ประเด็น ที่ น่ าสนใจในการปกป้ องเครื่ อ งหมายการค้ าที่ มี ชื่ อ เสี ย งแพร่ห ลายทัว่ ไป (Well-known
Mark) ในบริ บทของกฎหมายไทยและอื่นๆ สู่ความเชื่อมโยงในยุค 4.0
บทคัดย่อ
ในยุค 4.0 หรือยุคที่ขอ้ มูลข่าวสารเชื่อมโยงการสื่อสารที่ทําให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทัวโลก
่
ผ่านระบบเทคโนโลยีส่อื สาร เครื่องหมายการค้ากลายเป็ นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้กบั สินค้าและบริการซึง่ การแข่งขันทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตตลาดกว้างขวางมากขึน้ เป็ น
ทวีคูณ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ เป็ นสิง่
สําคัญในการสร้างฐานในการปกป้องความสามารถในการแข่งขันของเจ้าของเครื่องหมายการค้านัน้ ซึ่งใน
การคุ้มครองจะมีทงั ้ ส่ วนบริบ ทของตัวบทกฎหมายและการบังคับ ใช้ก ฎหมายดังกล่ าว ในขณะเดียวกัน
นอกจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายในทางกฎหมายแล้ว ผลกระทบของ
ความเชื่อมโยงของสังคมในบริบทอื่นๆ ส่งผลต่อตัวสินค้าและบริการนัน้ เองก็ตอ้ งนํามาพิจารณาเพื่อปกป้อง
ชื่อเสียงของเครือ่ งหมายการค้าและสร้างศักยภาพทางการแข่งขันต่อตัวสินค้านัน้ ด้วย
Abstract
In the 4.0 or the information communication linkage era, access to data can proceed
quickly worldwide via communication technology. While the market becomes intensively competitive
and expanding its potentiality extensively, Trademark is a significant tool in building
competitiveness for goods and services. Protecting trademark especially in “The Well-known Mark”
is key significant factor to provide protective base toward competitiveness for the trademark owner.
The trademark protection comes in terms of legal context and legal enforcement. While the
protection via judicial system, Now, with the effect of social linkage through other contexts will
directly affect those goods and services, where have to be taking into consideration in order to
protect the reputation of the trademark and build competitiveness on the product itself.
The connection between trademark also with ‘Well-known mark” and brand are vital and
inevitable since the trademark is a symbol that used for indicative of those goods and services
under the brand. Most of all countries over the world provide protections toward Trademark law
under its intellectual property right. The safeguard of protections under the Intellectual property law
complied from “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights” or TRIPs
agreement, a multilateral Agreement of the International on the Rights of the intellectual property
relating to trade under WTO promise. In Thailand, the Well-known marks are governed by
Trademark Act B.E. 2534, a state law implemented under obligation to TRIPs agreement. The first
trademark statute is enacted in 1991 and the most recent amendment is in 2016. Under the

Trademark act, the Well-known mark is applicable to interpretation of well-known mark qualification
in article 8 (10), and The Supreme court judgement defined the well-known mark by applying,
mutatis mutandis, the article 16.2 1nd article 16.3 of TRIPs agreement, providing protection through
‘The Well-known mark’ ascertain the infringements of trademark under dilution by “Blurring” and/or
“Tanishment”; actions against any use of that mark that dilutes the distinctive quality of that mark,
which have to provide certain proofs and showing actual damages caused confusion among
consumers, each dilutes the distinctive quality of the mark to the court. The Supreme court also
provided the concept of ‘due cause’ compare to ‘rights to use the same marks in good faith’ as
exemption toward infringing ‘The Well-known mark’ as to provide justice and fair uses for
trademark usages.
While trademark legal protection is limited to Thailand jurisdiction is preliminary due to
sovereignty and territory principle, the necessity of trademark protection turns out to be crossedcountry safeguard due to borderless form of development in trade and services and economy
toward online channel and unconventional communication technology. With the advancement in
logistics and transportations, international collaboration such as free trade areas and economic
community like AEC (ASEAN Economic Community) increase needs of international legal
enforcement collaboration and protection through the well-known mark. For example, in ASEAN,
there is the ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC), a sectoral
group concerted efforts to improve the regional framework of policies and institutions relating to
intellectual property including well-known mark. In addition to protecting well-known mark may
involve with many other issues, which are not in the legal contexts, due to sanctions caused by
social linkage momentums. Those issues are massive dependent on protecting trademark for the
next coming era, 4.0 age. 2
1. บทนํา
ภายใต้ พ ลวัต ความเชื่อ มโยงอย่ างไร้พ รมแดน การแข่ง ขัน ของผู้ป ระกอบการตลาดโลกที่ม ีก าร
เชื่อมโยงจากการสื่อสาร, อินเทอร์เนต การซือ้ ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย
ส่ ง ผลให้ส ิน ค้าและบริก ารของตนมีค วามเชื่อ มโยงทัว่ โลก ทํ าให้ เครื่อ งหมายการค้า (Trademark) เป็ น
เครื่องมือสําคัญในการสร้างความสามารถทางการแข็งขันให้กบั ยีห่ ้อสินค้า (Brand) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า
แบรนด์ของตน ซึง่ เป็ นปจั จัยสําคัญการการสร้างความแข็งแกร่ง และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้กบั สินค้า
และผลิตภัณฑ์ของตน

มูลค่าของเครื่องหมายการค้าในตลาดโลกมีมลู ค่ามหาศาล ถึงขนาดมีการตีมลู ค่าสินทรัพย์ของตรา
สิน ค้ าเพีย งอย่างเดีย วให้ ก ับ กิจ การ อาทิ นิ ต ยสารฟอร์บ (Forbes) ตีพ ิม พ์ บ ทความที่ย กย่อ งแอปเปิ้ ล
(Apple) ผูผ้ ลิตโทรศัพท์มอื ถือ iPhone ว่าเป็ นแบรนด์ทม่ี ลู ค่าสูงสุดในโลก โดยมูลค่าเครื่องหมายการค้าของ
แอปเปิ้ ล ทีว่ ่าสูงทีส่ ุดในโลกนัน้ มีมูลค่า 1.541 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือมูลค่า 5.393 ล้านล้านบาท 1และมี
สินค้าของไทยทีม่ มี ูลค่าตราสินค้าติดอันดับโลกเช่น กระทิงแดง หรือ เรดบูล (Red bull) ทีอ่ ยู่ท่อี นั ดับที่ 74
ด้วยมูลค่า 9.4พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3.29 แสนล้านบาท 2 ในขณะทีต่ ราสินค้าของไทยทีเ่ ริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั ใน
ตลาดโลกมากขึ้น เช่น ผ้าไหมยี่ห้อจิม ทอมป์สนั (Jim Thompson) หรือ กระเป๋าผ้านารายา (Naraya) ที่
ขยายตลาดสินค้าสู่ประเทศยุโรป และญี่ปุ่น สาหร่ายอบกรอบเถ้าแก่ น้อย (Tao Kar Noi) ที่ขยายตลาดสู่
ประเทศแถบอาเซียน และจีน
ความเชื่อมโยงของเครือ่ งหมายการค้า (Trademark) กับยีห่ อ้ หรือตราสินค้า (Brand) เป็ นสิง่ สําคัญที่
แยกกันไม่ออกเพราะเครื่องหมายการค้าคือสิง่ ที่บ่งบอกความเป็ นสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์หรือตรา
สิน ค้ า ของสิน ค้ า นั ้น ๆ ทุ ก ประเทศต่ า งให้ ค วามคุ้ ม ครอง ปกป้ องผลิต ภัณ ฑ์ ส ิน ค้ า และบริก ารภายใต้
เครื่องหมายการค้าซึง่ ถือเป็ นทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ผ่านกฎหมายด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญาภายใต้ความตกลง
พหุ ภาคีของนานาประเทศว่าด้วยสิทธิในทรัพ ย์ส ินทางปญั ญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) หรือ ที่ เ รีย กกั น โดยย่ อ ว่ า ข้ อ ตกลงทริป ส์ (TRIPs
Agreement) ซึ่งประเทศไทยได้ทําการอนุ วตั รหลักการมาเป็ นพรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยมี
การแก้ไขปรับปรุงเพิม่ เติมให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าวเรือ่ ยมา จนล่าสุดเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่
3 นั น่ คือ พรบ. เครื่อ งหมายการค้า (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2559 กฎหมายเครื่อ งหมายการค้าได้นิ ยามคํ าว่ า
เครื่องหมายการค้า และบุถึงความสําคัญ ของเครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลาย ซึ่งในการตีความ
เครื่องหมายการค้าของศาลไทย ได้พจิ ารณาความมีช่อื เสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า เพื่อปกป้อง
ตราสินค้าและบริการนัน้ ๆ ด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อนํ ามาพิจารณาเปรียบเทียบการตีความและคําพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศ การตีความบริบทกฎหมายของศาลไทยนัน้ ได้ใช้หลักการและการวินิจฉัยคล้ายคลึงกันใน
อันทีจ่ ะกล่าวต่อไป
นอกจากการปกป้องเครื่องหมายการค้าผ่านกฎหมายด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ผ่านการบังคับใช้
กฎหมายจะเป็ นการดําเนินการเพื่อปกป้องเครื่องหมายการค้าแล้ว ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมภิ าค
ยังเป็ นส่วนสําคัญในการช่วยปกป้อง คุม้ ครองเครื่องหมายการค้าของสินค้าไทยทีม่ ชี ่อื เสียงและขยายตลาดสู่
ต่างประเทศเช่น ในภูมภิ าคอาเซียน ในขณะที่เครื่องหมายการค้าที่เรามีช่อื เสียงแพร่หลายอาศัยกลไกทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเป็ นเครื่องมือในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของสินค้าและบริการ
เครือ่ งหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแแพร่หลายเป็ นทีร่ จู้ กั อาจจะมีกลยุทธ์ทจ่ี ะต้องปกป้องเครือ่ งหมายการค้าของ
1
2

รายงานของนิตยสารฟอร์บ เดือนพฤษภาคม 2559; Forbes Magazine, http://www.forbes.com/powerful-brands/list/
รายงานของนิตยสารฟอร์บ เดือนพฤษภาคม 2559; Forbes Magazine, http://www.forbes.com/powerful-brands/list/

ตนเองในอีกหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ซึง่ มีผลมา
จากกฎหมายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงภาวะสังคมการสร้างกระแสและแรงผลักในสังคมมหาศาลผ่านสังคม
เครือ ข่าย (Social Network) สิ่ง เหล่ านั น้ เป็ น ประเด็น สําคัญ ที่ต้ อ งพิจารณาต่ อ การคุ้ม ครองเครื่อ งหมาย
การค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลาย ในยุค 4.0 ต่อไป
2. ความหมายของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทัวไปในบริ
่
บทกฎมายไทย
ความหมายของเครื่องหมายการค้า ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง เครื่องหมาย
ที่ใช้ห รือ จะใช้เป็ นที่หมายหรือ เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้านัน้ แตกต่างกับสินค้าทีใ่ ช้เครือ่ งหมายการค้าของบุคคลอื่น3
ในขณะที่ พระราชบัญ ญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญ ญัติเครื่องหมาย
การค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้นิยามความหมายของเครือ่ งหมาย เป็ นดังนี้
เครื่องหมาย หมายความว่า ภาพถ่ าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คํา ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข
ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิง่ เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน
เครื่องหมายการค้ า หมายความว่า เครื่อ งหมายที่ใช้ห รือจะใช้เป็ นที่ห มายหรือเกี่ยวข้อ งกับสินค้า เพื่อ
แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านัน้ แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
ของบุคคลอื่น
นิ ยามเครื่องหมายการค้า
จากนิยามดังกล่าวจะพบว่า กฎหมายได้กําหนดขอบเขต ความหมายทีจ่ ะคุม้ ครองสินค้าและบริการ
ผ่านเครื่องหมายการค้า เพื่อแยกแยะสินค้ายีห่ ้อหนึ่ง แตกต่างจากของอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อเป็ นการคุม้ ครอง
สินค้าและบริการของผูป้ ระกอบการสินค้านัน้ ๆ โดยหลักเกณฑ์การให้ความคุม้ ครองเครื่องหมายการค้าของ
ไทยเป็ น การให้ ค วามคุ้ ม ครองเครื่อ งหมายการค้าที่จ ดทะเบีย น (Registered Trademark) ซึ่ง กฎหมาย
กํ าหนดว่ า เครื่อ งหมายที่จะรับ จดทะเบียน 4 ได้นัน้ จะต้ อ งเป็ น เครื่อ งหมายการค้าที่มลี กั ษณะบ่ งเฉพาะ

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเครื่องหมายการค้าทีม่ ลี กั ษณะบ่งเฉพาะ
(2) เป็ นเครื่องหมายการค้าทีไ่ ม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และ
(3) ไม่เป็ นเครื่องหมายทีเ่ หมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทีบ่ ุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว
4 มาตรา 7 เครื่องหมายการค้าทีม
่ ลี กั ษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลกั ษณะทีท่ าํ ให้ประชาชนหรือ
ผูใ้ ช้สนิ ค้านัน้ ทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าทีใ่ ช้เครื่องหมายการค้านัน้ แตกต่างไปจากสินค้าอื่น
เครื่องหมายการค้าทีม่ หี รือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็ นสาระสําคัญดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่ามี
ลักษณะบ่งเฉพาะ
3

(Distinctiveness) โดยมีหลักการสําคัญอยู่ในมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า พ.ศ. 25345
อันได้แก่ เครือ่ งหมายทีท่ าํ ให้ประชาชนหรือผูใ้ ช้สนิ ค้านัน้ ทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าทีใ่ ช้เครือ่ งหมายการค้า
นัน้ แตกต่างจากสินค้าอื่น
(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาทีไ่ ม่เป็ นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของ
นิตบิ ุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ หรือชื่อในทางการค้าทีแ่ สดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของสินค้าโดยตรง
(2) คําหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องสินค้านัน้ โดยตรง และไม่เป็ นชื่อทางภูมศิ าสตร์
ทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด
(3) กลุ่มของสีทแ่ี สดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคําทีป่ ระดิษฐ์ขน้ึ
(4) ลายมือชื่อของผูข้ อจดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผูข้ อจดะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคล
อื่นโดยได้รบั อนุญาตจากบุคคลนัน้ แล้ว
(5) ภาพของผูข้ อจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รบั อนุญาตจากบุคคลนัน้ แล้วหรือในกรณีทบ่ี ุคคลนัน้ ตาย
แล้วโดยได้รบั อนุญาตจากบุพการี
ผูส้ บื สันดาน และคู่สมรสของบุคคลนัน้ ถ้ามีแล้ว
(6) ภาพทีป่ ระดิษฐ์ขน้ึ
ชื่อ คํา หรือข้อความทีไ่ ม่มลี กั ษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มกี ารจําหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าทีใ่ ช้
เครื่องหมายการค้านัน้ จนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ทร่ี ฐั มนตรีประกาศกําหนด และพิสจู น์ได้ว่าได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตาม
หลักเกณฑ์นนั ้ แล้ว ก็ให้ถอื ว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะ
5 มาตรา 8 เครื่องหมายการค้าทีม
่ หี รือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รบั จดทะเบียน
(1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจํา
ตําแหน่ง ตราประจํากระทรวง ทบวง กรมหรือตราประจําจังหวัด
(2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
(3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อหรือนามพระราชวงศ์
(4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินหี รือรัชทายาท
(5) ชื่อ คํา ข้อความ หรือเครือ่ งหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินีรชั ทายาท หรือพระราชวงศ์
(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจําชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ
ตราประจําประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือชื่อและชือ่ ย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากผูซ้ ง่ึ มีอาํ นาจหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนัน้
(7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา
(8) เครื่องหมายทีเ่ หมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายอื่น
ใดอันได้รบั เป็ นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าทีร่ ฐั บาลไทย ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐของ
ประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จดั ให้มขี น้ึ เว้นแต่ผขู้ อจดทะเบียนจะได้รบั เหรียญ
ใบสําคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นว่านัน้ เป็ นรางวัลสําหรับสินค้านัน้ และใช้เป็ นส่วนหนึ่งของ
เครื่องหมายการค้านัน้ แต่ทงั ้ นี้ ต้องระบุปีปฏิทนิ ทีไ่ ด้รบั รางวัลด้วย

