวการร่วมตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยพฤติการนั้น อาจทำพร้อมกัน ทำคนละที แบ่งหน้าที่กันทำ หรืออาจมี
ลักษณะเป็นการยุยงส่งเสริมหรือก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดในทำนองเดียวกับผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำ
ความผิด ตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรืออาจเป็นการช่วยเหลือหรือการให้ความ
สะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด ทำนองเดียวกันกับผู้สนับสนุน ตามมาตรา 86 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการกระทำดังกล่าวต้องเป็นการกระทำโดยจงใจและต้องมี
เจตนาร่วมในการกระทำความผิดด้วยกัน135 โดยมาตรา 432 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทยได้บัญญัติว่า  

 
 

 
(1) นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มี

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียน
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 หรือ  

(2) ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือ
เครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ัน ๆ 

134 มาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติว่า บุคคลใด  
(1) แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมที่

มิได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรว่าเป็นเครื่องหมายดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ว  
(2) จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง 

หรือเครื่องหมายร่วมตาม (1) ที่ตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ หรือ  
(3) ให้บริการหรือเสนอให้บริการโดยแสดงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ

เครื่องหมายร่วมตาม (1) ที่ตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

135 เพ็ง เพ็งนิติ, เรื่องเดิม, หน้า 2. 
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ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บคุคลอื่นโดยรว่มกันทำละเมิด 
ท่านว่าบุคคลนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น 
ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิด
ร่วมกันน้ัน คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วย 

อนึ่ง บุคคลผู้ยุยงส่งเสรมิหรอืช่วยเหลือในการทำละเมิด ท่านก็ให้ถือว่าเป็น
ผู้กระทำละเมิดร่วมกันด้วย 

ในระหว่างบุคคลทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น 
ท่านว่าต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่โดยพฤติการณ์ ศาลจะวินิจฉัยเป็น
ประการอื่น  

 
จากบทบัญญัติมาตรา 432 ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีสิ่งที่ต้องพิจารณาคือ ในการที่จะ

ก่อให้เกิดความรับผิดของบคุคลผูยุ้ยงสง่เสรมิหรอืผู้ที่ช่วยเหลือในการกระทำละเมิดได้น้ันจะต้องนำมา
พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในการกระทำละเมิด ตามมาตรา 420 ที่ว่า “ผู้ใดจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็
ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น” ซึ่งถือเป็นใจความหลักของกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของไทย กล่าวคือ ผู้ยุยงส่งเสริมหรือผู้ช่วยเหลือจะต้องกระทำการอันมิชอบด้วย
กฎหมาย ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อและต้องมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่บุคคลอื่น จึงจะถือว่า
เป็นผู้ร่วมกระทำละเมิด 

ซึ่งตามตำรากฎหมายของไทยได้อธิบายถึงการร่วมกันทำละเมิดไว้ว่า การร่วมกันทำ
ละเมิด หมายความว่าบุคคลหลายคนร่วมกันกระทำละเมิดโดยมีเจตนาร่วมกันในการทำละเมิดนั้น 
มิใช่กระทำละเมิดพร้อมกันโดยมิได้มีเจตนาร่วมกันที่จะกระทำละเมิด ผู้ร่วมกันทำละเมิดนอกจาก
บุคคลผู้ร่วมกันทำแล้วยังหมายความรวมถึงผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิดด้วย ทั้งนี้ 
เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 432 วรรคสอง ยุยงส่งเสริม เป็นการกระทำที่ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด 
ไม่ว่าจะเป็นการก่อโดยตรง เช่น การใช้ จ้างวาน ขู่เข็ญให้กระทำ เป็นการส่งเสริมทั้งสิ้น หรือโดยอ้อม
ด้วยวิธีการ กระตุ้น เร่งเร้า ยั่วให้โกรธ หลอกให้เข้าใจผิดเพื่อก่อให้เกิดความผิด ชักจูงให้กระทำ      
เป็นต้น (อาจารย์พจน์  ปุษปาคม) การช่วยเหลือรวมทั้งการให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำผิด
ด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้เครื่องมือใหย้านพาหนะ นำไปส่ง ขายอาวุธหรือยาพิษให้เพื่อใช้ในการฆ่าคนซึ่ง
ในทางอาญาเรียกว่าผู้สนับสนุนการช่วยเหลอือาจเปน็การร่วมกระทำก็ได้เพราะการรว่มมือกระทำเป็น
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ด้วยในตัว ในทางอาญาการช่วยเหลือจะต้องแยกว่าเข้าร่วมมือเป็น
ตัวการหรือไม่เพราะโทษต่างกันแต่ในทางแพ่งมีความรับผิดร่วมกันจึงไม่ต้องแยกว่าช่วยเหลือขนาด
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ร่วมมือหรือช่วยเหลือเพียงให้ความสะดวกที่จะให้เกดิการกระทำผิด แต่การช่วยเหลือนั้นไม่รวมถึงการ
ช่วยเหลือปกปิดความผิดภายหลังการกระทำผู้สนับสนุนการกระทำผิดเป็นผู้ช่วยเหลือต้องรับผิดร่วม
ในผลแห่งละเมิด การที่ทางราชการอนุมัติหรืออนุญาตให้เอกชนกระทำการซึ่งเป็นละเมิดต่อบุคคลอื่น
ย่อมเป็นการช่วยเหลือในการกระทำละเมิดต้องร่วมกันรับผิด136 ซึ่งบุคคลเหล่านี้ทุกคนย่อมรับผิด
ร่วมกันในผลแห่งการละเมิดนั้น ในลักษณะของการเป็นลูกหนี้ร่วม ตามมาตรา 291 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ แต่ก็มีข้อสังเกตบางประการในกรณีที่บุคคลหลายคนที่ไม่ได้จงใจร่วมกันทำละเมิด 
มาก่อน แต่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเดียวกันที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ หรือที่อาจเรียกว่า ต่างคนต่าง
ทำละเมิดและเกิดความเสียหายอย่างเดียวซึ่งในกรณีเช่นน้ี จะไม่ตกอยู่ในบังคับของกฎหมายมาตรา 
432 นี1้37 

ดังนั้นจะเห็นว่าในการที่ที่ผูท้รงสิทธิเหนือเครือ่งหมายการค้าจะนำมาตรา 432 มาใช้
ในการดำเนินคดีกับอีมาร์เก็ตเพลสได้น้ัน จะต้องพิสูจน์ว่าอีมาร์เก็ตเพลสเป็นผู้กระทำละเมิดโดยครบ
องค์ประกอบตามมาตรา 420 ที่เป็นการกระทำโดยจงใจให้ผู้ทรงสิทธิเสียหายโดยผิดกฎหมาย จึงจะ
สามารถมีสิทธิที่จะขอให้ศาลบังคับให้ผู้ละเมิดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้  
 

3.5.1 คำพิพากษาของศาลไทยท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดลำดับรอง (Secondary 
Liability) ของเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส  

จากการศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจากกรณีการจำหน่าย
สินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยพบว่าศาลไทยไม่เคยมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความรับ
ผิดของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสในกรณีดังกล่าว รวมไปถึงความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ในตลาดแห่ง
ความเป็นจริง หรือการนำหลักกฎหมายที่มีอยู่แล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวล
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นมาปรับใช้เพื่อกำหนดความรับผิดในกรณีดังกล่าวมาก่อน 

 
136 ศักดิ์ สนองชาติ, คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด 

และความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 , 
พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2551), หน้า 136-137. 

137 เรื่องเดียวกัน, หน้า 139. 



บทท่ี 4 
 

บทวิเคราะห์ว่าด้วยการปรับใช้กฎหมายเพื่อกำหนดความรับผิดทางแพ่ง 
ของอีมาร์เก็ตเพลสกรณีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเคร่ืองหมายการค้า 

4.1 วิเคราะห์การปรับใช้กฎหมายของต่างประเทศและกฎหมายไทยเพื่อวินิจฉัยกรณี
การละเมิดเครื่องหมายการค้าบนแพลตฟอร์ม อีมาร์เก็ตเพลส 

4.1.1 วิเคราะห์การปรับใช้กฎหมายของต่างประเทศเพ่ือแก้ปัญหาการละเมิด
เครื่องหมายการค้าบนแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลส 

จากการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบในบทที่ 3 พบว่า ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาการ
พิจารณาคดีที่ เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าบนแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลสศาลเป็น 
ผู้ที่วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีเพราะเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีวิวัฒนาการผ่านคำพิพากษาของศาลในคดีก่อน ๆ 
โดยในระยะเริ่มแรกศาลได้วางหลักไว้ในคดีที่มีบริบทของการค้าขายบนโลกแห่งความเป็นจริง 
อย่างเช่นในคดี Inwood Laboratories v. Ives Laboratories ก่อนที่จะขยายขอบเขตของการปรับ
ใช้ไปสู่การค้าขายในโลกออนไลน์ ในขณะที่กลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป ซึ่งได้แก่ ประเทศเยอรมนีและ
ประเทศฝรั่งเศส พบว่าการปรับใช้กฎหมายนั้นจะกระทำโดยการปรับใช้กฎหมายลักษณะละเมิด 
เพราะทั้งสองประเทศเป็นประเทศซึ่งใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีกฎหมายลักษณะละเมิด
บัญญัติเป็นการเฉพาะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งประกอบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพือ่วินิจฉัย
อรรถคดี โดยประเทศเยอรมนีนั้นศาลได้ปรบัใช้มาตรามาตรา 823(1) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง ส่วน
ประเทศฝรั่งเศสนั้นได้ปรับใช้มาตรา 1382 และมาตรา 1383  ประเทศสุดท้ายที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
คือประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ส่งเสริมส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าออนไลน์ที่เป็นการสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นจำนวนมหาศาล แม้ประเทศจีนน้ันเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์
อักษรเช่นเดียวกันกับประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส แต่ประเทศจีนได้เลือกวิธีการแก้ไข
กฎหมายเพื่อให้สามารถบังคับใช้เป็นการเฉพาะ โดยกฎหมายจีนได้มีการปรับแก้กฎหมายว่าด้วย
เครื่องหมายการค้า กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด ซึ่งผู้ร่างกฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้
มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่ระบบนิเวศน์ออนไลน์ (Online Ecosystem) ที่ได้มีพัฒนาการ
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ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยกฎหมายที่ประเทศจีนนำมาปรับใช้กับกรณีดังกล่าวได้แก่ กฎหมายว่า
ด้วยเครื่องหมายการค้า (Trademark Law of the People’s Republic of China (2001)) ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่าประเทศจนีมีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างไปจากประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศสที่ได้ใช้
ประมวลกฎหมายแพ่งที่มีอยู่แต่เดิมมาปรับใช้กับสภาวการณ์ที่มีปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า
บนอีมาร์เก็ตเพลส 

แนวคิดทางกฎหมายที่แต่ละประเทศใช้นั้นก็มีความแตกต่างกัน สำหรับศาลในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นได้พิจารณาและเป็นที่ยอมรับว่าอีมาร์เก็ตเพลสสามารถมีความรับผิดทางแพ่งได้ โดย
หลักคิดในเรื่องนี้คือ ผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้กระทำละเมิดโดยตรง (Direct Infringer) แต่ต้องรับ
ผิดเพราะเหตุที่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำละเมิดจึงทำให้เกิดทฤษฎีความรับผิดแบบมีส่วนร่วม 
(Contributory Liability) โดยอาศัยฐานความคิดในเรื่องความรับผิดความรับผิดลำดับรอง 
(Secondary Infringer) ที่ถูกวางหลักไว้ใน Restatement (Second) of Torts มาตรา 877(c) ที่ว่า 
“บุคคลต้องรับผิดหากได้อนุญาตให้บคุคลที่สามกระทำการทีใ่ช้ตนเป็นเครือ่งมือ (Instrumentalities) 
โดยรู้ (Knowing) หรือ มีเหตุอันควรรู้ (Having Reason to Know) ว่าบุคคลนั้นกำลังกระทำหรือจะ
กระทำละเมิด” ซึ่งจะเห็นได้จากการกำหนดความรับผิดให้แก่บุคคลผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้กระทำละเมิด
โดยตรง ตัวอย่างเช่นในคดี Inwood Laboratories v. Ives Laboratories ที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลใด
ผู้ซึ่งรู้ถึงการกระทำความผิดและตนมีส่วนช่วยให้เกิดการกระทำความผิด โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมี
ที่มาจากความเช่ือที่ว่าแม้บุคคลหนึ่งจะมิได้เป็นผู้กระทำความผิดโดยตรง แต่ยังคงต้องรับผิดในภัย
หรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำที่ตนมีส่วนช่วยให้เกิดข้ึน แม้หลักดังกล่าวจะเกิดข้ึนในบริบท
ของการค้าขายบนโลกแห่งความเป็นจริง แต่ศาลในคดีหลังยังคงนำหลักนี้มาปรับใช้ในบริบทของ
การค้าขายบนโลกออนไลน์ได้ ในบริบทของการละเมิดเครื่องหมายการค้าน้ันเป็นการที่ผู้ละเมิดลำดับ
รอง (Secondary Infringer) ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ อีมาร์เก็ตเพลสที่ได้เหนี่ยวนำ ชักจูง ช่วยเหลือ อำนวย
ความสะดวก ให้กับการกระทำต่าง ๆ ที่กระทำลงโดยผู้กระทำละเมิดลำดับแรก (Primary Infringer) 
โดยผู้กระทำละเมิดลำดับแรกนี้เองเป็นผู้ที่นำสินค้ามาขายในอีมาร์เก็ตเพลส ซึ่งภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกความรับผิดเช่นน้ีว่า “Contributory Liability” ซึ่งต่อมาแนววินิจฉัยของ
ศาลที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของอีมาร์เก็ตเพลส ในฐานะของคนกลางในการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถูกนำมาปรับใช้กับตลาดแห่ งความเป็นจริง (Brick 
And Mortar) ที่มีการค้าขายกันโดยทั่วไปในเบื้องต้น และค่อย ๆ ขยายการปรับใช้หลักเกณฑ์ไปยัง
ตลาดในโลกออนไลน์  

แนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดความรับผิดให้อีมาร์เก็ตเพลสที่อยู่บนฐานของความรับผิด
ลำดับรองในกรณีที่มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่ องหมายการค้านี้เองก็ยังได้ไปปรากฏอยู่ใน
กฎหมายของประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส เช่นเดียวกัน เพียงแต่ทั้งสองประเทศน้ีมิได้กำหนดความรับ
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ผิดให้แก่อีมาร์เก็ตเพลส โดยพัฒนาหลักกฎหมายจากตลาดแห่งความเป็นจริงไปสู่ตลาดออนไลน์
ดังเช่นแนววินิจฉัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อสังเกตคือแม้ทั้งสองประเทศจะมีแนวความคิดเรื่อง
ความรับผิดลำดับรองก็ตาม แต่ความรับรู้ของศาลก็ยังไม่ได้ก้าวไปไกลไปถึงแนวความคิดในทาง
กฎหมายเรื่องทฤษฎีความรับผิดแบบมีส่วนร่วม (Contributory Liability) ดังที่ปรากฏอยู่ในคำ
วินิจฉัยของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีจุดเริ่มต้นมากจากระบบจารีตประเพณี สำหรับประเทศ
เยอรมนีแล้วการกำหนดความรับผิดทางแพ่งให้กับอีมาร์เก็ตเพลสของประเทศเยอรมนีอยู่บนพื้นฐาน
ของการพิจารณาสถานะของอีมาร์เก็ตเพลสว่าเป็นบุคคลผู้กระทำละเมิดโดยตรง โดยแยกว่า
พฤติการณ์ใดจะถือว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยจงใจ (Intentional Act) หรือ
พฤติการณ์ใดจะถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ (Negligent Act) ส่วนประเทศฝรั่งเศส 
แม้จะเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันกับประเทศเยอรมนีแต่
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจะคุ้มครองสทิธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเฉพาะเครือ่งหมายการค้า
ที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ซึ่งไม่เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี ที่คุ้มครองสิทธิ
ในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน และในกรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า
บนอีมาร์เก็ตเพลส สามารถนำประมวลกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด (General Tort Law) ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่เป็นใจความหลักมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งแก่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส ได้
เช่นเดียวกันกับประเทศเยอรมนีเพียงแต่ข้อความคิดทางกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับความรับผิดของ
บุคคลของประเทศฝรั่งเศสนั้น จะยึดโยงอยู่กับเรื่อง  “ความผิด” (Faute) ซึ่งมีความหมายไม่
เหมือนกับคำว่า“จงใจ”ในกฎหมายเยอรมัน ในประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดลำดับรอง ศาลของ
ประเทศฝรั่งเศสยอมรับให้ปรับใช้หลักการนี้ได้โดยอาศัยกฎหมายลักษณะละเมิดทั่วไป แต่จะต้อง
พิสูจน์ว่ามีความผิดของผู้ที่กระทำละเมิดโดยอ้อม (Indirect Infringer) และมีความเสียหายเกิดข้ึน 

แต่อย่างไรก็ตามประเทศเยอรมนีได้สร้างบรรทัดฐานเพื่อทำให้ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอข้ึนมาเป็นการเฉพาะ โดยศาลได้เข้ามามีบทบาทในการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า กล่าวคือศาลได้มีการคิดค้นหลักกฎหมายเรื่องผู้รบกวน (Störerhaftung 
Disquietor Liability หรือ Disturber Liability) ข้ึนเพื่อมาช่วยขยายหลักกฎหมายละเมิดทั่วไปที่ยัง
ไม่ครอบคลุมไปถึง แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับความรับผิดของบุคคลที่ เรียกว่า 
“Störer” อันเป็นหลักกฎหมายที่ สร้าง ข้ึน โดยการตีความ โดยอนุ โลมจากมาตรา 823(1)  
ที่กำหนดให้ ผู้ใดก็ตามซึ่งมิได้เป็นผู้กระทำละเมิดโดยตรงหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำละเมิด แต่
จงใจสนับสนุนในสาระสำคัญของการกระทำละเมิดและบุคคลนั้นอยู่ในฐานะที่จะป้องกันมิให้เกิดการ
กระทำละเมิดนั้นได้จำต้องรับผิดในการกระทำละเมิดที่เกิดข้ึนนั้น โดยบุคคลดังกล่าวสามารถถูก
ฟ้องร้องได้ในฐานะที่ เป็น Disquietor (Störer) ความรับผิดแบบ Disquietor Liability สามารถ
เกิดข้ึนได้แม้จะไม่มีการกระทำความผิดเกิดข้ึนก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของการมีความรับ
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ผิดในลักษณะนี้ก็เพื่อมุ่งให้เป็นมาตรการคุ้มครองช่ัวคราว (Injunctive Relief) แก่ผู้ทรงสิทธิที่ยื่นคำ
ร้องเท่านั้นแต่ไม่ได้ใช้เป็นฐานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งแต่อย่างใด  

สำหรับกฎหมายของประเทศจีนนั้นก็มีข้อความเรื่องการละเมิดโดยอ้อมด้วยเช่นกันกับ
ประเทศข้างต้น เพียงแต่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในตัวบทกฎหมาย โดยยึดโยงกับการให้ความสะดวก
แก่ผู้ที่กระทำละเมิด ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ใน 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 52(5) ที่ได้ระบุไว้ว่าการ
กระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้อื่นในการใช้เครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนจะถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมาย Trademark Law of the 
People’s Republic of China (2001) ฉบับเดิม ประกอบกับมาตรา 50(2) แห่งบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ปี 2014 ที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเรื่องของการจงใจให้การ
อำนวยความสะดวก เช่น การจัดเก็บ การขนส่ง การส่งจดหมายการปกปิด ฯลฯ เพื่อจุดประสงค์ใน
การละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลอื่นในการใช้เครื่องหมายการค้า โดยกฎหมายในมาตราน้ีเอง
ที่โจทย์สามารถใช้เป็นฐานในการฟ้องร้องให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสต้องรับผิดต่อความเสียหายโดย
อ้อม (Indirect) ได้ในฐานะที่เป็นบุคคลใดที่เป็นผู้ที่ให้พื้นที่บนตลาดออนไลน์ ที่ถือได้ว่าเป็นการให้
ความสะดวกแก่ผู้ที่กระทำละเมิด ในการกระทำที่เป็นการกระทบซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีอยู่ใน
เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ซึ่งในประเด็นน้ีส่งผลให้ศาลสามารถที่
จะมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบการพิจารณาคดี โดยการตีความการกระทำของเว็บไซต์ที่มีการให้ใช้พื้นที่
ในเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ ให้ถือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้าออนไลน์ รวมไปถึงการกระทำใน
โลกออนไลน์อื่น ๆ ที่กระทำไปเพื่อการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิเหนือเครื่องหมาย
การค้าได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรับผิดแก่แพลตฟอร์มได้ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมบทบัญญัติการห้าม
การกระทำโดยเจตนาที่จะอำนวยความสะดวกบุคคลอื่นในการกระทำละเมิดในสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว ในลักษณะที่เป็นการช่วยเหลือ
ให้บุคคลใดที่ได้ทำการละเมิดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่มีอยู่เหนือเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เป็นไปตาม 
มาตรา 57 (6) Trademark Law of the People’s Republic of China (2013) รวมทั้งได้ขยาย
ความการกระทำที่เป็นการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าต่อไปอีกว่าการกระทำ เช่น การจัดเก็บ การขนส่ง การส่งจดหมาย การพิมพ์ การ
ปกปิดธุรกิจ หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 75 แห่ง 
กฎหมาย Regulations for the Implementation of Trademark Law of the People’s Republic 
of China (2014) 

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า กฎหมายของทั้ง 4 ประเทศนั้นรับรู้ถึงข้อเท็จจริง
ของการมีอยู่ของการกระทำละเมิดของบุคคลผู้ซึ่งกระทำความผิดโดยตรงบนแพลตฟอร์มออนไลน์  
ซึ่งนำไปสู่ประเด็นที่ว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจะต้องมีความรับผิดลำดับรองหรือไม่ จะเห็นได้ว่าทั้ง
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ประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่มีระบบ
กฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรดังเช่นประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และจีนเองต่างมีความพยายามที่จะ
ค้นหาวิธีการในทางกฎหมายเพื่อจัดการกับปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าบนแพลตฟอร์ม  
อีมาร์เก็ตเพลสโดยอาศัยฐานคิดที่แตกต่างกันออกไป 3 แนวทาง คือ 1. การคิดค้นและพัฒนาหลักใน
เรื่องความรับผิดแบบมีส่วนร่วมดังเช่นศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา 2. การตีความหลักกฎหมาย
ลักษณะละเมิดดังเช่นกรณีของประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส และ 3. การบัญญัติกฎหมาย
ข้ึนมาเฉพาะดังเช่นประเทศจีน ในหัวข้อ 4.1.2 จะได้วิเคราะห์ต่อไปว่าประเทศไทยจะใช้แนวทางใด
เพื่อให้เกิดช่องทางการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งได้ในกรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าบน
แพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลส  

 
4.1.2 วิเคราะห์การปรับใช้บทบัญญัติเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิ ชย์ของประเทศไทยเพ่ือแก้ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้ า 
บนแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลส……………………………………………………………….. 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถหยิบยกเพื่อนำมาปรับใช้เพื่อ
แก้ปัญหาการละเมิดเครือ่งหมายการค้าบนแพลตฟอรม์อีมารเ์ก็ตเพลส คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ในกฎหมายลักษณะละเมิดมาตรา 420 ที่สามารถพิจารณานำมาปรับใช้ในกรณีการละเมิด
เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการละเมิดโดยตรง (Direct Infringement) และมาตรา 432 โดย
พิจารณานำมาปรับใช้ในกรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้าแบบมีส่วนร่วมในการกระทำละเมิด ซึ่ง
สามารถแยกอธิบายได้ดังนี้  

4.1.2.1 การกำหนดให้อีมาร์เกต็เพลสรบัผดิในฐานะผูก้ระทำละเมดิโดยตรง (Direct 
Infringement) ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ตามมาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิด
กฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”  มาตรา 420 นี้เป็น
บทบัญญัติที่ไว้ใช้วินิจฉัยการกระทำเพื่อกำหนดความรับผิดในทางละเมิดโดยทั่วไป ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ที่กำหนดให้บุคคลจะต้องรับผิดตามกฎหมายโดยมีผลมาจากการกระทำของตนเอง ซึ่งการที่จะนำ
มาตรา 420 ข้างต้นมาปรับใช้กับการกำหนดความรับผิดให้กับ อีมาร์เก็ตเพลส ในกรณีที่ผู้ค้าออนไลน์
ที่เป็นผู้นำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายบน แพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลสได้น้ัน เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าความเสียหายที่ได้เกิดข้ึนนั้น เกิดข้ึนโดยการกระทำที่ครบ
องค์ประกอบความผิดของความรับผิดฐานละเมิด ได้แก่ 1. การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 2. ต้องมีการกระทำโดยผิดกฎหมาย (Unlawfully)  
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3. ก่อให้เกิดความเสียหาย 4. มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล ปัญหามีว่าหากจะพิจารณา
ว่าอีมาร์เก็ตเพลสนั้นอยู่ในฐานะเป็นผู้กระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าเพราะได้จงใจหรือประมาท
เลินเล่อให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าจะทำได้หรือไม่เพราะแท้จริงแล้ว
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของอีมาร์เก็ตเพลสย่อมมิได้เกิดจากการแสวงหากำไรจากการ
จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดต่อกฎหมาย อีกทั้งในการที่จะพัฒนากฎหมายที่มีอยู่ เราจำเป็นต้องอาศัยการ
พัฒนากฎหมายโดยคำพิพากษาของศาล  

แต่หากประเทศไทยจะนำวิธีการทางกฎหมายตามแบบอย่างของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาปรับใช้กับประเทศไทยจะพบว่ากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นศาลได้เป็น
ผู้พัฒนาหลักกฎหมายโดยการวางหลักเรื่องความรับผิดแบบมีส่วนร่วม (Contributory Liability) ใน
คำพิพากษามาอย่างต่อเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ข้ึนในตลาดแห่งความเป็นจริงจนกระทั่งมาถึงตลาดใน
โลกออนไลน์ โดยพัฒนากฎหมายที่สามารถนำมากำหนดหน้าที่และความรับผิดให้กับอีมาร์เก็ตเพลส 
และสาระสำคัญของกฎหมายละเมิดของประเทศสหรัฐอเมริกานี้ถือเป็นที่มาของหลักความรับผิด
ลำดับรองจากการละเมิดเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยของศาลสร้างบ่อเกิดของกฎหมายว่าด้วยความ
รับผิดลำดับรองจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าข้ึน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และศาลในคดีหลัง
ยังคงยึดถือคำวินิจฉัยในคดีก่อน ๆ มาเป็นฐานคิดในการปรับใช้กับกรณีบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
แม้แนวปฏิบัติของศาลไทยมีความคล้ายคลึงกับของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือศาลในคดีหลังจะ
วินิจฉัยให้เป็นไปตามบรรทัดฐานที่ศาลในคดีก่อนได้สร้างเอาไว้ก็ตาม แต่หากจะนำมาปรับใช้กับกรณี
ของไทยก็จะมีปัญหาที่ว่าจะต้องมีมูลฐานความผิดที่ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายหรือแนวบรรทัด
ฐานเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาหลักกฎหมายเสยีก่อน ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีแนววินิจฉัยของ
ศาลที่จะสามารถหยิบยกมาพัฒนาหลักกฎหมายในเรื่องหลักเรื่องความรับผิดแบบมีส่วนร่วมได้ ดังนั้น
แล้วการจะใช้วิธีการของศาลตามประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศจึงทำได้ยาก เว้นแต่ศาลจะยอมรับ
เอาแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดลำดับรองจากการละเมิดเครื่องหมายการมาปรับใช้กับมาตรา 420 
ที่เป็นหลักทั่วไปของการกระทำละเมิดประกอบกับการวางหลักคำพิพากษาเพื่อใช้เป็นฐานในการ
กำหนดความรับผิดให้กับเจ้าของแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลส เพราะแม้เราจะมีประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 420 ที่เป็นหลักทั่วไปของการกระทำละเมิดอยู่แล้ว แต่ก็จะต้องอาศัยการสร้าง
บรรทัดฐานการกระทำของอีมาร์เก็ตเพลสที่เป็นผู้ให้บริการด้านในต่าง ๆ แก่ผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่
เป็นผู้กระทำละเมิดลำดับแรกเสียก่อนว่าการกระทำอย่างใดจะเรียกได้ว่าเป็นการจงใจหรือประมาท
เลินเล่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องเสียหายแก่สิทธิที่มีอยู่ในเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะส่งผลให้  
อีมาร์เก็ตเพลสต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ในเชิงแนวคิดทางกฎหมาย (Legal Concept) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่สิ่งที่ศาลไทยสามารถนำมาปรับใช้ได้โดยตรง แต่จากการศึกษาพบว่า
สิ่งที่ศาลไทยสามารถเรียนรู้ได้จากแนววินิจฉัยของศาลสหรัฐอเมริกาคือพฤติการณ์แห่งคดีที่มีความ
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เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยเรื่องหน้าที่ของอีมาร์เก็ตเพลสซึ่งอาจนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการปรับใช้
กฎหมายให้เข้ากับระบบกฎหมายไทยต่อไปได ้

