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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

 จากการท่ีประเทศไทยไดพ้ฒันากฎหมายหลายฉบบัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 

UNCITRAL กล่าวคือ คู่มือในการร่างกฎหมายอนัเก่ียวกบัการนาํสิทธิในทรัพยสิ์นทาง

ปัญญามาใชเ้ป็นหลกัประกนัใน UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions 

Supplement on Security Rights in Intellectual Property มาเป็นแนวทางพระราชบญัญติั-

หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ตลอดจนไดใ้ชก้ฎหมายแม่แบบวา่ ดว้ยการลม้ละลาย-

ขา้มชาติ (Model Law on Cross-Border Insolvency) และคู่มือกฎหมาย เก่ียวกบักฎหมาย-

ลม้ละลาย (Legislative Guide on Insolvency Law) มาใชใ้นการปรับปรุง กฎหมายลม้ละลาย

ตลอดจนไดมี้การแกไ้ขประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2560 

(ภาคบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาและคาํส่ัง) ซ่ึงในอดีตกฎหมายบญัญติัใหบ้งัคบัคดีไดแ้ต่

เฉพาะทรัพยท่ี์มีรูปร่างเท่านั้น และจากการแกไ้ขวธีิพิจารณาความแพ่งดงักล่าวหากโจทก์

ประสงคจ์ะยดึทรัพยข์องลูกหน้ีท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในทางปฏิบติัจะไม่มีหลกัเกณฑ์

ท่ีแน่นอนในการยดึทรัพยว์า่ตอ้งทาํการยดึอยา่งไร ใชห้ลกัเกณฑใ์ดในการประเมินราคา

ทรัพยสิ์น และจะใหท้าํการขายทรัพยสิ์นนั้นโดยวธีิใดท่ีจะเหมาะสมกบัประเภทของ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อทาํใหท้รัพยน์ั้นเกิดมูลค่ามากท่ีสุด 

 คณะผูว้จิยั ไดศึ้กษาหาแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์น

ทางปัญญาในกระบวนการยดึ การประเมินราคา และการขายทรัพยเ์พื่อหาแนวทางและ

วธีิท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งตามสภาพและลกัษณะของทรัพยสิ์นทางปัญญา

ทั้งชนิดท่ีมีระบบทะเบียน เช่น เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร และไม่ไดจ้ดทะเบียน เช่น 

ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน ผา่นการบงัคบัสิทธิหรือสัญญาอนุญาต 

ใหใ้ชสิ้ทธ์ิ ตามแต่ละประเภทและขอ้ตกลงในสัญญา และดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็น

ทรัพยช์นิดพิเศษท่ีไม่เหมือนกบัทรัพยท์ัว่ ๆ ไป ดงันั้น ปัญหาในกระบวนการบงัคบัคดี 

จึงค่อนขา้งยากหากพนกังานบงัคบัคดี เจา้หน้ี และลูกหน้ี ไม่ไดมี้ความเขา้ใจในลกัษณะ

ของความเป็นทรัพยช์นิดพิเศษน้ี เช่น ในเร่ืองการประเมินราคาทรัพยสิ์นทางปัญญา 

กค็วรเลือกใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมกบัประเภทนั้น ๆ เช่น สิทธิบตัรยา กมี็ราคาและมีวธีิการ
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ประเมินท่ี ไม่เหมือนกบัสิทธิบตัรการประดิษฐห์รือเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงกบั

เคร่ืองหมายการคา้แพร่หลาย แมแ้ต่ราคาประเมินทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่จดแจง้กบั 

จดแจง้ลิขสิทธ์ิท่ีมีลกัษณะงานถึง 9 ประเภท เช่น งานวรรณกรรม งานดนตรีกรรม หรือ

ศิลปกรรม เป็นตน้ จากท่ีกล่าวมาน้ี ตอ้งใชผู้ป้ระเมินราคาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

หากไม่เช่นนั้นแลว้จะเป็นการเสียเปรียบแก่เจา้หน้ีและลูกหน้ีได ้

 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาจาก 5 ประเทศ 

ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร สวเีดน ฝร่ังเศส และเยอรมนั พบวา่ ในส่วนท่ี

เหมือนกนั คือ ผูป้ระเมินราคาจะเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในทรัพยสิ์นทางปัญญา

ประเภทนั้น เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในสหราชอาณาจกัร จะใชแ้นวทาง 

การผสมผสานของการประเมินมูลค่าเชิงปริมาณและการประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพควบคู่

กนั นอกจากน้ี ผูป้ระเมินมูลค่าจะเลือกใชก้ารประเมินมูลค่าเชิงปริมาณมากกวา่หน่ึงวธีิ 

เพื่อนาํมาเปรียบเทียบหามูลค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการ

ประเมิน ทั้งน้ี การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึง

ไดเ้ป็นหลกั ทั้งน้ี ผูป้ระเมินมูลค่าควรจะตอ้งผา่นการอบรมจากองคก์รท่ีกาํหนดเพื่อเป็น

การรับรองมาตรฐานในการประเมินมูลค่า องคก์รท่ีเปิดการอบรมเก่ียวกบัการประเมิน

มูลค่า ไดแ้ก่ American Institute of Certified Public Accountants, American Society of 

Appraisers, Institute of Business Appraisers, National Association of Certified Valuators 

and Analysts และ International Valuation Standards Council เป็นตน้ 

 ในขณะท่ี คณะกรรมาธิการสหภาพยโุรป (The European Commission) โดย

คณะกรรมการทัว่ไป (DGs) จะมีหนา้ท่ีศึกษาและจดัตั้งกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหลากหลายแขนง 

กบัประเด็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่าง (Intangibles) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) 