ทัง้ นี้ ตามมาตรา 7 ได้ยกตัวอย่างสาระสําคัญทีเ่ ป็ นหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของ
เครื่องหมายการค้า อาทิ ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ในมาตรา 7 (1) ที่กําหนดให้ช่อื ตัว หรือชื่อสกุล
ต้องไม่เป็ นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจโดยธรรมดา เช่นนํ้ าพริกเผาตราแม่ประนอม หรือเครื่องหมาย
การค้าของรองเท้าคริสเตียน เลอร์บูแตง Christian Louboutin คําหรือข้อความ จะต้องเป็ นคําทีไ่ ม่ได้เล็งถึง
ลัก ษณะหรือ คุ ณ สมบัติข องสิน ค้ า นั น้ โดยตรง ตามมาตรา 7 (2) เช่ น เครื่อ งกีฬ าไนกี้ Nike โดยอาจมี
ข้อยกเว้นคือ ได้มกี ารจําหน่ ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านัน้ จนแพร่ห ลายตาม
หลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายกําหนด เช่น เครื่องหมายการค้าของแมคโดนัลด์ McDonald ร้านฟาสต์ฟูดส์สญ
ั ชาติ
อเมริกนั ทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวโลก
่
ตัง้ ชื่อมาจากนามสกุลของผูก้ ่อตัง้ ร้านคือ นายริชาร์ด และนางเมอริส
แมคโดนัลด์ (Mr. Richard and Mrs. Maurice McDonald)6
จะพบว่า การจําหน่ าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าและบริการนัน้ จนเป็ นทีแ่ พร่หลาย มีความสําคัญ
ต่อการบ่งชีค้ วามมีลกั ษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า (Distinctive character) อย่างมาก จนเป็ น
ที่ม าของการรับ รองให้เครื่อ งหมายการค้าที่จะจดทะเบีย นได้จะต้ อ งไม่ มลี ัก ษณะหรือ องค์ป ระกอบของ
เครื่องหมายเหมือนคล้ายกับเครื่อ งหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่ห ลายทัวไป
่ ตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมาย
กําหนด จนทําให้ประชาชนสับสน หลงผิดในความเป็ นเจ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสินค้า ไม่ว่าเครือ่ งหมาย
นัน้ จะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม อันเป็ นหลักสําคัญในมาตรา 8 (10) ของ พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมาย
การค้า พ.ศ. 2534 7
นิ ยามของเครื่องหมายการค้าที่ มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Mark)
ในขณะที่ เครื่องหมายการค้าที่ มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Mark) มีความสําคัญเพราะค
วามีช่อื เสียงเป็ นทีแ่ พร่หลายเป็ นการสร้างความแตกต่างของตัวสินค้านัน้ เองได้ ทีก่ ฎหมายให้ความคุม้ ครอง
(9) เครื่องหมายทีข่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย
(10) เครื่องหมายทีเ่ หมือนกับเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปตามหลั
่
กเกณฑ์ทร่ี ฐั มนตรีประกาศกําหนด
หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว จนอาจทําให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็ นเจ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าไม่
ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่กต็ าม
(11) เครื่องหมายทีค่ ล้ายกับ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
(12) สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทไ่ี ด้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
(13) เครื่องหมายอื่นทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด
6 ทีม
่ า วิกพิ เี ดีย https://en.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
7 ข้อ 6 ทวิของอนุ สญ
ั ญาปารีสว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม (1967) สามารถสรุปสาระสําคัญได้ว่า ประเทศ
ภาคีจะต้องไม่ยอมรับการจดทะเบียน เพิกถอนการจดทะเบียน หรือห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าทีท่ าํ ซํ้า เลียน หรือแปลง
ในประการทีจ่ ะทําให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าทีเ่ จ้าพนักงานทีร่ บั จดทะเบียนหรือรับรองการใช้ว่าเป็ น
เครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปของบุ
่
คคลอื่นทีม่ สี ทิ ธิตามอนุสญ
ั ญานี้และใช้สาํ หรับสินค้าทีเ่ หมือนหรือคล้ายกัน
บทบัญญัตดิ งั กล่าวยังกินความรวมถึงกรณีทส่ี ว่ นอันเป็ นสาระสําคัญของเครื่องหมายเป็ นการทําซํ้ากับเครื่องหมายทีม่ ี
ชื่อเสียงดังกล่าว หรือเป็ นการเลียนเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงในประการทีก่ ่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

เครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงดังกล่าวถึงขนาดแม้ว่า จะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนัน้
ก็ได้รบั การคุ้มครองโดยมิให้เครื่อ งหมายการค้าอื่นสามารถจดทะเบียนในลัก ษณะที่ทําให้เข้าใจว่า เป็ น
เครือ่ งหมายการค้าเดียวกัน
การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายนัน้ กฎหมายไทยได้ยดึ หลักความคุ้มครอง
เครื่องหมายตามข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ทีไ่ ทยเป็ นภาคีองค์กรการค้าโลก หรือ WTO โดยข้อ
ั ญากรุงปารีสว่าด้วย
16.2 และ 16.3 ของข้อตกลงทริปส์ 8 ที่กําหนดให้นําบทบัญญัตใิ นข้อ 6 ทวิแห่งอนุ สญ
การคุ้ ม ครองทรั พ ย์ ส ิ น ท างอุ ต สาห กรรม 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial
Property 1967) มาใช้ โ ดยอนุ โ ลม 9 ในบทบัญ ญั ติ ใ นข้ อ ตกลงดัง กล่ า ว ในข้ อ 16.2 เป็ น ให้ นิ ย ามของ
เครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลาย นอกจากที่จะนํ าบทบัญญัตมิ าตรา 6ทวิ มาปรับใช้โดยอนุ โลมแล้ว
โดยพิจ ารณาความเป็ น เครื่อ งหมายการค้ าที่ม ีช่ ือ เสีย งแพร่ห ลายจะต้ อ งพิจ ารณาการเป็ น ที่รู้จ กั ของ
สาธารณชนเกีย่ วกับสินค้าและบริการนัน้ รวมถึงการส่งเสริมให้เป็ นรูจ้ กั ด้วย ในส่วนข้อ 16.3 ความคุม้ ครอง
เครื่อ งหมายการค้าที่ม ีช่ ือ เสีย ง แพร่ห ลายต่ อ การกระทํ าของบุ ค คลอื่น ที่จะกระทบต่ อ สิท ธิข องเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายเสียหาย หรือเสียประโยชน์ จากการกระทํานัน้ แม้ว่าเครื่องหมาย
การค้านัน้ จะมิได้จดทะเบียนในประเทศนัน้ ก็ตาม

มาตรา 16 ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) มีสาระสําคัญว่าด้วยสิทธิของเครื่องหมายการค้า (Right Conferred)
Article 16.2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining
whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the
relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result
of the promotion of the trademark.
Article 16.3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which
are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in
relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner
of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to
be damaged by such use.
9 อนุ สญ
ั ญากรุงปารีสว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม 1967 (Paris Convention for the Protection of
Industrial Property 1967)
Article 6 bis (1) The countries of the Union undertake…to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the
use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a
mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country
as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar
goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any
such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.
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ทัง้ นี้ ในส่ ว นอนุ ส ัญ ญากรุง ปารีส ว่ าด้ ว ยการคุ้ ม ครองทรัพ ย์ส ิน ทางอุ ต สาหกรรม 1967 (Paris
Convention for the Protection of Industrial Property 1967) นั น้ ประเทศไทยได้เข้าเป็ น ภาคีอ นุ ส ัญ ญา
กรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551
ซึง่ ได้มผี ลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 255110
จากข้อตกลงทริปส์ และอนุ สญ
ั ญากรุงปารีสว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม 1967 ซึง่
ไทยเป็ นภาคีสมาชิกทัง้ สองสนธิสญ
ั ญานัน้ ได้กําหนดให้นําบทบัญญัตใิ นการคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้าอันมี
ชื่อเสียงแพร่หลายทัวไป
่ อย่างไรก็ดกี ฎหมายไทยมิได้ให้คํานิยามของความหมายเครื่องหมายการค้าที่ม ี
ชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Mark) มีเพียงแต่หลักเกณฑ์พจิ ารณาความมีช่อื เสียงของเครื่องหมายที่ม ี
ชื่อ เสียงแพร่ห ลายทัวไป
่ ตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ก ารพิจารณาเครื่อ งหมายที่ม ี
ชื่อเสียงแพร่หลายทัวไป
่ ณ วันที่ 21 กันยายน 254711 ที่ระบุเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ม ี
ชื่อเสียงแพร่หลายไว้คอื จะต้องสินค้าหรือบริการทีใ่ ช้เครือ่ งหมายนัน้ จะต้องมีการจําหน่ ายหรือมีการใช้หรือมี
การโฆษณา หรือได้มใี ช้เครื่องหมายโดยวิธใี ดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศจนทําให้สาธารณชนทัวไป
่ หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี
และ เครื่องหมายนัน้ จะต้องมีช่อื เสียงเป็ นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคเช่น ใช้เป็ นเครื่องหมายของทีมฟุ ตบอล
ของต่างประเทศเช่น ลิเวอร์พลู (Liverpool) จูเวนตุส (Juventus) เป็ นต้น
การเป็ นเครือ่ งหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายนัน้ จะเป็ นข้อมูลทีย่ อมรับจากสาธารณชน ผูบ้ ริโภค
อย่างไรก็ดที างกรมทรัพ ย์สนิ ทางปญั ญาซึ่งเป็ น หน่ วยงานที่รบั ผิด ชอบด้านการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าได้มกี ารระเบียบกฎเกณฑ์การพิจารณาความมีช่อื เสียงแพร่หลายทัวไปเพื
่
่ อรับจดแจ้งขึ้นทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปตาม
่
ระเบียบกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ว่าด้วยเรื่องการแจ้ง
เครื่อ งหมายที่มชี ่ อื เสียงแพร่ห ลายทัวไป
่ พ.ศ. 2548 ซึ่งหลัก เกณฑ์ด งั กล่าวจะเป็ นการพิจารณาการขึ้น
ทะเบียนเครื่องหมายจากหลักฐานทีท่ างผูย้ ่นื ขอขึน้ ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่
อนุสญ
ั ญากรุงปารีสว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม 1967 (Paris Convention for the Protection of
Industrial Property 1967) กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 23 กุมภาพันธ์ 2555
ั
http://www.mfa.go.th/business/th/cooperation/252/16262องค์กรทรัพย์สนิ ทางปญญาโลก-(-WIPO-).html
11หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายทีม
่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ ดังนี้
1.ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื แพร่หลาย
ทัวไป
่ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543
2. การพิจารณาเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) สินค้าหรือบริการทีใ่ ช้เครื่องหมายนัน้ จะต้องมีการจําหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มารใช้เครื่องหมายโดย
วิธใี ดๆ เช่น ใช้เป็ นเครื่องหมายของทีมฟุตบอล เป็ นต้น อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าจะกระทําโดย เจ้าของหรือ
ผูแ้ ทนหรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนัน้ ไม่ว่าในประเทศหรือ ต่างประเทศจนทําให้สาธารณชนทัวไป
่ หรือสาธารณชน
ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี
(2) เครื่องหมายนัน้ จะต้องมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับในหมู่ผบู้ ริโภค
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ผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการเครื่อ งหมายที่ม ีช่ือ เสีย งแพร่ห ลายทัว่ ไป 12 ทัง้ นี้ การขึ้น ทะเบีย น
เครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายนัน้ เป็ นเพียงแนวปฏิบตั เิ พื่อให้หน่ วยราชการมีการรับทราบเท่านัน้
การคุ้มครองสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่มชี ่ ือเสียงแพร่หลายยังคงได้รบั ความคุ้มครองแม้เครื่องหมาย
การค้าใดไม่ได้มจี ดแจ้งเครื่องหมายการค้าที่มชี ่ อื เสียงแพร่ห ลายทัวไปกั
่
บทางกรมทรัพ ย์ส ินทางปญั ญา
เพราะหลัก การการให้ ค วามคุ้ ม ครองเครื่อ งหมายการค้ า ที่ ม ีช่ ือ เสีย งแพร่ห ลายนั ้น ให้ ค วามคุ้ ม ครอง
เครือ่ งหมายการค้าแม้วา่ จะไม่มกี ารจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าในประเทศนัน้ ๆ
ตัวอย่างการหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มชี ่อื เสียงแพร่หลาย ตามระเบียบกรมทรัพย์สนิ
ทางปญั ญา ว่าด้วยเรื่องการแจ้งเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ พ.ศ. 2548 เช่นจะพิจารณาความมี
ชื่อเสียงแพร่หลายเป็ นที่ทวไปจากระดั
ั่
บการรับรูห้ รือการยอมรับในเครื่องหมายนัน้ ของสาธารณชนทัวไป
่
หรือสาธารณชนในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องทระยะเวลา ขอบเขตการจดทะเบียนภายในประเทศ และในต่างประเทศ
การโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ตลาด มู ล ค่ าและชื่อ เสีย งของเครื่อ งหมาย รวมถึง การรัก ษาชื่อ เสีย งของ
เครือ่ งหมาย ความนิยมของผูบ้ ริโภคต่อเครือ่ งหมายนัน้
ในการตีความความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายนัน้ ศาลไทยเองได้ตคี วาม
ความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มชี ่ อื เสียงแพร่ห ลายจากหลัก การของข้อ 16.2 ของข้อ ตกลงทริป ส์
(TRIPs Agreement) มาโดยตลอด แม้ก่อนหน้ าทีไ่ ทยจะเข้าเป็ นภาคีสมาชิกของอนุ สญ
ั ญากรุงปารีสว่าด้วย

ระเบียบกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ว่าด้วยเรื่องการแจ้งเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการพิจารณาหลักฐานประกอบคําขอแจ้งเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปโดยให้
่
คาํ นึงถึง
ข้อเท็จจริง เช่น
10.1 ระดับการรับรูห้ รือการยอมรับในเครื่องหมายนัน้ ของสาธารณชนทัวไปหรื
่
อสาธารณชนใน
สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
10.2 ระยะเวลา ขอบเขต และเขตพืน้ ทีข่ องการใช้เครื่องหมายนัน้
10.3 ระยะเวลา ขอบเขต และเขตพืน้ ทีข่ องการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายนัน้ รวมทัง้ การ
เผยแพร่และแสดงสินค้าหรือบริการทีใ่ ช้เครื่องหมายนัน้ ในงานแสดงสินค้า
10.4 ระยะเวลา และเขตพืน้ ทีข่ องการจดทะเบียนเครื่องหมายนัน้
10.5 ประวัตคิ วามสําเร็จในการบังคับใช้สทิ ธิในเครื่องหมายนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอบเขตที่
เครื่องหมายนัน้ เคยได้รบั การยอมรับเป็ นเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปมาก่
่
อนแล้ว จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
10.6 มูลค่าของเครื่องหมายนัน้
10.7 ระดับของความบ่งเฉพาะทีม่ อี ยู่ในตัวเอง และความบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้
เครื่องหมาย
10.8 ขอบเขตการตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศ
10.9 การรักษาชื่อเสียงของเครือ่ งหมายนัน้
10.10 ผลการสํารวจความนิยมของผูบ้ ริโภคต่อเครื่องหมายนัน้ โดยองค์กรทีน่ ่าเชื่อถือ
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การคุ้มครองทรัพ ย์ส ินทางอุ ต สาหกรรม (1967) เช่น ในคําพิพ ากษาศาลฎีก าที่ 8834/254213 ศาลได้ยก
หลักการการเข้าเป็ นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงทริปส์ ซึง่ ใช้บทบัญญัตใิ นข้อ 6 ทวิ แห่งอนุ สญ
ั ญากรุงปารีสว่า
ด้วยการคุ้มครองทรัพ ย์สนิ ทางอุ ตสาหกรรม (1967) บังคับแก่ เครื่องหมายบริการโดยอนุ โลมด้วยเช่นกัน
แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็ นประเทศภาคีสมาชิกในอนุ สญ
ั ญากรุงปารีส ศาลไทยก็ยกความคุม้ ครอง
เครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปดั
่
งที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญ ญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
คําพิ พากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542 พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) เป็ นบทบัญญัตหิ า้ ม
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาดมิให้รบั จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทีเ่ หมือนกับเครื่องหมายการค้าทีม่ ี
ชื่อเสียงแพร่หลายทัวไป
่ โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงว่าเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปนั
่ น้ จะได้รบั จดทะเบียนไว้แล้ว
หรือไม่ และห้ามนายทะเบียนโดยเด็ดขาดมิให้รบั จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทีค่ ล้ายกับเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียง
แพร่หลายทัวไปจนอาจทํ
่
าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็ นเจ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสินค้า แม้ว่าเครื่องหมาย
การค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปนั
่ น้ จะยังไม่ได้รบั การจดทะเบียนไว้
พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้ให้คาํ นิยามหรือความหมายของคําว่า "เครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียง
แพร่หลายทัวไป"
่ เอาไว้ดว้ ย เมือ่ ประเทศไทยเป็ นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กีย่ วกับ
การค้ารวมทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการค้าสินค้าปลอมหรือทีเ่ รียกกันโดยย่อว่า ข้อตกลงทริปส์(TRIPs Agreement) อยู่ดว้ ยซึง่ ในข้อ
16(2) แห่งข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวให้ใช้บทบัญญัตใิ นข้อ 6 ทวิ แห่งอนุสญ
ั ญากรุงปารีสว่าด้วยการคุม้ ครอง
ทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม (1967) บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลม ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็ น
เครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปหรื
่
อไม่ ให้พเิ คราะห์ถงึ ความเป็ นทีร่ จู้ กั ของเครื่องหมายการค้านัน้ ในกลุ่มของ
สาธารณชนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ความเป็ นทีร่ จู้ กั กันในประเทศภาคีสมาชิกนัน้ แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็ นประเทศ
ภาคีสมาชิกในอนุสญ
ั ญา กรุงปารีสแต่ประเทศไทยก็ได้ให้ความคุม้ ครองแก่เครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่
ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และประเทศไทยเป็ นประเทศภาคีสมาชิกประเทศหนึ่งใน
ข้อตกลงทริปส์ ซึง่ โดยหลักของกฎหมายระหว่างประเทศประเทศไทยมีพนั ธกรณีตอ้ งผูกพันตามข้อตกลงทริปส์อนั เป็ น
ความตกลงระหว่างประเทศนัน้ ด้วย ดังนี้ ความหมายหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเครือ่ งหมายการค้าใดเป็ น
เครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปดั
่ งทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงทริปส์ จึงอาจนํามาใช้เพื่อประโยชน์
ในการตีความหรือแปลความหมายของคําว่า "เครื่องหมายทีม่ ชี อ่ื เสียงแพร่หลายทัวไป"
่ ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 8(11) แห่ง
พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้
ลักษณะเด่นในเครื่องหมายการค้าทัง้ ห้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวทุก
ประการคงแตกต่างกันเฉพาะในส่วนปลีกย่อยเท่านัน้ เมื่อนําเครือ่ งหมายดังกล่าวไปติดกับเสือ้ กีฬาหากไม่สงั เกตให้ดแี ละ
ด้วยความระมัดระวังย่อมยากทีจ่ ะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายของทีมฟุตบอล
ต่างประเทศดังกล่าวได้ เมื่อได้นําเครื่องหมายนัน้ ไปใช้กบั สินค้าเสือ้ กีฬา ซึง่ เป็ นสินค้าชนิดเดียวกันย่อมอาจทําให้
สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็ นเจ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าเสือ้ กีฬานัน้ ได้เครื่องหมายของสโมสรฟุตบอล
ต่างประเทศดังกล่าวเป็ นทีแ่ พร่หลายในประเทศไทยและรูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีในหมู่คนไทยทีส่ นใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอล
ย่อมถือได้วา่ เครื่องหมายของทีมฟุตบอลทีม่ ชี ่อื เสียงอย่างทีมชาติอาร์เจนตินาทีมสโมสรเอซีมลิ านจูเวนตุสปาร์มาเอซีและอา
แอกซ์อมั สเตอร์ดมั เป็ นทีร่ จู้ กั กันในหมู่คนไทยทีส่ นใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอลอันเป็ นกลุ่มของสาธารณชนส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามหลักการพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็ นเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปหรื
่
อไม่ดงั ทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 16(2) แห่ง
ข้อตกลงทริปส์ทก่ี ล่าวมาข้างต้นแล้ว
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2534 และเป็ น ภาคีส มาชิก ข้อ ตกลงทริป ส์ โดยศาลได้ ว ินิ ฉั ย ความเป็ น เครื่อ งหมายการค้ าทีม ีช่ ือ เสีย ง
แพร่หลายทัวไป
่ “ประเทศไทยก็ได้ให้ความคุ้มครองแก่เครือ่ งหมายการค้าทีม่ ชี อื ่ เสียงแพร่หลายทัวไปดั
่ งที ่
บัญ ญัติไ ว้ในพระราชบัญ ญัติเครือ่ งหมายการค้า พ.ศ. 2534 และประเทศไทยเป็ น ประเทศภาคีส มาชิก
ประเทศหนึง่ ในข้อตกลงทริปส์ ซึง่ โดยหลักของกฎหมายระหว่างประเทศประเทศไทยมีพนั ธกรณีต้องผูกพัน
ตามข้อตกลงทริปส์อนั เป็ นความตกลงระหว่างประเทศนัน้ ด้วย” โดยศาลยกความเป็ นเครือ่ งหมายการค้าทีม่ ี
ชื่อเสียงแพร่หลายทัวไป
่ โดยการรับรูจ้ ากสาธารณชน “เครือ่ งหมายของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าว
เป็ นทีแ่ พร่หลายในประเทศไทยและรูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีในหมูค่ นไทยทีส่ นใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอลย่อมถือ
ได้ว่าเครือ่ งหมายของทีมฟุตบอลทีม่ ชี อื ่ เสียงอย่างทีมชาติอาร์เจนตินา ทีมสโมสรเอซีมลิ าน จูเวนตุส ปาร์มา
เอซี และอาแอกซ์อมั สเตอร์ดมั เป็ นทีร่ จู้ กั กันในหมู่คนไทยทีส่ นใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอลอันเป็ นกลุ่มของ
สาธารณชน”
ในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3995/255814 ได้วนิ ิจฉัยคดีว่า “โจทก์ใช้โฆษณาและจําหน่ ายสินค้าทีใ่ ช้
เครือ่ งหมายการค้า 3M อย่างแพร่ห ลายทัวโลกจนทํ
่
าให้สาธารณชนในประเทศไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดีและมี
ชือ่ เสียงเป็ นทีย่ อมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค เครือ่ งหมายการค้าของโจทก์จงึ เป็ นเครือ่ งหมายทีม่ ชี อื ่ เสียง
แพร่หลายทัวไป
่ เครือ่ งหมายการค้าของจําเลยทัง้ สองเครือ่ งหมายดังกล่าวจึงเป็ นเครือ่ งหมายทีต่ อ้ งห้ามมิให้
รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครือ่ งหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10)”
นอกจากการตีความความหมายของเครือ่ งหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายของศาล จะเป็ นการ
ตีความความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายจากหลักการของข้อ 16.2 ของข้อตกลงท
ริปส์(TRIPs Agreement) แล้ว ศาลยังวินิจฉัยหลักเกณฑ์ความเป็ นเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลาย
คําพิ พากษาศาลฎีกาที่ 3995/2558 เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจําเลยทัง้ สองเครื่องหมายมี
ลักษณะคล้ายกันหลายประการ คือ จําเลยใช้เลขอารบิคเช่นเดียวกัน การวางตําแหน่งเลข 9 วางอยู่ดา้ นหน้าอักษรโรมัน M
และติดกับอักษรโรมัน M และจําเลยใช้อกั ษรโรมัน M เช่นเดียวกันกับของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจําเลยทัง้ สอง
เครื่องหมายจึงมีสาระสําคัญหรือลักษณะเด่นเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้เครื่องหมายการค้าของจําเลยทัง้
สองเครื่องหมายดังกล่าวนอกจากมีคาํ ว่า 9M และมีลวดลายประดิษฐ์กต็ าม แต่สว่ นแตกต่างดังกล่าวเป็ นเพียงรายละเอียด
มิใช่สว่ นสาระสําคัญ และแม้สาธารณชนอาจไม่สบั สนว่า 9M เป็ น 3M เพราะเสียงเรียกขานต่างกัน แต่เครื่องหมายการค้า
ของจําเลยทัง้ สองเครื่องหมายทีใ่ ช้เลขอารบิค อยู่ดา้ นหน้า M เหมือนกับของโจทก์ย่อมทําให้สาธารณชนสับสนได้ว่า
เครื่องหมายการค้า 9M เป็ นเครื่องหมายอีกเครื่องหมายของโจทก์ หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับโจทก์ในทางใดทางหนึ่ง
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โจทก์ใช้โฆษณาและจําหน่ายสินค้าทีใ่ ช้เครื่องหมายการค้า 3M อย่างแพร่หลายทัวโลกจนทํ
่
าให้สาธารณชนใน
ประเทศไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดีและมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับอย่างสูงในหมู่ผบู้ ริโภค เครื่องหมายการค้าของโจทก์จงึ เป็ น
เครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ เครื่องหมายการค้าของจําเลยทัง้ สองเครื่องหมายดังกล่าวจึงเป็ นเครื่องหมายที่
ต้องห้ามมิให้รบั จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของจําเลยทัง้
สองเครื่องหมายยังเป็ นเครื่องหมายการค้าทีค่ ล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทําให้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน
ความเป็ นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13

จากประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ ณ
วัน ที่ 21 กัน ยายน 2547 ด้ว ยเช่ น กัน ตามคํ าพิพ ากษาศาลฎีก าที่ 6113/255515 “การพิจ ารณาการเป็ น
เครือ่ งหมายการค้าทีม่ ชี อื ่ เสียงแพร่ห ลายทัวไปต้
่
องพิจารณาตามหลัก เกณฑ์ทีร่ ฐั มนตรีว่ าการกระทรวง
พาณิชย์กําหนดตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) และตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครือ่ งหมายทีม่ ชี อื ่ เสียงแพร่หลายทัวไป
่ ฉบับลงวันที ่ 21 กันยายน
2547 ดัง ทีโ่ จทก์แ ก้อุ ทธรณ์ มานัน้ ในประกาศข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับ ที ่ 1 (พ.ศ.
2543) เรือ่ ง หลักเกณฑ์ก ารพิจารณาเครือ่ งหมายทีม่ ชี อื ่ เสียงแพร่ห ลายทัวไป
่ ลงวันที ่ 4 กรกฎาคม 2543
ส่วนในข้อ 2 ระบุถงึ หลักเกณฑ์การพิจารณาเครือ่ งหมายทีม่ ชี อื ่ เสียงแพร่หลายทัวไป
่ 2 ประการ โดยประการ
แรก สินค้าหรือบริการทีใ่ ช้เครือ่ งหมายนัน้ จะต้องมีการจําหน่ ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณาหรือได้มกี าร
ใช้เครือ่ งหมายโดยวิธใี ด ๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทําให้สาธารณชนทัวไปหรื
่
อสาธารณชนใน
สาขาทีเ่ กีย่ วข้อ งในประเทศไทยรู้จกั เป็ นอย่างดี และประการที ่ 2 เครือ่ งหมายนัน้ จะต้องมีชือ่ เสียงเป็ นที ่
ยอมรับในหมูผ่ บู้ ริโภค”
2. การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทัวไปในบริ
่
บทศาลไทย
คําพิ พากษาศาลฎีกาที่ 6113/2555 การพิจารณาการเป็ นเครือ่ งหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปต้
่ องพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ทร่ี ฐั มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กาํ หนดตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10)
และตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ ฉบับลงวันที่ 21
กันยายน 2547 ดังทีโ่ จทก์แก้อุทธรณ์มานัน้ ในประกาศข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543)
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 ส่วนในข้อ 2 ระบุถงึ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ 2 ประการ โดยประการแรก สินค้าหรือบริการทีใ่ ช้
เครื่องหมายนัน้ จะต้องมีการจําหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณาหรือได้มกี ารใช้เครื่องหมายโดยวิธใี ด ๆ อย่างแพร่หลาย
ตามปกติโดยสุจริตจนทําให้สาธารณชนทัวไปหรื
่
อสาธารณชนในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และ
ประการที่ 2 เครื่องหมายนัน้ จะต้องมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับในหมู่ผบู้ ริโภค ส่วนประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2543) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 ก็
กําหนดหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ว่าเครื่องหมายนัน้ ต้องมีปริมาณการจําหน่ายจํานวนมาก หรือมีการใช้หรือโฆษณาเป็ นที่
แพร่หลายจนทําให้สาธารณชนทัวไปหรื
่
อสาธารณชนในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทยรูจ้ กั เป็นอย่างดี ข้อ 2 เครื่องหมาย
นัน้ จะต้องมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับอย่างสูงในหมูผ่ บู้ ริโภค เมื่อข้อเท็จจริงฟงั ได้ดงั กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า โจทก์ได้โฆษณา
ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามสือ่ ต่าง ๆ หลายประเภท จนเป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่างดีใน
หมู่สาธารณชนทัวไปและสาธารณชนในสาขาที
่
เ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ โจทก์เปิ ดร้านสาขาเป็ นจํานวนมากทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
ั
และจังหวัดต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงทีร่ บั ฟงได้ดงั กล่าวมาในคดีน้ยี ่อมฟงั ได้ว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของ
โจทก์ตามฟ้องทีม่ คี าํ ว่า "Watson's" และ "Watsons" เป็ นเครื่องหมายทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปตามพระราชบั
่
ญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) อันเป็ นเครื่องหมายทีต่ อ้ งห้ามมิให้รบั จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสินค้า
ทุกจําพวก ตามมาตรา 6 (2) และมาตรา 8 (10)
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การคุม้ ครองเครื่องหมายการค้าของกฎหมายไทย เป็ นการคุม้ ครองเฉพาะเขตอํานาจศาลไทย (Thai
Jurisdiction) ซึ่ ง เป็ น หลัก การเดี ย วกั บ สากลซึ่ ง ไทยได้ ย อมรับ บทบั ญ ญั ติ จ ากข้ อ ตกลงทริป ส์ (TRIP’s
ั ญา
Agreement) โดยกฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับกรมทรัพ ย์ส ินทางป ญ
เฉพาะในประเทศไทย ตามมาตรา 46 วรรค 1 พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 16 ยกเว้น
เครื่องหมายการค้าที่มชี ่ อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ 17ที่ได้รบั ความคุ้มครองตามข้อ 16.3 ของข้อตกลงทริปส์
(TRIPs Agreement) ที่ประเทศไทยได้อนุ วตั รหลักการมาเป็ นมาตรา 8 (10) ของพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมาย
การค้า พ.ศ.2534 ซึง่ ทําให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายสามารถร้องขอให้เพิกถอนการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเครื่องหมายการค้าอื่นที่มคี วามคล้ายคลึงจนอาจทําให้สาธารณชนสับสน
หลงผิดในความเป็ นเจ้าของสินค้าได้ตามมาตรา 61 พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า พ.ศ.253418 หรือ
สามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนเครือ่ งหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา 67 พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมาย
การค้า พ.ศ.2534 19
15
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มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครือ่ งหมายการค้าทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดงั กล่าวไม่ได้
บทบัญญัตมิ าตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในอันทีจ่ ะฟ้องคดี
บุคคลอื่นซึง่ เอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็ นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านัน้
17 หมายเหตุ คําพิ พากษาศาลฎีกาที่ 4596/2552 สุพศ
ิ ประณีตพลกรัง
สิทธิในเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี อ่ื เสียงแพร่หลายหรือเป็ นทีร่ จู้ กั กันทัวไป
่ (Well khowm marks) นัน้ เป็ นเรื่องทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับกันมานาน และปรากฏรูปธรรมแห่งการคุม้ ครองขึน้ ในอนุสญ
ั ญากรุงปารีส ซึง่ ต่อมาก็มกี ารนํามากําหนดไว้ใน
ข้อตกลงทริปส์ ทัง้ นี้ เพราะเป็ นเรื่องของความมีช่อื เสียงได้รบั การยอมรับกันทัวไปจึ
่ งสมควรได้รบั ความคุม้ ครอง แม้ว่าจะ
ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในดินแดนทีเ่ กิดปญั หาการละเมิดสิทธิในเครือ่ งหมายการค้านัน้ ก็ตาม เนื่องจากเป็ นการคุม้ ครอง
ประโยชน์ของเจ้าของเครือ่ งหมายการค้า ไม่ให้ถูกลอกเลียน แอบอ้าง ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภคไม่ให้ถูกแอบอ้าง
เอาสินค้าทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้คุณภาพมาหลอกลวงจําหน่าย
18 มาตรา 61 ผูม
้ สี ว่ นได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สงเพิ
ั ่ กถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าใดได้ หากแสดงได้ว่าเครื่องหมายการค้านัน้ ในขณะทีจ่ ดทะเบียน
(1) มิได้เป็ นเครื่องหมายการค้าทีม่ ลี กั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา7
(2) เป็ นเครื่องหมายการค้าทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 8
(3) เป็ นเครื่องหมายการค้าทีเ่ หมือนกับเครือ่ งหมายการค้าของบุคคลอื่นทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้วสําหรับสินค้า
จําพวกเดียวกันหรือต่างจําพวกกันทีม่ ลี กั ษณะอย่างเดียวกัน หรือ
(4) เป็ นเครื่องหมายการค้าทีค่ ล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทําให้
สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็ นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าสําหรับสินค้าจําพวกเดียวกันหรือต่างจําพวก
กันทีม่ ลี กั ษณะอย่างเดียวกัน
19 มาตรา 67 ภายในห้าปี นบ
ั แต่วนั ทีน่ ายทะเบียนมีคาํ สังให้
่ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผูม้ สี ว่ นได้
เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สงเพิ
ั ่ กถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านัน้ ได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสทิ ธิในเครื่องหมาย
การค้านัน้ ดีกว่าผูซ้ ง่ึ ได้จดทะเบียนเป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้านัน้
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การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายจะได้รบั การคุม้ ครองอันถือได้ว่า ได้รบั ความ
คุ้มครองเป็ นพิเศษแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม อาจเรียกได้ว่าเป็ นการคุ้มครองทาง
ทะเบียน 20 นอกจากนี้ยงั มีหลักการคุ้มครองด้านการลวงขาย (passing off) ซึ่งเป็ นบทบัญญัตติ ามมาตรา
46 วรรค 2 ของพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า พ.ศ.2534
การคุ้มครองทางทะเบียน
ตามข้อ ตกลงทริป ส์(TRIP’s Agreement) ข้อ 16.3 ซึ่ง ระบุ พ ัน ธกรณี ท่ีป ระเทศที่เป็ น ภาคีส มาชิก
จะต้องให้การคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายในอันทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองโดยห้ามหรือเพิก
ถอนการจดทะเบียน หรือนําไปใช้โดยบุคคลอื่นซึง่ มีความเหมือนคล้ายกับสินค้าหรือบริการ การแสดงให้เห็น
ถึงความเกี่ยวพันกับสินค้าและบริการทีใ่ ช้เครื่องหมายการค้านัน้ รวมถึงสิทธิในการขัดขวางบุคคลใดทีใ่ ช้ช่อื
ตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสํานักงานการค้ามาพ้องกับเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายนัน้ โดยไม่สุจริต 21
อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายนัน้ ด้วย ตัวอย่างเช่น
ในคําพิพากษาศาลฎีกา 8779/254222 ทีศ่ าลฎีกาได้เพิกถอนการจดทะเบียนการชื่อห้างหุน้ ส่วนจํากัดจําเลย
ถ้าผูร้ อ้ งแสดงได้แต่เพียงว่า ตนมีสทิ ธิดกี ว่าเฉพาะสินค้าบางอย่างในจําพวกของสินค้าทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้ให้ศาลมี
คําสังจํ
่ ากัดสิทธิแห่งการจดทะเบียนให้อยู่เฉพาะสินค้าทีผ่ รู้ อ้ งไม่ได้แสดงว่าตนมีสทิ ธิดกี ว่า
20 วิชย
ั อริยะนันทกะ, ข้อสังเกตบางประการเกีย่ วกับกฎหมายเครือ่ งหมายการค้า และการป้องกันการแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม
(2543)
21 มาตรา 47 การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตน
ิ ้ีไม่เป็ นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึง่ ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ
ชื่อสํานักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็ นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คาํ บรรยายโดย
สุจริตซึง่ ลักษณะหรือคุณสมบัตแิ ห่งสินค้าของตน
22 คําพิ พากษาศาลฎี กา 8779/2542 โจทก์ใช้คา
ํ ว่า "BMW" หรือทีเ่ รียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็ นทัง้ ชื่อ
ทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทัง้ ใช้เป็ นชื่อบริษทั ในเครือของโจทก์จนมีช่อื เสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่
จําเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นห้างหุน้ ส่วนจํากัดโดยใช้ชอ่ื ว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์กย็ ่อมมีสทิ ธิในการใช้ช่อื
ดังกล่าวและมีสทิ ธิใช้ช่อื ดังกล่าวเป็ นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดําเนิน
กิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตัง้ บริษทั ในเครือโดยใช้ช่อื นี้กต็ าม
จําเลยทัง้ สองรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าการใช้ชอ่ื พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จะทําให้โจทก์ตอ้ งเสือ่ ม
เสียประโยชน์แต่ยงั จดทะเบียนชือ่ ห้างหุน้ ส่วนจํากัดจําเลยที่ 1 ว่า "บีเอ็มดับบลิว" พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมาย
การค้าของโจทก์และใช้ช่อื นี้ในกิจการค้าสินค้าของจําเลยทัง้ สองโดยมุง่ หมายทีจ่ ะนําชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์
มาใช้เป็ นประโยชน์แก่กจิ การค้าของตนโดยไม่สจุ ริต จําเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผมู้ สี ทิ ธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบการ
กระทําของจําเลยทัง้ สองเป็ นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคําว่า "BMW" ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 5,18 และ 421 โจทก์ผมู้ สี ทิ ธิโดยชอบทีจ่ ะใช้ช่อื ทางการค้าดังกล่าว ซึง่ ต้องเสือ่ มเสียประโยชน์จากการใช้
ชื่อโดยมิชอบของจําเลยที่ 1 ย่อมมีสทิ ธิหา้ มจําเลยที่ 1 โดยจําเลยที่ 2หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การมิให้ใช้ชอ่ื ดังกล่าว หรือให้เปลีย่ นชื่อ
เสียได้
เครื่องหมายการค้าคําว่า "BMW" ของโจทก์เป็ นเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ และได้รบั จด
ทะเบียนในประเทศไทยสําหรับสินค้ารถยนต์นงั ่ รถจักรยานยนต์ และส่วนควบของรถครัง้ แรกตัง้ แต่วนั ที่ 12 ตุลาคม2509

ในคดีซง่ึ ใช้ช่อื ว่า "บีเอ็มดับบลิว" ซึง่ เป็ นชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในคดี นัน่
คือ "BMW" โดยศาลได้วนิ ิจฉัยว่า เครือ่ งหมายการค้าคําว่า "BMW" ของโจทก์เป็ นเครือ่ งหมายการค้าทีม่ ี
ชือ่ เสียงแพร่หลายทัวไปจํ
่ าเลยทัง้ สองรูอ้ ยู่แล้วว่า การจดทะเบียนชือ่ ห้างหุน้ ส่วนจํากัดจําเลยที ่ 1 ว่า "บีเอ็ม
ดับบลิว" ย่อมอาจทําให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าจําเลยที ่ 1 ประกอบกิจการในลักษณะเป็ นกิจการในเครือของ
โจทก์ หรือมีความเกีย่ วพันกับโจทก์ ทําให้โจทก์ต้องเสือ่ มเสียประโยชน์ การกระทําของจําเลยทัง้ สองเป็ น
การละเมิดต่ อสิทธิในชือ่ ทางการค้าคําว่า "BMW" ของโจทก์ โจทก์ผู้มสี ิทธิโดยชอบทีจ่ ะใช้ชอื ่ ทางการค้า
ดังกล่าว ซึง่ ต้องเสือ่ มเสียประโยชน์ จากการใช้ชอื ่ โดยมิชอบของจําเลยที ่ 1 ย่อมมีสทิ ธิห้ามจําเลยที ่ 1 โดย
จําเลยที ่ 2 หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การมิให้ใช้ชอื ่ ดังกล่าว หรือให้เปลีย่ นชือ่ เสียได้”
โดยหลักศาลไทยจะพิจารณาการให้ความคุม้ ครองเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายจากการ
กระทําทีม่ ตี ่อเครือ่ งหมายการค้าของบุคคลอื่นคือ ประการแรกคือ เป็ นการทําให้ผบู้ ริโภคสับสนหรือเข้าใจผิด
ว่าเป็ นเครื่อ งหมายของตน (Blurring) และอีก ประการหนึ่ งคือ การทําให้เครื่อ งหมายการค้าที่ม ีช่ือ เสีย ง
แพร่หลายเสื่อมเสียชื่อเสียง (Tanishment) อันเป็ นการทําให้เจ้าของเครือ่ งหมายการค้าเสียประโยชน์
2.1 การเสียประโยชน์ จากการทําให้สบั สนหรือเข้าใจผิด (Blurring)
กฎหมายให้ ก ารคุ้ ม ครองเครื่อ งหมายการค้ า ที่ ม ี ช่ ื อ เสี ย งแพร่ ห ลาย ตามมาตรา 8 ของ
พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยการห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดๆ ทีม่ แี ปล
เลียนแบบ ทําซํ้า หรือทําให้มคี วามเหมือนคล้ายในสาระสําคัญของเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลาย
จนทําให้ประชาชนหรือผู้บริโภคสับสนหลงผิดเข้าใจว่าเป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้านัน้ เป็ นเจ้าของสินค้า
และบริก ารของเครื่อ งหมายการค้ าของบุ ค คลอื่น เช่ น กัน ซึ่ง เป็ น ตามหลัก กฎหมายในมาตรา 13 ของ
พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า พ.ศ.2534 23
สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคําว่า"BMW" มีการจําหน่ายไปทัวโลกเป็
่
นเวลากว่า
80 ปี แล้ว จําเลยทัง้ สองเพิง่ นําคําว่า"บีเอ็มดับบลิว" มาจดทะเบียนเป็ นชื่อห้างจําเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539
กฎหมายห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าทีเ่ หมือนกับเครือ่ งหมายทีม่ ชี ่อื เสียง
แพร่หลายทัวไปไม่
่
วา่ สําหรับสินค้าจําพวกหรือชนิดใด แม้ว่าห้างหุน้ ส่วนจํากัดหรือสํานักงานการค้านัน้ จะประกอบการ
ค้าขายสินค้าต่างจําพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์กต็ าม เมื่อการกระทําของจําเลยทัง้ สองไม่สจุ ริต โจทก์มสี ทิ ธิ
ขัดขวางจําเลยทัง้ สองในการใช้โดยไม่สจุ ริตซึง่ ชื่อห้างหุน้ ส่วนจํากัดจําเลยที่ 1 อันเป็ นชื่อสํานักงานการค้าของจําเลยทัง้ สอง
และห้ามจําเลยทัง้ สองใช้เครื่องหมายการค้าทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนของโจทก์ดงั กล่าวได้ตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2534 มาตรา 47
23 มาตรา 13 ภายใต้บงั คับมาตรา27 ในกรณีทเ่ี ครื่องหมายการค้าทีข
่ อจดทะเบียนนัน้ นายทะเบียนเห็นว่า
(1) เป็ นเครื่องหมายการค้าทีเ่ หมือนกับเครือ่ งหมายการค้าของบุคคลอื่นทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ
(2) เป็ นเครื่องหมายการค้าทีค่ ล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทําให้
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็ นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกําเนิดของสินค้า
ถ้าเป็ นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสําหรับสินค้าจําพวกเดียว หรือต่างจําพวกกันทีน่ ายทะเบียนเห็นว่ามี
ลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