นอกจากนี้จากการศึกษากฎหมายของประเทศฝรั่งเศสพบว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นอีก
ประเทศหนึ่งที่ศาลได้นำกฎหมายลักษณะละเมิดโดยใช้หลกัทั่วไป (General Tort Law) ที่มีอยู่แต่เดิม 
มาใช้จัดการกับกรณีการละเมดิเครือ่งหมายการค้าบนแพลตฟอร์ม อีมาร์เก็ตเพลส ซึ่งบทบัญญัติทีเ่ป็น
ใจความหลักที่จะสามารถนำมาปรับใช้ได้แก่ มาตรา 1382 ที่บัญญัติว่า “การกระทำใด ๆ ที่ผู้กระทำ
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นและใช้บังคับแก่การที่บุคคลใดที่มีหน้าที่กระทำการอย่างใด ๆ 
แต่ละเว้นไม่ได้กระทำการนั้น จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลผู้ซึ่งได้รับความเสียหาย
จาการกระทำน้ัน” และ มาตรา 1383 ที่เป็นบทบัญญัติว่า “บุคคลอาจต้องมีความรับผิดตามกฎหมาย
สำหรับความเสียหายทีต่นได้กระทำข้ึน ไม่แต่เฉพาะการกระทำโดยเจตนาเท่านั้น แต่อาจมีความรับผิด
หากได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อหรือมิได้ปฏิบัติดังเช่นบุคคลผู้มีความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอื่น” กล่าวได้ว่ากฎหมายของประเทศฝรั่งเศสมีข้อความคิดที่สำคัญเกี่ยวกับความรับ
ผิดของบุคคลในทางแพ่ง จากการที่ได้ละเมิดต่อหน้าที่ในการละเว้นการกระทำบางอย่างจนก่อให้เกิด
เป็นความผิด (Faute) และก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนแก่บุคคลอื่น นอกจากบทบัญญัติในมาตรา 
1382 ที่กล่าวมาแล้วก็ยังมี มาตรา 1383 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดจากความประมาท
เลินเล่อ และยังรวมไปถึงการที่บุคคลจะต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอื่นอีกด้วย ซึ่งหากประเทศไทยจะนำวิธีการใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสมาปรับ
ใช้ก็สามารถกระทำได้ โดยใช้ฐานคิดเรื่องการจงใจในการกระทำละเมิดว่าได้รวมถึงการละเว้นการ
กระทำบางที่ต้องกระทำ รวมถึงการกำหนดให้บุคคลต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายกับบุคคลอื่น มิเช่นนั้นแล้วอาจจะเกิดความรับผิดในฐานประมาทเลินเล่อได้ โดยศาล
ไทยอาจพิจารณาจากความสัมพันธ์พิเศษระหว่างผู้ค้าออนไลน์ที่เป็นผู้กระทำละเมิดลำดับแรกว่า  
อีมาร์เก็ตเพลสมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของตนเองว่าจะต้องไม่มี
การกระทำที่เป็นการฝา่ฝืนต่อกฎหมาย รวมไปถึงการทำหน้าที่เพื่อปอ้งกนัไม่ให้มีการกระทำละเมิดข้ึน
บนแพลตฟอร์มของตน  

ต่อมาหากจะพิจารณาการกำหนดความรับผิดให้กับอีมาร์เก็ตเพลส ในกรณีที่ผู้ค้า
ออนไลน์ที่เป็นผู้นำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลส  
ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศเยอรมัน ซึ่งศาลได้ใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่ง
ลักษณะละเมิดเข้ามาแก้ปัญหา จัดการกับกรณีดังกล่าว โดยอาศัยการพิจารณาของศาลและเป็นที่
ยอมรับว่าอีมาร์เก็ตเพลสอาจตกเป็นบุคคลผู้กระทำละเมิดโดยตรงได้ โดยศาลจะพิจารณาจาก
พฤติการณ์ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของอีมาร์เก็ตเพลสว่าพฤติการใดจะถือว่าเป็นการกระทำที่
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ก่อให้เกิดความเสียหายโดยจงใจ ( Intentional Act) หรือพฤติการณ์ใดจะถือว่าเป็นการกระทำโดย
ประมาทเลินเล่อ (Negligent Act)  

จะเห็นได้ว่าประเทศเยอรมนีนี้ได้นำกฎหมายลักษณะละเมิดที่มีอยู่แต่เดิมมาใช้
แก้ปัญหาการกำหนดความรับผิดให้แก่อีมาร์เก็ตเพลสได้ แม้จะยังไม่มีคดีที่ศาลได้วินิจฉัยและได้
ผลสรุปออกมาว่าอีมาร์เก็ตเพลสจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ก็ถือได้ว่ามีความพยายามที่จะใช้
กฎหมายที่มีอยู่เข้ามาจัดการแก้ปัญหาดังกล่าว ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับวิธีการที่ศาลของประเทศ
เยอรมนีนำมาแก้ปัญหาคือ ศาลได้ใช้หลักความรับผิดในทางละเมิดกรณีทั่วไปตามมาตรา 823 วรรค
แรก เหตุที่น่าสนใจเพราะประมวลกฎหมายมาตรา 420 ของประเทศไทยนี้มีต้นแบบมาจากประมวล
กฎหมายกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมนี ซึ่งส่งผลให้แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้และการตีความ
กฎหมาย โดยหลักแล้วจะต้องตีความตามเจตนารมณ์ของผู้ร่าง การปรับใช้และการตีความจึงควรจะ
เป็นไปตามแบบอย่างของหลักเกณฑ์ทีศ่าลได้วางเอาไว้ในมาตราน้ัน กล่าวคือเจตนารมณ์ของของผู้รา่ง
กฎหมายตามมาตรา 420 ย่อมเป็นไปตามเจตนารมณ์และการปรับใช้ ของผู้ร่างกฎหมายมาตรา 823  

ประเทศจีนคือประเทศสุดท้ายที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าบนแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลส พบว่าประเทศจีนได้ใช้วิธีการบัญญัติ
กฎหมายข้ึนมาใหม่ เพื่อให้ตรงกับสภาวะการณ์ที่เกิดข้ึน เพราะประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าออนไลน์ที่เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ
เป็นจำนวนมหาศาล โดยกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องหลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้กระทำละเมิดลำดับ
รอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายแพ่ง
ลักษณะละเมิด ที่ผู้ร่างกฎหมายมีเจตนารมย์เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
ระบบนิเวศน์ออนไลน์ (Online Ecosystem) ที่ได้มีพัฒนาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และยังพบว่า
กฎหมายของประเทศจีนที่เข้ามาจัดการกับกรณีดังกล่าว ได้หยิบยืมแนวคิดทางกฎหมายจากทั้ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่องเกณฑ์ความรับผิดที่เกิดจากความรู้ หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการกระทำ
ละเมิดของบุคคลที่สาม รวมถึงได้นำเอากฎหมายมีความคล้ายคลึงกันกับหลักเกณฑ์การกำหนด
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือที่รู้จักกันว่า Safe Harbour ของกฎหมายรัฐ
บัญญัติลิขสิทธ์ิสหัสสวรรษดิจิทัล หรือ Digital Millenium Copyright Act 1998 (DMCA) ของ
สหรัฐอเมริกา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ แต่ประเทศ
จีนนั้นได้นำเอาหลักการในกฎหมายฉบับดังกล่าวมาบัญญัติเป็นกฎหมายที่มิได้จำกัดเพียงการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิแต่ยังให้ความคุ้มครองไปถึงสิทธิทางแพ่งของบุคคลจากการกระทำ
ละเมิดที่ได้กระทำผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ความน่าสนใจของกฎหมายฉบับนี้คือการกำหนดความรบัผดิ
ของ อีมาร์เก็ตเพลส ไว้เป็นการเฉพาะ โดยกำหนดอยู่ใน บรรพ 4 ว่าด้วย บทบัญญัติพิเศษของ
ผู้กระทำละเมิด (Chapter IV Special Provisions on Tortfeasors) โดยมาตรา 36 วรรคแรกได้
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บัญญัติว่า ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ได้ละเมิดต่อสิทธิตามกฎหมายแพ่ง
หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นได้กระทำละเมิด รวมถึงการกำหนดให้ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตต้องใช้มาตรการที่จำเป็น เช่น การลบ (Deletion) การปิดกั้นข้อมูล (Blocking) หรือการ
ตัดการเช่ือมต่อ (Disconnection) หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ทรงสิทธิในทันที มิฉะนั้นแล้ว
จะต้องรับผิดร่วมกันและมีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำที่ละเมิดของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 36 วรรคสอง และมาตรา 36 วรรคสาม อีกทั้งกฎหมายจีน
ยังได้กำหนดไว้อีกว่าผู้ให้บริการอินเทอรเ์น็ตทีรู่้ (Know) หรือควรจะได้รู้ (Should Have Known) ว่า
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้กระทำการอันใดที่เป็นการละเมิดสิทธิทางแพ่งของคนบุคคลอื่น โดยผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช้มาตรการที่จำเป็นในการป้องกันการกระทำเช่นว่าน้ัน อาจต้องร่วมกัน
รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำที่เป็นละเมิดที่เกิดจากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นด้วย 
บทบัญญัตินี้ได้ก่อให้เกิดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และยังได้สร้างบรรทัดฐานในการ
คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที่มีอยู่ของบุคคล ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้เข้าร่วมในการกระที่
เป็นการละเมิดผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิแจ้งให้ผู้ให้บริการดำเนินการที่
จำเป็นเพื่อป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการลบเนื้อหา การคัดกรองเนื้อหา หรือปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคล
ที่กระทำผิดกฎหมาย และหากผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการที่จำเป็นหลังจากได้รับการแจ้งเตือนถึง
ความผิดดังกล่าว ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดร่วมกันกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรับความเสียหาย ดังนั้น อี
มาร์เก็ตเพลส อาจต้องรับผิดในฐานะผู้กระทำละเมิดเมื่อเว็บไซต์ดังกล่าวได้รู้ถึงการทำละเมิดของ
บุคคลที่สามที่ เป็นผู้ ค้าออนไลน์ หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ อีมาร์เก็ตเพลสมีความรับผิดลำดับรอง 
(Secondary Liability) มีด้วยกัน 2 ประการ คือ 1. อีมาร์เก็ตเพลสจะต้องได้รู้เกี่ยวกับการกระทำ
ของผู้ค้าออนไลน์ในการกระทำที่ผิดกฎหมายและ 2. เมื่อรู้ถึงการกระทำเช่นว่านั้นแล้วเว็บไซต์นั้น
ยังคงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่เป็นผู้ค้าออนไลน์อยู่ต่อไป กล่าวโดยสรุปว่ากฎหมายฉบับนี้ได้
กำหนดเงื่อนไขอยู่ 2 ประการ คือ 1. มาตรการแจ้งเตือนและนำออก (Notice and Take Down) ซึ่ง
หมายความว่า อีมาร์เก็ตเพลสควรจะมีความรับผิดร่วมกันหากไม่ได้ใช้มาตรการที่จำเป็นและทันท่วงที
เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ทรงสิทธิ 2. กฎของการการรับรู้ (Knowing Rule) ซึ่งหมายความว่าหาก
อีมาร์เก็ตเพลสที่ได้รู้ถึงการละเมิดแต่มิได้ใช้มาตรการที่จำเป็น ผู้ให้บริการเครือข่ายก็อาจต้องรับผิด
ร่วมกับผู้กระทำละเมิดโดยตรง ซึ่งสิ่งที่ศาลต้องตีความก็คือความตาม ข้อ 1 ที่ว่า “ต้องใช้มาตรการที่
เหมาะสม”ว่าการกระทำใดของอีมาร์เก็ตเพลสที่จะถือได้ว่าเป็นการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อที่จะ
ทำให้ผู้ให้บริการนั้นหลุดพ้นจากความรับผิดที่ผู้ใช้บริการได้กระทำข้ึน  

