พลวัตของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย1
นางสาวจรรยา รุ่งตระกูล2

บทนา
กฎหมายทรัพ ย์สินทางปัญ ญาของไทยมีการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าโดยการ
พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดคล้องกับบริบทของความตกลงระหว่างประเทศและ
หลั ก กฎหมายทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาซึ่ งเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารขยายขอบเขต
ความคุ้มครองหรือยกระดับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงกระบวนการรับรองสิทธิและ
บังคับสิทธิที่มีประสิทธิภาพสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยจะเข้าหรือได้เข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ
ยกตัวอย่างเช่น พิ ธีสารมาดริดซึ่งเป็น ความตกลงที่ อานวยความสะดวกในการยื่น คาขอจดทะเบี ยน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการกาหนดกฎเกณฑ์การขอจดทะเบียนผ่านสานักระหว่าง
ประเทศ (International Bureau หรือ IB) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) สนธิสัญญาว่า
ด้ ว ยการคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ข ององค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (WIPO) (WIPO Copyright Treaty
1996 หรือ WCT) ความตกลงกรุงเฮกว่ าด้ วยการจดทะเบี ย นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
ระหว่างประเทศ (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial
Designs) หรือพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุข (Protocol Amending theTRIPS Agreement)
(Doha Declaration) เป็นต้น
การปรับ ปรุงแก้ ไขกฎหมายเครื่อ งหมายการค้ าและกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ผ่ านมา รวมทั้ งการ
เตรียมการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรที่จะมีขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานนี้
นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่มีความสาคัญและอาจส่งผลต่อการ
พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ท รัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของศาลยุ ติ ธรรมที่ ศ าลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชานั ญ พิ เศษมี อ านาจ
พิจารณาพิพากษา การศึกษาถึงแนวความคิดที่นามาสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
รวมทั้งที่เตรียมการจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและพึงให้ความสาคัญ ศาลอุทธรณ์คดี
ชานัญพิเศษได้รับเกียรติจากนางแววดาว ดารงผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา และนางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ นิติกรชานาญการพิเศษ สานักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทาง
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เรียบเรียงสรุปจากการประชุมเชิง ปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอานวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเรื่อง พลวัตของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม
วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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ปัญญา เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริ มสร้างมาตรฐานการอานวยความยุติธรรม
ของศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าประเทศ ในหัวข้อเรื่อง
พลวัตของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย โดยได้นาเสนอแนวความคิดและรายละเอียดโดยสังเขปของ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายสิทธิบัตร
บทความนี้ จึ งน าเสนอถึ งแนวความคิ ด และรายละเอี ย ดโดยสั ง เขปของการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
กฎหมายเครื่องหมายการค้า รวมทั้งแนวความคิดและรายละเอียดโดยสังเขปของการเสนอปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละกฎหมายสิ ท ธิ บั ต รต่ อ ไป โดยได้ เรี ย บเรี ย งสรุ ป ความจากผลการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า3
สาหรับประเทศไทยกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักอยู่ในปัจจุบันคือพระราชบัญญัติ
เครื่ อ งหมายการค้ า พ.ศ.2534 ซึ่ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว 2 ครั้ ง โดย
พระราชบั ญ ญั ติ เครื่ อ งหมายการค้ า (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2543 และแก้ ไ ขล่ า สุ ด โดยพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
และมี ผ ลใช้ บั งคั บ แล้ ว ตั้ งแต่ วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2559ยกเว้ น บทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดใน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 25604 โดยมีสาระสาคัญของการปรับปรุงแก้ไขอยู่ 5 ประการหลักคือ
ประการแรกการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้
เป็ น การขยายการให้ ค วามคุ้ มครองเครื่อ งหมายการค้ าไปยั งเครื่อ งหมายประเภทใหม่ ๆ ที่
เรียกว่า Non - traditional trademarks ซึ่งหมายถึง เครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้ วยตา เช่น
กลิ่น เสียงและสัมผัส แต่ประเทศไทยได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายที่เป็นเสียงเพิ่มขึ้นมาเท่านั้น ส่วนเครื่องหมายที่เป็นกลิ่นและสัมผัสนั้น เนื่องจากยังมีปัญหา
ในเรื่องการรับจดทะเบียน การบังคับใช้และการละเมิดสิทธิที่ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่มากจึงยังไม่ได้ให้ความ
คุม้ ครอง
การขยายความคุ้มครองเครื่องหมายเสียงที่ ว่านี้ดาเนิน การโดยแก้ไขเพิ่ มเติมบทนิยามคาว่า
เครื่องหมาย ในมาตรา 4 ซึ่งเดิมกาหนดไว้ว่า “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพ
ประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คา ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรื อรูปทรงของวัตถุ
หรื อ สิ่ งเหล่ านี้ อ ย่ า งใดอย่ างหนึ่ งหรือ หลายอย่ างรวมกั น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมายในส่ ว นนี้ จ ะ
ดาเนินการโดยเพิ่มคาว่า เสียง ในบทนิยามความหมายของคาว่า เครื่องหมาย เป็นว่า “เครื่องหมาย”
หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คา ข้อความ ตัวหนั งสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ
กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
อย่างไรก็ดี เครื่องหมายการค้าประเภทเสียงที่จะพิจารณารับจดทะเบียนได้นั้นต้องเป็นเครื่องหมาย
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สาระสาคัญของเนื้อหาในหัวข้อนี้นาเสนอโดยนางแววดาว ดารงผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลจาก http://www.ipthailand.go.th/th/
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การค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะด้วย สาหรับข้อพิจารณาความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า
เสี ย งนั้ น มี ก าหนดไว้ ในมาตรา 7 วรรคสอง พร้ อ มกั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเกี่ ย วกั บ สาระส าคั ญ ของ
การกาหนดลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าประเภทอื่นด้วย
เดิมมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2524 กาหนดสาระสาคัญ
ของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าไว้เพียง 6 อนุมาตรา กล่าวคือ กาหนดไว้ว่า เครื่องหมาย
การค้ าที่ ป ระกอบด้ วยลั ก ษณะอย่ างใดอย่ างหนึ่ งอั น เป็ น สาระส าคั ญ ดั งต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ ว่ ามี ลั ก ษณะ
บ่งเฉพาะ
(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้ าใจกันโดยธรรมดา
ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่
เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง
(2) คาหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงและไม่เป็นชื่อ
ทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษหรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคาที่ประดิษฐ์ขึ้น
(4) ลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้ขอจดทะเบียน หรือ
ลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว
(5) ภาพของผู้ขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณี
ที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี แล้ว
(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น
แต่ พ ระราชบั ญ ญั ติ เครื่อ งหมายการค้ า (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2559 ได้ ป รับ ปรุงแก้ ไขบทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตามมาตราดังกล่าวเป็น 11 อนุมาตรา
โดยแยกบทบัญญัติการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะตามอนุมาตรา 3 ออกเป็น 3 กรณี กล่าวคือ
(3) คาที่ประดิษฐ์ขึ้น
(4) ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น
(5) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ
ท าให้ มี ก ารใช้ ถ้ อ ยค าและแบ่ งแยกสาระส าคั ญ ของลั ก ษณะบ่ ง เฉพาะในกรณี เครื่ อ งหมาย
คาประดิษฐ์ ตัวหนังสือหรือตัวเลขประดิษฐ์ และกลุ่มของสีที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มเรื่องลักษณะ
บ่งเฉพาะของเครื่องหมายภาพ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุและเสียงกล่าวคือ
1.ลั กษณะบ่ งเฉพาะของเครื่อ งหมายภาพ ในมาตรา 7 วรรคสอง (9) โดยภาพที่ จ ะถื อ ว่ามี
ลักษณะบ่งเฉพาะนั้นต้องเป็นภาพที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรง
และไม่เป็นภาพแผนที่หรือภาพแสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตัวอย่าง เครื่องหมายภาพที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงที่นายทะเบียน
เครื่ อ งหมายการค้ า อาจมี ค าสั่ ง ปฏิ เสธไม่ รั บ จดทะเบี ย นได้ เช่ น
เครื่องหมายการค้ากับสินค้าน้ายาล้างจาน เป็นต้น
5