การพิจารณาความเหมือ นคล้ายอาจพิจารณาได้จากความคล้ายคลึงทางสายตา เช่ น ตัว อัก ษร
เครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่นในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3995/255824 ที่ศาลวินิจฉัย ความเหมือนคล้าย
ของเครือ่ งหมายการค้าของโจทก์ (3M) และเครือ่ งหมายการค้าของจําเลย (9M) ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกัน คือ 1.
เลขอารบิค 2. การวางตําแหน่ งเลข 9 วางอยู่ด้านหน้าอักษรโรมัน M และติดกับอักษรโรมัน M และใช้อกั ษร
โรมัน M เช่นเดียวกัน แม้เครือ่ งหมายการค้าของจําเลยทัง้ สองเครือ่ งหมายดังกล่าวนอกจากมีคําว่า 9M และ
มีลวดลายประดิษฐ์ก็ตาม และแม้สาธารณชนอาจไม่สบั สนว่า 9M เป็ น 3M เพราะเสียงเรียกขานต่างกัน แต่
เครือ่ งหมายการค้าของจําเลยเป็ นเครือ่ งหมายทีใ่ ช้เลขอารบิค อยู่ดา้ นหน้า M เหมือนกับของโจทก์ยอ่ มทําให้
สาธารณชนสับ สนได้ว่ า เครือ่ งหมายการค้า 9M เป็ น เครือ่ งหมายอีก เครือ่ งหมายของโจทก์ หรือ มีส่ ว น
เกีย่ วข้องกับโจทก์ในทางใดทางหนึง่
อีกประการหนึ่งคือ ความคล้ายคลึงทางเสียงเรียกขายมีหลักเกณฑ์สําคัญการออกเสียงหรือเรียก
ขานคล้ายกัน เช่นในคดีของเครือ่ งหมายการค้า อินเทล (INTEL) เป็ นโจทก์ฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียน
ั ญา ใน คํ า พิพ ากษาศาลฎีก าที่
เครื่อ งหมายการค้า อิน เทล ลิบ (INTEL Lip) กับ กรมทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
3920/255125 ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เครือ่ งหมายการค้าคําว่า "INTEL Lip" ส่วนของเสียงเรียกขานนัน้ อาจ
ดู เชิงอรรถ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3995/2558
25 คําพิ พากษาศาลฎี กาที่ 3920/2551 วัตถุประสงค์ให้การคุม
้ ครองแก่เครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปนั
่ น้
เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการใช้มานานจนเป็ นทีแ่ พร่หลายทัวไปและอาจจะต้
่
องเสียค่าใช้จ่ายอย่างสูงในการ
ดําเนินกิจการตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์จนทําให้เครื่องหมายการค้านัน้ เป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลายทัวไป
่ ดังนัน้ หากมี
การนําเครื่องหมายการค้าทีเ่ หมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปดั
่ งกล่าวไปใช้กบั สินค้าต่าง
จําพวกกัน ก็อาจทําให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าได้ กฎหมายจึงไม่
อนุญาตให้มกี ารกระทําเช่นนัน้
เครื่องหมายการค้าคําว่า "INTEL" (อินเทล) ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคําว่า "INTEL Lip" ตามคําขอเลขที่
387379 จนอาจทําให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็ นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าหรือไม่ ซึง่ ใน
ประเด็นนี้จาํ เลยทัง้ สิบห้าอุทธรณ์ในทํานองว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่างมีลกั ษณะเป็ นคําประดิษฐ์มคี วามหมาย
แตกต่างกัน สาธารณชนไม่สบั สนหรือหลงผิดในความเป็ นเจ้าของหรือแหล่ง กําเนิดของสินค้าแต่อย่างใด เครื่องหมาย
การค้าคําว่า "INTEL Lip" แม้จะมีการปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็ นสิทธิในคําว่า "Lip" แต่ผเู้ ดียวก็ตาม แต่ในการพิจารณา
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังต้องพิจารณาทัง้ เครื่องหมาย หาได้ตดั คําว่า "Lip" ออกไปแต่อย่างใดไม่ และผูข้ อจดทะเบียน
ไม่ได้ใช้เทคนิคการตลาดโดยไม่สจุ ริต เพราะเครื่องหมายการค้าคําว่า "INTEL Lip" ใช้กบั สินค้าเครื่องสําอาง ซึง่ ไม่น่าจะทํา
ให้ยอดขายสินค้าสูงขึน้ โดยแรงจูงใจจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซง่ึ อยู่ในกลุม่ คอมพิวเตอร์ เห็นว่า วัตถุประสงค์ในการ
ให้การคุม้ ครองแก่เครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปนั
่ น้ เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการใช้มานานจน
เป็ นทีแ่ พร่หลายทัวไป
่ และอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างสูงในการดําเนินกิจการตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์จนทํา
ให้เครื่องหมายการค้านัน้ เป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลายทัวไป
่ ดังนัน้ หากมีการนําเครื่องหมายการค้าทีเ่ หมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปดั
่ งกล่าวไปใช้กบั สินค้าต่างจําพวกกันก็อาจทําให้สาธารณชนสับสนหรือหลง
ผิดในความเป็ นเจ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าได้กฎหมายจึงไม่อนุญาตให้มกี ารกระทําเช่นนัน้ สําหรับเครื่องหมาย
การค้าคําว่า "INTEL" (อินเทล) ของโจทก์เป็ นคําประดิษฐ์ ซึง่ ก่อนทีโ่ จทก์จะคิดประดิษฐ์คาํ นี้ขน้ึ มา ก็ไม่มผี อู้ ่นื คิดและมีสทิ ธิ
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พิจารณาได้ว่า เครือ่ งหมายการค้าของโจทก์เป็ นคํา 1 คําอ่ านออกเสียงได้ 2 พยางค์ คือ "อิน - เทล" ส่วน
เครือ่ งหมายการค้า”INTEL Lip” เป็ นคํา 2 คํา อ่านออกเสียงได้ 3 พยางค์ คือ "อิน-เทล-ลิบ" ทําให้เสียงเรียก
ขานของเครือ่ งหมายการค้าทัง้ สองเครือ่ งหมายเหมือนกันใน 2 พยางค์แรกซึง่ เป็ นตํ าแหน่ งทีส่ ําคัญ และ
สาธารณชนส่วนใหญ่จะจดจําได้มากทีส่ ุด จึงถือได้ว่าเครือ่ งหมายการค้าคําว่า "INTEL" (อินเทล) ของโจทก์
คล้ายกับเครือ่ งหมายการค้าคําว่า "INTEL Lip" จึงพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าว
หลัก สํ า คัญ ของการคุ้ ม ครองทางทะเบีย นของเครื่อ งหมายการค้ า ที่ ม ีช่ ือ เสีย งแพร่ ห ลายต่ อ
เครื่องหมายการค้าอื่นจะต้องเป็ นการกระทําที่ทําให้เกิดความสับสนหลงผิดในสินค้าและบริการนัน้ หากไม่
เป็ นการทําให้ประชาชนสับสนเข้าใจผิดแล้ว กฎมายจะไม่ให้มกี ารเพิกถอนการใช้เครือ่ งหมายการค้านัน้ ใน
การนี้ขอยกตัวอย่างคําพิพากษาคดี 2 คดีท่เี ป็ นการฟ้องคัดค้านการจดทะเบียน และการเพิกถอนการจด
เครื่อ งหมายการค้าของเจ้าของเครื่อ งหมายการค้ากระทิง แดง (Redbull) ซึ่งเป็ นโจทก์ก ับจําเลยซึ่ง เป็ น
เจ้าของเครื่องหมายการค้า คือ คําพิพากษาฎีกาที่ 5271/254826 ที่ข้อเท็จจริงของคดีคอื โจทก์ย่นื ฟ้องขอ
ใช้มาก่อน จึงต่างจากกรณีทเ่ี ป็ นการใช้คาํ สามัญทีม่ อี ยู่ทวไปแล้
ั่
วเป็ นเครื่องหมายการค้า ย่อมไม่เป็ นการสมควรทีจ่ ะให้
บุคคลใดหวงกันการใช้คาํ สามัญดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว การให้ความคุม้ ครองคําว่า "INTEL" (อินเทล) แก่โจทก์ จึงไม่ถงึ
ขนาดทีจ่ ะเป็ นการให้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวแก่โจทก์จนเกินสมควร เมื่อพิจารณาต่อไปว่าโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในประเทศไทยเมื่อปี 2527 แต่บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์ จํากัด เพิง่ มาขอจดทะเบียนเมื่อปี 2542 ซึง่ เป็ น
ระยะเวลาหลังจากทีโ่ จทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยมาแล้วถึง 15 ปี ย่อมเป็นไปได้ว่าสาธารณชนเริม่
รูจ้ กั และคุน้ เคยกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว เมื่อเห็นเครือ่ งหมายการค้าของบริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอ
รีส์ จํากัด สาธารณชนจะนึกถึงเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าคําว่า "INTEL Lip" ของบริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์ จํากัด เกีย่ วข้องกับโจทก์ จึงถือว่า
เครื่องหมายการค้าคําว่า "INTEL Lip" ตามคําขอเลขที่ 387379 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคําว่า "INTEL" (อินเทล) ของ
โจทก์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจําเลยทัง้ สิบห้าในข้อนี้ฟงั
ไม่ขน้ึ เช่นกัน
26 คําพิ พากษาฎี กาที่ 5271/2548 คดีน้ม
ี ขี อ้ เท็จจริงว่า จําเลยที่ 1 ได้ย่นื คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็ นใบสลาก
ประกอบด้วยคําว่า FINEST REDBULL CANDLES และรูปวัวกระทิง เพื่อใช้กบั สินค้าจําพวกที่ 4 รายการสินค้า เทียนไข
ตามคําขอเลขที่ 373165 ซึง่ นายทะเบียนได้พจิ ารณาเห็นว่า ชอบทีจ่ ะรับจด ทะเบียนได้ จึงได้ประกาศโฆษณาในหนังสือ
จดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า
ต่อมาโจทก์ได้ย่นื คําคัดค้านต่อนายทะเบียนเพื่อขอให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าของจําเลยที่ 1 โดย
อ้างว่าโจทก์เป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้า รูปกระทิงตัวเดียว รูปกระทิงคู่ และคําว่า RED BULL กระทิงแดง และ
KRATINGDAENG ซึง่ ได้จดทะเบียนไว้แล้วหลายเครื่องหมาย โดยเฉพาะสินค้าเครื่องดื่มบํารุงกําลัง โจทก์ได้ใช้
เครื่องหมายดังกล่าวและโฆษณาเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ในประเทศไทยมาเป็ นเวลานานกว่า 30 ปี จนมีช่อื เสียงเป็ นที่
รูจ้ กั ของสาธารณชนผูบ้ ริโภคทัง้ ใน ประเทศและต่างประเทศทัวโลกการยื
่
่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจําเลยที่ 1
จึงเป็ นการเลียนแบบและใช้สทิ ธิโดยไม่สจุ ริต ทําให้สาธารณชนหลงผิดในความเป็ นเจ้าของสินค้า จึงขัดต่อมาตรา 8 (10)
และ (11) และ มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึง่ จําเลยที่ 1 ได้ย่นื คําโต้แย้งว่าเครื่องหมาย

เพิก ถอนการจดทะเบียนเครื่อ งหมายการค้าของจําเลยที่ 1 ได้ย่นื คําขอจดทะเบียนเครื่อ งหมายการค้า
FINEST REDBULL CANDLES ซึ่งลักษณะเครื่อ งหมายการค้าเป็ นใบสลากประกอบด้วยคําว่ า FINEST
REDBULL CANDLES และรูปวัวกระทิง เพื่อใช้กบั สินค้าจําพวกเทียนไข กับคําพิ พากษาศาลฎี กาที่ 389 390/254927 ทีโ่ จทก์ฟ้องทัง้ สองสํานวนรวมใจความขอให้ศาลเพิกถอนการรับจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
GOLD COW BRAND ของจําเลยที่ 1
การค้าของจําเลยเป็ นใบสลากรูปวัวแดงกับภาพวิวภูเขา ยื่นขอจดทะเบียนไว้เฉพาะสินค้าเทียนไข ส่วนเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์เป็ นรูปกระทิงแดงคู่มวี งกลมอยู่ตรงกลาง จดทะเบียน ใช้กบั สินค้าประเภทยาและเครื่องดื่มเมื่อเปรียบเทียบ
เครื่องหมายทัง้ สองแล้วเห็นว่าแตกต่างกัน และ สาธารณชนทัวไปที
่ พ่ บเห็นจะเรียกขานเครื่องหมายการค้าของจําเลยที่ 1
ว่าตราวัวแดง ส่วนเครื่องหมาย ของโจทก์เรียกขานว่า กระทิงแดงคู่ และสินค้าก็ต่างจําพวกกันและไม่มคี วามสัมพันธ์กนั แต่
อย่างใด โอกาส ทีส่ าธารณชนจะสับสนหลงผิดในเครือ่ งหมายการค้าและความเป็ นเจ้าของย่อมไม่เกิดขึน้ ได้ นอกจากนัน้
แล้วจําเลยที่ 1 เคยได้รบั การจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวไว้ในนามของบุคคลธรรมดา ซึง่ กรณีแก่กรรมลง และไม่ได้ย่นื
คําขอต่ออายุทะเบียน จึงถูกเพิกถอนออกจากทะเบียน ซึง่ ต่อมาทายาทได้นํามายื่นขอจดทะเบียน ในนามของนิตบิ ุคคลใน
เครื่องหมายเดียวกัน
ต่อมาโจทก์ได้ย่นื อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพื่อขอให้ระงับการจด ทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าของจําเลยที่ 1 ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วมีคาํ วินจิ ฉัยยืนตามคําวินจิ ฉัย ของนายทะเบียนจึงให้ยกอุทธรณ์ของ
โจทก์ (คําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ที3่ 50/2544)
โจทก์ได้ย่นื ฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพือ่ ขอให้ มีคาํ พิพากษาเพิก
ถอนคําวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า (คดีหมายเลขดํา
ที่ ทป.72/2544)
ศาลชัน้ ต้นได้มคี าํ พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมเป็ นพับตามคดีหมายเลขแดงที่ ทป.81/2545
โจทก์ได้ย่นื อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึง่ ได้วนิ ิจฉัยว่าแม้เครื่องหมายการค้าของจําเลยที่ 1 จะมีรปู กระทิงอยู่ดา้ นหน้าและมีอกั ษร
โรมัน คําว่า RED BULL อยู่ดว้ ยก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของจําเลยที่ 1 ได้เฉลีย่ ความสําคัญของรูปและตัวอักษรและ
ลวดลายอย่างใกล้เคียงกันมิได้เน้นความสําคัญของกระทิง หรือคําว่า RED BULL เช่นเดียวกับโจทก์ แต่โดยองค์ประกอบ
โดยรวมแล้ว เครื่องหมายการค้า ของจําเลยที่ 1 วิญ�ูชนทีเ่ ห็นย่อมรูไ้ ด้ว่าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์ อีก
ทัง้ เครื่องหมาย การค้าของโจทก์ตามฟ้องส่วนใหญ่เป็ นสินค้าประเภทเครื่องดื่มบํารุงกําลัง เครือ่ งดื่มผสมเกลือแร่เครื่องดืม่
รสกาแฟ นํ้าดื่ม นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้น้ําแร่ แต่จาํ เลยที่ 1 ระบุรายการสินค้าเป็ นเทียนไข โจทก์และจําเลย ต่างได้ใช้
เครื่องหมายการค้าของตน สําหรับสินค้าคนละประเภทกันออกจําหน่ายแก่ประชาชนเป็ นเวลานาน จนประชาชนน่าจะทราบ
ได้ดวี ่า สินค้าชนิดใดเป็ นของโจทก์ ชนิดใดเป็ นของจําเลย ย่อมไม่ทาํ ให้สาธารณชน สับสนหรือหลงผิดในความเป็ นเจ้าของ
สินค้าหรือแหล่งกําเนิดของสินค้าแต่อย่างใด พิพากษายืน ค่าฤชา- ธรรมเนียมเป็ นพับ
27 คําพิ พากษาศาลฎี กาที่ 389 - 390/2549 เมื่อรูปลักษณะภายนอกเครื่องหมายการค้าพิพาทของจําเลยที่ 1 เน้นทีร่ ป
ู
กระทิงประดิษฐ์เป็ นสําคัญ และรูปลักษณะทีเ่ ป็ นคําก็เป็ นอักษรโรมันหรืออักษรจีน ประชาชนจึงอาจเรียกขานเครื่องหมาย
การค้าพิพาทของจําเลยที่ 1 ตามรูปกระทิงประดิษฐ์ว่า "ตรากระทิง" เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์
โจทก์ได้โฆษณาสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ผ่านสือ่ มวลชนต่าง ๆ จนเป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลายของ
สาธารณชน เมื่อเครื่องหมายการค้าพิพาทของจําเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มรี ปู ลักษณะและสําเนียงเรียก
ขานทีค่ ล้ายคลึงกันจนอาจทําให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ แม้เครือ่ งหมายการค้าพิพาทของจําเลยที่ 1 จะจดทะเบียน