จะเห็นได้ว่าประเทศจีนได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่กระทำ
บนอีมาร์เก็ตเพลส โดยใช้วิธีการทางนิติบัญญัติกล่าวคือการตรากฎหมายข้ึนมาใหม่ รวมทั้งเกณฑ์การ
รับรู้ถึงการกระทำละเมิดที่มีบ่อเกิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในกฎหมาย DMCA ซึ่งหมายถึงการ
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กำหนดให้ผู้ที่เป็นผู้เสียหายจาการกระทำละเมิดมีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนและอีมาร์เก็ตเพลสจะต้องนำ
เนื้อหาที่เป็นการละเมิดออกจากระบบ รวมไปถึงการวางหลักเกณฑ์โดยใช้คำพิพากษา ถึงการกระทำ
ที่ถือได้ว่าเป็นการใช้มาตรการที่เหมาะสมภายหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าของเครื่องหมาย
การค้า ทั้งนี้ ก็เพื่อใช้แก้ปัญหาการละเมิดที่เกิดข้ึนโดยมิได้อ้างถึงแนวความคิดทางกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะละเมิดแบบดั้งเดิม ซึ่งข้อดีคือศาลสามารถหยิบยกกฎหมายที่ได้ตราไว้โดยเฉพาะกับกรณีการ
ละเมิดสิทธิทางแพ่งของบุคคลอื่น ซึ่งก็รวมถึงสิทธิที่มีอยู่ในเครื่องหมายการ ค้าบนอีมาร์เก็ตเพลส  
ให้สามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องอาศัยการตีความกฎหมาย แต่ข้อพิจารณาต่อมามีว่าหากประเทศ
ไทยจะกำหนดความรับผิดโดยใช้วิธีการทางนิติบัญญัติโดยการตรากฎหมายข้ึนใหม่เพื่อกำหนดความ
รับผิดให้กับอีมาร์เก็ตเพลสนั้น อาจจะไม่ครอบคลุมการกระทำที่เป็นความรับผิดลำดับรองในรูปแบบ
อื่น ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาไปอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดการประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดเวลา ดังนั้น การกำหนดบทบัญญัติที่
เป็นการกำหนดเฉพาะการกระทำซึ่งปรากฏอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงไม่อาจแก้ปัญหาการละเมิดได้อย่าง
แท้จริงและปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต แต่หากประเทศไทยจะนำมาปรับใช้ก็สามารถทำได้โดย
อาศัยเกณฑ์การกำหนดหน้าที่และความรับผิดของอีมาร์เก็ตเพลส ที่ศาลจีนได้เคยว่าไว้มาปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนได้ นอกจากนี้หากประเทศไทยจะแก้ไขปัญหาโดยการแก้กฎหมายตามอย่าง
ประเทศจีนก็จะพบข้อจำกัดในการเลือกหยิบกฎหมายมาทำการแก้ไข กล่าวคือ หากจะแก้ไขไว้ใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็จะพบว่า โดยลักษณะของบทบัญญัติที่มีอยู่ใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่นั้นมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามผู้กระทำความผิด ซึ่งมี
บทลงโทษในทางอาญาเป็นหลัก จะมีก็แต่เพียงมาตรา 44 ที่กฎหมายได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าเอาไว้อย่างกว้างจึงไม่มีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิในทางแพ่งให้แก่ผู้ที่เป็น
เจ้าของเครื่องหมาย ในอันที่จะสามารถหยิบยกข้ึนมาเพื่อเรียกร้องสิทธิทางแพ่งที่เป็นค่าสินไหม
ทดแทนจากการละเมิดได้ และในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ที่สามารถเทียบเคียงกับการใช้
มาตรการแจ้งเตือนและนำออก (Notice and Takedown) ก็จะพบกับข้อจำกัดเนื่องจากอีมาร์เก็ตเพลส 
ไม่ตกอยู่ในนิยามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตตามมาตรา อีกทั้งกฎหมายฉบับดังกล่าวให้ความคุ้มครอง
ผลงานอันมีลิขสิทธ์ิเท่านั้น แต่มิรวมถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า จึงไม่อาจนำมาแก้ปัญหาการละเมิด
เครื่องหมายการค้าได้ และสุดท้ายหากจะปรบัแกป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่
ได้บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย โดยรองรับการกระทำของบุคคลที่เป็นเรื่อง
ทั่วไป การจะกำหนดเรื่องเฉพาะดังเช่นเรื่องการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าเอาไว้ในกฎหมายน้ี จึงมิใช่วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนัก 

วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมคือการนำหลักทั่วไปในกฎหมายลักษณะละเมิดที่ให้ความ
คุ้มครองสิทธิที่กฎหมายรับรอง ไว้ตามบทบัญญัติในมาตรา 420 ซึ่งบทบัญญัติมาตรานี้ครอบคลุมถึง
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สิทธิที่มีอยู่ในเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการเปิดช่องของกฎหมายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใน
อันที่จะใช้เป็นฐานในการฟ้องร้องให้อีมาร์เก็ตเพลสรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ และด้วยเหตุที่ว่า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ได้มีแบบอย่างมาจากกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมัน 
ซึ่งก็รวมถึงบทบัญญัติในมาตรา 420 ด้วยที่มีต้นแบบมาจากบทบัญญัติมาตรา 823 ของประมวล
กฎหมายแพ่งประเทศเยอรมัน ซึ่งจากการศึกษากฎหมายของประเทศเยอรมันเราก็ได้พบแล้วว่าศาล
ได้ปรับใช้กฎหมายในมาตรา 823 นี้กับกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าฟ้องร้องให้แพลตฟอร์ม 
อีมาร์เก็ตเพลส ในฐานะเป็นบุคคลที่กระทำละเมิดลำดับรองด้วย ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ประเด็นนี้ต่อไป
ในหัวข้อ 4.2  

4.1.2.2 การปรับใช้บทบัญญัติมาตรา 432 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ในการปรับใช้บทบัญญัติมาตรา 432 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นหลัก

กฎหมายที่ ว่าด้วยเรื่องความรับผิดร่วมกับบุคคลอื่นในการกระทำละเมิด โดยมาตรา 432 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้บัญญัติว่า“ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิด ท่านว่าบุคคลนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิด
ร่วมกันน้ัน คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วย 

อนึ่ง บุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิด ท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระทำ
ละเมิดร่วมกันด้วยในระหว่างบุคคลทัง้หลายซึ่งตอ้งรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ท่านว่าต่าง
ต้องรบัผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน เว้นแต่โดยพฤติการณ์ ศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอื่น”  

มีความเห็นของนักวิชาการในเรื่องการใช้มาตรา 432 นี้ โดยอาจารย์ศักดิ์ สนองชาติ
ได้อธิบายว่าการร่วมกันทำละเมิด หมายความว่าบุคคลหลายคนร่วมกันกระทำละเมิดโดยมีเจตนา
ร่วมกันในการกระทำละเมิดนั้น มิใช่กระทำละเมิดพร้อมกันโดยมิได้มีเจตนาร่วมกันที่จะกระทำละเมิด 
ผู้ร่วมกันทำละเมิดนอกจากบคุคลผูร้่วมกนัทำแล้ว ยังหมายความรวมถึงผู้ยุยงส่งเสรมิหรือช่วยเหลือใน
การกระทำละเมิดด้วย มาตรา 432 วรรคสอง ยุยงส่งเสริม เป็นการกระทำที่ก่อให้ผู้อื่นกระทำ
ความผิด ไม่ว่าจะเป็นการก่อโดยตรง เช่น การใช้ จ้างวาน ขู่เข็ญให้กระทำ เป็นการส่งเสริมทั้งสิ้น 
หรือโดยอ้อมด้วยวิธีการ กระตุ้น เร่งเร้า ยั่วให้โกรธ หลอกให้เข้าใจผิดเพื่อก่อให้เกิดความผิด ชักจูงให้
กระทำ เป็นต้น อาจารย์พจน์  ปุษปาคม ได้อธิบายว่า การช่วยเหลือรวมทั้งการให้ความสะดวกในการ
ที่ผู้อื่นกระทำผิดด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้เครื่องมือให้ยานพาหนะ นำไปส่ง ขายอาวุธหรือยาพิษให้เพื่อ
ใช้ในการฆ่าคนซึ่งในทางอาญาเรียกว่าผู้สนับสนุนการช่วยเหลืออาจเป็นการร่วมกระทำก็ได้เพราะการ
ร่วมมือกระทำเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ด้วยในตัว ในทางอาญาการช่วยเหลือจะต้องแยกว่า
เข้าร่วมมือเป็นตัวการหรือไม่เพราะโทษต่างกันแต่ในทางแพ่งมีความรับผิดร่วมกันจึงไม่ต้องแยกว่า
ช่วยเหลือขนาดร่วมมือหรือช่วยเหลือเพียงให้ความสะดวกที่จะให้เกิดการกระทำผิด แต่การช่วยเหลือ
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นั้นไม่รวมถึงการช่วยเหลือปกปิดความผิดภายหลังการกระทำผู้สนับสนุนการกระทำผิดเป็นผู้
ช่วยเหลือต้องรับผิดรว่มในผลแห่งละเมิด การที่ทางราชการอนุมัติหรอือนุญาตให้เอกชนกระทำการซึ่ง
เป็นละเมิดต่อบุคคลอืน่ย่อมเป็นการช่วยเหลอืในการกระทำละเมิดต้องร่วมกันรับผิด  ซึ่งบุคคลเหล่าน้ี
ทุกคนย่อมรับผิดร่วมกันในผลแห่งการละเมิดนั้น ในลักษณะของการเป็นลูกหนี้ร่วม ตามมาตรา 291 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ก็มีข้อสังเกตบางประการในกรณีที่บุคคลหลายคนที่ไม่ได้จงใจ
ร่วมกันทำละเมิดมาก่อน แต่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเดียวกันที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ หรือที่อาจ
เรียกว่า ต่างคนต่างทำละเมิดและเกิดความเสียหายอย่างเดียวซึ่งในกรณีเช่นนี้ จะไม่ตกอยู่ในบังคับ
ของกฎหมายมาตรา 432 นี้  

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธ์ ได้อธิบายว่า การร่วมกันกระทำละเมิดย่อมเป็นเป็น
ความรับผิดในการกระทำของตนเองตามกฎเกณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 420 และเป็นเรื่องบุคคล
หลายคนร่วมกันทำละเมิด การร่วมกันทำละเมิด ต้องเป็นการกระทำโดยมีเจตนาหรือความมุ่งหมาย
ร่วมกัน (Common Design) ไม่ใช่เพียงมีเจตนาคล้ายคลึงกันหรือทำนองเดียวกัน (Similarity of 
Design) ไม่ใช่เพียงกระทำการในเวลาเดียวกันพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้จะต้องมีการกระทำร่วมกัน 
(ฎีกาที่ 1472/2506) เพื่อความมุ่งหมายร่วมกัน (Concerted Action to a Common End) ตาม
มาตรา 432 วรรคสอง จะเห็นได้ว่าการยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระทำละเมิด มิใช่การ
ร่วมกันกระทำละเมิด แต่กฎหมายให้ถือว่าเป็นการร่วมกันกระทำละเมิด ในการจะวินิจฉัยว่าอย่างไร
เป็นการยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระทำละเมิด มีความจำเป็นในข้อที่ว่าต่างกับการร่วมกัน
กระทำละเมิดอย่างไร เพราะกฎหมายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดร่วมกันโดยโยงไปบังคับกั นตาม
มาตรา 432 วรรคแรกอยู่แล้ว บุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระทำละเมิด มีความหมาย
เทียบได้กับผู้ใช้ในการกระทำความผิด และผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 84 85 และ 86 แม้เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือซึ่งเทียบได้กับผู้สนับสนุนการกระทำความผิดก็
ต้องรับผิดร่วมกันในผลแห่งการละเมิด   

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ ได้อธิบายไว้ว่าการร่วมกันทำละเมิดอาจ
เกิดข้ึนได้ใน 2 กรณี   

 
1.  บุคคลหลายคนร่วมมือร่วมใจกันทำละเมิด โดยการกระทำที่ร่วมมือ

ร่วมใจกันทำนั้น ต้องเข้าองค์ประกอบความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420  
2.  บุคคลหลายคนแม้บางคนอาจมิได้ลงมือกระทำละเมิดด้วย แต่

กฎหมายถือว่าเป็นผู้ทำละเมิดร่วมก็คือ กรณีของผู้ยุยง ส่งเสริม หรือช่วยเหลือใน
การทำละเมิด ลักษณะของการร่วมกันทำละเมิดตามมาตรา 432 วรรคหนึ่ง อันเป็น
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กรณีของการร่วมมือร่วมใจนั้น ควรต้องมีลักษณะของการกระทำละเมิดตามมาตรา 
420 ประกอบมาตรา 432 ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบได้ ดังนี้  

ก)  มีการกระทำร่วมกันโดยรู้สำนึกของบุคคลหลายคน  
ข)  บุคคลหลายคนตามข้อ ก) จงใจทำละเมิดร่วมกันคือต้องมีร่วมใจ ใน

กรณีของการทำละเมิดร่วมกันนี้นอกจากร่วมมือแล้วยังต้องการการ ร่วมใจ  ด้วย 
กรณีประมาทเลินเล่อจึงมีไม่ได้  

ค)  การกระทำร่วมกันของบุคคลหลายคนนั้นเป็นการกระทำที่มิชอบด้วย
กฎหมาย 

ง)  การกระทำร่วมกันของบุคคลหลายคนนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิทธิเด็ดขาดของผู้อื่น  

จ)  การกระทำของบุคคลหลายคนนั้นมีความสัมพันธ์กับผลแห่งความ
เสียหายที่เกิดข้ึน  

 
ลักษณะที่ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดร่วมกันตามมาตรา 432 วรรคสอง กรณีบุคคล

หลายคนมิได้ร่วมมือร่วมใจกันกระทำละเมิดแต่แรกแต่บุคคลบางคนอาจเป็นเพียงผู้ยุยง ส่งเสริม หรือ
ช่วยเหลือ ให้บุคคลหนึ่งทำละเมิด มาตรา 432 วรรคสองให้ถือว่าเป็นผู้ร่วมทำละเมิดด้วย  