รวมทั้งทรัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP and IPRs) เพื่อจะไดมี้

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในทรัพยป์ระเภทน้ี ทั้งในแง่การประเมินราคา ก่อนการโอนสิทธิ

ต่าง ๆ ทั้งทางแพ่งและลม้ละลายใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและในแต่ละประเทศในของยโุรป

จะมีหน่วยงานองคก์รท่ีดูแลเร่ืองการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งชดัเจน

อยา่งเช่น ประเทศเยอรมนั จะมี IP Auctions GmbH ทาํหนา้ท่ีขายทอดตลาด มี German IP 
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Valuation Group เป็นผูป้ระเมินราคา เป็นตน้ ประเทศฝร่ังเศสมีระดบักฎหมายภายใน

เก่ียวกบัวชิาชีพผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอ้งมีการอบรม การสอบคดัเลือก เช่น พนกังานบงัคบัคดี 

ทนายความสิทธิบตัร และผูเ้ช่ียวชาญการขายทอดตลาด และจากกลุ่มประเทศตวัอยา่งท่ี

ไดศึ้กษา คณะผูว้จิยั พบวา่ ไม่จาํตอ้งมีการจาํหน่ายทรัพยสิ์นทางปัญญาเสมอไป หากเจา้หน้ี

และลูกหน้ีสามารถตกลงกนัได ้อาจใชว้ธีิการทาํสัญญาโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา

หรือทาํสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่เจา้หน้ี คณะผูว้จิยั ตั้งขอ้คิด 

เห็นว่า บริบทของสังคมและการใชก้ฎหมายของประเทศไทยบางอยา่งไม่สามารถรับแนวคิด

และวิธีการของต่างประเทศมาไดท้ั้งหมด เช่น การท่ีประเทศไทยไม่มีบทบญัญติัของ

กฎหมายใดท่ีใหอ้าํนาจแก่เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาในการร้องขอต่อศาลใหลู้กหน้ีตาม 

คาํพิพากษาโอนสิทธิทางทะเบียนใหแ้ก่เจา้พนกังานบงัคบัคดีแต่อยา่งใด ในส่วนน้ี

คณะผูว้จิยั มีความเห็นวา่ ควรแกไ้ข หรือมีระเบียบ ท่ีรองรับและเปิดช่องใหส้ามารถกระทาํ

ไดเ้พื่องานต่อการบงัคบัคดีต่อไป ซ่ึงต่างจากในสหรัฐอเมริกาและในกลุ่มสหภาพยโุรป

ท่ีสามารถทาํไดโ้ดยการร้องขอต่อศาล ตอ้งมีการทาํความเขา้ใจในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

ไทยตามกฎหมายแต่ละฉบบั หากการประเมินมูลค่าตามหลกัการและทฤษฎีไม่สามารถ

จบัตอ้งและปฏิบติัไดจ้ริง ประเทศไทยอาจตอ้งนาํกระบวนการประเมินมูลค่าท่ีมีอยูเ่ดิม

มาปรับเปล่ียนและสร้างเป็นวธีิใหม่ วธีิเฉพาะในการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทางปัญญา

ของไทย ใหก้ลายเป็น “การประเมินมูลค่าทางเลือก” หรือ “การประเมินมูลค่าวธีิเฉพาะ”

และการขายทอดตลาด 

 อุปสรรคท่ีสาํคญัของการบงัคบัคดี คือ การขา้มเขตอาํนาจศาล (Jurisdiction)  

การแกไ้ขกฎหมายท่ีสมเหตุสมผล โดยเป็นการลดขั้นตอนท่ียุง่ยากไปพร้อมกบั 

การเสริมสร้างความสะดวกรวดเร็วใหแ้ก่เจา้พนกังานบงัคบัคดีหรือเจา้พนกังานพิทกัษ-์

ทรัพย ์คือ การแกไ้ขกฎหมายวธีิพิจารณาความ เพื่อยบุรวมควบอาํนาจการบงัคบัของ 

ศาลใหอ้ยูใ่นศาลเดียว กล่าวคือ การบงัคบัคดีในคดีแพ่ง และการจดัการทรัพยสิ์นใน 

คดีลม้ละลาย คงเดิมทุกประการ แต่หากมีการบงัคบัคดีแทน ซ่ึงตอ้งอาศยัอาํนาจศาลอ่ืน

ท่ีมิใช่ศาลท่ีไดพ้ิจารณาและช้ีขาดตดัสินคดี และทรัพยสิ์นท่ีจะบงัคบัคดีนั้นเป็นทรัพยสิ์น

ทางปัญญา การแกไ้ขกฎหมายสมควรกระทาํไปเพื่อใหศ้าลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้



 (5) 

ระหวา่งประเทศกลางมีอาํนาจวนิิจฉยัช้ีขาดเบ้ืองตน้วา่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ี

ตามคาํพิพากษาหรือไม่ ทั้งท่ีมีทะเบียนและไม่มีทะเบียน และใหมี้อาํนาจบงัคบัคดีแทน 

เพื่อเป็นการขจดัปัญหาการสันนิษฐานวา่ทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ีนั้นตั้งอยูแ่ห่งใด

ในราชอาณาจกัร กรมบงัคบัคดียงัคงมีทางเลือกอ่ืน เพื่อใหมี้กฎหมายไวร้องรับ 

การปฏิบติังานกรณีบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา คือ การแกไ้ขกฎหมายวธีิสบญัญติั 

ท่ีเป็นกฎหมายวธีิพิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ เพื่อเพิ่ม

อาํนาจใหศ้าลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางสามารถวินิจฉยัช้ีขาด

เบ้ืองตน้วา่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาหรือไม่ ทั้งท่ีมีทะเบียนและ