ทัง้ นี้ ผ ลของคําพิพ ากษาในคําขอเพิก ถอนการจดทะเบีย นเครื่อ งหมายการค้าของโจทก์อ ันเป็ น
เครือ่ งหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายแตกต่างกันโดยศาลฎีกาให้เหตุผลในคําพิพากษาของศาลในคดีทงั ้
สองคือ การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของจําเลยทีถ่ ูกฟ้องร้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้านัน้ มีล กั ษณะเหมือ นคล้ายในอัน ที่จะทํ าให้ส าธารณชนสับสนหลงผิด ในเครื่อ งหมายการค้าที่จด
ทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายหรือไม่ เป็ นปจั จัยสําคัญ ในการพิจารณา โดยผลคํา
พิพ ากษาในคดีท่ี 5271/2548 ศาลฎีก าวินิจฉัยว่า แม้เครือ่ งหมายการค้าของจําเลยที ่ 1 จะมีรูปกระทิงอยู่
ด้านหน้าและมีอกั ษรโรมัน คําว่า RED BULL อยูด่ ว้ ยก็ตาม แต่ได้เฉลีย่ ความสําคัญของรูปและตัวอักษรและ
ลวดลายอย่างใกล้เคียงกันมิได้เน้นความสําคัญของกระทิง หรือคําว่า RED BULL เช่นเดียวกับโจทก์ แต่โดย
องค์ประกอบโดยรวมแล้วเครือ่ งหมายการค้าของจําเลย วิญ�ูชนทีเ่ ห็นย่อมรูไ้ ด้ว่าไม่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครือ่ งหมายของโจทก์ อีกทัง้ เครือ่ งหมายการค้าของโจทก์เป็ นสินค้าประเภทเครือ่ งดืม่ บํารุงกําลัง เครือ่ งดืม่
ผสมเกลือแร่เครือ่ งดืม่ รสกาแฟ นํ้ าดืม่ นํ้ าอัดลม นํ้ าผลไม้น้ ํ าแร่ แต่จาํ เลยที ่ 1 ระบุรายการสินค้าเป็ นเทียนไข
โจทก์ แ ละจําเลยต่ างได้ใช้เครือ่ งหมายการค้าของตน สํ าหรับ สิน ค้า คนละประเภทกัน ออกจําหน่ ายแก่
ประชาชนเป็ นเวลานาน จนประชาชนน่ าจะทราบได้ดวี ่า สินค้าชนิดใดเป็ นของโจทก์ ชนิดใดเป็ นของจําเลย
ย่อมไม่ทาํ ให้ สาธารณชน สับสนหรือหลงผิดในความเป็ นเจ้าของสิ นค้าหรือแหล่งกําเนิ ดของสิ นค้ า
แต่อย่างใด
ในขณะที่ คําพิพากษาในคดีท่ี 389 - 390/2549 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เครือ่ งหมายการค้าพิพาทของ
จําเลยที ่ 1 กับเครือ่ งหมายการค้าของโจทก์มรี ูปลักษณะและสําเนียงเรียกขานทีค่ ล้ายคลึงกันจนอาจทําให้
สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ แม้เครือ่ งหมายการค้าพิพาทของจําเลยที ่ 1 จะจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
ใช้กบั สินค้าต่างจําพวกกับของโจทก์กต็ าม แต่ก็ใช้กบั สินค้าประเภทบริโภคเช่นเดียวกัน เครือ่ งหมายการค้า
ของจําเลยที ่ 1 จึงไม่ชอบทีจ่ ะได้รบั การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
นอกจากความเหมือนคล้าย จนทําให้สาธารณชนเข้าใจหรือหลงผิดในเครื่องหมายการค้าแล้ว ศาล
ไทยยังนํ าหลักการพิจารณาความสุจริตในการใช้เครือ่ งหมายการค้าของเครือ่ งหมายการค้าทีไ่ ปเหมือนคล้าย
กับเครื่อ งหมายการค้าที่มชี ่ อื เสียงแพร่ห ลายทัวไป
่ ตัว อย่างคําพิ พ ากษาศาลฎี กาที่ 352/255028 ในคดี
เครื่องหมายการค้าใช้กบั สินค้าต่างจําพวกกับของโจทก์กต็ าม แต่กใ็ ช้กบั สินค้าประเภทบริโภคเช่นเดียวกัน เครื่องหมาย
การค้าของจําเลยที่ 1 จึงไม่ชอบทีจ่ ะได้รบั การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
28 คําพิ พากษาศาลฎี กาที่ 352/2550 ครื่องหมายการค้า "ตราเด็ก" ตามคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทัง้ สามของ
โจทก์กบั เครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" ของบริษทั ย. ผูค้ ดั ค้าน ทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว มีสาระสําคัญทีเ่ หมือนกันคือ
เป็ นรูปเด็กนังอุ
่ ม้ ขวด แม้จะมีขอ้ แตกต่างกันบ้าง เช่น รูปเด็กของโจทก์ถอื ขวดทางด้านซ้ายมือ แต่รปู เด็กของผูค้ ดั ค้านถือ
ขวดทางด้านขวามือ ก็เป็ นข้อแตกต่างในลักษณะปลีกย่อย สินค้าทีใ่ ช้กบั เครื่องหมายการค้าทีข่ อจดทะเบียนของโจทก์เป็ น
สินค้าจําพวกนํ้าปลา ส่วนสินค้าทีใ่ ช้กบั เครื่องหมายการค้าทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้วของผูค้ ดั ค้านเป็ นสินค้าจําพวกซีอว้ิ อันเป็ น
สินค้าประเภทเครื่องปรุงรส สินค้าจําพวกที่ 30 เช่นเดียวกัน ฉะนัน้ เครื่องหมายการค้าทีข่ อจดทะเบียนของโจทก์จงึ เป็ น
เครื่องหมายการค้าทีค่ ล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผูค้ ดั ค้านทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อเป็ นการขอจดทะเบียนสําหรับ

เครื่องหมายการค้า "ตราเด็ก" ได้ฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญาเป็ น
จําเลย เพื่อขอให้ดาํ เนินการรับจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าตามคําขอของตน เนื่องจากเครือ่ งหมายการค้า
ทัง้ สามของโจทก์เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์ " ของบริษทั ย. ศาลฎีกาได้วนิ ิจฉัย
ข้อเท็จจริงในคดีและให้เหตุผลการเพิกถอนการระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “เด็ก”ของโจทก์ว่า
แม้เครือ่ งหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" ใช้กบั สินค้าทีม่ จี ําหน่ ายอยู่ในท้องตลาดจํานวนมากทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทัง้ มีการโฆษณาส่งเสริมการขายอย่างกว้างขวางเป็ นทีแ่ พร่หลายจนสาธารณชนทัวไป
่
ทีบ่ ริโภคสิน ค้ า ของผู้ ค ัด ค้ า นรู้จ ัก เป็ น อย่ า งดี ตรงตามหลัก เกณฑ์ ข องเครือ่ งหมายการค้า ทีม่ ีชือ่ เสีย ง
แพร่หลายทัวไป
่ อันเป็ นเครือ่ งหมายการค้าทีห่ ้ามมิให้จดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แต่ข้อห้ ามดังกล่าว
ย่อมหมายถึงการห้ ามบุคคลอืน่ ใดนําเครือ่ งหมายการค้าที เ่ หมือนหรือคล้ายกับเครือ่ งหมายการค้ า
ที ม่ ี ชื อ่ เสี ย งแพร่ห ลายทัว่ ไปมายื น่ คําขอจดทะเบีย นโดยเจตนาลอกเลี ย นเครือ่ งหมายการค้ าที ม่ ี
ชื อ่ เสี ยงแพร่หลายทัวไปเพื
่
อ่ ประโยชน์ ทางการค้ าของตนโดยมิ ชอบ อันนํ าไปสู่การสร้างความสับสน
หลงผิดให้แก่สาธารณชนทัวไปในความเป็
่
นเจ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสินค้า กรณีดงั กล่าวไม่อาจแปล
ความรวมไปถึงเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าเดิ มที ใ่ ช้ เครือ่ งหมายการค้าดังกล่าวกับสิ นค้าของตนโดย
สินค้าจําพวกเดียวกันย่อมเป็ นกรณีทอ่ี าจทําให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็ นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกําเนิด
ของสินค้า ซึง่ มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 ได้บญ
ั ญัตหิ า้ มมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว อย่างไรก็ดถี า้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็ น
เครื่องหมายการค้าซึง่ ต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต กฎหมายก็บญ
ั ญัตใิ ห้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทีค่ ล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้วได้
ข้อเท็จจริงจึงฟงั ได้ตามข้อนําสืบของโจทก์ ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า "ตราเด็ก" มานานแล้วโดยสุจริต
เช่นเดียวกับทีผ่ คู้ ดั ค้านใช้เครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กบั เครื่องหมายการค้าทีไ่ ด้
จดทะเบียนไว้แล้วของผูค้ ดั ค้านจะเป็ นเครื่องหมายการค้าทีค่ ล้ายกันและใช้กบั สินค้าจําพวกเดียวกัน แม้ขอ้ เท็จจริงจะรับฟงั
ได้ว่า เครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" ของผูค้ ดั ค้าน ใช้กบั สินค้าทีม่ จี าํ หน่ายอยู่ในท้องตลาดจํานวนมาก ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ มีการโฆษณาส่งเสริมการขายอย่างกว้างขวางเป็ นทีแ่ พร่หลายจนสาธารณชนทัวไปที
่ ่
บริโภคสินค้าของผูค้ ดั ค้านรูจ้ กั เป็ นอย่างดี ตรงตามหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2534) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายทีม่ ชี อ่ื เสียงแพร่หลายทัวไปอั
่ น
เป็ นเครื่องหมายการค้าทีห่ า้ มมิให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) แต่ขอ้ ห้ามดังกล่าวย่อม
หมายถึงการห้ามบุคคลอื่นใดนําเครื่องหมายการค้าทีเ่ หมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปมา
่
ยื่นขอจดทะเบียนโดยเจตนาลอกเลียนเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปเพื
่
่อประโยชน์ทางการค้าของตนโดยมิ
ชอบ อันนําไปสูก่ ารสร้างความสับสนหลงผิดให้แก่สาธารณชนทัวไปในความเป็
่
นเจ้าของหรือแหล่งกําเนิดของสินค้า กรณี
ดังกล่าวไม่อาจแปลความรวมไปถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมทีใ่ ช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของตนโดยสุจริต
ควบคู่ร่วมสมัยกับเครื่องหมายการค้าทีต่ ่อมาภายหลังกลับกลายเป็ นเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไปดั
่ ง่
เช่น เครื่องหมายการค้า "ตราเด็ก" กับเครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" ในคดีน้ี เพราะมิฉะนัน้ แล้วเท่ากับว่าเป็ นการ
จํากัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมทีใ่ ช้มาโดยสุจริตให้ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน
ย่อมเป็ นการไม่ชอบธรรมกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม

สุจริตควบคู่ร่วมสมัยมากับเครือ่ งหมายการค้าทีต่ ่อมาภายหลังกลับกลายเป็ นเครือ่ งหมายการค้าที ่
มี ชื อ่ เสี ย งแพร่ ห ลายทัว่ ไปดัง่ เช่ น เครื อ่ งหมายการค้ า "ตราเด็ก " กับ เครือ่ งหมายการค้า "ตราเด็ก
สมบูรณ์" ในคดีน้ ี เพราะมิฉะนัน้ แล้วเท่ากับว่าเป็ นการจํากัดสิทธิของเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าเดิมทีใ่ ช้มา
โดยสุจริตให้ไม่ได้รบั ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ย่อมเป็ นการไม่ชอบธรรมกับเจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้าเดิม ดังนัน้ เมือ่ ข้อเท็จจริงรับฟ งั ได้ด งั ทีว่ นิ ิจฉัยแล้วว่าโจทก์เป็ นเจ้าของเครือ่ งหมาย
การค้า "ตราเด็ก " และใช้เครือ่ งหมายการค้าดังกล่ าวกับสินค้ารายการนํ้ าปลามาเป็ นเวลานานโดยสุ จริต
โจทก์ย่อมได้รบั ความคุ้มครองตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญ ญัติเครือ่ งหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึง่ นาย
ทะเบียนเครือ่ งหมายการค้ามีดุลพินิจทีจ่ ะรับจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าทีเ่ หมือนหรือคล้ายกันได้ โดยจะ
มีเงือ่ นไขหรือข้อจํากัดเกีย่ วกับวิธกี ารใช้และเขตแห่งการใช้เครือ่ งหมายการค้าเพือ่ ป้องกันสาธารณชนสับสน
หลงผิดไว้ดว้ ยก็ได้”
หลักการดังกล่าวตรงกับหลักการใช้โดยชอบ (Due cause) ซึ่งศาลยุตธิ รรมแห่งสหภาพยุโรป sinv
the Court of Justice of the European Union (the "ECJ") 29 ได้ตีค วามหลัก ดัง กล่ าวตาม มาตรา 5 (2)
คํ าสัง่ 89/104/EEC ว่ าด้ ว ยสิท ธิในเครื่อ งหมายการค้ า 30 ในคดีระหว่ าง เครื่อ งดื่ม “The Bulldog” และ
เครื่อ งหมายการค้า Red bull (Leidseplein Beheer BV and Hendrikus de Vries v Red Bull GmbH and
28
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ศาลยุตธิ รรมแห่งสหภาพยุโรปก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 1952 ,ทีม่ า http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
30 European Union law
Article 5 of Directive 89/104, subsequently reproduced, in essence, in Article 5 of Directive 2008/95/EC of the
European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States
relating to trade marks (OJ 2008 L 299, p. 25), provides, under the heading ‘Rights conferred by a trade mark’:
‘1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be
entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with
those for which the trade mark is registered;
(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of
the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part
of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade
mark.
2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not
having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark
in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the
latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage
of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.
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Red Bull Nederland BV.) เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 31 ซึ่ ง เป็ นคดี ส ื บ เนื่ องจาก Red bull เป็ น
เครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายในประเทศกลุ่มเบเนลักซ์ ซึง่ รวมถึงประเทศเนเธอแลนด์ดว้ ย Red
bull ได้ฟ้องร้องต่อศาลเนเธอร์แลนด์ว่า The Bulldog ได้ละเมิดสิทธิในเครือ่ งหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงของตน
โดยทํ า การจํ า หน่ า ยสิน ค้ า เครื่อ งดื่ ม ชู กํ า ลัง และใช้ ช่ ื อ ว่ า The Bulldog ซึ่ ง มีคํ า ว่ า Bull ซึ่ ง คล้ า ยกั บ
เครื่อ งหมายการค้า Red bull ของตน ศาลเนเธอแลนด์มคี ําสังเพิ
่ ก ถอนเครื่อ งหมาย Bulldog ที่แ ละห้าม
จําหน่ ายเครื่องดื่ม ชูกําลังในชื่อ Bulldog เนื่องจากมีความเหมือนคล้ายต่อเครื่องหมายการค้า Redbull ซึ่ง
เป็ นเครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลาย ทําให้นาย De Vries เจ้าของเครื่องหมายการค้า Bullgog ได้
ยื่นอุทธรณ์ ต่อโดยศาลยุตธิ รรมสหภาพยุโรปโดยตีความเหตุอนั ควร(Due cause) ของการใช้เครื่องหมาย
การค้าโดยชอบ ต่อการใช้สทิ ธิคมุ้ ครองเครือ่ งหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลาย
ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป วินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีว่า เมื่อข้อเท็จจริงโดยนาย De Vries แจ้งว่ า
เครื่องหมายการค้า The Bulldog ได้มกี ารใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และร้านกาแฟ มาตัง้ แต่ ปี 2518
และจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2526 นัน้ เป็ นการใช้สทิ ธิในเครือ่ งหมายการค้ามา
ก่อนที่ เครือ่ งหมาย Red bull จะยื่นจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าของตน และกลายเป็ นเครื่องหมายการค้า
ทีม่ ชี ่อื เสียง กฎหมายจะต้องให้ความคุม้ ครองการใช้สทิ ธิโดยชอบของเครื่องหมายการค้าทีเ่ หมือนคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงแพร่หลายทัวไป
่ ซึง่ ในกรณีน้ีได้ถอื ว่า Bulldog ซึง่ มีการให้บริการร้านอาหาร
โรงแรมและจําหน่ ายเครื่องดื่มด้วยนัน้ เป็ นการใช้สทิ ธิทางเครื่องหมายการค้าในทางการค้าโดยสุจริต (in
good faith) ทําให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของสาธารณชน ซึง่ ถือเป็ นการใช้โดยชอบ (Due cause) ซึง่ ศาลจะต้องให้ความ
คุม้ ครองสิทธิในเครื่องหมายการค้านัน้ ด้วยถือเป็ นการบัญญัตหิ ลักกฎหมายว่าด้วยการใช้สทิ ธิโดยชอบของ
เครือ่ งหมายการค้าตามหลัก case law ด้วย 32
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Judgment of the Court (First Chamber) of 6 February 2014. Leidseplein Beheer BV and Hendrikus de Vries v
Red Bull GmbH and Red Bull Nederland BV.
Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden - Netherlands.
Reference for a preliminary ruling - Marques - Directive 89/104/CEE - Droits conférés par la marque - Request
for a preliminary ruling - Trade marks - Directive 89/104/EEC - Rights conferred by a trade mark - Trade mark
with a reputation - Protection extended to non-similar goods or services - Use by a third party, without due cause,
of a sign identical with or similar to the trade mark with a reputation - Definition of ‘due cause’. Case C-65/12.
ทีม่ า http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=147501&doclang=EN
32 the Court (First Chamber) hereby rules:
Article 5(2) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member
States relating to trade marks must be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark with a
reputation may be obliged, pursuant to the concept of ‘due cause’ within the meaning of that provision, to tolerate
the use by a third party of a sign similar to that mark in relation to a product which is identical to that for which
that mark was registered, if it is demonstrated that that sign was being used before that mark was filed and that
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2.2 การเสียประโยชน์ จากการทําให้เสียชื่อเสียง (Tanishment)
การปกป้องเครือ่ งหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลาย ตามหลักข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement)
อีกประการทีส่ ําคัญคือ การป้องกันการฉกฉวยประโยชน์ของบุคคลอื่น ในอันทีจ่ ะทําให้เครื่องหมายการค้าที่
มีช่อื เสียงแพร่หลายดังกล่าวเสื่อมเสียชื่อเสียง เช่นการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าจําหน่ ายสินค้าและ
บริการที่ไม่ได้คุณภาพ ตามทีเ่ จ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตขึน้ การใช้เครื่องหมายการค้าที่มชี ่อื เสียงโดย
ไม่ ได้รบั อนุ ญ าตและนํ าเสนอบริก ารหรือ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน หรือ การใช้เครื่อ งหมายการค้าที่ม ี
ลักษณะใกล้เคียงในอันทีจ่ ะทําให้เครือ่ งหมายการค้าเสียภาพลักษณ์ เป็ นต้น
ศาลไทยได้ให้ความคุม้ ครองการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายจะเสียประโยชน์
จากทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนัน้ มักจะมีองค์ประกอบตามพันธกรณีขอ้ ตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ซึ่ง
สามารถให้ เจ้าของเครื่อ งหมายการค้าที่ม ีช่ ือ เสีย งแพร่ห ลายเพิก ถอนทางทะเบีย นแก่ ก ารจดทะเบีย น
เครื่องหมายการค้าที่ทําให้ตนเสียชื่อเสียง อีกทัง้ สามารถฟ้ องค่าสินไหมทดแทนเป็ นการทําให้เสื่อ มเสีย
ชื่อเสียงเป็ นการละเมิด ตามมาตรา 42033 ตามประมวลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อกี ทางหนึ่ง
ด้วย ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2905/255234 ระหว่าง เดมเลอร์ไครสเลอร์ เอยี เป็ นโจทก์ และบริษทั เบนซ์
the use of that sign in relation to the identical product is in good faith. In order to determine whether that is so,
the national court must take account, in particular, of:
–
how that sign has been accepted by, and what its reputation is with, the relevant public;
–
the degree of proximity between the goods and services for which that sign was originally used and the
product for which the mark with a reputation was registered; and
–
the economic and commercial significance of the use for that product of the sign which is similar to that
mark.
มาตรา 420 ผูใ้ ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชวี ติ ก็ดี แก่ร่างกายก็ดี
อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผูน้ นั ้ ทําละเมิด จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ
นัน้
34 พิพากษาศาลฎีกาที่ 2905/2552 กลุ่มผูบ
้ ริหารจําเลยที่ 1 ประกอบกิจการค้าโดยซือ้ รถยนต์ยห่ี อ้ เบนซ์ของโจทก์จาก
ตัวแทนจําหน่ายของโจทก์ไปจําหน่ายต่อให้ลกู ค้าตัง้ แต่ปี 2535 จนกระทังปี
่ 2539 เป็ นเวลานนาน 4 ปี จึงนําชื่อคําว่า เบนซ์
, BENZ และรูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมไปจดทะเบียนและดวงตรานิตบิ ุคคล ซึง่ เป็ นเวลาหลังจากทีโ่ จทก์จดั จําหน่าย
รถยนต์ในประเทศไทยแล้วเกือบ 40 ปี ย่อมทราบดีว่า ชื่อเสียงเกียรติคุณของชื่อทางการค้าและรูปรอยประดิษฐ์ดาวสาม
ั ย
แฉกในวงกลมของโจทก์เป็ นทีย่ อมรับในหมู่ผบู้ ริโภค เป็ นเสมือนหลักประกันคุณภาพของสินค้าและบริการ อีกทัง้ เป็ นปจจั
สําคัญทีท่ าํ ให้สาธารณชนเลือกทีจ่ ะซือ้ สินค้าและบริการจากโจทก์หรือตัวแทนจําหน่ายของโจทก์ก่อให้เกิดรายได้และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างสูงแก่ผปู้ ระกอบการพฤติการณ์ทจ่ี าํ เลยที่ 1 ซึง่ ประกอบกิจการประเภทเดียวกับโจทก์ ใช้ช่อื
บริษทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ จํากัด และชื่อภาษาอังกฤษว่า BENZ CHANGWAT-TANA CO., LTD. อันเป็ นการนําคําว่า เบนซ์
และ BENZ ไปเป็ นคํานําหน้าชื่อในส่วนสําคัญ ตลอดจนใช้รปู ประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมเป็นดวงตรานิตบิ คุ คล ย่อม
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แจ้งวัฒนะ จํากัด เป็ นจําเลย โดยศาลวินิจฉัยว่า จําเลยที ่ 1 ไม่ลงทุนในค่าสิทธิและไม่ปฏิบตั ิต ามเงือ่ นไข
มาตรฐานของโจทก์เฉกเช่นตัวแทนจําหน่ ายอย่างเป็ นทางการของโจทก์รายอืน่ ทําให้โจทก์ขาดประโยชน์อนั
ควรได้จากการอนุ ญาตให้จําเลยที ่ 1 ใช้สทิ ธิ ไม่สามารถควบคุมระดับคุณ ภาพของสินค้าและบริการให้ได้
มาตรฐาน อีกทัง้ ยังไม่อาจควบคุมระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน อีกทัง้ ยังไม่อาจควบคุม
ราคาสินค้าและบริการซ่อมบํารุงรักษาเครือ่ งยนต์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโจทก์ได้ เมือ่ โจทก์เป็ น
เจ้าของชือ่ ทางการค้าคําว่า เบนซ์,BENZ และรูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมโดยชอบ จําเลยที ่ 1 นําไปใช้
ในการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากโจทก์ เป็ นการแสวงหาประโยชน์ จึงเป็ นการละเมิดต่อโจทก์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
แสดงถึงเจตนาทีค่ าดหมายว่าสาธารณชนทัวไปจะเข้
่
าใจว่ากิจการของจําเลยที่ 1 เป็ นกิจการในเครือ หรือเป็ นตัวแทน
จําหน่าย หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับโจทก์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จึงเป็ นการมุ่งแสวงหาประโยชน์จากเชื่อเสียงเกียรติคุณจากชื่อ
ทางการค้าและรูประดิษฐ์ของโจทก์โดยไม่สจุ ริต
จําเลยที่ 1 สังซื
่ อ้ รถยนต์ยห้ี อ้ เบนซ์จากแหล่งอื่นมาจําหน่ายต่อให้ลกู ค้าภายใต้ช่อื บริษทั ทีม่ ชี ่อื ทางการค้าของ
โจทก์ประกอบอยูใ่ นส่วนสาระสําคัญ โดยไม่ลงทุนในค่าสิทธิและไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขมาตรฐานของโจทก์เฉกเช่นตัวแทน
จําหน่ายอย่างเป็ นทางการของโจทก์รายอื่น ทําให้โจทก์ขาดประโยชน์อนั ควรได้จากการอนุญาตให้จาํ เลยที่ 1 ใช้สทิ ธิ ไม่
สามารถควบคุมระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน อีกทัง้ ยังไม่อาจควบคุมระดับคุณภาพของสินค้าและ
บริการให้ได้มาตรฐาน อีกทัง้ ยังไม่อาจควบคุมราคาสินค้าและบริการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องยนต์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของโจทก์ได้ เมือ่ โจทก์เป็ นเจ้าของชื่อทางการค้าคําว่า เบนซ์,BENZ และรูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมโดย
ชอบ จําเลยที่ 1 นําไปใช้ในการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากโจทก์ เป็ นการแสวงหาประโยชน์ จึงเป็ นการละเมิด
ต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 โจทก์ย่อมมีสทิ ธิเรียกให้จาํ เลยที่ 1 ระงับความเสียหายและ
ห้ามมิให้จาํ เลยที่ 1 ใช้ช่อื และรูปรอยประดิษฐ์ของโจทก์ได้สทิ ธิของโจทก์ในเครื่องหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรไว้แล้วตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44
คําว่า เบนซ์, BENZ และรูปรอยประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมเป็ นทรัพย์สนิ อย่างหนึ่งของโจทก์ทไ่ี ด้รบั ความ
คุม้ ครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 18 และ ป.อ. มาตรา 272 (1) เมื่อจําเลยที่ 1 นําชื่อและรูปประดิษฐ์ของโจทก์ไปใช้โดยไม่
สุจริตทําให้โจทก์เสียหาย อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 โจทก์ย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะขอสังห้
่ ามมิให้จาํ เลยที่
1 ใช้ช่อื และรูปรอยประดิษฐ์นนั ้ ได้ ซึง่ แม้บทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าวจะมิได้ให้สทิ ธิแก่โจทก์ในทีจ่ ะบังคับให้จาํ เลยที่ 1
จดทะเบียนแก้ไขชื่อและดวงตรานิตบิ ุคคลของจําเลยที่ 1 แต่การห้ามมิให้ใช้ดงั กล่าวก็ย่อมมีผลทําให้จาํ เลยที่ 1 ไม่อาจ
ประกอบกิจการค้าจําหน่ายรถยนต์และให้บริการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนต์ภายใต้ช่อื "บริษทั เบนซ์แจ้งวัฒนะ จํากัด"
และใช้ดวงตรานิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นรูปรอยประดิษฐ์ของโจทก์ได้อกี อันเป็ นการห้ามมิให้กระทําการละเมิดอันก่อความเสียหายแก่
โจทก์อยู่ในตัว
จําเลยที่ 1 นําเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ให้ปรากฏเป็ นป้ายชื่อโชว์รมู ตลอดจนใช้ในการโฆษณาตามสือ่
สิง่ พิมพ์รปู แบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่กจิ การค้าของจําเลยที่ 1 โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากโจทก์ จําเลยที่ 1 นําชื่อและรูปรอย
ประดิษฐ์อนั เป็ นชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้โดยส่อเจตนาให้ประชาชนสับสนหลงผิดว่าจําเลยที่ 1
เป็ นตัวแทนทางการค้าของโจทก์ โจทก์ย่อมมีสทิ ธิขอ้ บังคับห้ามมิให้จาํ เลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในลักษณะที่
เป็ นชื่อทางการค้าและรูปรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าของโจทก์ในการประกอบธุรกิจการค้าของจําเลยที่ 1 ได้

หลักประการสําคัญของการให้ความคุม้ ครองการเสื่อมเสียชื่อเสียงของเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าทีม่ ี
ชื่อเสียงแพร่หลายของศาลไทยจะต้องเกิดความเสียหายเกิดขึน้ ซึง่ หากไม่เกิดความเสียหายจะไม่ว่าจะเป็ น
การสูญเสียรายได้ การเสียประโยชน์ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึง่ หากเป็ นหน้าทีข่ องเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายนัน้ จะต้องเป็ นผูพ้ สิ จู น์ความเสียหายดังกล่าว ซึง่ หากไม่ปรากฏความเสียหาย ศาลไทย
จะไม่ ให้ ค วามคุ้มครอง ดัง คําพิพ ากษาศาลฎีก าที่ 1502/254235 ซึ่ง เป็ น เรื่อ งราวของ โจทก์เป็ น เจ้าของ
เครื่อ งหมายการค้าอัก ษรโรมัน คํ าว่ า "VICTORIA'SSECRET” ฟ้ องร้อ ง บริษัท วิค ตอเรีย ซีเครท ค็อ ฟ
ฟี่ ช็อฟ จํากัด ซึ่งเป็ นสถานบันเทิง (อาบ อบ นวด) "VICTORIA'SSECRET" และ "วิคตอเรียซีเครท" เป็ น
จําเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ผเู้ ป็ นเจ้าของนามหรือชือ่ ทางการค้านัน้ มีหน้าทีน่ ํ าสืบถึงความเสียหายนัน้
แต่พยานหลักฐานทีโ่ จทก์นําสืบ มาไม่ปรากฏว่าการทีจ่ าํ เลยทัง้ สองนํ าเครือ่ งหมายการค้าและชือ่ ทางการค้า
ของโจทก์ดงั กล่าวไปใช้เป็ นชือ่ ทางการค้า สําหรับสถานบริการประเภทภัตตาคาร ไนท์คลับและสถานออก
กําลังกายของจําเลยทัง้ สองซึง่ เป็ นการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ทจี ่ าํ เลยทัง้ สองได้จดทะเบียนไว้นัน้
จะทําให้โจทก์เสือ่ มเสียชือ่ เสียงหรือเสือ่ มเสียประโยชน์ แต่ อย่างใด ทัง้ การทีจ่ ําเลยทัง้ สองประกอบกิจการ
ธุรกิจบริการก็เป็ นธุรกิจทีม่ ไิ ด้มสี ่วนเกีย่ วข้องหรือสัมพันธ์กบั กิจการการค้าของโจทก์ซงึ ่ ผลิตและจําหน่ าย
สินค้าประเภทของใช้ส่วนตัวเครือ่ งประดับและเครือ่ งแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอนั อาจทําให้โจทก์ม ี
รายได้ในทางการค้าลดลงหรือทําให้โจทก์เสือ่ มเสียประโยชน์หรือได้รบั ความเสียหายอืน่ ใด ดังนัน้ โจทก์จงึ ไม่

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1502/2542 โจทก์เป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคําว่า "VICTORIA'SSECRET" โดย
จดทะเบียนไว้ทป่ี ระเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอืน่ อีกหลายประเทศ เพื่อใช้กบั สินค้าประเภท ของใช้สว่ นตัว เครื่องแต่ง
กายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ ในรวมทัง้ สินค้าประเภทเสือ้ ผ้าเครื่องนุ่งห่ม สําหรับในประเทศไทยโจทก์เป็ น
เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กบั สินค้าในจําพวกที่ 38 เดิม จําเลยที่ 1ประกอบกิจการประเภทภัตตาคาร ส่วน
จําเลยที่ 2 ประกอบ กิจการสถานออกกําลังกาย โดยกิจการของจําเลยทัง้ สองดังกล่าว ใช้ช่อื ทางการค้าว่า
"VICTORIA'SSECRET" และ "วิคตอเรียซีเครท"โจทก์ขอให้หา้ มจําเลยทัง้ สองใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็ น ชื่อทางการ
ค้าของจําเลยทัง้ สอง กรณีเป็ นเรื่องเกีย่ วกับสิทธิ ในนามของบุคคลซึง่ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18
บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้า จะร้องขอต่อศาล ให้สงห้
ั ่ ามได้กต็ ่อเมื่อการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็ น
เหตุให้เกิดความเสียหายหรือเป็นทีว่ ติ กว่าจะต้องเสียหาย อยู่สบื ไปด้วย และโจทก์ผเู้ ป็ นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้านัน้ มี
หน้าทีน่ ําสืบถึงความเสียหายนัน้ แต่พยานหลักฐานทีโ่ จทก์นําสืบ มาไม่ปรากฏว่าการทีจ่ าํ เลยทัง้ สองนําเครื่องหมายการค้า
และชื่อทางการค้าของโจทก์ดงั กล่าวไปใช้เป็ นชื่อทางการค้า สําหรับสถานบริการประเภทภัตตาคาร ไนท์คลับและสถานออก
กําลังกายของจําเลยทัง้ สองซึง่ เป็ นการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ทจ่ี าํ เลยทัง้ สองได้จดทะเบียนไว้นนั ้ จะทําให้โจทก์
เสือ่ มเสียชื่อเสียงหรือเสือ่ มเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทัง้ การทีจ่ าํ เลยทัง้ สองประกอบกิจการธุรกิจบริการก็เป็ นธุรกิจทีม่ ไิ ด้มี
ส่วนเกีย่ วข้องหรือสัมพันธ์กบั กิจการการค้าของโจทก์ซง่ึ ผลิตและจําหน่ายสินค้าประเภทของใช้สว่ นตัวเครื่องประดับและ
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอนั อาจทําให้โจทก์มรี ายได้ในทางการค้าลดลงหรือทําให้โจทก์เสือ่ มเสียประโยชน์
หรือได้รบั ความเสียหายอื่นใด ดังนัน้ โจทก์จงึ ไม่อาจขอให้สงห้
ั ่ ามจําเลยทัง้ สองไม่ให้ใช้ช่อื ทางการค้าดังกล่าวในการประกอบ
กิจการสถานบริการของ จําเลยทัง้ สองได้
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อาจขอให้สงห้
ั ่ ามจําเลยทัง้ สองไม่ให้ใช้ชอื ่ ทางการค้าดังกล่าวในการประกอบกิจการสถานบริการของ จําเลย
ทัง้ สองได้
หลัก การนี้ เคยเป็ น หลัก การที่ศ าลฎี ก าของสหรัฐ อเมริก า ใช้ ต ัด สิน คดี Moseley v. V Secret
Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003) ซึ่งตีความบทบัญ ญัติของกฎหมาย Federal Trade Mark Dilution
Act 199536 ซึง่ กฎหมายระดับสหพันธรัฐ ทีอ่ อกโดยสภาคองเกรส เพื่อคุม้ ครองฐานะเครือ่ งหมายทีม่ ชี ่อื เสียง
แพร่ห ลายทัวไป
่ (Famous Mark) โดยศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้วนิ ิจฉัยความเสื่อมเสียประโยชน์ จากการ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของ "VICTORIA'SSECRET” ระบุว่า เจ้าของเครื่องหมายต้องพิ สูจน์ (Showing) ความ
เสียหายที่แท้จริง(Actual Damage) จากความองความเสื่อมเสียประโยชน์ (Actual Dilution) 37 แต่หลักการ
นี้ได้ถูกหักล้างโดยสภาคองเกรสของสหรัฐได้แก้ไขกฎหมาย Federal Trade Mark Dilution Act ในปี 2006
อย่างไรก็ด ี ศาลไทยยังคงยึดหลักการพิสจู น์ความเสียหายทีแ่ ท้จริง (Actual Damage) ต่อการละเมิดอยู่
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3. ข้อจํากัดและความท้าทายในการปกป้ องเครื่องหมายการค้าของไทยในระดับภูมิภาค
ปจั จุบนั ความเชื่อมโยงของระบบสื่อสาร การคมนาคม รวมถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเมืองมี
ความสําคัญและเป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจทีส่ ําคัญ จะเห็นได้จากการรวมตัวของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรม
(G20) การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เชื่อมโยงการค้าการลงทนในระดับภูมภิ าค หาก ประเทศ
ใดที่แปลกแยกตนเองจากกลุ่มเศรษฐกิจและประชาคมโลกส่งผลกระทบอย่างเร็วร้ายต่ อความเชื่อมันนั
่ ก
15 U.S.C., § 1125 (c), codified as Sec. 43 ( c ) Lanham Act. ความจริง หลัก การของ Dilution คือ การคุ้ ม ครอง
เครื่องหมายการค้าในลักษณะทีม่ องเครื่องหมายการค้าเป็ นทรัพย์ Dilution มีลกั ษณะทีท่ าํ ให้เครื่องหมายการค้าเสือ่ มหรือ
ด้อยคุณค่าในฐานะเครื่องหมายการค้าเนื่องจากถูกนํ าไปใช้สําหรับสินค้าหรือบริการประเภทอื่น ๆ ทํานองทําให้เสีย
ทรัพย์ในประมวลกฎหมายอาญา
37 Brian Paul Gearing, Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 19 Berkeley Tech. L.J. 221 (2004). Available at:
http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol19/iss1/
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Id. at 433. The Court considered the text of 15 U.S.C. § 1125(c)(1), providing:
The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the
court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or
trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of
the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection.
15 U.S.C. § 1125(c)(1) (emphasis added). Section 1127 defines dilution as: The term "dilution" means the
lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the
presence or absence of(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or
(2) likelihood of confusion, mistake, or deception