เมื่อพิจารณาจากถ้อยคำในตัวบทกฎหมายอาจจะเห็นว่าการที่จะนำบทบัญญัติใน
มาตรา 432 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้เพื่อกำหนดความรับผดิให้กับอีมาร์เก็ตเพลส 
ในฐานที่เป็นผู้ร่วมกันทำละเมิด หรือเป็นผู้ยุยง ส่งเสริม หรือช่วยเหลือให้ผู้ค้าออนไลน์ที่ได้จำหน่าย
สินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าในการทำละเมิด อาจเป็นวิธีการที่ง่ายในอันที่จะกำหนดความรับผิด
ให้แก่ อีมาร์เก็ตเพลส แต่หากพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าการนำบทบัญญัติดังกล่าวนี้เข้ามา
แก้ปัญหายังไม่มีความเหมาะสม เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ปรากฏพฤติการณ์ชัดว่าอีมาร์เก็ตเพลส  
กับผู้ขายได้ร่วมมือร่วมใจกันทำละเมิดหรือมีการกระทำร่วมกันในการละเมิดเครื่องหมายการค้า 
นอกจากนั้นจากการศึกษากฎหมายต่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือตามกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด ยังไม่พบการหยิบยก
หลักกฎหมายที่เป็นกรณีที่ศาลได้กำหนดความรับผิดให้ผู้กระทำละเมิดลำดับรองในฐานะที่เป็นผู้ที่
ร่วมกันทำละเมิด รวมไปถึงการกำหนดความรับผิดในฐานะที่อีมาร์เก็ตเพลสเป็นผู้ยุยง ส่งเสริม หรือ
ช่วยเหลือให้กระทำละเมิดมาแก้ไขปัญหาการกำหนดความรับผิดทางแพ่งแต่อย่างใด ดังเช่นประเทศ
เยอรมนีและประเทศฝรั่งเศสที่แม้จะมีบทบัญญัติเรื่องการร่วมกันกระทำละเมิดเช่นเดียวกับประเทศ
ไทย แต่ศาลก็ไม่นำบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวมาปรับใช้ อีกทั้งยังเกิดปัญหาเรื่องภาระในการพิสูจน์
เพราะหากกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ให้เข้าองค์ประกอบตามกฎหมายว่าทั้ง
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ผู้กระทำละเมิดลำดับแรกอย่างผู้ค้าออนไลน์ที่จงใจจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดและอีมาร์เก็ตเพลสที่เป็น
ผู้กระทำละเมิดลำดับรอง ได้มีความจงใจร่วมกันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าเป็นไปได้ยากเนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมไปถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มและผู้ขายได้กระทำบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ การที่ เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าจะต้องพิสจูน์ใหถึ้งความร่วมมอืร่วมใจระหว่างบุคคลทั้งสองจงึมคีวามยุ่งยาก อีกทั้ง
หากจะกล่าวว่าการที่อีมาร์เก็ตเพลสในฐานะเจ้าของพื้นที่แพลตฟอร์มได้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ 
ให้ผู้ขายออนไลน์กระทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า โดยสันนิษฐานจากพฤติการณ์ในทางการค้า
โดยทั่วไปของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะต้องจัดให้มีวิธีการซื้อขายสินค้าการโฆษณาสินค้า แต่เพียง
อย่างเดียวก็อาจจะเป็นการผลักภาระในการดำเนินธุรกิจให้กับอีมาร์เก็ตเพลสมากจนเกินไป ดังนั้น 
การปรับใช้มาตรา 432 จึงไม่เหมาะสมตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

 

4.2 วิเคราะห์ประเด็นการปรับใช้มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์
เพื่อกำหนดความรับผิดของเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส 

 
 ในหัวข้อ 4.1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงนิติวิธีในกฎหมายของต่างประเทศเพื่อแก้ปญัหาในกรณีการ
ละเมิดเครือ่งหมายการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และได้ข้อสรปุว่าหากจะให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสรับ
ผิดในการกระทำของผู้ขายตามกฎหมายไทยแล้วแนวทางที่เหมาะสมคือการปรับใช้มาตรา 420 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงการปรับใช้มาตรานี้ โดยจะได้หยิบยก
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1. การกระทำของบุคคล และ 2. โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อข้ึนมา
วิเคราะห์ตามลำดับ 
 

4.2.1 วิเคราะห์เรื่องการกระทำของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส 
 ในทางตำรานั้นอธิบายว่าบุคคลจะต้องรับผิดสำหรับการกระทำละเมิดตามมาตรา 420 ใน
กรณีที่มีการกระทำของบุคคล ซึ่งศาสตราจารย์ศนันท์กรณ์อธิบายว่าการกระทำนั้นมีทั้งด้านบวก 
(Positive) และด้านลบ (Negative) โดยในด้านบวกนั้นหมายถึงการลงมือกระทำโดยรู้สำนึก ในขณะ
ที่ด้านลบหมายถึงการไม่กระทำหรอือยู่เฉย ๆ  หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า“การงดเว้น”ดังนั้นการที่จะ
ให้เจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลสรับผิดตามมาตรา 420 ได้นั้นจะต้องปรากฏว่ามีการกระทำอันเป็นการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือการงดเว้นไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง จากการศึกษากลุ่มของแนว
คำพิพากษาของศาลต่างประเทศจะพบว่าเมื่อศาลวินิจฉัยเรื่องความรับผิดของเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส 
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ศาลมักจะพิเคราะห์จากพฤติการณ์ต่าง ๆ ประกอบการวินิจฉัย ซึ่งมีทั้งพฤติการณ์ที่เป็นทั้งการกระทำ
และงดเว้นการกระทำ138 
 พฤติการณ์ที่เป็นการกระทำ (Action) ได้แก่ การเหนี่ยวนำ ชักจูง ช่วยเหลือ อำนวยความ
สะดวกให้กับการกระทำต่าง ๆ ที่กระทำลงโดยผู้กระทำละเมิดลำดับแรกให้มีการละเมิดเครื่องหมาย
การค้าให้มีการขายสินค้าเลียนแบบบนเว็บไซต์ของตน ซึ่ งเป็นแนวทางที่ศาลของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้วางเอาไว้ในคดี Inwood นอกจากนั้นหากยังปรากฏว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสยังคง
ให้บริการแก่ผู้ขายต่อไปโดยที่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสนั้น ได้รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าผู้ขายกำลังมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการละเมิด  

พฤติการณ์ที่เป็นการงดเว้นหรือการอยู่เฉย ๆ (Omission) ได้แก่ ไม่หยุดการให้บริการแก่
ผู้กระทำละเมิดลำดับแรกที่เป็นร้านค้าออนไลน์หากอีมาร์เก็ตเพลสนั้นได้ รู้ หรือ มีเหตุอันควรรู้ว่า
กำลังละเมิดเครื่องหมายการค้า ประเด็นเรื่องการงดเว้นตามกฎหมายเยอรมันจะเน้นเรื่องหน้าที่ใน
การใช้ความระมัดระวัง (Duty of Care) และในกรณีของการงดเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ ความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากการละเว้นไม่ปฏิบตัิจะถือว่าผิดกฎหมายหากมีหน้าที่เฉพาะในการใช้ความระมัดระวัง หรือ
มีหน้าที่เฉพาะในการดูแล ส่วนในกฎหมายฝรั่งเศสนั้นเน้นเรื่องการที่มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำ (Duty 
to Act) แต่ไม่ได้กระทำ ก็ถือว่าเป็นการงดเว้นเช่นกัน 

ในเรื่องของการขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และจำเลยมี
พฤติการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นการงดเว้น มีตัวอย่างคำพิพากษาของศาลฎีกาเยอรมันในคดี Internet – 
Versteigerung เน้นย้ำว่าต้องมีการละเมิดหน้าที่ในการตรวจตรา (Monitoring Obligations) โดยให้
พิจารณาจากลักษณะ (Nature) และระดับ (Degree) ของหน้าที่ในการตรวจตราน้ัน ศาลพิจารณา
จากความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่สามารถคาดหวังได้อย่าง
สมเหตุสมผลจากผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งนั่นหมายความว่าความรับผิดฐานละเมิดจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อ
เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสละเลยไม่ตรวจตราการกระทำที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า  

ประเด็นต่อเนื่องคือการกระทำอย่างไรที่จะถือได้ว่าเป็นการตรวจตรา สอดส่องที่เพียงพอ
หรือไม่เพียง หากถือตามแนวคำพิพากษาของศาลเยอรมันในคดี Internet – Versteigerung จะ
พบว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสินค้าทุกรายการที่วางขายอยู่บนเว็ปไซต์
ของตน ศาลได้พิจารณาแล้วตัดสินว่าจะเกิดความไม่สมเหตุสมผลข้ึนได้หากจะใหเ้จ้าของเว็บไซต์ตรวจ
ตราสินค้าทุกรายการเพื่อหาความเป็นได้ในการละเมิดเครื่องหมายการค้าก่อนนำมาขายบนเว็บไซต์  
แต่อย่างน้อยเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจะต้องกลั่นกรองและลบรายการเสนอขายที่เป็นละเมิด ซึ่งระบบ
กลั่นกรองจะมีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับความเป็นไปได้ทางเทคนิค และความ

 
138 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์, เรื่องเดิม, หน้า 66. 
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สมเหตุสมผลที่พอจะทำได้ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าศาลเยอรมันได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐกิจและความเป็นไปได้ทางเทคนิคของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส ส่วนผู้ที่จะประเมินว่าเจ้าของ  
อีมาร์เก็ตเพลสได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของศาลเป็นหลัก ทั้งนี้ จะต้อง
คำนึงถึงบริบททางด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป หากพิจารณาเปรียบเทียบกับคดีที่
เกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จำเลยมักเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีทรัพยากรที่จำเป็นที่ใช้ใน
การตรวจตราสอดส่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า ยกตัวอย่างเช่น คดี Tiffany (NJ) Inc. v. eBay 
ซึ่งเป็นกรณีที่ eBay ได้ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังสินค้าที่ละเมดิเครื่องหมายการค้า เช่น การ
พัฒนาซอฟแวร์ที่เรียกว่า “Fraud Engine” เพื่อค้นหาสินค้าเลียนแบบ หรือการใช้ระบบ Verified 
Rights Owner Program (VeRO) ซึ่งเป็นระบบการแจ้งเตือนให้ลบเนื้อหา (Notice and Takedown)  
แต่อย่างไรก็ตามในคดีแนววินิจฉัยในคดี Hermès v. eBay ซึ่งคดีนี้เป็นกรณีที่ Hermès ได้ยื่นฟ้อง 
eBay ต่อศาล Tribunal de Grande Instance de Troyes ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่ งศาลกลับมี
ความเห็นว่าการที่ eBay มีโปรแกรม VeRO นั้นยังไม่เพียงพอ เพราะผู้ลอกเลียนแบบสินค้าได้ปรับตัว
ให้เข้ากับกระบวนการตรวจสอบ eBay ควรใช้วิธีการทั้งหมดในการบังคับให้ผู้ขายระบุลักษณะของ
สินค้าเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมากกว่านี้ เช่น การแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสสินค้า (Product 
Code, Serial Number, Type Indication ) หรือใบรับรองความถูกต้องแท้จริง (Authenticity 
Certificate)  

 
4.2.2 วิเคราะห์เรื่องความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส 
โดยหลักแล้วการที่จะมีความรับผิดเรื่องละเมิดได้ต้องมีความผิด (Fault) เสียก่อน ซึ่งจะต้อง

พิจารณาว่ามีการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าการกระทำใดบ้าง
ของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส ที่จะถือว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าต้องได้รับความเสียหาย ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ทั้ งในทางทฤษฎีกฎหมาย
และในทางปฏิบัติว่าพฤติการณ์แบบใดของเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส ที่ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความรับผิดต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความผิดจากการละเลยการ
ทำหน้าที่ (Fault) กล่าวคือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าธุรกิจของตนนั้นจะไม่เป็น
การประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น จะเห็นได้ว่าระบบกฎหมาย
เยอรมันและฝรั่งเศสต่างมีพื้นฐานของความรับผิดอยู่ที่เรื่อง “ความผิด” เหมือนกัน ระบบกฎหมาย
ไทยเรื่องละเมิดก็มีพื้นฐานความรับผิดเช่นเดียวกันกับทั้ง 2 ประเทศข้างต้น ดังนั้นตามกฎหมายไทย
แล้วเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส จะมีความผิดฐานละเมิดได้โจทก์จะต้องพิสูจน์ว่าจำเลยมีความผิด 
กล่าวคือ เจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส ต้องจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะ
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เจ้าของแพลตฟอร์ม ประเด็นคือ พฤติการณ์อย่างไรจะถือว่าเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลสกระทำการโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อ 

ในทางตำราแล้วการกระทำโดยจงใจนั้น ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธ์ ได้อธิบายว่า “จงใจ
หมายถึงรู้สำนึกถึงผลหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการกระทำของตน ถ้ารู้ว่าจะเกิดผลหรือความ
เสียหายแก่เขาแล้ว ก็เป็นจงใจ”139 ศาสตราจารย์ศนันท์กร โสตถิพันธ์ุ อธิบายว่า “การกระทำโดยจง
ใจนั้น หมายถึงบุคคลที่ทำละเมิดนั้นมุ่งหมายที่จะก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นด้วยการกระทำของ
ตน”140 นอกจากนั้นแล้วท่านได้อธิบายต่อไปในประเด็นของความรู้ว่า การรู้ว่าทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
นั้นมี 2 ลักษณะ คือ ประสงค์ต่อผล และเล็งเห็นผล ประสงค์ต่อผลคือมีความมุ่งหมายให้เป็นเช่นน้ัน
หรือตั้งใจทำให้คนอื่นเสยีหาย ส่วนเล็งเห็นผลคือการคาดหมายได้ว่าผลเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนหรือ รู้ว่า
ทำให้คนอื่นเสียหาย ซึ่งท่านได้กล่าวว่าในกรณีที่รู้รู้ว่าทำให้คนอื่นเสียหายนั้นอาจหมายความว่าไม่ได้
ตั้งใจทำให้คนอื่นเสียหายแต่รู้ว่าการกระทำของตนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นก็ยังทำ ดังนั้น
หากจะให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสรับผิด จำเลยจะต้องนำสืบให้ศาลเห็นว่า เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส 
รู้สำนึกถึงผลหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการกระทำของตน ซึ่งในกรณีนี้คือจะต้องรู้ว่าการให้ผู้ขาย
ใช้แพลตฟอร์มของตนจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าจะทำให้เจ้าของเครื่องหมายได้รับ
ความเสียหายหรือเป็นการเสื่อมสิทธิที่มีอยู่ในเครื่องหมายการค้า หรือเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสมุ่งหมาย
ที่จะก่อความเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจเป็นกรณีที่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสมี
ความมุ่งหมายให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายหรือเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสคาดหมาย
ได้ว่าการอนุญาตให้ผู้ขายใช้แพลตฟอร์มของตนในการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าจะ
เกิดผลเสียหายข้ึนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า 