ภาพจากเอกสารประกอบการนาเสนอของนางแววดาว ดารงผล

5

ที่ ยื่ น ขอจดทะเบี ย น

4

นอกจากนี้ ยังมีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกาหนดภาพแผนที่หรือภาพแสดงสถานที่
ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดย
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กาหนดให้ภาพแผนที่โลก ภาพแผนที่ท วีป ภาพแผนที่
ประเทศ ภาพแผนที่ทางทะเล ภาพแผนที่ทางถนนหรือเส้นทางคมนาคมอื่น ภาพแผนที่ของสถานที่ใด ๆ
ที่ประชาชนโดยทั่วไปในประเทศไทยรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภาพแผนที่แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น กับภาพ
แสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปในประเทศไทยรู้จักกันแพร่ หลาย หรือภาพที่ประดิษฐ์
ขึ้นให้คล้ายกับสถานที่ดังกล่าว เช่น ภาพภูเขา ภาพเกาะ ภาพแหลม ภาพอ่าว เป็นต้น ถือว่าเป็นภาพ
แผนที่หรือภาพแสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ. 2534 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ เครื่ อ งหมายการค้ า (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2559
6
7
ตัวอย่างเช่น
และ
เป็นต้น
2. ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุในมาตรา 7 วรรคสอง (10)
โดยรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นจะต้องไม่เป็นลัก ษณะโดยธรรมชาติของ
สินค้านั้นเอง หรือต้องไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่จาเป็นต่อการทางานทางเทคนิคของสินค้านั้น และต้อง
ไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ทาให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวอย่าง รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าซึ่งไม่ถือว่ามีลักษณะ
บ่งเฉพาะและไม่อาจรับจดทะเบียนได้ เช่น รูปร่างทรงกลมเมื่อขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าฟุตบอล รูปร่าง
ของมะม่วงเมื่อขอจดทะเบียนใช้กับสินค้ามะม่วง หรือรูปร่างของขนมปังเมื่อขอจดทะเบียนใช้กับบริการ
ร้านเบเกอรี่ เป็นต้น
ตัวอย่าง รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่จาเป็นต่อการทางานทางเทคนิคของสินค้านั้นซึ่ งไม่ถือว่ามี

8
9
ลักษณะบ่งเฉพาะและไม่อาจรับจดทะเบียนได้ เช่น
หรือ
ซึ่งเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของ
เค รื่ อ งโก น ห น วด ไฟ ฟ้ าส าม หั ว เนื่ อ งจาก เป็ น เท ค นิ ค ที่ ท าให้ โก น ห น วด ได้ เก ลี้ ย งเก ล า
เรียบเนียน และใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่จาเป็นต่อการทางานของที่โกนหนวด
จึงไม่อาจถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่อาจรับจดทะเบียนได้นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของใบพัดของพัด
ลมที่ สร้างให้ เกิด รูปแบบการไหลเวียนของลม หรือรูป ร่างโถคอห่ านเมื่อ ใช้ กับ สิ น ค้ าเครื่องสุขภั ณ ฑ์
เป็นต้น
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10
ตัวอย่าง รูปร่างหรือรูปทรงที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและได้รับการจดทะเบียน เช่น
ซึ่งเป็น
ตุ๊กตาที่ตั้งโชว์หน้าร้านอาหาร เป็นต้น
ตัวอย่าง เครื่องหมายรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ทาให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อันไม่อาจถือได้
ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ โคมไฟที่มีรูปทรงแปลก
มีข้อสังเกตจากผู้เข้าร่วมประชุมว่า การพิจารณาปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน
เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ทาให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น หากเป็นกรณีที่ยังไม่มีการขาย
สินค้านั้นแต่ได้นาเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะเบียนก่อนจะพิจารณาว่าเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ
ที่ทาให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็อาจเป็นการลาบากส่วนกรณีที่มีการใช้สินค้านั้นมาอย่างแพร่หลายจนมี
ลักษณะบ่งเฉพาะด้วยการใช้แล้วอาจนามาขอจดทะเบียนได้ตามมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งปรับปรุงแก้ไข
ใหม่ในคราวเดียวกันนี้ ซึ่งกาหนดไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) ถึง
(11) หากได้มีการจาหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ให้ถือว่ามี
ลักษณะบ่งเฉพาะ
3. ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายเสียงในมาตรา 7 วรรคสอง (11)โดยเครื่องหมายเสียงที่จะ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้นต้องเป็นเสียงที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง
หรือต้องไม่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้านั้น หรือไม่เป็นเสียงที่เกิดจากการทางานของสินค้านั้น
ตัวอย่าง เครื่องหมายเสียงที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ขอจดทะเบียน เช่น เสียง
วัวสาหรับการจาหน่ายสินค้านมสด เป็นต้น ซึ่งไม่อาจรับจดทะเบียนได้ ส่วนเครื่องหมายเสียงที่เป็นเสียง
โดยธรรมชาติของสินค้านั้น เช่น เสียงร้องของเป็ดสาหรับการจาหน่ายเป็ด หรือเสียงร้องของวัวสาหรับ
การจาหน่ายเนื้อวัว เป็นต้น แต่มีข้อที่น่าจะพิจารณาคือ กรณีสินค้าเป็นนมวัว แต่ใช้เครื่องหมายเสียง
เป็นเสียงร้องของแพะนั้น โดยหลักการไม่เข้าเงื่อนไขของการห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงตามที่
กล่าวถึงข้างต้น จึงน่าจะจดทะเบียนได้ แต่มีข้อสังเกตว่า การใช้เครื่องหมายเสียงในลักษณะนี้จะก่อให้
ประชาชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในตัวสินค้าหรือไม่11
ตัวอย่าง เครื่องหมายเสียงที่เกิดจากการทางานของสินค้านั้นซึ่งไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะและ
ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ เช่น เสียงเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์สาหรับการจาหน่ายรถจักรยานยนต์
เป็นต้น
ในการขอจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายเสี ย งนั้ น กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ข้อ 11 ทวิ กาหนดไว้ว่าการจดทะเบียน
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เนื่องจากมีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (13) แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้กาหนดให้เครื่องหมายและคาบรรยายซึ่งอาจทาให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของ
สินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตาม
บทมาตราดังกล่าว
11

6

เครื่องหมายเสียงจะต้องส่งคาบรรยายลักษณะของเสียงและส่งตัวอย่างเสียงซึ่งอยู่ในรูปที่นายทะเบียน
สามารถเปิดฟังได้มาให้ด้วย นอกจากนี้ยังอาจส่งตัวอย่างอื่น ๆ มาให้ด้วยก็ได้ เช่น โน้ตดนตรี เป็นต้น
ตัวอย่าง การใช้โน้ตดนตรีที่ใช้ในคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงในต่างประเทศ เช่น
12