ไม่มีทะเบียน และใหมี้อาํนาจบงัคบัคดีแทน 

 การสร้างระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) หรือกระบวนวธีิการเฉพาะ คือ  

การใชเ้หตุผลทางกฎหมาย ยอมรับตรรกะท่ีพิสูจนไ์ดช้ดัเจนแลว้วา่ กระบวนวธีิเดียว 

ไม่อาจตอบสนองความตอ้งการท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ทุกฝ่ายไดเ้สมอไป ประมวลกฎหมาย-

วธีิพิจารณาความแพ่งสมควรไดรั้บการแกไ้ข เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐมีกระบวนวธีิบงัคบั

คดีทางเลือก (Alternative Legal Execution) สามารถดาํเนินการดว้ยวธีิการท่ีมีลกัษณะพิเศษ

เฉพาะต่อทรัพยสิ์นท่ีคุณสมบติัพิเศษแตกต่างไปจากทรัพยสิ์นทัว่ไป และกรมบงัคบัคดี

เป็นส่วนราชการหลกัท่ีทาํหนา้ท่ีบงัคบัคดี ครอบคลุมแทบทุกคดีในประเทศ เม่ือมีการแกไ้ข

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งเพื่อรองรับการนาํทรัพยสิ์นทางปัญญามาตีใชห้น้ี

ตามคาํพิพากษาทดแทนการขายทอดตลาดแบบทัว่ไป ยอ่มเป็นการเปิดช่องทางส่วนราชการ

อ่ืนเขา้มาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนน้ีไปไดโ้ดยปริยาย  
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Executive Summary 

 

 Thailand has made amendment to several laws and Acts to correspond 

to the UNCITRAL such as the UNCITRAL Legislative Guide on Secured 

Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property and Model 

Law on Cross-border Insolvency and Legislative Guide on Insolvency Law. 

These laws have been model to the Business Security Act B.E. 2558, developed 

Thailand’s Bankruptcy and Insolvency Law and amend the Civil Procedure Code 

(No. 30) B.E. 2560 (Division IV Execution of Judgments or Orders) which in 

the past only imposed that the execution of judgments or orders will be done 

only to the tangible assets. From all the reasons as mentioned above, if the 

plaintiffs intend to seize the debtor’s intellectual properties, there is no criteria 

in practice of how to seize such intellectual properties, how to evaluate the 

values of such intellectual properties, and by which means of sales would be 

appropriate to each kind of intellectual properties in order to make most values 

of such assets. 

 The research team has studied methods and criteria of the execution of 

judgment on intellectual property, litigation in different dimensions such as the 

seizure, the evaluation process, and the sales process in order to seek the 

appropriate methods to the state and conditions of each intellectual properties 

both the kind that requires registrations such as trademarks and patents and the 

kind that does not require registrations such as copyrights, unregistered 

trademarks and intellectual property rights through licensing agreement. As the 
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intellectual property is special and different from other properties, the problems 

with the execution of judgments for the enforcement officers, the creditors, 

and the debtors would be the true understanding to the nature of such special 

properties such as evaluating and selecting appropriate method e.g., medical patent 

that has different values and methods from invention patent or the different 

methods between the trademarks and well-known marks or even the different 

methods between copyrights which has copyright notifications and those does 

not have and between each kind of copyrights. Therefore, evaluators are required 

to be specialists in those areas, otherwise, it would be unfavorable for the parties. 

 The results from studying and comparing the execution of judgment on 

intellectual property from 5 countries, United States, the United Kingdom, 

Sweden, France, and Germany has discovered the mutual concepts, the 

evaluators will use their skills as intellectual property specialists of each kind 

such as in the United States and the United Kingdom will use the combination 

methods of quality and quantity evaluation. Furthermore, evaluators will use 

more than one way of quantity evaluation method to best compare to find the 

most appropriate value for the evaluated intellectual properties. However, the 

intellectual property evaluation mostly depends on the accessible data and the 

evaluators must complete the training from appointed organizations to meet 

the standard of evaluation. The training organizations are American Institute 

of Certified Public Accountants, American Society of Appraisers, Institute of 

Business Appraisers, National Association of Certified Valuators and Analysts 

and International Valuation Standards Council. 
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 While the European Commission by the Directorate-General (DGs) has 

the duties to study and establish groups of experts about intangible assets and 

intellectual capital including intellectual property and intellectual property 

rights in order to have experts who specialize in these areas both in the value 

evaluation dimension and before the transferring of rights both in civil and 

bankruptcy dimensions to be most efficient. Each country in Europe has 

organizations clearly responsible for the auctions of intellectual property rights 

e.g., Germany has IP Auctions GmbH responsible for auction and German IP 

valuation group as evaluators, France has their own regulations about the 

qualifications and examinations of the people relevant to the process such as 

enforcement officers, patent barrister, auction experts. Additionally, the research 

team discovers that it is unnecessary to always have auctions for the intellectual 

properties, if the creditors and debtors could conform to an agreement on 

transferring of intellectual property rights contracts or licensing contracts 

instead of auctions. The research team concludes that the context of society 

and Thai law enforcement still could not support the concepts and methods 

from foreign countries totally e.g. Thailand still does not have laws which give 

the authority to the judgment creditors to have pleadings to the court forcing the 

judgment debtors to transfer their registered rights to the enforcement officers. 

Therefore, there should be amendments to give such authorities for further 

enforcing the judgment smoothly. If such amendments couldn’t be done in 

practice, Thailand could bring the current evaluation process to amendments 

and create a new process especially for the specific method of the execution of 
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judgment on intellectual property litigation and become the “alternative 

evaluation” or “specific evaluation” and auctions. 