ความรู้หรือไม่รู้ของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในคำพิพากษาของศาล
สหรัฐอเมริกาหรือการตีความของศาลเยอรมันเองก็ ได้กล่ าวถึงเรื่องนี้ เอาไว้อย่างชัดเจน  
แนววินิจฉัยของศาลสหรัฐอเมริกานั้นจะรับผิดก็ต่อเมื่อจำเลย“รู้ หรือ มีเหตุอันควรรู้”ว่ากำลังละเมิด
เครื่องหมายการค้าและโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจำเลยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการละเมิดที่เกิดข้ึนโดย
เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ผู้ขายรายใดกำลังขายสินค้าลอกเลียนแบบ หรือจำเลยมีพฤติการณ์ที่จงใจไม่
รับรู้ถึงการกระทำละเมิด (Willful Blindness) สำหรับประเทศเยอรมันนั้นโจทก์จะต้องพิสูจน์ถึงการ
กระทำโดยจงใจ (Intentional Act) หรือการกระทำโดยประมาท (Negligent Act) เช่นเดียวกับ
กฎหมายไทย ความรับผิดลำดับรองจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อมกีารละเมิดเครือ่งหมายการค้าโดยบุคคลที่สาม

 
139ไพจิตร ปุญญพันธ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด, พิมพ์

ครั้งที่ 13 (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2553), หน้า 8. 
140 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์, เรื่องเดิม, หน้า 74-75. 
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และจะต้องประกอบไปด้วยด้วยเจตนาของผู้กระทำละเมิดโดยอ้อมซึ่งได้แก่ อีมาร์เก็ตเพลส ที่รู้และ
ประสงค์ถึงองค์ประกอบของการกระทำละเมิด ความรู้ในที่นี้เป็นความรู้ถึงว่าสิ่งที่กระทำน้ัน เป็นการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือหน้าที่  ส่วนคำว่า จงใจ ตามกฎหมายของฝรั่งเศสเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติ 
(Abnormal Behaviour) หรือบุคคลไม่ได้กระทำการบางอย่างที่ควรจะต้องกระทำ ในคดี Internet-
Versteigerung ศาลเยอรมันได้ตัดสินว่า eBay ขาดเจตนาในการละเมิด การกระทำละเมิดเกิดข้ึน
เพราะขาดความรู้ เนื่องจากการเสนอขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
ประมูลสินค้าน้ันได้กระทำลงในโลกออนไลน์ด้วยการใช้กระบวนการอัตโนมัติที่ปราศจากการรับรู้ของ
เจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส  แต่อย่างไรก็ตามศาลก็ไม่ได้วินิจฉัยโดยละเอียดเพียงแต่กล่าวถึงหน้าที่ของ
เจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส ว่าจะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า Kurt M. 
Saunders และ Gerlinde Berger-Walliser วิจารณ์คำพิพากษาน้ีว่าในแง่ของการประกอบธุรกิจแลว้
ได้สร้างความชัดเจนแน่นอนว่าในกรณีใดบ้างที่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจะต้องรับผิด และหน้าที่ในการ
ตรวจตรานั้นจะต้องเป็นกรณีที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจอนุมาน
ได้ว่าหลังจากที่ได้รับการแจ้งจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้วเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส จะต้อง
ตรวจสอบสินค้าที่ถูกกล่าวอ้าง และในกรณีที่เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีการละเมิดจริงก็จะต้องนำสินค้า
นั้นออกจากเว็ปไซต์  

การยกร่างมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแรกเริ่มนั้นได้ยกร่างขึ้นมา
เป็นภาษาอังกฤษ จึงสมควรที่จะใช้ข้อพิจารณาทางประวัติศาสตร์ประกอบการวิเคราะห์ด้วย 
ศาสตราจารย์ศนันท์กรณ์ ได้กล่าวไว้ “ความจริงในการยกร่างมาตรานี้ครั้งแรกผู้ร่างใช้คำว่า 
Intentionally ซึ่งหมายถึงความ “ตั้งใจ” แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็น Wilfully คือ “จงใจ” ด้วยความมุ่ง
หมายจะให้กว้างกว่าต้ังใจเป็นสำคัญ” ดังนั้น คำว่าจงใจในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
จึงถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “Willfully”141 ซึ่งกรณีอาจเทียบเคียงได้กับแนววินิจฉัยของศาลเรื่อง
การจงใจไม่รู้ถึงการกระทำความผิด (Willful Blindness) ในคดี Hard Rock Café Licensing v. 
Concession Services ที่เจ้าของพื้นที่จงใจไม่รับรู้ถึงการกระทำอันเป็นการเลียนแบบที่เกิดข้ึนใน
บริเวณตลาดที่ตนดำเนินการอยู่ อีกทั้งยังเป็นผู้โฆษณาและร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใน
บริเวณตลาด หรืออาจเป็นกรณีที่มีความสงสัยว่าได้มีการกระทำละเมิดและเจ้าของพื้นที่จงใจไม่
ตรวจสอบการกระทำละเมิด 

สำหรับกรณีของประมาทเลินเล่อนั้นประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน
ในมาตรา 276 (2) ว่าบุคคลจะกระทำโดยประมาทหากไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร “A 
person acts negligently if he fails to exercise reasonable care” ส่วนประเทศฝรั่งเศสได้

 
141 เรื่องเดียวกัน, หน้า 74. 
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บัญญัติเรื่องประมาทไว้ในมาตรา 1383 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง ที่บัญญัติว่า “Everyone is 
liable for the damage he causes not only by his intentional act, but also by his 
negligent conduct or by his imprudence” คำว่า imprudence ในที่ นี้ ส ามารถแปล เป็น
ภาษาไทยได้ว่า “ไม่รอบคอบหรือขาดความระมัดระวัง” Kurt M. Saunders และ Gerlinde Berger-
Walliser เห็นว่าประมาทตามกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสนั้นมีความหมายที่ต่างกัน เพราะการใช้ระมัดระวัง
ตามสมควรมีระดับความเข้มข้นที่น้อยกว่าหากเทียบกับความไม่รอบคอบหรือไม่ระมัดระวัง142  

ในทางตำรากฎหมายไทยนั้น ศาสตราจารย์ศนันท์กร โสตถิพันธ์ุ กล่าวถึงเรื่องประมาทในทาง
แพ่งไว้ว่า “หมายถึงบุคคลนั้นมิได้ตั้งใจหรือมุ่งหมายให้เขาเสียหาย คือมิได้ต้ังใจต่อผลหรือไม่เล็งเห็น
ผล แต่ทำไปโดยขาดความระมัดระวัง” โดยต้องเป็น “การไม่ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะ
เช่นนั้นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์”143 ดังนั้น หากต้องการให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสรับผิดฐาน
ละเมิด จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าการอนุญาตให้มีการขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าบน
แพลตฟอร์มของตนโดยผู้ขายนั้น เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสไม่ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะ
เช่นนั้นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ประเด็นคำถามคือ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสควรจะต้องใช้ความ
ระมัดระวังอย่างไรในฐานะที่ตนเป็นเจ้าของพื้นที่บนโลกออนไลน์ที่จะต้องต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ 
ซึ่งจะต้องพิจารณาต่อไปว่า อะไรคือวิสัยและพฤติการณ์เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส ตามกฎหมายไทยการ
พิจารณาเรื่องประมาทเลินเล่อใช้หลักเดียวกับความประมาทเลินเล่อตามมาตรา 59 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งมีการอธิบายเพิ่มเติมจากประเด็นเรื่องวิสัยและพฤติการณ์ว่า “ผู้นั้นอาจใช้ความ
ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่” ศาตราจารย์ศนันท์กรณ์ ได้ให้แนวทางว่าการพิจารณาใน
เรื่องนี้จะต้องสมมติบุคคลข้ึนมาคนหนึ่งในลักษณะที่เป็ นนามธรรม เพื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย แล้วพิจารณาว่าหากบุคคลที่สมมตินั้นอยู่ในสภาพการณ์เดียวกับที่บุคคลที่
ก่อให้เกิดความเสียหายได้ก่อความเสียหายข้ึน บุคคลที่สมมติน้ีจะทำอย่างไร หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
หากในสภาพการณ์เดียวกัน บุคคลที่สมมติจะไม่ทำเช่นที่ผู้ก่อความเสียหายทำก็จะต้องถือว่าผู้ก่อ
ความเสียหายนั้นประมาท144 ดังนั้น จะต้องสมมติเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสข้ึนมา เพื่อเปรียบเทียบกับ 
เจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส ที่อนุญาตให้ผู้ขายขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า แล้วพิจารณาว่าใน
สภาพการณ์ที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าอยู่บนตลาดออนไลน์เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสที่สมมติข้ึน
จะทำอย่างไร หากเจ้าของอีมารเ์ก็ตเพลสที่สมมติข้ึนไม่ทำเหมือนดังที่เจา้ของอีมาร์เก็ตเพลสที่อนุญาต
ให้ผู้ขายขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าทำ ก็จะต้องถือว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสที่อนุญาตให้

 
142 Kurt M. Saunders and Gerlinde Berger-Walliser, op. cit., p. 62.  
143 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์, เรื่องเดิม, หน้า 78. 
144 เรื่องเดียวกัน, หน้า 82. 
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ผู้ขายขายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าประมาทเลินเล่อ ซึ่งศาลจะต้องเป็นผู้สมมติเจ้าของ  
อีมาร์เก็ตเพลสนี้ข้ึนมาซึ่งจะต้องพิเคราะห์ตามพฤติการณ์โดยอาศัยหลักเหตุผลและอยู่บนพื้นฐานทาง
กฎหมายว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส ที่ถูกสมมติข้ึนน้ันควรจะต้องกระทำอย่างไร  

ประเด็นคือ อะไรคือสิ่งที่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสพึงกระทำเมื่อพบว่าบนแพลตฟอร์มของตน
นั้นได้ถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจาก
การศึกษาคดีที่เกิดข้ึนในต่างประเทศพบว่าพฤติการณ์แห่งคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลนั้นมีหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งหากเกิดคดีข้ึนในประเทศไทย ศาลจะต้องพิเคราะห์ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี โดยส่วนใหญ่
แล้วข้อพิพาทที่พบในต่างประเทศมักมีข้อเท็จจริงที่สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. มีการจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสและเจ้าของ 
อีมาร์เก็ตเพลสได้รับการแจ้งว่ามีการละเมิดแต่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสไม่ระงับการเข้าถึงสินค้าที่เสนอ
ขายหรือลบรายการเสนอขายที่เป็นละเมิด 

2. มีการจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสแต่เจ้าของ 
อีมาร์เก็ตเพลสไม่ได้ตรวจตราการละเมิดเครื่องหมายการค้า 

3. มีการจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสและเจ้าของ 
อีมาร์เก็ตเพลสได้รับการแจ้งว่ามีการละเมิด เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสมีโปรแกรมหรือกระบวนการ
ตรวจสอบสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า 

4. มีการจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสและเจ้าของ 
อีมาร์เก็ตเพลสได้รับการแจ้งว่ามีการละเมิด แต่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสยังคงมีบทบาทที่สำคัญในการ
จำหน่ายสินค้าโดยการจัดหาเครื่องมือทางการตลาดหรือการบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าของผู้ขาย 
และยังคงกระทำการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแม้จะได้รับการแจ้งเตือนจากโจทก์ 

หากเป็นกรณีประมาทเลินเล่อที่เกิดข้ึนในประเทศไทยนั้น โดยมากแล้วศาลจะวินิจฉัยว่า
จำเลยคือใคร และจำเลยได้กระทำตามหน้าทีท่ี่จะต้องกระทำหรือไม่ ประกอบการกับการพิเคราะห์ว่า
จำเลยได้ใช้ความระมัดระวังให้สมกับสถานะหรือหน้าที่ที่จำเลยมีอยู่หรือไม่ เช่น จำเลยเป็นธนาคาร
พาณิชย์หรือเป็นแพทย์ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่วิชาชีพ คำพิพากษาที่น่าสนใจ ได้แก่ 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1795/2541 การที่ธนาคารเป็นผู้รับฝากเงินเป็นอาชีพโดยหวังผลประโยชน์ในการ
เอาเงินฝากของผู้ฝากไปหาประโยชน์จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ
ตรวจสอบลายมือช่ือผู้จ่ายว่าเหมือนลายมือช่ือที่ให้ตัวอย่างไว้แก่ธนาคารหรือไม่  เมื่อไม่ปรากฏว่า
ธนาคารใช้ความระมัดระวังและความรู้ความชำนาญดังกล่าวโดยได้จ่ายหรือหักเงินบัญชีเงินฝากของ
ผู้เสียหายให้บุคคลอื่นไปถือได้ว่าธนาคารประมาทเลินเล่อ145 