ลงทุน เช่นเมื่อครัง้ ทราบผลการลงประชามติของอังกฤษที่ออกจากสหภาพยุโรป ทําให้ค่าเงินปอนด์ของ
อังกฤษตกลงสูงสุดในรอบ 31 ปี 38 ทันทีหลังทราบผลการลงประชามติ และยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องหลังการ
ประกาศแผนการดําเนินการออกจากสหภาพยุโรปของนางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ 39
อย่างไรก็ดกี ารให้ความคุม้ ครองกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญั ญาด้านเครื่องหมายการค้าของไทยนัน้
ยัง คงจํ า กั ด อยู่ เ ฉพาะเขตอํ า นาจศาลไทย (Thai jurisdiction) เนื่ องจากหลั ก อํ า นาจอธิ ปไตย
(sovereignty) และหลักดิ นแดน (Territory) ในขณะที่การพัฒ นาทางเศรษฐกิจและรูปแบบการค้าการ
ให้บริการเป็ นไปอย่างไร้พรมแดน การซือ้ ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การซือ้ ขายสินค้าระหว่างประเทศ
ที่ไ ม่ ม ีกํ าแพงภาษี ผ่ านเขตการค้าเสรี หรือ ประชาคมเศรษฐกิจเช่ น กลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น
(ASEAN) ทําให้ต้องอาศัยพึ่งพาความร่วมมือระหว่างประเทศมากขีน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมภิ าคอาเซียน
ซึง่ สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของไทยเป็ นที่รจู้ กั และยอมรับในหมู่ผู้บริโภคประเทศเพื่อนบ้าน เช่นใน
อินโดนิ เซีย ขนมอบกรอบตราเถ้ าแก่ น้อ ย พัด ลมฮาตาริ (Hatari) อย่างไรก็ด ีข้อ จํากัด ของการคุ้ม ครอง
เครื่องหมายการค้าในต่ างประเทศนัน้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ าของสิน ค้า และบริก ารของตนเอง เว้น แต่ เครื่อ งหมายการค้ านั น้ จะเป็ น เครื่อ งหมายที่ม ีช่ ือ เสีย ง
แพร่ห ลายทัว่ ไป ซึ่ง เครื่อ งหมายการค้าของสิน ค้าและบริก ารบางอยางที่เป็ น ที่นิ ยม เช่ น ขนมอบกรอบ
สาหร่าย เถ้าแก่น้อย ซึ่งเป็ นที่นิยมในประเทศอินโดนีเซีย 40 แต่อาจยังไม่ถือว่าเป็ นเครื่องหมายการค้าที่ม ี
ชื่อเสียงแพร่หลายทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองโดยไม่ตอ้ งจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าในประเทศนัน้
การอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน ได้มกี ารประสานความร่วมมือภายใต้คณะทํางาน
ั ญ าอาเซี ย น (ASEAN Working Group on Intellectual Property
ความร่ ว มมื อ ด้ า นทรัพ ย์ ส ิ น ทางป ญ
ั ญา 41 ซึ่งการจัด ทํ า
Cooperation : AWGIPC) ซึ่งเป็ นความร่วมมือ ของภาครัฐผ่ านกรมทรัพ ย์ส ินทางป ญ
ความความร่วมมือร่วมกัน ทัง้ นี้ก รมทรัพ ย์สนิ ทางปญั ญาได้ร่วมร่างแผนปฏิบตั ิการทรัพ ย์สนิ ทางปญั ญา
อาเซียนที่มผี ลใช้บงั คับหลังการเข้าสู่ AEC คือ แผนงานด้านทรัพ ย์ส ินทางปญั ญาอาเซียน 2016 - 2025
(ASEAN IPR Action Plan 2016 – 2025) โดยเป็ นการวางแผนการพัฒนาระบบทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของ
ภูมภิ าคอาเซียนในระยะยาว 10 ปี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 19 โครงการ ซึง่ ยุทธศาสตร์ทงั ้ 4 ได้แก่ (1)
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ปรีดี บุญซื่อ, ผลสะเทือนของ Brexit อวสานของ EU Model ทีเ่ ราเคยรูจ้ กั (Thaipublica.org, 29 มิถุนายน 2016)
http://thaipublica.org/2016/06/pridi1/
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ข่าวหุน้ -การเงิน สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 5 ตุลาคม 2559 18:13:17 น.
http://www.ryt9.com/s/iq21/2524528
40 ทีม
่ า ข้อมูลจากกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ทีมขาวเศรษฐกิจ โพสต์ทเู ดย์, โลกเปลีย่ นไป สินค้าไทยโดนก๊อบปี้ 13 มีนาคม
2559
41 กรมทรัพย์สน
ิ ทางปญั ญา ข่าวประชาสัมพันธ์
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_rsgallery2&gid=529&Itemid=148
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การพัฒ นาระบบทรัพ ย์สนิ ทางปญั ญาของประเทศสมาชิกอาเซียน 7 โครงการ (2) การพัฒ นาระบบและ
เครือข่ายทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของภูมภิ าคให้สนับสนุ น AEC 4 โครงการ (3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้าน
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของอาเซียน 4 โครงการ และ (4) การใช้ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาเป็ นเครื่องมือในการสร้าง
สินทรัพ ย์ให้แ ก่ ภาคธุรกิจอาเซียน 4 โครงการ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ค ณะทํางานความร่ว มมือ ด้านทรัพ ย์สนิ ทาง
ปญั ญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation : AWGIPC) จะเป็ นส่วน
สําคัญในการสร้างเครือข่ายความคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญา โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าของประเทศ
ไทยมากยิง่ ขึน้
นอกจากความร่ ว มมือ ด้ า นยุ ท ธศาสตร์เพื่ อ พัฒ นาระบบในภู ม ิภ าคอาเซีย นของภาครัฐ ผ่ า น
คณะทํางานความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอาเซียนแล้วนัน้ การเข้าเป็ นภาคีพิธีสารมาดริ ด (Madrid
Protocol) ซึง่ ไทยได้อนุ วตั รการข้อตกลงในพิธสี ารมาดริดในพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 เพื่ออํานวยความสะดวกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ผปู้ ระกอบการหรือผูส้ ่งออก
เจ้าของเครื่องหมายการค้าของไทยก็จะได้รบั ประโยชน์ทจ่ี ะสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เพื่อขอรับความคุม้ ครองในประเทศต่าง ๆ ได้ หลายประเทศในคราวเดียวกัน โดยยืน่ คําขอจดทะเบียนเพียง
คําขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว(อังกฤษ ฝรังเศส
่ หรือสเปน) และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครัง้ เดียว ซึง่ ก็จะ
ทําให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคําขอจดทะเบียน และประหยัดค่าใช้จ่ายดําเนินการในการยื่นคํา
ขอจดทะเบียนในต่างประเทศอีกด้วย
4. ความท้าทายในการปกป้ องเครื่องหมายการค้าของไทยใน
ความท้าทายในการคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลายในระดับภูมภิ าคนอกเหนือจาก
การประสานความร่วมมือทางฝา่ ยบริหารของรัฐแต่ละประเทศในอาเซียนแล้ว การพัฒนาระบบและเครือข่าย
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญารวมถึงการเข้าเป็ นภาคีพ ิธสี ารมาริดเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าให้สามารถจดทะเบียนคุม้ ครองเครื่องหมายการค้าของตนจะส่งผลให้เกิดความเป็ นเอกภาพและสร้าง
ความคุม้ ครองให้กบั เจ้าของเครื่องหมายการค้า อันนํ าไปสู่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมศักยภาพใน
การแข็งขันทางธุรกิจในยุค 4.0 เป็ นเพียงบทบาทส่งเสริมให้เกิดความคุ้มครองในบริบทของกฎหมายด้าน
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาเท่านัน้
จากความเชื่อมโยงของข้อมูลข่าวสาร และสังคมเครือข่าย (Social Network) เป็ นการสร้างความ
คุ้ม ครองอย่ างเหนี ย วแน่ น ให้ก ับ เครื่อ งหมายการค้าโดยไม่ ต้ อ งผ่ านกระบวนการทางตุ ล าการหรือ การ
พิจารณาคดีของศาล เพราะเครือข่ายสังคมทีป่ จั จุบนั ทุกคนเข้าหาเช่น ไลน์ (LINE) เฟซบุค้ (Facebook) ได้
สร้างความเป็ นที่รู้จกั แพร่ห ลายให้แ ก่ ส าธารณชนได้อ ย่างรวดเร็ว และกระจายในวงกว้าง เช่ น ลาซาด้า
(Lazada) ซึง่ เป็ นบริการขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) เป็ นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างจากกระแสผูใ้ ช้บริการผ่าน
อินเทอเน็ต ซึง่ สามารถสร้างการเป็ นทีร่ จู้ กั ของสาธารณชน จนเป็ นเครื่องหมายการค้าทีม่ ชี ่อื เสียงแพร่หลาย
ด้ว ยเวลาเพีย ง 4 ปี ด้ว ยมูล ค่ าซื้อ ขายสินค้าโดยรวมสูงถึง 4.6 หมื่น ล้านบาทจากทัง้ 6 ประเทศ ได้แ ก่

ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ล ิป ปิ นส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม 42 ซึ่งเป็ นที่นิยมจากการรับ รู้ของ
สาธารณชนเกิดจากสังคมเครือข่ายของผู้บริโภคในโลกสังคมออนไลน์ ท่ีได้มกี ารแสดงความคิดเห็น ผ่าน
กระทู้ 43 หรือการรับรูข้ า่ วสารผ่านสังคมเครือข่าย เช่น ไลน์ (LINE)
จะพบว่า กระแสความเห็นและการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อเครื่องหมายการค้า หรือตราสินค้านัน้ ๆ ผ่าน
สังคมเครือข่ายทวีความสําคัญและรุนแรงมากขึน้ ซึ่งอาจเป็ นการสร้างชื่อเสียงให้กบั เครื่องหมายการค้านัน้
มากยิง่ ขึน้ หรือทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเครื่องหมายการค้านัน้ ๆ จากการต่อต้านหรือไม่พอใจในสินค้า
และบริการนัน้ ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าและบริการ
นัน้ ๆ เช่น ในกรณีของ เอไอเอส (AIS) ซึ่งมีข่าวในกระทู้เว็บบอร์ดของ เว็บไซด์พนั ทิปถึงกรณี พนักงาน
่
้บริโภคในเรือ่ ง
บริษทั AIS ถือวิสาสะขโมยข้อมูลลูกค้าไปให้บุคคลภายนอก 44 ซึง่ มีผลต่อความเชื่อมันของผู
การรักษาความลับของลูกค้า จนสํานักงาน กสทช.ได้ตงั ้ กรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีดงั กล่าว 45 ซึง่ ตาม
กฎหมาย คือ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 การนํ าข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผย พนักงาน
ผู้กระทําถือว่ามีความผิดตามมาตรา 74 แห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มีโทษสูงสุด
จําคุกไม่เกิน 2 ปี 46 ส่วนผูป้ ระกอบการก็อาจมีความผิดตามประกาศมาตรการคุม้ ครองสิทธิของผูใ้ ช้บริการ
โทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็ นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคม มีโทษสูงสุดถึงขัน้ ยึดใบอนุ ญ าตประกอบกิจการ จากกรณีท่เี กิดขึ้นดังกล่าว นอกเหนือจาก
กระแสความเชื่อมันและชื
่
่นชมของผูบ้ ริโภคต่อสินค้าและบริการของ AIS ทีล่ ดลงแล้ว หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คือ กสทช ได้ทาํ การสอบสวนดังกล่าว และยังมีกฎหมายซึง่ ได้บญ
ั ญัตบิ ทลงโทษต่อการกระทําดังกล่าวด้วย
จะเห็นได้ว่าในโลกในยุคไร้พรมแดน และเชื่อมโยงด้วยเครือข่าย การสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันผ่านตราสินค้าและบริการเป็ นสิง่ ที่ทวีสําคัญยิง่ ขึน้ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นอกเหนือจาก
ความคุ้มครองในบริบทของกฎหมายแล้ว การคุ้มครองเครื่อ งหมายการค้าผ่ านเครือ ข่ายสังคมเป็ น สิง่ ที่
ผูป้ ระกอบการในยุค 4.0 ต้องพิจารณาเช่นกัน
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MGR Online ข่าวการตลาด “ลาซาด้า” เผย 4 ปี โกยรายได้ 4.6 หมื่นล้านบาท, ผูจ้ ดั การออนไลน์ 14 มีนาคม 2559
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000026445
43 Positioning Mag, รูจ
้ กั Lazada น้อยไป! October 13, 2013 http://positioningmag.com/56034
44 หมดความเชื่อมัน!!!.
่ พนักงานบริษทั AIS ถือวิสาสะขโมยข้อมูลลูกค้าไปให้บุคคลภายนอก ไม่โดนเองไม่ร,ู้
http://pantip.com/topic/35589452
45 ทีมข่าวเศรษฐกิจ, กสทช.สังสอบ
่
AIS กรณีพนักงานเปิ ดเผยข้อมูลลูกค้า, CH7news วันที่ 14 ก.ย. 2559 เวลา 16:10 น.
http://news.ch7.com/detail/193320
46 มาตรา ๗๔ ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อดักรับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิ ดเผยข้อความข่าวสาร หรือข้อมูลอื่นใดทีม
่ ี
การสือ่ สารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีแ่ สนบาท หรือทัง้
จําทัง้ ปรับ
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