 One major barrier of the execution of judgment is jurisdiction, reasonable 

amendment of the law in order to reduce the complicated process and further 

increase the convenience for the enforcement officers and bankruptcy trustee 

is to amend the procedure codes to include all the execution of litigation process 

into one court meaning that the execution of judgment in both civil and 

bankruptcy dimensions are still the same but if there is any replacement of such 

executions, which needs other courts and the enforced assets are intellectual 

properties, the amendments to let the Central intellectual property and 

international trade court have the authority to decide whether it is the debtor’s 

intellectual property right or not (both registered and unregistered) and have the 

authority to execute the litigation in order to prevent the problems whether 

where is location of the debtor’s intellectual property. Another possible method 

for the legal execution department is to amend the intellectual property and 

international trade procedure code to let the central intellectual property and 

international trade court have the authority to decide whether it is the debtor’s 

intellectual property right or not (both registered and unregistered) and have 

the authority to execute the litigation. 

 Establishing the sui generis which is the legal reasoning has proved that 

one process could not always serve the needs of every parties appropriately. 

Therefore, the civil procedure code should be amending to let the government 

officers have the alternative legal execution and let the legal execution department 
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be the main organization responsible for litigation executions in all areas in the 

country. If there is an amendment to let the intellectual property as the appraisal 

to pay judgment debt instead of normal auction, it would let other official 

departments lessen the burden unquestioningly.  
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บทที ่1  

บทนํา 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

 

  ในคดีแพ่งเม่ือศาลมีคาํพพิากษาใหโ้จทกช์นะคดีเป็นเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาแลว้ 

หากจาํเลยไม่ชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาโจทกก์จ็ะดาํเนินการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นของจาํเลย

โดยใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการยดึและขายทอดตลาดสังหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่าง

และอสังหาริมทรัพย ์หรืออายดัสังหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้ง

สิทธิทั้งปวงอนัมีอยูใ่นทรัพยเ์หล่านั้น หรืออายดัเงินท่ีบุคคลภายนอกจะตอ้งชาํระแก่ลูกหน้ี

ตามคาํพิพากษาและขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา ซ่ึงตามประมวลกฎหมาย-

วธีิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 282 บญัญติัใหเ้จา้หน้ีตามคาํพิพากษาบงัคบัคดีกบัทรัพย์

อนัมีรูปร่างซ่ึงเจา้พนกังานบงัคบัคดีมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการยดึทรัพย ์ประเมินราคาทรัพย ์

และทาํการขายทอดตลาดตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวเ้พื่อนาํเงินมาชาํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ี

ตามคาํพิพากษาต่อไป ในปัจจุบนัมีการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา- 

ความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2560 (ภาคบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาและคาํสั่ง)0

1 เหตุผลใน 

การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีบทบญัญติัของประมวลกฎหมายวธีิ-

พิจารณาความแพ่งในส่วนท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาหรือคาํสั่งท่ีใชบ้งัคบั

อยูบ่างส่วนไม่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ทาํใหก้ารบงัคบัคดีตาม 

คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลเป็นไปโดยล่าชา้ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการอาํนวย

ความยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชนผูมี้อรรถคดีและเปิดโอกาสใหมี้การประวิงคดี สมควรแกไ้ข
                                                 

1พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วธีิพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) 

พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพิ่มเติม วธีิพิจารณาความแพ่งภาคบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาและคาํส่ัง 

ส่วนท่ี 3 การยดึทรัพยสิ์น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

มีผลบงัคบัใช ้วนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2560  
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เพิ่มเติมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งในส่วนท่ีเก่ียวกบั 

การบงัคบัคดี ตามคาํพิพากษาและคาํสั่งใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนโดยบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมให้

บงัคบัคดีกบัทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่างได ้อนัไดแ้ก่ หุน้ ทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิการเช่า รวมถึง

สิทธิของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาตามใบอนุญาตประทานบตัร อาชญาบตัร สัมปทาน หรือ

สิทธิอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงหรือเก่ียวเน่ืองกบัสิทธิดงักล่าว แต่ในการทาํวจิยัคร้ังน้ี 

ผูว้จิยัจะทาํการวจิยัเฉพาะเร่ืองการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา นอกจากน้ี ในพระราช-

บญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 กใ็หน้าํทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็นหลกัประกนั

ในทางธุรกิจได ้

  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2560 (ภาคบงัคบัคดีตาม

คาํพิพากษาและคาํสั่ง) ไดบ้ญัญติัเร่ืองการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา

ท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาไวใ้นมาตรา 308 และมาตรา 309 ดงัน้ี 

  มาตรา 308 การยดึสิทธิในสิทธิบตัร สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ หรือสิทธิอยา่งอ่ืน 

ของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัสิทธิดงักล่าว 

ซ่ึงไดจ้ดทะเบียน หรือข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกระทาํโดย 

  (1) แจง้รายการสิทธิท่ียดึใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาทราบ ถา้ไม่สามารถกระทาํได ้

ใหด้าํเนินการ ตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 305 วรรคสอง 

  (2) แจง้ใหน้ายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีจดทะเบียนตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการนั้นบนัทึกการยดึไวใ้นทะเบียน 

  มาตรา 309 การยดึสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ซ่ึงยงัมิไดจ้ดทะเบียน ลิขสิทธ์ิ 

สิทธิขอรับ สิทธิบตัร สิทธิในช่ือทางการคา้หรือยีห่อ้ หรือสิทธิอยา่งอ่ืนของลูกหน้ีตาม

คาํพิพากษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัสิทธิดงักล่าว ใหเ้จา้พนกังาน