 
145 คำพิพากษาฎีกาที่ 1795/2541 (ส่งเสริม), หน้า 142. 
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คำพิพากษาฎีกาที่ 2738/2554 จำเลยประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อันเป็นกิจการที่
ประชาชนไว้วางใจพนักงานของจำเลยต้องมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบลายมือช่ือเป็นพิเศษยิ่ง
กว่าคนทั่วไปหากละเอียดรอบคอบย่อมเห็นความแตกต่างและทราบได้ว่าเป็นลายมือช่ือปลอม146 

คำพิพากษาฎีกาที่ 292/2543 การที่ผู้ทำละเมิดเป็นแพทย์เช่ียวชาญด้านศัลยกรรมด้าน
เลเซอร์ผ่าตัดมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์พิเศษแต่กลับผ่าตัดโดยไม่ใช้
ความระมัดระวังและไม่แจ้งให้ผู้ป่วยทราบข้ันตอนในการรักษาระยะเวลาและกรรมวิธีในการรักษาจน
เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายนับเป็นความประมาทเลินเล่อของแพทย์ดังกล่าวถือว่าแพทย์
นั้นได้ทำละเมิดจำต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย147 

จากการศึกษาไม่ปรากฏคำพิพากษาฎีกาไทยที่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลนิเลอ่ของเจ้าของ 
อีมาร์เก็ตเพลสโดยตรง มีแต่แนวคำพิพากษาของศาลฝรั่งเศสที่วินิจฉัยว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส 
กระทำการโดยประมาทในคดี LVMH v. eBay ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีคือ 

1. eBay ได้มีส่วนช่วยเหลืออย่างมากในการจำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์

ลอกเลียนแบบ 

2. eBay ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าธุรกิจของตนนั้นจะไม่เป็นการ

ประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทอื่น 

3. eBay ปฏิเสธที่จะใช้มาตรการที่มปีระสทิธิภาพเพื่อต่อสูก้ับการละเมิดเครือ่งหมายการค้า 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าศาลไทยมักพิเคราะห์ความประมาทเลินเล่อโดยยึดโยงอยู่กับสถานะ
ของจำเลย กล่าวคือศาลจะพิจารณาว่าจำเลยคือใครเสียก่อน หากมีกรณีฟ้องร้องกันข้ึนศาลอาจจะ
ต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสคือใครและมีหน้าที่อย่างไร ศาลต่างประเทศมีมุมมอง
ต่อประเด็นเรื่องสถานะของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส เช่น ประเทศฝรั่งเศสมองว่าอีมาร์เก็ตเพลส เป็น
มากกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต อย่างเช่นคดี Hermès v. eBay ที่ศาลฝรั่งเศสเห็นว่า eBay เป็น
มากกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) เพราะยังเป็นผู้ขายทอดตลาด
ออนไลน์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้ eBay มีหน้าที่ที่จะต้องไม่ให้เว็บไซต์ของตนเป็นพื้นที่สำหรับใช้ไป
ในทางที่ผิดกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือจะต้องไม่มีสินค้าลอกเลียนแบบขายอยู่บนเว็บไซต์ของตน 
หน้าที่ของอีมาร์เก็ตเพลสย่อมมีมากกว่าการนำข้อมูลที่เป็นการละเมิดออกจากพื้นที่ให้บริการของตน
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน แต่ยังรวมไปถึงหน้าที่ในการที่จะทำให้แน่ใจว่าในพื้นที่ให้บริการของตนนั้น
จะต้องไม่ถูกใช้ไปในวัตถุประสงค์ที่เป็นการละเมิด กล่าวคือ จะต้องไม่ปล่อยให้ผู้ใช้บริการที่เป็น

 
146 คำพิพากษาฎีกาที่ 2738/2554 (สำนักงานศาลยุติธรรม), หน้า 75. 
147 คำพิพากษาฎีกาที่ 292/2543 (ส่งเสริม), หน้า 677. 
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เจ้าของร้านค้าบนแพลตฟอรม์ของตนจำหน่ายสนิค้าที่เปน็การละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 
ในทำนองเดียวกับศาลจีนที่วินิจฉัยว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รู้ (Know) หรือควรจะได้รู้ (Should 
Have Known) ว่าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้กระทำการอันใดที่เป็นการละเมิดสิทธิทางแพ่งของคน
บุคคลอื่นต้องใช้มาตรการที่จำเป็นในการป้องกันการกระทำละเมิด ซึ่งหากมิได้ใช้มาตรการที่จำเป็น 
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตรวมถึง อีมาร์เก็ตเพลส อาจต้องร่วมกันรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการ
กระทำที่เป็นละเมิดที่เกิดจากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นด้วย  

จากการศึกษาแนววินิจฉัยของศาลต่างประเทศพบว่า อย่างน้อยที่สุดเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส
จะต้องดำเนินการบางอย่างเมื่อเกิดเหตุการณ์ละเมิดเครื่องหมายการค้าบนแพลตฟอร์มของตนเอง 
เพราะหากพิจารณาจากลักษณะของการดำเนินธุรกิจจะเห็นได้ว่าเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส เป็นเจ้าของ
พื้นที่บนโลกออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์ ที่สินค้าต่าง ๆ นั้นถูกนำมาเสนอขายโดยผู้ใช้บริการ แม้เจ้าของ 
อีมาร์เก็ตเพลสจะไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ทางกายภาพแต่แพลตฟอร์มนี้ได้รับประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ใช้บริการของตนด้วย โดยการหักส่วนแบ่งจากยอดขายสินค้าทุก
ช้ินที่ถูกจำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์ม และขณะเดียวกันตนเองก็ได้เปน็ผู้ทีด่ำเนินกิจกรรมทางธุรกจิไม่ว่า
จะเป็นการจัดกิจกรรมสง่เสรมิการขาย ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มให้เป็นที่รูจ้กัและเสนอขายสินค้าให้
แพร่หลายไปยังผู้ซื้อ ดังนั้น จึงมีหน้าที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยมิอาจนิ่งเฉยหรือปล่อยปละ
ละเลยให้มีการกระทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าได้ต่อไปและจากการศึกษานโยบายที่แพลตฟอร์ม
ได้ประกาศไว้บนหน้าเว็ปไซต์พบว่าแพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลส จะกำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจ
ว่าตนไม่สนับสนุนการกระทำที่ฝ่ าฝืนต่อกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้าและยังได้สร้างกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้ขายที่สมัครเข้าใช้บริการขายสินค้าทราบว่า
แพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้มีการจำน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า แต่นั่นก็เป็นเพียงการ
แสดงออกด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่ในแง่ของการปฏิบัติแพลตฟอร์มจะดำเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการลบสินค้าออกจากรายการเสนอขาย ถูกจำกัดการได้รับสิทธิพิเศษของบัญชี 
บัญชีถูกระงับและยกเลิก หรือแม้แต่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย แต่น่ันก็เป็นเพียงการปฏิบัติหลังจาก
ได้รับการแจ้งจากผู้ ใช้บริการแล้วเท่านั้น จึงอาจไม่เพียงพอที่จะยับยั้งการละเมิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังเป็นการพลักภาระให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการที่จะต้องค้นหาการ
ละเมิดด้วยตนเอง ทั้งที่สภาพแวดล้อมของการจำหน่ายสินค้าบน แพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลสนั้นมี
ผู้ขายสินค้าและจำนวนสินค้าจำนวนมาก   

ศาลไทยก็จะต้องมีมโนทัศน์ในทางกฎหมายในแบบเดียวกันนี้ เพียงแต่ในกรณีของประมาท
เลินเล่อนั้นมักเกี่ยวข้องอยู่กับมาตรฐานการใช้ความระมัดระวัง มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ของไทยนั้นมีที่มาจากประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันซึ่ง กรณีของประมาทเลินเล่อนั้นใช้
มาตรฐานของการใช้ความระมัดระวังตามสมควร (Reasonable Care) ศาลไทยจึงอาจวินิจฉัยโดยใช้
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มาตรฐานตามอย่างของประเทศเยอรมนีได้ โดยพิจารณาถึงมาตรการที่จำเลยใช้ในการป้องกันไม่ให้มี
การละเมิดเครื่องหมายการค้าและมาตรการที่ใช้นั้นเพียงพอจนถึงระดับที่ถือว่าจำเลยได้ ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรแล้วหรือไม่ ซึ่งเป็นดุลยพินิจของศาลโดยแท้ที่จะวินิจฉัยว่าจำเลยอาจใช้ความ
ระมัดระวังเช่นว่าน้ันได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ 



บทท่ี 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 ในยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมาก รูปแบบของการค้าขายสินค้าได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู่ในตลาดที่จำหน่ายสินค้าแห่งความเป็นจริงไปเป็นตลาดออนไลน์ แม้การ
จำหน่ายสินค้ารูปแบบนี้ทำใหเ้กดิความคล่องตัวในการซือ้ขายสินค้าและช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ซื้อผู้ขายไม่ว่าการจัดส่งสนิค้าหรอืการชำระเงินผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่หากผู้ขายได้นำ
สินค้าที่ถูกกฎหมายหรือไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายก็จะทำให้เกิดปัญหาในทางกฎหมาย
ข้ึนมา โดยหลักแล้วการที่ผู้ขายกระทำการเช่นน้ีย่อมมีความผิดในฐานะผู้กระทำละเมิดต่อผู้ทรงสิทธิ
ในเครื่องหมายการค้า ผู้ขายอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาได้ ประเด็นปัญหาคือเจ้าของ  
อีมาร์เก็ตเพลสซึ่งเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ตลาดออนไลน์ให้กับผู้ขายจะต้องรับผิดโดยจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายในทางแพ่งด้วยหรือไม่ โดยอาศัยหลักกฎหมายใดเป็นพื้นฐานของความรับผิด เพราะหาก
พิจารณาจากพฤติการณ์แล้วเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสไม่ได้เป็นผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยตรง 
เป็นแต่เพียงผู้ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายในอันที่จะนำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจัด
แสดงบนพื้นที่ของตนเท่านั้น จากพฤติการณ์แห่งการละเมิดเครื่องหมายการค้าดังที่ได้กล่าวมาน้ันดู
เสมือนหนึ่งว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจะต้องรับผิดเพื่อการละเมิดที่กระทำลงโดยผู้ขาย เพราะเจ้าของ
อีมาร์เก็ตเพลสไม่ได้กระทำละเมิดด้วยตนเองซึ่งเป็นความรับผิดของบุคคลผู้หนึ่งในการกระทำละเมิด
ของบุคคลอีกผู้หนึ่งที่มีความสัมพันธ์ในทางกฎหมายต่อกัน (Vicarious Liability) เช่น นายจ้างกับ
ลูกจ้าง ตัวการกับตัวแทน ผู้จ้างทำของกับผู้รบัจา้งทำของ หรือบิดามารดากับผู้เยาว์หรือผูวิ้กลจริต แต่
เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสกับผู้ขายสินค้าไม่ได้มีความสัมพันธ์ในทางกฎหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
ได้กล่าวมาเลยแม้แต่น้อย หรือกรณีอาจดูเสมือนว่าเป็นกรณีที่มีบุคคลหลายคน ซึ่งในที่นี้ได้แก่ 
เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส และผู้ขายได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิด หรือ
อาจเป็นกรณีที่เจา้ของอีมารเ์กต็เพลสยุยงสง่เสรมิหรอืช่วยเหลอืในการทำละเมิด ที่อาจนำมาตรา 432 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ได้ แต่พฤติการณ์โดยส่วนใหญ่แล้วก็มักไม่ปรากฏว่า
เจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส ร่วมมือรว่มใจกับผูข้ายในการนำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่าย 
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กรณีมักเป็นแต่เพียงการที่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสไม่รู้ถึงการกระทำละเมิดดังกล่าวหรือรู้แต่ไม่ได้ใช้
มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันไม่ให้มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าซ้ำ ในระบบกฎหมายไทยนั้น
บทบัญญัติที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดคือ มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่
บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี 
แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด
จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ประเด็นมีว่ามาตรา 420 นี้เป็นความรับผิดของบุคคลในการ
กระทำของตนเอง ที่จะต้องมีการกระทำที่เป็นความผิด (Fault) ซึ่งได้แก่ ความจงใจหรือประมาท
เลินเล่อของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
คำถามที่ตามมาคือการกระทำของเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ ดังนั้นมาตรา 420 จะสามารถนำมาปรับใช้ในกรณีที่ผู้ขายได้ละเมิดเครื่องหมายการค้าบน
พื้นที่ออนไลน์ของเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส ได้หรือไม่เพียงใดน้ันจึงเป็นประเด็นที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้
ความสนใจ 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้ผู้เขียนได้ตั้งประเด็นในการศึกษาซึ่งเป็นโจทย์วิจัยหลักของ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ หลักเกณฑ์ความรับผิดทางแพ่งของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสในกรณีที่ผู้ขายสินค้า
ได้นำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่ายบนอีมาร์เก็ตเพลส ที่เหมาะสมกับระบบกฎหมาย
ไทยนั้นควรเป็นอย่างไร โดยผู้เขียนได้ต้ังสมมติฐานว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสควรจะต้องมีความรับผิด
ฐานละเมิดในการกระทำของตนเองตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิธีการ
ค้นหาคำตอบสำหรับโจทย์วิจัยหลักคือการศึกษาทฤษฎีกฎหมายลักษณะละเมิดที่เกี่ยวข้อง และ
การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ โดยได้ศึกษากฎหมายและบรรทัดฐานของศาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอีมาร์เก็ตเพลส ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกศึกษาตัวอย่างการปรับใช้
กฎหมายของศาลใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส และ
ประเทศจีน โดยผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ผลและจะได้จัดทำเป็นข้อเสนอแนะดังจะได้กล่าวต่อไปใน
หัวข้อ 5.2  
 จากการศึกษาพบว่าการที่จะให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสรับผิดในฐานละเมิดและต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้นในทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเชิงทฤษฎีหรือบรรทัดฐานที่ศาล
ต่างประเทศได้วางเอาไว้ยอมรับว่ามีฐานในทางกฎหมายที่จะเรียกให้ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสรับผิด
ในทางแพ่งได้ในฐานะที่เป็นผู้ละเมิดลำดับรอง (Secondary Infringer) เพียงแต่ฐานในทางกฎหมายมี
ความแตกต่างกันออกไปตามระบบกฎหมาย ในประเทศสหรัฐอเมริกาศาลได้พัฒนาหลักกฎหมายที่
เรียกว่าความรับผิดแบบมีส่วนร่วม (Contributory Liability) ส่วนศาลเยอรมันและฝรั่งเศสปรับใช้
ประมวลกฎหมายแพ่ง โดยการวินิจฉัยถึงการกระทำของจำเลยที่เป็นเจ้าของ อีมาร์เก็ตเพลส ว่าจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ ประเทศจีนนั้นบัญญัติกฎหมายข้ึนมาเฉพาะเพื่อแก้ปัญหา มีการกำหนดให้ 