ส่วนตัวอย่างของคาบรรยายลักษณะของเสียงในคาขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
เสียงในต่างประเทศ เช่น “เครื่องหมาย คือ เสียงคนพูดว่า “ดีท ดีท ดีท ดีท” ด้วยเสียงแหลมสูง โดย
คาว่า “ดี ท ” ครั้งสุ ด ท้ ายเสี ยงสู งกว่า ดั งกว่า และลากยาวกว่าค าว่า “ดี ท ” 3 ครั้งแรก (the mark
consists of a sound. The mark consists of a person speaking in a very high-pitched
voice, saying "DEET! DEET! DEET! DEET!" with the final word being at a higher pitch,
louder, and held for a longer period than the first three.)” ใช้กับบริการด้านความบันเทิงบน
อินเทอร์เน็ต (ยื่นขอจดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นต้น
ตัวอย่าง เครื่องหมายเสียงที่ได้รับ การจดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ เสียงสิงโตคารามของ
ภาพยนตร์ในเครือ MGM เสียงระฆังเริ่มต้นรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ NBC เป็นต้น
ประการที่สองการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการจดทะเบียนให้มีความ
ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เป็นการยกเลิกบทบัญญัติที่ห้ามขอจดทะเบียนสาหรับสินค้าต่างจาพวกกันในคาขอจดทะเบียน
หนึ่งฉบับโดยยกเลิกมาตรา 9 วรรคสอง ซึ่งเป็นระบบหนึ่งคาขอหนึ่งจาพวก ดังนั้น คาขอจดทะเบียน
หนึ่งฉบับจะขอจดทะเบียนสาหรับสินค้าต่างจาพวกก็ได้ และยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายชุด โดย
ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายชุดในมาตรา 14 และมาตรา 50 ทั้งนี้ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ผู้ขอจดทะเบียนและประชาชน ประกอบกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดซึ่งในระดับ
สากลนั้นไม่มีการจดทะเบียนเครือ่ งหมายชุดแล้ว ทาให้สามารถแยกโอน แยกเจ้าของ แยกชุดได้
นอกจากนี้ยังลดระยะเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ จากเดิม 90 วัน เหลือ 60 วัน เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว ทั้งในการปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนที่สั่งให้แก้ไขหรือแสดงปฏิเสธ (มาตรา 15 วรรคสอง
และมาตรา 17 วรรคหนึ่ง) การคัดค้าน (มาตรา 35 วรรคหนึ่ง) การโต้แย้ง (มาตรา 36) การอุทธรณ์
(มาตรา 27, มาตรา 31, มาตรา 37 และมาตรา 60) ส่วนเดียวที่ยังคงเอาไว้ 90 วัน คือ เรื่องการฟ้องคดี
ต่ อ ศาล และยั งมี ก ารเพิ่ ม ระยะเวลาจาก 30 วั น เป็ น 60 วั น ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นพิ จ ารณาแล้ ว
เห็นสมควรรับจดทะเบียนและแจ้งให้ผู้ขอมาชาระค่ารับจดทะเบียน (มาตรา 40) หรือกรณีปฏิบัติตาม
ค าสั่ ง นายทะเบี ย นในกรณี ที่ มี ก ารขอต่ อ อายุ แ ละการขอต่ อ อายุ นั้ น ไม่ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กฎกระทรวงกาหนด นายทะเบียนสั่งให้ผู้ขอต่ออายุแก้ไขภายในกาหนด 60 วัน (มาตรา 50) และแก้ไข
หลักเกณฑ์การต่ออายุการจดทะเบียน ซึ่งเดิมการต่ออายุ ผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอต่ออายุได้ภายใน
90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ กฎหมายที่แก้ไขใหม่กาหนดให้สามารถขอต่ออายุได้ภายใน 3 เดือน ก่อนสิ้นอายุ
และเมื่ อ สิ้ น อายุแ ล้ วขอต่ อ อายุได้ อี กภายใน 6 เดื อ น แต่ ต้ อ งเสี ย ค่ าธรรมเนี ย มเพิ่ ม 20 เปอร์เซ็ น ต์
ของค่ าธรรมเนี ย มการต่ อ อายุ (มาตรา 54) ซึ่ งก าหนดมาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พิ ธี ส ารมาดริด และ
ปรับปรุงขัน้ ตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจนขึน้
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ประการที่สาม กาหนดฐานความผิดอาญาขึ้นใหม่และกาหนดโทษทางอาญา
เป็นการกาหนดความผิดอาญาฐานใหม่ขึ้นสาหรับการนาหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมาย
การค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้มาใช้สาหรับสินค้าของ
ตนเองหรือ ของบุ ค คลอื่ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนหลงเชื่ อ ว่าเป็ น สิ น ค้ าของเจ้าของเครื่อ งหมายการค้ านั้ น
ซึ่งนามากาหนดโทษไว้ในมาตรา 109/1 โดยกาหนดโทษไว้เท่ากับโทษของการปลอมเครื่องหมายการค้า
คือ จาคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้ งจาทั้งปรับ เนื่ องจากเป็ นเครื่องหมาย
การค้าที่แท้จริงจึงไม่เป็นปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า จึงได้บัญญัติฐานความผิดนี้และกาหนดโทษ
ขึ้น เพราะการกระทาลักษณะนี้ก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
มีข้อสังเกตจากผู้เข้าร่วมประชุมว่า ข้อที่น่าพิจารณาประการหนึ่งในเรื่องการปลอมหรือเลียน
เครื่อ งหมายการค้าที่ ถือเป็น การละเมิ ดสิ ท ธิในเครื่องหมายการค้ านั้ น มีแ นวความคิด ว่าการละเมิ ด
เครื่องหมายการค้านั้นเป็นเรื่องการใช้โดยไม่มีสิทธิ แม้เป็นเครื่องหมายที่แท้จริงก็เป็นละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าได้โดยไม่ต้องบัญญัติกฎหมายเพิ่ มเติมและไม่ขัดต่อสิทธิทางแพ่ง แต่เมื่อกฎหมายใช้
คาว่าปลอมหรือเลียนเหมือนอย่างการปลอมเอกสารจึงทาให้ต้องมีการมาบัญญัติฐานความผิดเพิ่มเติม
ซึ่งน่าจะขัดกับสิทธิทางแพ่งเพราะเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ยอมความไม่ได้
ประการที่สี่ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
โดยมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมทุกรายการหนึ่งเท่า และปรับเปลี่ยนวิธีการคิดค่าธรรมเนียมในส่วน
ของคาขอจดทะเบียน การจดทะเบียน และการต่ออายุ โดยเปลี่ยนจากคิดเป็นรายการสินค้าอย่างเดียว
เป็ น คิ ด เป็ น รายการสิ น ค้ า และเป็ น จ าพวก โดยการคิ ด เป็ น จ าพวกเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การคิ ด
ค่าธรรมเนียมภายใต้พิธีสารมาดริด เช่น ถ้าในสามส่วนนี้มีการขอแต่ละจาพวก 1 ถึง 5 รายการจะคิด
เป็นรายสินค้ารายการละ 1,000 บาท ถ้าในจาพวกนั้นขอจดทะเบียน 3 รายการ จะคิดค่าธรรมเนียม
3,000 บาท แต่ถ้าสินค้าหรือบริการแต่ละจาพวกขอจดทะเบียนมากกว่า 5 รายการ จะคิดเหมาเป็น
จาพวก ๆ ละ 9,000 บาท
ประการที่ ห้ า การปรั บ ปรุ ง กฎหมายโดยเพิ่ มบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ พิ ธี ส ารมาดริ ด
(Madrid Protocol) ว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ
พิธีสารมาดริด คือ ความตกลงระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักระหว่าง
ประเทศ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO เป็นพิธีสารที่อานวยความสะดวกในการยื่น
คาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ โดยแทนที่ ผู้ขอจะต้องขอจดทะเบียนในหลาย ๆ
ประเทศก็ยื่นคาขอที่เดียว คือที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งคาขอไปให้ที่
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ชาระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสกุลเดียวคือ ฟรังก์สวิส และใช้
ภาษาเดี ย ว โดยให้ เลื อ กว่ า จะใช้ เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ฝรั่ ง เศสหรื อ สเปน ซึ่ ง ประเทศไทยเลื อ กใช้
ภาษาอังกฤษประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารฉบับนี้แล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นภาคีสมาชิก
ลาดับที่ 99 โดยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป สมาชิกพิธีสาร
มาดริดในอาเซียนมีอยู่ทั้งสิ้นในปัจจุบันจานวน 8 ประเทศ เหตุที่ประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิกพิธีสาร
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มาดริดเนื่องจากว่าในความตกลงของอาเซียนเพื่อที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาว่า ประเทศสมาชิกจะต้องเข้าเป็นภาคีของพิธีสารมาดริดซึ่งอานวย
ความสะดวกในการยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศและเข้าเป็นภาคีสมาชิกของ
ความตกลงกรุงเฮกซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่อานวยความสะดวกสาหรับการยื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการ
ออกแบบระหว่างประเทศ
ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นขอจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริดหรือจะยื่นขอจดทะเบียนในแต่ละ
ประเทศที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามรูปแบบเดิมก็ได้ หากยื่นคาขอจดทะเบียนภายใต้พิธีสาร
มาดริ ด และเลื อ กขอรั บ ความคุ้ ม ครองในประเทศต่ า ง ๆ ที่ เป็ น ภาคี ก ว่ า 100 ภาคี ส มาชิ ก เมื่ อ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาส่งคาขอไปที่ WIPO เพื่อให้ WIPO กระจายคาขอไปยังประเทศนั้น ๆ ประเทศ
ดังกล่าวได้รับคาขอแล้วก็จะพิจารณาภายใต้กฎหมายภายในของตัวเองว่าจะรับจดหรือไม่ บางประเทศ
อาจรับจดทะเบียน บางประเทศอาจไม่รับจดทะเบียนก็ได้ เป็นกระบวนการที่อานวยความสะดวกในการ
ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นไปยั ง ประเทศต่ า ง ๆ ประโยชน์ ข องพิ ธี ส ารมาดริ ด ก็ คื อ ใช้ ภ าษาเดี ย วคื อ
ภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกนอกเหนือจากการจดทะเบียนตามระบบภายในประเทศนอกจากนี้ยังขอ
ขยายความคุ้มครองไปยังประเทศอื่น ๆ ได้ภายหลังแต่ละประเทศเมื่อตรวจสอบแล้วจะต้องแจ้งการ
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนภายใน 1 ปี หรือ 18 เดือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเลือกใช้ระยะเวลาไหน
ของประเทศไทยเลือกใช้ระยะเวลา 18 เดือน ถ้าไม่แจ้งสานักระหว่างประเทศภายใน 18 เดือนนี้จะถือ
ว่ารับจดทะเบียนโดยอั ตโนมัติ กรณี เป็น การท าให้ การจดทะเบี ยนเครื่องหมายการค้ารวดเร็วยิ่งขึ้ น
ถ้าแต่ละประเทศพิจารณาตามกฎหมายของประเทศตนเองแล้วเห็นว่าควรปฏิเสธคาขอ ก็แจ้งสานัก
ระหว่างประเทศ สานักระหว่างประเทศก็จะแจ้งไปยังผู้ขอจดทะเบียน หลังจากนั้นผู้ขอจดทะเบียนก็ต้อง
อุทธรณ์ภายใต้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศนั้น ๆ ยังมีกระบวนการอุทธรณ์ กระบวนการฟ้องศาล
เป็นปกติพอเข้าสู่กระบวนการภายในแล้วถ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับจดทะเบียนก็แจ้งสานักระหว่ าง
ประเทศ ถ้าอุทธรณ์แล้วปฏิเสธก็ต้องแจ้งสานักระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน เป็นขั้นตอนกรณีที่สานัก
ระหว่างประเทศตรวจสอบคาขอแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง แต่ในกรณีที่เห็นว่ามีข้อบกพร่อง สานัก
ระหว่างประเทศก็จะแจ้งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้ไขคาขอภายในสามเดือน จะมีทั้ง กรณีที่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องแก้ไขเอง หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องแจ้งให้ผู้ขอดาเนินการแก้ไข
ถ้าไม่แก้ไขในเวลา 3 เดือน ก็ถือว่าละทิ้งคาขอ แต่ถ้าแก้ไขจนครบถ้วนก็จะไปสู่กระบวนการที่กล่าวไป
แล้วข้างต้น ก็จะมีการรับจดทะเบียนที่สานักระหว่างประเทศของ WIPO
บทบัญญัติในส่วนของระบบมาดริดอยู่ในมาตรา 31 ซึ่งมาตรา 31 กาหนดให้เพิ่มหมวด 1/1
เรื่องการจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริดขึ้นมาหลักการสาคัญของพิธีสารมาดริด คือหลักการสิ้นผลไป
ซึ่งความคุ้มครอง หรือหลัก Central Attack คือโดยปกติเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดจะอิง
คาขอพื้นฐานหรือทะเบียนพื้นฐานที่ใช้ในการยื่นคาขอ ถ้าทะเบียนพื้นฐานหรือคาขอถูกปฏิเสธหรือถูก
เพิ กถอนภายในห้าปีนั บแต่วัน จดทะเบียนระหว่างประเทศ จะถือว่าคาขอที่ ยื่นไปยังประเทศต่าง ๆ
สิ้นผลไปด้วย
คาขอภายใต้พิธีสารมาดริดไม่ได้กาหนดว่าต้องตั้งตัวแทนผู้ยื่นคาขอจึ งสามารถยื่นได้เองหรือจะ
ตั้งตัวแทนก็ได้ แต่ เมื่อ ใดก็ตามที่ เกิดปัญ หาพอเข้าไปในกระบวนการภายในของแต่ละประเทศแล้ ว
อย่ า งเช่ น ต้ อ งเข้ า มาในประเทศไทยแล้ ว ต้ องมี การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงเครื่ องหมาย แก้ ไขรายละเอี ยดอื่ น ๆ
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ส่วนนี้เป็นไปตามกฎหมายไทยก็ต้องตั้งตัวแทนปกติเรื่องเครื่องหมายที่เหมือนคล้ายกับของต่างประเทศ
ก็มีกรณี ที่ไปเห็นเครื่องหมายที่โด่งดังในต่างประเทศแล้วนามาขอจดที่ประเทศไทยก็มีการร้องขอให้
เพิกถอน โดยเจ้าของในต่างประเทศก็สามารถพิสูจน์ว่าเขามีสิทธิดีกว่าผู้ที่เอามาจดทะเบียนในประเทศไทย
นอกจากการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบการจดทะเบี ยนเครื่อ งหมายการค้ าระหว่างประเทศภายใต้ พิ ธี ส ารมาดริด แล้ ว ยั งมี ก ารออก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวอีก เช่น พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รวมทั้งยังมีการออกกฎหมายลูก
เพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น กฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสาร
มาดริด พ.ศ. 2560ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 4 ฉบับ ได้แก่
1) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์และวิธีการยื่นคาขอจดทะเบียน
และคาขออื่นๆ ภายใต้พิธีสารมาดริด
2) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญ ญา เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์หนังสือแจ้ง หนังสือเรียก และ
หนังสืออื่นใดภายใต้พิธีสารมาดริด
3) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กาหนดค่าดาเนินการในต่างประเทศภายใต้พิธีสาร
มาดริด
4) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กาหนดแบบพิมพ์และวิธีการยื่นคาขอให้บันทึกการ
จดทะเบี ย นระหว่ า งประเทศแทนการจดทะเบี ย นในราชอาณาจั ก ร และค าขอจดทะเบี ย นใน
ราชอาณาจักรที่ได้แปลงมาจากทะเบียนระหว่างประเทศ
เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้ าในครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลง
สาระสาคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสาคัญ ทั้งในเรื่องการเพิ่มหลักการจดทะเบียน
เครื่ อ งหมายเสี ย ง การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาลั ก ษณะบ่ ง เฉพาะของเครื่ อ งหมายภาพ
เครื่องหมายรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ และเครื่องหมายเสียง ตลอดจนการปรับปรุงเรื่องระยะเวลาใน
การดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมทั้งการกาหนดหลักเกณฑ์
รองรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดเพื่ออานวยความ
สะดวกในการยื่นคาขอ และท้ายที่สุดมีการกาหนดความผิดอาญาฐานใหม่ขึ้ นด้วย สิ่งเหล่านี้ย่อมทาให้
แนวทางการปรับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน สาหรับแนวทางการปรับใช้
และตีความกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่นี้คงต้องรอแนวคาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษที่จะมีในกาลต่อไป
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์13
สาหรับประเทศไทย กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้เป็นหลักอยู่ในปัจจุบันคือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 ซึ่ งใช้ บั งคั บ มาตั้ งแต่ ปี 2537 ซึ่ งมีก ารปรับ ปรุงแก้ ไขแล้ ว 2 ครั้ง โดยพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิท ธิ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยมีการ
จัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพื่อปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้น
13เนื้อหาสาระสาคัญของหัวข้อนี้นาเสนอโดยนางสาวทักษอร