บงัคบัคดีกระทาํโดยแจง้รายการสิทธิท่ียดึใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาทราบ ถา้ไม่สามารถ

กระทาํได ้ใหด้าํเนินการตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 305 วรรคสอง 

  ในทางสากล ทรัพยสิ์นทางปัญญาแบ่งออกเป็น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมาย-

การคา้ ความลบัทางการคา้ ช่ือทางการคา้ แบบผงัภูมิของวงจรรวม และส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์ โดยปกติแลว้ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน (Intangible Asset) 

และอาจมีมูลค่าสูงกวา่อสังหาริมทรัพย ์ดงันั้น วธีิการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา
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จึงมีความสาํคญัและมีหลายรูปแบบ โดยวธีิการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ขั้นพื้นฐานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

  1) วธีิการประเมินทรัพยสิ์นทางปัญญาพื้นฐาน 

  2) วธีิการประเมินมูลค่าดว้ยวธีิอ่ืน 

  3) การประเมินมูลค่าดว้ยวธีิพิเศษ 

  โดยแต่ละกลุ่มกมี็วธีิการประเมินท่ีแยกยอ่ยลงไปอีก นอกจากน้ี จากการศึกษา 

พบวา่ ทรัพยสิ์นทางปัญญาในแต่ละประเภทกจ็ะใชแ้นวทางการประเมินราคาท่ีแตกต่าง

กนัไป เช่น ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเป็นเคร่ืองหมายการคา้ กจ็ะใชแ้นวทางการประเมิน

ดว้ยวธีิการคิดจากตน้ทุนและการพิจารณาจากรายได ้ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเป็นสิทธิบตัร 

กจ็ะใชแ้นวทางการประเมินดว้ยวธีิการคิดจากตน้ทุน การพิจารณาจากรายได ้และ 

การประเมินดว้ยวธีิการเฉพาะ ส่วนทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเป็นลิขสิทธ์ิกจ็ะใชแ้นวทาง 

การประเมินดว้ยวธีิการเปรียบเทียบราคาตลาด พจิารณาจากรายไดแ้ละการพิจารณาจาก

ตน้ทุน เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละวธีิจะเป็นวธีิการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเป็น

ลกัษณะเฉพาะเพื่อใหท้รัพยสิ์นทางปัญญานั้นเกิดมูลค่าสูงสุด 

  ในขั้นตอนต่อไปภายหลงัจากทาํการยดึและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแลว้ คือ 

ขั้นตอนการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งเดิมกาํหนดให ้

เจา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามวธีิการท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

สาํหรับประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งท่ีแกไ้ขใหม่กย็งัคงหลกัการเดิม คือ  

แมจ้ะมีการแกไ้ขใหด้าํเนินการยดึทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างไดแ้ต่กใ็หท้าํการขายทอดตลาด

ทรัพยสิ์นโดยวธีิการเดิม คือ ใหใ้ชว้ธีิการประมูลทรัพย ์สาํหรับในส่วนของการขาย

ทอดตลาดทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น จากการศึกษา พบวา่ ในต่างประเทศ เช่น ประเทศ-

ฝร่ังเศสในการขายทอดตลาดสิทธิบตัร ศาลจะมีคาํส่ังใหข้ายทอดตลาดสิทธิบตัรและ

กาํหนดเง่ือนไขในการขายและแต่งตั้งโนตารีพบับลิก (Notary Public) ใหเ้ป็นผูท้าํหนา้ท่ี

ขายทอดตลาด การขายทอดตลาดสิทธิบตัรจะดาํเนินไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีโนตา-

รีพบับลิกกาํหนดไวใ้นรายงานการดาํเนินงาน ทั้งน้ี ภายใตบ้ทบญัญติัในเร่ืองการขาย

ทอดตลาดสิทธิบตัร เป็นตน้ 
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  ในประเทศไทย การบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญามกัจะมีปัญหาในทางปฏิบติั 

เน่ืองจากกฎหมายบญัญติัใหบ้งัคบัคดีไดแ้ต่เฉพาะทรัพยท่ี์มีรูปร่างเท่านั้น หากโจทก์

ประสงคจ์ะยดึทรัพยข์องลูกหน้ี ท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในทางปฏิบติัจะไม่มีหลกัเกณฑ์

ท่ีแน่นอนในการยดึทรัพยว์า่ตอ้งทาํการยดึอยา่งไร ใชห้ลกัเกณฑใ์ดในการประเมินราคา

ทรัพยสิ์น และจะใหท้าํการขายทรัพยสิ์นนั้นโดยวธีิใดท่ีจะเหมาะสมกบัประเภทของ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อทาํใหท้รัพยน์ั้นเกิดมูลค่ามากท่ีสุด แต่ในปัจจุบนัเม่ือไดมี้การแกไ้ข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2560 (ภาคบงัคบัคดี

ตามคาํพิพากษาและคาํสั่ง) วา่สามารถดาํเนินการบงัคบัคดีกบัทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่างได ้

ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญาดว้ย และมีการยกร่างพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ 

พ.ศ. 2558 ใหน้าํทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็นหลกัประกนัในทางธุรกิจได ้ดงันั้น จึงควรหา

แนวทางในการบงัคบัคดีกบัทรัพยท่ี์เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยกาํหนดหลกัเกณฑ ์

ในการประเมินราคาทรัพย ์รวมถึงกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการขายทรัพยสิ์นทางปัญญา 

วา่จะใชว้ธีิการขายทรัพยโ์ดยวธีิใดเพื่อใหท้รัพยสิ์นทางปัญญานั้นเกิดมูลค่าสูงสุด อนัจะ

นาํมาซ่ึงประโยชนแ์ก่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้ีและลูกหน้ี 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 