 114 

เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสต้องรับผิดหากจงใจให้การอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ ขนส่ง เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จากการศึกษาผู้เขียนมีความเห็นว่า
สำหรับประเทศไทยแล้ว การพัฒนาหลักความรับผิดแบบมีส่วนร่วมตามอย่างสหรัฐอเมริกาหรือการ
บัญญัติกฎหมายเป็นการเฉพาะไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากเหตุผลประการแรกคือกฎหมาย
ไทยไม่มีข้อความคิดทางกฎหมายเรื่องความรับผิดแบบมีส่วนร่วมนี้อยู่เลยจึงเป็นการยากที่จะให้ศาล
พัฒนาต่อยอดแนวความคิดนี้ หรือการบัญญัติกฎหมายเป็นการเฉพาะตามอย่างประเทศจีนก็จะเกิด
ปัญหาเรื่องการคัดเลือกกฎหมายที่จะนำมาแก้ไข แนวทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุดคือการคือ 
การปรับใช้มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปเรื่องความรับ
ผิดเพื่อการละเมิดสำหรับการกระทำของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส เอง ตามแนวทางของประเทศ
เยอรมนีและฝรั่งเศส เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์หรือระบบ
ประมวลกฎหมายลายลักษณ์อักษร การแก้ปัญหาจึงกระทำได้โดยการปรับใช้บทบัญญัติที่มีอยู่แล้ว 
โดยให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสรับผิดในการกระทำของตนเอง ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าจะปรับใช้มาตรา 420 
แก่กรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอีมาร์เก็ตเพลสที่ กระทำลงโดยผู้ขายได้อย่างไร 
 หลักเกณฑ์วินิจฉัยความรับผดิของเจ้าของอมีาร์เก็ตเพลสในศาลต่างประเทศน้ันเห็นตรงกันว่า 
หากมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจะต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  
มิอาจนิ่งเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายได้ ศาลสหรัฐอเมริกากล่าวว่าหากเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส  
รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าผู้ขายละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยความรู้นั้นต้องเป็นความรู้ที่เฉพาะเจาะจง
มิใช่เป็นความรู้แบบทั่วไป ส่วนในภาคพื้นยุโรปนั้นความรู้หรือไม่รู้นี้สามารถเทียบได้กับการกระทำโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่อ เมื่อรู้หรือมีเหตุอันควรรู้แล้วก็จะต้องพิจารณาต่อไปว่า เจ้าของอีมาร์เก็ต
เพลสได้ตอบสนองอย่างไรต่อการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เกิดข้ึนนั้นอย่างไร ในประเด็นนี้ศาลแต่
ละประเทศได้ใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเป็นกรณีไป ซึ่งจากการศึกษาพบว่าคดีที่
เกิดข้ึนน้ันเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสได้ใช้มาตรการบางอย่างเพื่อจัดการกับปัญหาการละเมิดเครื่องหมาย
การค้า ซึ่งประเด็นอยู่ที่ว่ามาตรการที่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสได้ใช้นั้นมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือได้ทำตามหน้าที่ที่ควรจะต้องกระทำในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ออนไลน์แล้ว
หรือไม่ มาตรการต่าง ๆ ที่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสใช้ ได้แก่ การนำผู้ขายออกจากแพลตฟอรม์เมื่อได้รับ
การแจ้งเตือนโดยไม่ชักช้า มีระบบเพื่อค้นหาว่าผู้ขายรายใดกำลังละเมิดเครื่องหมายการค้า ไม่
แสวงหาประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ตนเรียกเก็บจากผู้ขาย ในกฎหมายเยอรมันเน้นถึงหน้าที่เหล่าน้ี 
ในฐานะที่ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสมีหน้าที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยแนวทางของประเทศ
เยอรมนีนั้นได้เพิ่มหน้าที่ของ เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสว่ามีหน้าที่ในการตรวจตราและป้องกันการละเมิด
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอีก ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันล่วงหน้า ส่วนประเทศฝรั่งเศสเน้นเรื่องการละเลยไม่
ทำหน้าที่ของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสโดยหน้าที่นั้นคือ การทำให้แน่ใจว่าผู้ขายจะไม่ใช้แพลตฟอร์มของ
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ตนไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น การที่ไม่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ขายในด้านการขายและ
การตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ รวมถึงต้องมีหน้าที่ตรวจสอบการกระทำความผิด หาก
ไม่ได้ใช้มาตรการดังกล่าวศาลฝรั่งเศสเห็นว่าเป็นกรณีของการประมาทเลินเล่อและละเว้นไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ ซึ่งเป็นการกระทำทีม่ีความผิด (Fault) แนววินิจฉัยของศาลจีนก็เน้นเรื่องการทำหน้าที่ของ
เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลส ในการตรวจตราสินค้าที่ผิดกฎหมาย แต่หน้าที่นั้นมีความเข้มข้นที่น้อยลงไป 
กล่าวคือ ศาลเห็นว่าเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสไม่จำต้องตรวจสอบสินค้าทุกช้ินที่อยู่บนเว็บไซต์ของตน 
และศาลเห็นว่าการนำข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์นั้นยังไม่
เพียงพอ แต่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมอีกเช่น การลดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ขายหรือสั่งห้ามไม่ให้
ผู้ขายใช้บริการแพลตฟอร์มของตนอีกต่อไป จากการศึกษาพบว่าพฤติการณ์ที่ปรากฏอยู่ในคดีที่ข้ึนสู่
ศาลต่างประเทศไทยสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้ดุลยพินิจของศาลเพื่อพิจารณาถึงเรื่อง
หน้าที่ของเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสในการจัดการกับปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าว่าได้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่ สำหรับแนวทางในการปรับใช้มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของไทยนั้นจะเป็นอย่างไร ผู้เขียนจะได้เสนอแนะแนวทางในการปรับใช้ในหัวข้อ 5.2 
และเสนอแนะในด้านนโยบายที่ เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าบน
แพลตฟอร์มอีมาร์เก็ตเพลส ในหัวข้อ 5.3 ตามลำดับ ต่อไป 
 

5.2 ข้อเสนอแนะในการปรับใช้มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
 ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางในการปรับใช้มาตรา 420 ในกรณีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้ 

 
5.2.1 องค์ประกอบของมาตรา 420 ควรปรับใช้ ดังนี้ 
คำว่า “ผู้ใด” ตามมาตรา 420 ในที่นี้ให้หมายความถึง เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสซึ่งโดยมากแล้ว

เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ 
คำว่า “จงใจ” ตามมาตรา 420 นี้อาจหมายถึงพฤติการณ์ในกรณีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิด

เครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้  
พฤติการณ์ที่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสได้ช่วยโฆษณาสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าบน

แพลตฟอร์มของตนเองและได้ขยายการโฆษณาสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ 
เพื่อเพิ่มจำนวนผู้พบเห็นสินค้า เช่น Facebook, Instagram, Google โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า
สินค้าน้ันเป็นสินค้าที่ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า ซึ่งความรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ในที่นี้ อีมาร์เก็ตเพลส 
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พิจารณาจากราคาสินค้าแบรนด์เนมสท์ี่มีราคาต่ำกว่าราคาสินค้าจริงเปน็อย่างมาก เช่นราคาสินค้าจริง
อยู่ที่ 50,000 บาทแต่ราคาสินค้าลอกเลียนแบบ อาจอยู่ที่ 2,000 บาท ซึ่งไม่อาจเป็นไปได้เลยว่าจะ
เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้การจงใจอาจหมายความรวมถึงเมื่อได้รู้ว่าผู้ค้ารายใดได้มี
การจำหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้าปลอมที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นจากการร้องเรียนจาก 
ผู้ทรงสิทธิเองหรือผู้ซื้อสินค้า แต่เมื่อได้รู้เช่นว่านั้นแล้วแต่อีมาร์เก็ตเพลสก็มิได้ใช้มาตราการที่
เหมาะสมเพียงพอที่จะเป็นการขจัดสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าเพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายบน
แพลตฟอร์มอีกต่อไป รวมไปถึงการที่เมื่ออีมาร์เก็ตเพลสนั้น ได้รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าบนแพลตฟอร์ม
ของตนนั้นมีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยผู้ขายแล้ว แต่มิได้มีการตรวจตรา
สอดส่องพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อระงับเหตุการณ์ละเมิด
นัน้ ก็ให้ถือว่าเป็นการละเมิดต่อหน้าที่ที่ต้องดูแลมิให้แพลตฟอร์มของตนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระทำละเมิด เป็นต้น  

คำว่า “ประมาทเลินเล่อ” ตามมาตรา 420 ในที่นี้ให้หมายความถึงวิสัยและพฤติการณ์ที่ไม่ได้
ใช้ความระมัดระวัง เช่น เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าที่ละเมิด
เครื่องหมายการค้า การอนุญาตให้ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ละเมดิเครื่องหมายการค้าเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยไม่พิจารณาว่าสินค้าเหล่านั้นของผู้ขายเป็นสินค้าที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
หรือไม่ รวมไปถึงพฤติการณ์ที่เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสไม่ได้เรียกให้ผู้ขายแสดงหนังสือรับรองความ
ถูกต้องแท้จริงของสินค้าที่นำมาจำหน่ายตั้งแต่ข้ันสมัครเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม เพื่อทำให้แน่ใจว่า
แพลตฟอร์มของตนนั้นมิได้ 

คำว่า “โดยผิดกฎหมาย” กฎหมายในกรณีนี้คือกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าเป็น
ความผิดกฎหมาย ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 หรือมาตรา 
108-111 ตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความเสียหายแก่บุคคลอื่น และบุคคลอื่นใน
กรณีนี้ก็คือ ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าน้ัน ๆ ทั้งที่เป็นผู้ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้
เดียวหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกละเมิด  

ทั้งนี้ ศาลอาจพิจารณาจากพฤติการณ์อื่น ๆ ประกอบโดยต้องมีการพัฒนาหลักกฎหมายโดย
ศาลให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลให้มีรูปแบบการกระทำละเมิดที่แตกต่าง และ
หลากหลายมากกว่าในอดีต และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเพื่อ
ส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจออนไลน์โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายกล่าวคือ การดำเนินธุรกิจที่
เคารพต่อสิทธิที่กฎหมายรับรองของบุคคลอื่น  
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5.3 ข้อเสนอแนะด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 

นอกจากการที่ศาลจะบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อคุ้มครองสิทธิทางแพ่งของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าแล้ว ก็ยังมีความจำเป็นที่หน่วยภาครัฐและเอกชนที่จะต้องประสานความร่วมมือ
กันเพื่อคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วยเช่นกัน ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้ หน่วยงานภาครัฐซึ่ง
ได้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้
เกิดการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์รวมทั้งให้ความคุ้มครอง
และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสารถในการแข่งขันทางการค้าและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยหนึ่งในอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ คือการ
พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไป และอีกหนึ่งภารกิจก็คือส่งเสริมการ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทำโดยบูรณาการความร่วมมือ
กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซของประเทศ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจ
เป็นแกนหลักในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกรม โดยจัดให้มีการหารือแนวทางใน
การกำหนดมาตรการในการดำเนินธุรกิจของอีมาร์เก็ตเพลส ซึ่งอาจเรียกให้เจ้าของแพลตฟอร์ม 
อีมาร์เก็ตเพลสเข้ามาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพียงพอในการเพื่อให้เกิด
มาตรฐาน ที่จะใช้เป็นแนวทางให้เจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานหลักการเดียวกัน 
นอกจากนี้เพื่อเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านเทคนิคที่ อีมาร์เก็ตเพลสจะสามารถจัดให้มีข้ึน
สำหรับการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยอาจนำผลที่ได้จากการหารือมากำหนดเป็น
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าบน
แพลตฟอร์มอีมาร์เกต็เพลส โดยอาจแยกเป็นกรณีเฉพาะสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทาง
ปัญญา และเจ้าของอีมาร์เก็ตเพลสก็จะต้องนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปตั้งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขใน
การเข้าใช้บริการให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตาม อีกทั้งอีมาร์เก็ตเพลสจะต้องไม่สร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นการ
ปฏิเสธความรับผิดดังเช่นที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลที่ตามมาจะทำให้ปรากฏแนวทางที่ชัดเจนใน
การจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว และหากภายหลังต่อมาปรากฏว่าอีมาร์เก็ตเพลสได้ละเลยไม่ได้ใช้
มาตรการที่จำเป็น ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็อาจจะนำไปเป็นฐานในการดำเนินคดีทางแพ่ง
เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากอีมาร์เก็ตเพลสได้ และเนื่องด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้มีอำนาจ
หน้าที่ครอบคลุมไปถึงการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งหากมีเกณฑ์ทาง
กฎหมายที่ชัดเจนย่อมทำให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าน้ันมี
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การพัฒนาต่อยอด ซึ่งอาจลดจำนวนคดีความในศาลและประหยัดเวลาลงได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความ
ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีตามกฎหมายข้ึน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สิทธิของเจ้าของเครือ่งหมายการค้าได้รบั
ความคุ้มครองอย่างเพียงพอ ตามเจตนารมณ์ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
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