ปัญญา

สมบูรณ์ทรัพย์ นิติกรชานาญการพิเศษ สานักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทาง
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การละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ และร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .…..) พ.ศ. ….....
ซึ่งปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อจากัดความรับผิดของผู้ให้บริการและการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WCT
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ .…..) พ.ศ. .…..ที่อยู่ระหว่างการยกร่างแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ
ดังนี้ คือ
ฉบับแรก ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …….) พ.ศ. ….... ในส่วนของข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ
ฉบับที่สอง ร่างพระราชบัญ ญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …..ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจากัดความ
รับผิดของผู้ให้บริการและการเข้าเป็นภาคีสนธิสั ญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ขององค์กรทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก
มีรายละเอียดอันควรพิจารณาดังนี้
ประเด็ น แรกร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ (ฉบั บ ที่ ...) พ.ศ. ... ในส่ ว นของข้ อ ยกเว้ น
การละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้ว และอยู่ระหว่างดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 โดยจัดทาข้อมูล
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
บทบัญ ญั ติเกี่ยวกับข้อ ยกเว้น การละเมิ ด ลิขสิท ธิ์เพื่ อ ประโยชน์ ของคนพิ ก ารนี้ ได้มี การน าไป
บัญ ญั ติ ไว้ในพระราชบั ญ ญั ติลิ ขสิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 แล้ วตั้ งแต่ การปรับ ปรุงแก้ ไขกฎหมายลิ ขสิท ธิ์โดย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
มาตรา 32 (9) และมีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 แล้ว โดยกาหนดข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์สาหรับการทาซ้าหรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้
อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่น
ซึ่งกาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การทาซ้าหรื อดัดแปลงนั้นต้องไม่เป็นการกระทาเพื่อหากาไรอย่างไรก็ดี
บทบัญญัติมาตรา 32 (9) ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญามาราเคช โดยกาหนดผู้ได้รับประโยชน์
กว้างกว่าสนธิสัญญามาราเคช แต่กลับกาหนดข้อยกเว้นไว้แคบกว่า นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์สาหรับการเผยแพร่งานที่ได้จัดทาขึ้น ทาให้องค์กรที่ทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของคน
พิการไม่สามารถนาสาเนางานที่ได้จัดทาขึ้นไปแจกจ่าย เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้ง
ปัจจุบัน หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ยังมีอยู่อย่างจากัด จึงมีการจัด
เตรียมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์
ของคนพิการอีกครั้ง
แนวความคิดของการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับ ข้อยกเว้น การละเมิ ด
ลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการนี้เป็นไปเพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับประโยชน์ของคนพิการใน
การเข้าถึงงานลิขสิทธิ์เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh Treaty) โดย
สนธิสัญญามาร์ราเคชเป็นความตกลงระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่จะให้มีการ
แลกเปลี่ยนงานลิขสิทธิ์ในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกในการ
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เข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสาหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และผู้ที่มีความบกพร่องในการ
อ่าน สนธิสัญญามาร์ราเคชมุ่งเน้นในเรื่องคนพิการที่เกี่ยวกับเรื่องทางสายตาให้ประโยชน์แก่บุคคลสาม
กลุ่ ม คื อ คนตาบอด คนพิ การทางการเห็ น คื อ เห็ น ได้ เลื อ นราง และคนพิ ก ารทางสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ โดย
คนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึงคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ในลัก ษณะปกติได้ มี
ความพิการในบางอย่าง เช่น มือสองข้างขาดไม่สามารถหยิบจับหนังสือเปิดได้หรือมีปัญหาในเรื่องการ
อ่าน ที่ เรียกกัน ว่า ดิ สเล็กเซีย (dyslexia) คื อ เวลาที่ ม องเอกสารตัวหนั งสื อจะกลับ กั น ไปหมดท าให้
ไม่สามารถสะกดได้ ซึ่งลักษณะนี้ จะเรียกว่าคนพิ การทางสื่อสิ่งพิ ม พ์ ซึ่งต้ องใช้ห นังสือ รูป แบบพิ เศษ
สาหรับการเรียนรู้พิเศษ โดยสนธิสัญญามาราเคชกาหนดให้รัฐภาคีบัญญัติกฎหมายภายในเพื่อรองรับ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อให้คนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับ
โอกาสอย่ างเท่ าเที ย มกั บ บุ ค คลอื่ น ในการเข้ าถึ งงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ งมี ป ระเทศต่ าง ๆ เข้ า เป็ น ภาคี
สนธิสัญญามาราเกชแล้ว 34 ประเทศ สาหรับประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้ประเทศ
ไทยสมัครเข้าเป็นภาคีแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไขบทบั ญ ญั ติ ว่าด้ วยข้ อยกเว้น การละเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิ์เพื่ อประโยชน์ ของคนพิ ก ารตามมาตรา 32 (9)
อีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญามาราเคชต่อไปโดยร่างพระราชบัญญัติที่จะมีการแก้ไขต่อไปนั้นจะ
มีสาระสาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ 1 กาหนดประเภทของความพิ ก ารที่ ได้ รับ ประโยชน์ โดยร่างที่ ผ่ านการพิ จารณาของ
กฤษฎีกาแล้วยังคงให้ความคุ้มครองกับผู้ได้รับประโยชน์ที่กว้างกว่าสนธิสัญญามาราเคช กล่าวคือ ได้แก่
คนพิการผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยินสติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่น โดยเพิ่ม
ลักษณะของผู้พิการที่ได้รับประโยชน์เข้าไปคือ ผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่ เป็นอุปสรรคต่อ
การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์
ส่วนที่ 2 กาหนดองค์กรที่ได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นนี้ จากมาตรา 32 (9) เดิมที่กล่าวถึง
องค์กรหนึ่งคือ “องค์กรผู้จัดทา” มีการอภิปรายกันว่า องค์กรผู้จัดทานี้ไม่สื่อความหมาย จึงมีการแก้ไข
เปลี่ยนคาใหม่ เป็น “องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ” เพื่อให้ตรงกับสนธิสัญญามาร์ราเคช
มากขึ้น เพราะสนธิสัญญามาร์ราเคช ข้อ 2 (ซี) ใช้คาว่า Authorized or Recognized by the government
ซึ่งมีความหมายว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการรับรู้โดยหน่วยงานของรัฐว่า
เป็นหน่วยงานที่ทางานเพื่อคนพิการ เพราะฉะนั้นมูลนิธิในประเทศไทยที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน ถ้าเป็น
มูลนิธิที่ทางานกับคนพิการ หรือบริษัทธรรมดาที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมโดยตรงสาหรับคนพิการก็สามารถที่
จะใช้ประโยชน์จากข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการได้ทั้งสิ้นทาให้การกระทาของ
องค์กรที่ทาเพื่อประโยชน์ของคนพิการได้รับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นี้ด้วย โดยสามารถเผยแพร่
สาเนางานที่ ได้จัดท าขึ้นเพื่ อประโยชน์ ของคนพิ การ รวมทั้ งสาเนางานที่ ได้รับจากองค์กรผู้จัดท าใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 กาหนดเงื่อนไขของการกระทา เป็นการปรับปรุงเล็กน้อยในเรื่องถ้อยคาเนื่องจากมีการ
เรียงมาตราใหม่ แต่หลักการยังเหมือนเดิมคือการกระทาจะต้องเป็นการกระทาที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
หากาไรและต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 32 วรรคหนึ่ง คือ ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน
ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเกินสมควร
และที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งสาเนางานที่ได้จัดทาขึ้นตามข้อ 1
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(ข้อ 1 เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยชอบด้วยกฎหมาย และตัว
องค์กรที่ทาซ้าหรือดัดแปลงต้องได้งานนั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย)ซึ่งเห็นว่าถ้าทาเสร็จแล้วก็ต้องให้
สิทธิอีกประการหนึ่ง เพราะไม่อย่างนั้นจะไม่มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ในรูปแบบที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงได้เลย
อีกสองหลักการที่เหมือนเดิมคือกาหนดให้การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของ
คนพิ การยังบั งคับกับ นั กแสดงได้ โดยอนุ โลม และให้ รายละเอียดต่ าง ๆ ไปอยู่ ในประกาศกระทรวง
พาณิชย์
ประเด็นที่สอง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจากัด
ความรับผิดของผู้ให้บริการและการเข้าเป็นภาคี สนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ขององค์กร
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือWIPO Copyright Treaty1996 (WCT)
สนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นสนธิสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประสงค์จะยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในยุค ดิจิทัล โดยเพิ่มระดับการ
คุ้มครองให้แก่งานอันมีลิขสิทธิ์มากกว่าที่กาหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเบิร์น ปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมเป็น
ภาคีแล้วทั้งหมด 96 ประเทศ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ในส่วนนี้เป็นเรื่องข้อจากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ และ
มาตรการทางเทคโนโลยี ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงมารอบหนึ่งแล้วในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 และมาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ สาหรับการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 มีการแก้ไขทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้
1. เพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยข้อยกเว้นการละเมิ ดลิขสิทธิ์กรณี First Sale Doctrineซึ่งเป็นการ
จาหน่ายต้นฉบับหรือสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถที่จะทาได้โดยไม่ถือ
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นไปตามแนวคาพิพากษาและเป็นแนวทางของ First Sale Doctrineที่ใช้กัน
อย่างเป็นหลักสากล
2. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ให้บริการ ซึ่งมีปัญหาในการบังคับใช้บางประการ
เช่น ผู้ให้บริการไม่สามารถดาเนินการหรือปฏิบัติตามคาสั่งศาลที่ให้นางานที่อ้างว่าได้ทาขึ้นโดยละเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์อ อกจากระบบคอมพิ วเตอร์ เนื่ อ งจากเซิ ร์ฟ เวอร์ที่ พ บงานดั งกล่ าวอยู่ ต่ างประเทศ เป็ น ต้ น
กล่าวคือเมื่อศาลมีคาสั่งแล้ว กลับปรากฏว่าไม่สามารถนางานที่อ้างว่าได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์นั้นออก
จากระบบคอมพิวเตอร์ได้จึงนามาสู่การแก้ไขกฎหมายส่วนนี้อีกครั้งโดยดูแนวของต่างประเทศซึ่งก็คือ
ตามDigital Millennium Copyright Act หรื อ DMCAของสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เป็ น ระบบ Notice &
Takedown และ ISP Safe Harbor มาใช้
3. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของลิขสิทธิ์
จะถือว่าเป็นข้อมูลบริหารสิทธิ การไปลบเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหาร
สิทธิ
4. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทางเทคโนโลยี Password หรือชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ที่สั่ง
ห้ ามท าซ้ า ห้ ามพิ ม พ์ เกิ น 2 ครั้ง หรือ ให้ ดู ได้ เฉพาะประเทศนี้ เป็ น ต้ น ปั ญ หาคื อ ในมาตรการทาง
เทคโนโลยีมี อยู่สองส่วนที่ ต่างประเทศใช้กัน ส่วนแรกคือตัวเทคโนโลยีที่ ใช้ในการคุ้มครองงานอัน มี
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ลิขสิทธิ์ กับส่วนที่สองคือ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ devices ที่ทามาเพื่อทาการ Hack กฎหมายของเรา
ในปัจจุบันยังอยู่ที่การกระทา อุปกรณ์คือตัวที่สาคัญ ครั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเสนอร่างที่จะ
แก้ไขเรื่องมาตรการทางเทคโนโลยีรวมทั้งเพิ่มตัว devices เข้าไปด้วย
5. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับธรรมสิทธิ์ (Moral Rights) ของนักแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์มีธรรมสิทธิ์
อยู่แล้ว แต่สิทธินักแสดงยังไม่ชัดเจน จึงมีการแก้ไขระบุให้นักแสดงมีธรรมสิทธิ์เช่นเดียวกัน
6. เพิ่มบทบัญ ญัติเกี่ยวกับค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive damages)กรณี ที่มีเจตนาละเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์โดยท าให้ งานอั น นั้ น สามารถเข้ าถึ งสาธารณชนได้ อ ย่ างแพร่ห ลาย ศาลก็ ส ามารถสั่ งให้ จ่ าย
ค่าเสียหายเพิ่มเติม ไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายในกรณีนั้นได้ ซึ่งหลักการนี้ไม่เคยมีมาก่อนในกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ และเป็นครั้งแรกที่เพิ่มเข้ามา
7. ปรับปรุงแก้ไขกรณีริบของกลางที่เป็นของที่ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์และทาลายสิ่ง ของที่ทา
ขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ เดิมสิ่งของที่ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลสั่ งให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่
เจ้าของลิขสิทธิ์บอกว่าไม่อยากได้ จึงควรมีการสั่งให้ริบหรือทาลายเพื่อให้ออกจากช่องทางการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนในเรื่องของการค้าไป
สาระสาคัญของการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์โดยร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
ในส่ วนที่ เกี่ ยวกั บ ข้ อ จ ากั ด ความรับ ผิ ด ของผู้ ให้ บ ริก าร และการเข้ าเป็ น ภาคี ส นธิสั ญ ญาว่าด้ วยการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก แบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ คือ
ส่วนแรก คือ แก้ไขอายุการคุ้มครองงานภาพถ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับ WCT ซึ่งเป็นสนธิสัญญา
เกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งมีมานานแล้ว ซึ่งก็มีเรื่องเดียวที่ยังไม่ตรงคือเรื่องอายุความคุ้มครองของงาน
ภาพถ่าย ใน WCT กาหนดว่าต้องไม่นาอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตาม Berne Convention มาบังคับใช้
เพราะฉะนั้นจึงทาให้อายุความคุ้มครองในภาพถ่ายไม่นา Berne Convention มาบังคับใช้ก็กลับไปใช้
หลักทั่วไปก็คือตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และหลังจากนั้นไปอีก 50 ปี โดยการแก้ไขก็เพียงตัดคาว่างาน
ภาพถ่ า ยออกจากมาตรา 21 ซึ่ งร่ า งที่ แ ก้ ไขมาตรา 21 จะบั ญ ญั ติ ว่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานโสตทั ศ นวั ส ดุ
ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มี
การโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็น
ครั้งแรก
ส่วนที่สอง คือ ปรับปรุงแก้ไขข้อจากัดความรับผิดของผู้ให้บริการคือ ISPSafe Harbor โดยการ
เสนอแก้ไขกฎหมายของกรมทรัพ ย์สินทางปั ญ ญาจะพิ จารณาจากแนวทางของDMCAเป็น ส่วนใหญ่
ประกอบกับกฎหมายของ EUDirective แก่นที่สาคัญ ๆ ประการแรก คือ เงื่อนไขทั่วไปของผู้ให้บริการ
หรือ Conditions for Eligibility หลักคือ ผู้ให้บริการถ้าต้องการจะได้ข้อจากัดจากมาตรการนี้จะต้องมี
สองส่วนด้วยกัน คือ
ประการแรก ต้องมีนโยบายยกเลิกการให้ บริการแก่ผู้ใช้บ ริการท าละเมิดซ้าและปฏิบั ติตาม
นโยบายนั้นอย่างเหมาะสม ตัวผู้ให้บริการต้องใช้ความพยายามในระดับ Good Faith (หลักสุจริต) หรือ
ระดับหนี่งเพื่อจะป้องกันการละเมิดที่เกิดขึ้น ต้องมีการประกาศหรือตั้งนโยบายของตนเองก่อน แล้วต้อง
มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นอย่างเหมาะสม
ประการที่ ส อง ผู้ ให้ บ ริก ารจะต้ อ งด าเนิ น การก็ คื อ น ามาตรการทางเทคนิ ค ที่ ได้ ม าตรฐานที่
ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากเกินสมควรมาใช้แต่ตรงนี้ยังมีปัญหาอยู่อาจต้องปรับปรุงกันอีก หรืออาจต้อง
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พิจารณาทบทวนว่ายังควรระบุไว้หรือไม่ เพราะในเมื่อต่างประเทศเองก็ยังไม่มีมาตรการทางเทคนิคที่
เรีย กได้ ว่ าเป็ น มาตรฐานอี ก ส่ ว นหนึ่ งคื อ จะต้ อ งไม่ เป็ น การไปก าหนดหน้ าที่ ข องผู้ ให้ บ ริ ก ารในการ
monitor ระบบของตนเองเพื่อตรวจสอบการละเมิด หมายความว่า ISP มีหน้าที่จะต้องดูแลระบบของ
ตนอย่าง Good Faith ก็เพียงพอแล้ว
ผู้ให้บริการมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท
ผู้ให้ บริการแบบแรก เรียกว่า ผู้ ให้ บ ริการในฐานะสื่อ กลาง หรือ Intermediary ยกตั วอย่ าง
ทรู ทีโอที หรือ 3bb ก็คือผู้ให้บริการประเภทให้เน็ตเวิร์คสาหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์วิ่งผ่านไป ต้องไม่
เป็นคนริเริ่มการส่งข้อมูลนั้นเองและการส่งนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้กาหนดว่าใครจะเป็น
คนรับข้อมูล และข้อมูลนี้ส่งผ่านไปโดยไม่มีการเก็บสาเนาข้ อมูลเอาไว้เกินความจาเป็น ถ้าเข้าเงื่อนไข
เหล่านี้ถือว่าไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน
ผู้ให้บริการแบบที่สอง เรียกว่า ผู้ให้บริการการเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราว หรือ
Caching ต้องยอมรับกับเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขเฉพาะตามประเภทเงื่อนไขของ Caching คือ จะต้อง
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อมูลนั้น จากต้นทางเป็นอย่างไร ปลายทางก็ได้รับเป็นอย่างนั้น ถ้า
ต้นทางเปลี่ยนปลายทางก็ต้องเห็นที่เปลี่ยนนั้น ถ้าดาเนินการตามนี้ก็ไม่ต้องรับผิดค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน
ผู้ให้บริการแบบที่สาม คือ ประเภทผู้ใ ห้บริการรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ Hosting โดย
Hosting มีพื้นที่กว้าง ๆ แต่ยากจะดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง จึงกาหนดว่าการที่จะได้ข้อจากัดความรับผิด
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะคือตัว Hosting จะต้องไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่า
ข้อมูลในนี้มีก ารละเมิด และเมื่อรู้ก็ต้องรีบนาออกโดยไม่ชักช้า ตัวผู้ให้บริการ Hosting ต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินโดยตรงจากการที่มีงานละเมิดนั้นอยู่ในระบบของตนเอง และต้องมีช่องทางการรับ
หนังสือแจ้งเตือน คือระบบ Notice & Takedown ถ้าได้ดาเนินการเหล่านี้แล้วจะได้รับประโยชน์จาก
ข้อจากัดความรับผิด
ผู้ ให้ บ ริการแบบที่ สี่ เรียกว่า Search Engine คื อ ผู้ ให้ บ ริก ารในการสื บ ค้ น แหล่ งข้ อ มู ล ที่ ตั้ ง
เงื่อนไขที่ต้องมีคือ เงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขตามประเภท ต้องไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรจะรู้ว่างานที่ตน
นามาจัดเรียงไว้เป็นงานละเมิด และไม่ได้รั บผลประโยชน์ทางเงินโดยตรงจากการกระทานั้น มีช่องทาง
รับหนังสือแจ้งเตือน และเมื่อรู้ก็รีบนางานออกจากระบบ นี่คือกระบวนการ Notice & Takedown ที่
จะเพิ่มเข้ามา
โดยจะมีการแก้ไขเกี่ยวกับแจ้งเตือนเท็จ มาตรา 43/9 การโต้แย้งเท็จ มาตรา 43/10 คาสั่งศาล
ในกรณีที่ผู้ให้บริการยกข้อจากัดความรับผิดได้ มาตรา 43/11 และมาตรา 43/12กฎหมายเดิมเขียนไว้
ว่า ถ้าพบการละเมิดเกิด ขึ้น เจ้าของสิท ธิอ าจไปร้องขอต่อศาลให้มี คาสั่งได้ แต่ร่างกฎหมายที่ แก้ไข
เหมือนอยู่ ๆ จะบอกว่าศาลมีคาสั่งได้ แต่เนื่องจากมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ที่เกี่ยวกับกระบวนการนางานออกหรือระงับการเข้าถึงงานที่เป็น
การผิ ด กฎหมาย ซึ่ งทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น หนึ่ งในงานประเภทดั งกล่าว ในต่ างประเทศนั้ น แม้ มี
กระบวนการ Notice & Takedown ก็ไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการฟ้องผู้ให้บริก ารอินเทอร์เน็ต
(Internet Service Provider: ISP) เป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการทา
ละเมิด เจ้าของสิทธิ์สามารถฟ้องได้ โดยสามารถดาเนินการตามกระบวนการนี้ไปพร้อมกันก็ได้ กล่าวคือ
ถ้าจะฟ้องเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ นี้หากประสงค์เพียงแค่ระงับหรือปิดกั้น
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เว็บไซต์นั้นให้ ดาเนินการตามพระราชบัญ ญั ติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550
ส่ ว นที่ ส าม คื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรการทางเทคโนโลยี ห รื อ
Technological Protection Measures: TPM เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ในปั จ จุ บั น ก าหนด
ความผิดในเรื่องมาตรการทางเทคโนโลยีไว้ แต่ไม่ได้กาหนดให้ ความผิดเกี่ยวกับอุป กรณ์ ที่ ใช้ในการ
หลีกเลี่ยงมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นความผิดด้วยทาให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย และบทบัญญัติมีความ
ซ้าซ้อนกับความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทาซ้า จึงต้องแก้ไขการกาหนดความผิดในเรื่องดังกล่าว
โดยคานึงถึงประเภทของมาตรการทางเทคโนโลยีว่าให้ความคุ้มครองการควบคุมการเข้าถึงหรือรวมถึง
การคุ้มครองสิทธิด้วย จึงมีการแก้ไขดังนี้
1. แก้ไขบทนิยามของ “มาตรการทางเทคโนโลยี” โดยร่างใหม่ ให้หมายความว่า (1) มาตรการ
ทางเทคโนโลยีสาหรับควบคุมการเข้าถึง ได้แก่ เทคโนโลยีซึ่งมีประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อควบคุม
การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง หรือ (2) มาตรการทางเทคโนโลยีสาหรับคุ้มครอง
สิทธิ ได้แก่ เทคโนโลยีซึ่งมีประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดง
2. แก้ ไขมาตรา 53/4 เรื่ อ งบทก าหนดความผิ ด ฐานละเมิ ด มาตรการทางเทคโนโลยี โดย
กาหนดให้ชัดเจนว่า การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีซึ่งกระทาต่อมาตรการทางเทคโนโลยีสาหรับ
ควบคุมการเข้าถึง ให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี
3. เพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ สาหรับมาตรา 53/6 โดยอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีขึ้น
เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี หรือแม้มีประโยชน์อย่างอื่นแต่ประโยชน์อื่นนั้นมีอย่างจากัด หรือ
ได้มีการส่งเสริมการขาย หรือการท าการตลาดอุป กรณ์ ดังกล่าวว่าใช้ในการหลบเลี่ยงมาตรการท าง
เทคโนโลยี
4. ก าหนดอั ต ราโทษที่ เกี่ ยวกับ อุ ป กรณ์ โดยเพิ่ ม มาตรา 53/7 ก าหนดข้ อ ยกเว้น ของการใช้
อุปกรณ์ในการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี หากนาอุปกรณ์ไปใช้หลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี
ที่ควบคุมการเข้าถึงโดยเป็นการกระทาตามมาตรา 53/5 (2) (3) (4) (6) และเพิ่มมาตรา 53/8 กาหนด
ข้อยกเว้นของการใช้อุปกรณ์ในการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี หากนาอุปกรณ์ไปใช้หลบเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยีที่คุ้มครองสิทธิโดยเป็นการกระทาตามมาตรา 53/5 (2) (6)
การแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร14
กฎหมายสิทธิบัตรที่ กาลังดาเนินการแก้ไขจะมีสามส่วน ซึ่งทั้งหมดจะเป็ นเรื่องสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ ส่วนเรื่องของการออกแบบนั้นจะมีร่างกฎหมายฉบับใหม่ ดังนั้นในขณะนี้ งานเกี่ยวกับการ
ออกแบบยังอยู่ในหมวดสิทธิบัตร ซึ่งบางครั้งอนุโลมใช้สิทธิบัตรบางส่วน ไม่ครบถ้วน ทาให้เกิดความ
สับสน ประกอบกับประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมระหว่ า งประเทศ (Hague Agreement Concerning the International
14เนื้อหาสาระสาคัญของหัวข้อนี้นาเสนอโดยนางสาวทักษอร