  2.1 เพื่อศึกษาหาแนวทางและกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยท่ี์เป็น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาในกระบวนการยดึทรัพย ์การประเมินราคา และการขายทรัพย ์

  2.2 เพื่อศึกษาแนวทางและวธีิท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัประมวล-

กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2560 (ภาคบงัคบัคดีตามคาํพพิากษา

และคาํสั่ง) ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใหม่ใหบ้งัคบัคดีกบัทรัพยท่ี์เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาได ้

รวมทั้งพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ท่ีใหน้าํทรัพยสิ์นทางปัญญา 

มาเป็นหลกัประกนัในทางธุรกิจได ้

  2.3 เพื่อนาํองคค์วามรู้ และผลการศึกษาท่ีไดม้าพฒันาเพือ่กาํหนดเป็นหลกัเกณฑ์

และกติกาในการการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ในอนาคต 
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3. ขอบเขตการวจิัย 

 

  3.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบั รายงานวจิยั บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาใน 

คดีแพ่งและคดีลม้ละลายของประเทศไทย รวมถึงการอา้งอิงและเปรียบเทียบกรณีศึกษา

ตวัอยา่งสาํนวนท่ีมีการดาํเนินการบงัคบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของกองบงัคบัคดีลม้ละลาย 

1-6 และสาํนกังานบงัคบัคดีกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1-6 ในช่วงปี 10 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2547 - 

พ.ศ. 2557) เพื่อจดัทาํกรอบแนวคิด โดยจดัทาํเป็นรายงานขั้นตน้ (Inception Report) 

เสนอใหก้รมบงัคบัคดีพิจารณาเห็นชอบ  

  3.2 ศึกษาวิจยักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั รายงานวิจยั บทความ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในคดีแพ่งและคดีลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหราชอาณาจกัร และประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป เช่น สวีเดน เยอรมนั ฝร่ังเศส เป็นตน้ 

 

4. ระเบียบวธีิวจิัย 

 

  เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมงานและสังเคราะห์เชิงเปรียบเทียบโดยมี

ผูเ้ช่ียวชาญในการใหข้อ้มูล โดยทาํการสัมภาษณ์ รวมทั้งมีแนวคิด หลกัการ หรือขอ้เสนอ

จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูมี้ประสบการณ์ในดา้นการบงัคบัคดี นกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งในดา้น

การบงัคบัคดีแพ่งและคดีลม้ละลาย และดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

  4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

   4.1.1 ศึกษารวบรวมจากกฎหมาย กฎระเบียบ เอกสาร ตาํรา และบทความทาง

วชิาการการบงัคบัคดีแพ่งและคดีลม้ละลาย และดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งของประเทศ-

ไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป เช่น สวเีดน 

เยอรมนั ฝร่ังเศส เป็นตน้ 

   4.1.2 ศึกษา เปรียบเทียบ และวเิคราะห์ วธีิการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาในประเทศต่าง ๆ วา่เป็นอยา่งไร โดยวเิคราะห์ความเหมือนความแตกต่างใน 
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การดาํเนินการบงัคบักบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในแต่ละประเภท และระหวา่งกระบวนการ

ในคดีแพ่งและคดีลม้ละลาย 

   4.1.3 นาํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาวเิคราะห์มาพิจารณาประยกุตเ์ป็นแนวทางใน 

การปฏิบติังานการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศในประเทศไทยโดยคาํนึง 

ถึงความสอดคลอ้งกบัระบบกฎหมายในปัจจุบนั กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และบริบท

ทางสังคม 

 

  4.2 ขั้นตอนการวจิัย 

   4.2.1 ศึกษาคน้ควา้กฎหมาย กฎระเบียบ เอกสาร ตาํรา บทความทางวชิาการ 

ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 

   4.2.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ฏิบติังานหรือผูมี้ความเช่ียวชาญดา้นการบงัคบัคดี

และดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

   4.2.3 วิเคราะห์และสรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

   4.2.4 สังเคราะหข์อ้มูลท่ีไดรั้บ จดัทาํขอ้เสนอแนะเพื่อหาแนวทางและกาํหนด 

หลกัเกณฑ ์ในการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยท่ี์เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในกระบวนการยดึทรัพย ์

การประเมินราคา และการขายทรัพย ์ในวธีิท่ีเหมาะสม เพื่อนาํเสนอหน่วยงาน 

 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

  5.1 สามารถกาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการบงัคบัคดีกบัทรัพยท่ี์เป็น 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาในเร่ืองของการยดึทรัพย ์การประเมินราคา และการขายทรัพย ์ท่ีชดัเจน

และมีความเหมาะสม 

  5.2 ทาํใหก้ารบงัคบัคดีกบัทรัพยท่ี์เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญามีมูลค่าท่ีมี 

ความเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชนแ์ก่ลูกหน้ีและเจา้หน้ี 
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6. โครงสร้างรายงานการวจิัย 

 

  รายงานวจิยัเร่ือง “การบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา” แบ่งเน้ือหาการศึกษาวจิยั

ออกเป็น 5 บท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  บทท่ี 1 เป็นบทนาํกล่าวถึงประวติัความเป็นมาและท่ีมาของการวจิยั รวมตลอดทั้ง

ขอบเขตและวตัถุประสงคข์องการวจิยั และระเบียบวธีิวจิยั  

  บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

  บทท่ี 3 ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เปรียบเทียบวธีิการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาในประเทศต่าง ๆ โดยวเิคราะห์ความเหมือนความแตกต่างในการดาํเนินการบงัคบักบั

ทรัพยสิ์นทางปัญญาในแต่ละประเภท และระหวา่งกระบวนการในคดีแพ่งและคดีลม้ละลาย

ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัรและประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป เช่น สวีเดน เยอรมนั 

ฝร่ังเศส เป็นตน้ 

  บทท่ี 4 วิเคราะห์ระบบการใชก้ฎหมาย ในทางปฏิบติัการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของแต่ละประเทศ แลว้นาํมาเปรียบเทียบของกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบติังานการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยคาํนึงถึง 

ความสอดคลอ้งกบัระบบกฎหมายในปัจจุบนั กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และบริบททาง

สังคม 

  บทท่ี 5 เป็นบทสรุปของงานวจิยัในคร้ังน้ี และใหข้อ้เสนอแนะสาํหรับกรมบงัคบัคดี

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยหยบิยกการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศ-

ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นประเทศในเอเชียท่ีมีการใชก้ฎหมายในดงักล่าว 

 

7. นิยามศัพท์ 

 

  7.1 ทรัพยสิ์นทางปัญญา หมายถึง ผลงานอนัเกิดจากการประดิษฐ ์คิดคน้ หรือ

สร้างสรรคข์องมนุษย ์ซ่ึงเนน้ท่ีผลผลิตของสติปัญญาและความชาํนาญ โดยไม่คาํนึงถึง

ชนิดของการสร้างสรรค ์หรือวธีิในการแสดงออก ทรัพยสิ์นทางปัญญาอาจแสดงออก 
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ในรูปแบบของส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น สินคา้ต่าง ๆ หรือในรูปของส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น 

บริการแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจ กรรมวธีิการผลิตทางอุตสาหกรรม 

  7.2 ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวของผูส้ร้างสรรคท่ี์จะกระทาํการใด 

เก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดท้าํข้ึนตามประเภทลิขสิทธ์ิท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่  

งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง 

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวทิยาศาสตร์ หรือแผนก

ศิลปะ ไม่วา่งานดงักล่าวจะแสดงออกโดยรูปแบบอยา่งใด นอกจากนั้น ยงัรวมถึงสิทธิ

ของนกัแสดงดว้ย 

  7.3 สิทธิบตัร หมายถึง หนงัสือสาํคญัท่ีรัฐออกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐ ์หรือ

การออกแบบผลิตภณัฑ ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ สิทธิบตัรการประดิษฐ ์

การออกแบบผลิตภณัฑ ์และอนุสิทธิบตัร 

  7.4 เคร่ืองหมายการคา้ หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใชห้รือหรือจะใชก้บัสินคา้เพื่อแสดง 

วา่ สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นแตกต่างกบัสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืน 

  7.5 ช่ือทางการคา้ หมายถึง ช่ือท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ 

  7.6 การประเมินมูลค่า หมายถึง การดาํเนินการประมาณหรือการกาํหนดจาํนวนเงิน

หรือมูลค่าของบางส่ิงโดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประมาณการเป็นพิเศษ 

  7.7 การบงัคบัคดี หมายถึง ขั้นตอนของกฎหมายหลงัจากท่ีศาลมีคาํพิพากษาแลว้ 

ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาไม่ปฏิบติัตามคาํพิพากษาหรือคาํส่ังของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน 

เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาจึงชอบท่ีจะร้องขอใหบ้งัคบัคดีตามคาํพพิากษากบัทรัพยสิ์นของ

ลูกหน้ีหรือสิทธิของลูกหน้ีท่ีมีต่อบุคคลภายนอก 

 

 



 

บทที ่2  

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการบังคบัคดกีบัทรัพย์สินทางปัญญา 

 

  เน้ือหาในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาแนวคิดพื้นฐาน การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัทรัพยสิ์นทางปัญญา การบงัคบัคดีในคดีแพ่งและคดีลม้ละลาย และการบงัคบัคดีกบั

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ประเทศองักฤษ และสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศ จากสหภาพ-

ยโุรป ผูว้จิยัเลือกศึกษาประเทศ สวเีดน ฝร่ังเศส และเยอรมนั เน่ืองจากทั้งสามประเทศน้ี 

เป็นผูน้าํในหลาย ๆ ดา้นของโลก เช่น เทคโนโลย ีการศึกษา การขนส่ง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่ เร่ืองการพฒันาและการคุม้ครองสิทธิทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา และการบงัคบั

ใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งน้ี ในส่วนทา้ยของบทศึกษาแนวคิด การบงัคบัคดีในคดีแพ่งและคดีลม้ละลาย 

และการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศไทยเพื่อใหก้รมบงัคบัคดีเห็นถึง

ความเป็นไปไดใ้นการปรับใชใ้นทางปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบับริบทในประเทศไทย 

 

1. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา 

 

  1.1 ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 

   คาํวา่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” (Intellectual Property) มิไดมี้คาํจาํกดัความท่ี

แน่นอนตายตวั หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนกัวชิาการหลายท่านจึงได้

ใหค้วามหมายไวพ้อสังเขป ดงัน้ี 

   World Intellectual Property Organization (WIPO) ซ่ึงเป็นองคก์รระดบันานาชาติ

ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการสนบัสนุนการคุม้ครองดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาทัว่โลก ไดใ้ห้

ความหมายของคาํวา่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” ไวว้า่ เป็นส่ิงท่ีสร้างสรรคจ์ากสติปัญญาและ
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จิตใจของมนุษย ์(Creations of the Mind)0

1 สาํนกังานทะเบียนสิทธิบตัรและเคร่ืองหมาย-

การคา้ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) ร่วมกบั Intellectual Property Owners Education Foundation และ Girl Scouts 