ปัญญา

สมบูรณ์ทรัพย์ นิติกรชานาญการพิเศษ สานักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทาง
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Registration of Industrial Designs) ทาให้มีพันธกรณีว่าต้องปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายหลาย
ประการ จึงจะพิจารณาเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งในโอกาสต่อไป
ประเด็นสาคัญที่มีการเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร กล่าวคือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522 มี 3 กรณี ได้แก่
1. แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนสาระสาคัญของการขอรับสิทธิบัตร
2. แก้ไขให้เป็นไปตามพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุข (Protocol Amending
theTRIPS Agreement) (Doha Declaration)
3. การให้ความคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Genetic Resources &
Traditional Knowledge)
สิทธิบัตร แบ่งออกเป็น
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คุ้มครองการประดิษฐ์ 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ และกรรมวิธี โดยมี
ระยะเวลาการคุ้มครอง 20 ปี
2. สิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จะคุ้ ม ครองรู ป ร่ างหรื อ รู ป ทรง ดั งนี้ 1.ภายนอกของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Shape or configuration) 2.ลวดลายหรือ สี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Composition of lines or
colors) ซึ่งจะแตกต่างจากการประดิษฐ์ตรงที่เป็นการคุ้มครองโครงสร้างภายนอกของผลิตภัณฑ์ ส่วน
การประดิษฐ์เป็นการคุ้มครองโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการคุ้มครอง 10 ปี
3. อนุสิทธิบัตร เหมือนกันในแง่ของการคุ้มครองลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต แต่ต่างกันที่ เงื่อนไขในการพิจารณาคาขอ ระยะเวลาการคุ้มครอง
6 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี
เรื่องขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรที่มีการแก้ไข กล่าวคือ เดิมเวลายื่นคาขอ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
อย่างละเอียดและมีการสั่งแก้ไขเพื่อให้ชัดเจนก่อน ทาให้การประกาศมี ความล่าช้าไม่มีกาหนดเวลา
แน่นอน จึงพยายามปรับกระบวนการให้ประกาศโฆษณาได้เร็วเหมือนต่างประเทศ โดยกาหนดให้
ประกาศโฆษณาเมื่อครบ 18 เดือน นับแต่วันยื่นคาขอรับสิท ธิบั ตร กฎหมายเดิมเมื่อมีการประกาศ
โฆษณา จะประกาศครั้งเดียวเจ้าของสิทธิหากประสงค์จะได้รับการจดทะเบียน ภายในห้าปีนับแต่นั้น
เจ้าของสิทธิต้องมายื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านภายใน 90 วัน นับแต่วัน
ประกาศโฆษณา ถ้าตรวจสอบการประดิษฐ์เรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีข้อขัดข้อง จะรับจดทะเบียนหรือออก
สิทธิบัตรให้ ซึ่งถ้านับแต่เริ่มต้นจนได้รับการจดทะเบียนไม่สามารถกาหนดเวลาได้จึงมีการแก้ไขปรับปรุง
โดยกฎหมายจะแก้ไขให้ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นจะไม่ต้องตรวจสอบละเอียดหรือลึกมาก มี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น ลดกระบวนการที่มีความซ้าซ้อนล่าช้า หากมีการสั่งแก้ไขจะให้เวลาในการแก้ไข
เพิ่มเติมการประดิษฐ์ได้ภายใน 90 วันและขอขยายระยะเวลาได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นใน
กรณีขอขยาย และเมื่อมีการประกาศโฆษณาแล้ว หากมีบุคคลใดประสงค์จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการตรวจสอบสามารถส่งข้อมูลมาประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจสอบได้ และภายใน 3 ปี นับแต่
วันยื่นคาขอ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ ในชั้นการตรวจสอบการประดิษฐ์
หากพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง จะประกาศว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรับจด
ทะเบียนและให้เวลาคัดค้าน 90 วัน ถ้าไม่มีการคัดค้าน จะรับจดทะเบียนหรือออกสิทธิบัตรให้ต่อไป
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ส่ ว นขั้ น ตอนของอนุ สิ ท ธิ บั ต รนั้ น จะปรั บ ปรุ งไม่ ม าก โดยเพิ่ ม ขั้ น ตอนบางอย่ างเพื่ อ ให้ อ นุ
สิทธิบัตรมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพราะเดิมอนุสิทธิบัตรไม่ได้รับการตรวจเชิงลึก ทาให้มีการให้อนุสิทธิบัตรได้
แล้วมีการฟ้องเพิกถอนกันมาก ซึ่งเกือบทั้งหมดจะถูกศาลพิพากษาเพิกถอนอนุสิทธิบัตร สิ่งที่เพิ่มนั้นไม่
เป็นเงื่อนไขว่าก่อนบังคับใช้สิทธิจะต้องมาตรวจสอบ เดิมจะให้ตรวจสอบความใหม่ห ลังจดทะเบียน 1 ปี
ตอนนี้สามารถจะตรวจได้ตลอดอายุสิทธิบัตร ซึ่งกฎหมายใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ใดก็ได้สามารถมา
ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์หลังจากที่รับจดทะเบียนไปแล้ว และขอได้ตลอดอายุอนุสิทธิบัตร
ยังมีปัญหาที่ศาลต้องพิจารณาคือ เนื่องจากในหลายประเทศการละเมิดสิ ทธิบัตรไม่มีโทษทาง
อาญา แต่ของไทยมีโทษทางอาญาและนิยมใช้มาตรการทางอาญาในการดาเนินคดี ในขณะที่มีการ
ดาเนินคดีแล้วแต่อนุสิทธิบัตรนี้ ยังไม่มีการตรวจสอบการประดิษฐ์ อาจมองได้ว่าการออกอนุสิทธิบัตร
เช่นนี้ชอบหรือไม่ เพราะอาจทาให้เกิดปัญหาที่ศาลจะต้องเพิกถอน และแม้จะมีดุลพินิจให้ตรวจสอบ
ก่อน ก็อาจเกิดปัญ หาขึ้นว่าเป็นกระบวนการคู่ขนานจนทาให้ต้องมีการตีความหรือไม่ว่าจะบังคับใช้
กระบวนการใดได้หรือไม่ อย่างไร
การบังคับใช้สิทธิ หรือ Compulsory Licensing: CL หลัก ๆ จะเป็นการแก้แค่กระบวนการ
ปรับรูปแบบกระบวนการให้เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น ในกฎหมายที่เขียนหลัก Government Use ตาม
มาตรา 51 นั้น ไม่มีมาตราไหนที่บอกว่ายกเลิกได้ แต่ถ้าตามข้อตกลงทริปส์แล้วต้องยกเลิกได้ ถ้ามีเหตุ
จาเป็น และเหตุจาเป็น นั้น หมดไปแล้ว ซึ่งร่างที่ ปรับ ปรุงแก้ไขจะกาหนดให้ศาลเป็ น ผู้พิ จารณาว่าจะ
ยกเลิกหรือไม่ เนื่องจากยกระดับผู้สั่งให้ทา Government Use เป็นกระทรวง ไม่ใช่หน่วยงานที่เล็ก
กว่านั้น เพราะต้องการให้เป็นเรื่องของนโยบาย
ส าหรับ Traditional Knowledge หรื อ TK นั้ น สิ่ งหนึ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น ในเวที ค วามตกลงระหว่ าง
ประเทศ คือ ต้องการให้สานักงานสิทธิบัตร ทาหน้าที่เป็นจุดตรวจสอบในขณะที่มายื่นขอรับสิทธิบัตร
ถ้ า มี ก ารใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น (Traditional Knowledge) และทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรม (Genetic
Resources หรือ GRs) ถ้ามีคนมายื่นขอสิทธิบัตรที่เป็นการใช้ TK กับ GRs คนที่ใช้ต้องระบุว่านามา
จากที่ใด ประเทศใดถ้าประเทศนั้นมีการกาหนดในกฎหมายภายในว่าคนที่จะนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
TKหรือ GRs ของเขาไปต่อยอดจะต้องทาความตกลงกับชุมชนนั้นก่อน ได้รับอนุญาตก่อนจึงจะนาไปต่อ
ยอดได้ และหรือต้องไปตกลงแบ่งปันค่าใช้สิทธิหรือประโยชน์ที่ได้รับโดยชอบก่อน ซึ่งถ้าได้กาหนดไว้
นอกจากจะต้ อ งระบุ ว่ าเอามาจากไหน ต้ อ งแนบข้ อ ตกลงดั งกล่ าวมาให้ ด้ วย แต่ ไม่ ได้ บั งคั บ ให้ ก รม
ทรัพย์สินทางปัญญาต้องไปตรวจสอบเชิงลึกเอง ซึ่งหากรับจดทะเบียนแล้วปรากฏว่าผู้ขอไม่ได้แจ้งหรือ
ไม่ได้ขออนุญ าตประเทศต้นทางดังกล่าวก่อน ก็จะเป็นความผิดทางปกครอง แต่ไม่กระทบถึงความ
สมบูรณ์ของตัวสิทธิบัตร
สาหรับ เรื่องการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ จะแก้ไขในเรื่อ งขั้น ตอนการจดทะเบี ยนและการชาระ
ค่าธรรมเนียม โดยให้ชาระค่ าธรรมเนียมครั้งเดียวตั้งแต่ต้น และเมื่อมีการยื่นมาจะมีการตรวจสอบ
เบื้องต้น เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นเสร็จก็จะมีการตรวจสอบสาระสาคัญทันที โดยตรวจสอบความใหม่ไม่ใช่
เฉพาะในประเทศแต่ดูฐานข้อมูลต่างประเทศด้วยซึ่งจะย้ายไปไว้หลังจดสิทธิบัตร ก่อนการจดสิทธิบัตร
จะตรวจเฉพาะความใหม่ในประเทศเท่านั้น แล้วประกาศโฆษณาว่าจะรับจดทะเบียนเป็นเวลา 90 วัน
ถ้าไม่มีผู้คัดค้านก็รับจดทะเบียน แต่ก่อนไปบังคับใช้สิทธิต้องมาขอให้ตรวจสอบความใหม่ในระดับสากล
ก่อน ถ้าตรวจแล้วใหม่ในระดับสากล ก็จะออกใบรับรองให้
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นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องการะการพิสูจน์ในกรณีการฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิตตามมาตรา 77 ซึ่งเดิมกาหนดไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรง
อนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ฟ้องผู้ฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเป็นคดี
แพ่ง หากผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จาเลยผลิตมีลักษณะเช่นเดียวกันหรือ
คล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิ ทธิบัตร ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าจาเลยได้ใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่จาเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่าง
อื่น อันเป็นบทบัญญัติที่มีการกาหนดภาระการพิสูจน์ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์นั้นต้อง
เป็นผู้มีภาระการพิสูจน์ จึงมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ชัดเจนว่าในกรณีที่ฟ้องผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ฝ่า
ฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผู้มีภาระ
การพิสูจน์ว่าผลิตภัณ ฑ์ที่ตนผลิตนั้นไม่ได้ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นกล่ าวอ้างแต่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อสังเกตว่า ในกฎหมายสิทธิบัตรของต่างประเทศบางประเทศจะใช้คาว่าผู้ฝ่าฝืนสิทธิ
เป็นผู้มีภาระการพิสูจน์กรรมวิธีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณ ฑ์ ไม่ได้ระบุเฉาะเจาะจงว่าเป็นผู้ผลิตหรือผู้
นาเข้าผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเห็นว่าผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ถู กกล่าวอ้างว่าฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นสามารถ
นาเสนอให้เห็นกรรมวิธีที่ตนใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นได้ง่ายกว่าผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น แม้
จะเป็นผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในกรรมวิธี ก็สามารถ
ติดต่อหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตนนาเข้ามาจาหน่ายได้ง่ายกว่าผู้ทรง
สิ ท ธิบั ต รหรือ อนุ สิ ท ธิบั ต ร จึ งน่ าจะเป็ น ข้ อ ที่ ค วรน าไปพิ จารณาประกอบส าหรับ การพิ จารณาร่าง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับที่กาลังปรับปรุงแก้ไขนี้ต่อไป
บทสรุป
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงสาคัญเพียงบางส่วนที่ได้เกิดขึ้นแล้วสาหรับการพัฒนา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ และ
กฎหมายสิทธิบัตรรวมทั้งแนวโน้มบางส่วนที่กาลังจะเกิดขึ้นกับการปฏิรูปกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศไทย ทั้ งนี้โดยรัฐมีแนวความคิดที่ จะให้ มีการพั ฒ นากฎหมายทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญาของ
ประเทศไทยนั้นไปสู่ในมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับสากล อันเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเข้า
เป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่กล่าวถึงมาทั้งหมดนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้มาก
น้อยเพียงใดนั้นต้องพิจารณากันต่อไป นอกจากนี้ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่
กล่ าวมาข้ างต้ น ย่ อ มส่ งผลต่ อ แนวทางการตี ค วามและการปรั บ ใช้ ก ฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญาของศาลยุติธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็น
ความท้าทายที่น่าติดตามผลต่อไปเช่นกัน

  