ไดก้ล่าววา่ “ปัญญา” (Intellectual) มีความหมายวา่ จิตวญิญาณแห่งสติปัญญาและความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์(Mind or Creative Spirit) ส่วน “ทรัพยสิ์น” (Property) มีความหมายวา่ 

ส่ิงท่ีสามารถถือเอาไดจ้ากการซ้ือ การขาย หรือการคา้ ดงันั้น เม่ือนาํทั้งสองคาํมารวมกนั

จึงหมายความวา่ ผลผลิตจากสติปัญญาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องมนุษยท่ี์มีราคา

และถือเอาได ้ซ่ึงสามารถถูกควบคุม ถูกซ้ือ ถูกขาย หรือแลกเปล่ียนได้1 2 

   สาํนกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศองักฤษ หรือ United Kingdom 

Intellectual Property Office (UKIPO) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” 

ไวว้า่ ส่ิงท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะอนัสร้างสรรคข้ึ์นอยา่งเป็นรูปธรรม (Physically Create)2

3 

   พจนานุกรมไทย ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” ไวว้า่ 

รูปแบบใดกต็ามของกรรมสิทธ์ิท่ีทาํใหเ้จา้ของสิทธิไดรั้บผลตอบแทนจากส่ิงท่ีมนุษย์

ประดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมา3

4 

 

                                                 
1The World Intellectual Property Organization (WIPO), What is Intellectual 

Property? [Online], available URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ 

intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, 2017 (November, 14).  
2U.S. Patent and Trademark Office, Investigating Possibilities [Online], 

available URL: https://www.uspto.gov/kids/CadetteInvestigatingPossibilities.pdf, 2017 

(November, 16). 
3UK Intellectual Property Office, Intellectual Property and Your Work 

[Online], available URL: https://www.gov.uk/intellectual-property-an-overview, 2017 

(November, 16). 
4ฝ่ายหนงัสือส่งเสริมเยาวชน, พจนานุกรมไทย ฉบับทนัสมยั พ.ศ. 2543 (กรุงเทพ-

มหานคร: สาํนกัพิมพ ์เอช เอน็, 2543), หนา้ 247. 
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  1.2 แนวคดิในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

   เม่ือทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นส่ิงท่ีสร้างสรรคข้ึ์นจากความรู้ ความสามารถ 

และสติปัญญาของมนุษย ์จึงไดเ้กิดแนวคิดท่ีจะใหค้วามคุม้ครองแก่ผลผลิตของความคิด

สร้างสรรคด์งักล่าว เน่ืองจากเห็นวา่ การสร้างสรรคผ์ลงานของบุคคลจะตอ้งอาศยัทั้งความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ความวิริยะอุตสาหะ รวมถึงตอ้งแสวงหา

เงินทุนเพื่อใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน จึงควรใหค้วามเคารพและคุม้ครองแก่ผูส้ร้างสรรค์

ผลงาน เพื่อใหผู้ส้ร้างสรรคส์ามารถใชป้ระโยชน์จากผลงานสร้างสรรคข์องตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

อีกทั้ง ยงัเป็นการป้องกนัมิใหผู้ท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ไปแสวงหาประโยชนอ์นัมิควรได้

จากการสร้างสรรคข์องผูอ่ื้น 

 

  1.3 ทฤษฎใีนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

   แนวคิดในการใหค้วามคุม้ครองแก่ทรัพยสิ์นทางปัญญา มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี

ของนกัเศรษฐศาสตร์ นกัปรัชญา และนกักฎหมายหลายแขนง โดยมีทฤษฎีเบ้ืองหลงั 

ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

   1.3.1 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Incentive Theory) 

    ทฤษฎีแรงจูงใจเป็นทฤษฎีพื้นฐานและเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับ

มากท่ีสุดในการใหค้วามคุม้ครองแก่ทรัพยสิ์นทางปัญญา ผูท่ี้ริเร่ิมคิดคน้ทฤษฎีแรงจูงใจ

คือ จอห์น ลอ็ก (John Locke) นกัปรัชญาชาวองักฤษผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงั โดย Locke ได้

กล่าวไวว้า่ “People have a Natural Right or Entitlement to the Fruits of their Labor”  

ซ่ึงมีความหมายวา่ มนุษยมี์สิทธิตามธรรมชาติ หรือมีสิทธิในการเกบ็เก่ียวผลผลิตจาก

แรงงานของตน ในบางคร้ังจึงมีการเรียกทฤษฎีแรงจูงใจวา่ ทฤษฎีของ Locke (Locke’s 

Theory) หรือทฤษฎีแรงงาน (Labor Theory) โดยทฤษฎีน้ีมีแนวความเช่ือว่าเม่ือผูส้ร้างสรรค์

หรือเจา้ของไดมี้การลงทุนดา้นการใชค้วามคิด สติปัญญา ความสามารถ ประสบการณ์ 

และเงินทุนในการผลิตผลงานข้ึน จึงควรไดรั้บสิทธิทางเศรษฐกิจแต่เพียงผูเ้ดียว (Market 

Exclusivity) เพื่อปกป้องงานสร้างสรรคห์รืองานประดิษฐข์องตนและป้องกนัมิใหผู้อ่ื้น

มาแสวงหาประโยชนอ์นัไม่ชอบธรรมจากงานสร้างสรรคห์รืองานประดิษฐน์ั้น ทั้งน้ี 
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เพือ่เป็นการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจใหมี้การสร้างสรรคผ์ลงานอ่ืน ๆ ต่อไป4

1 นอกจากน้ี 

การใหสิ้ทธิทางเศรษฐกิจแต่เพียงผูเ้ดียวแก่ผูส้ร้างสรรคห์รือเจา้ของ ถูกมองว่าเป็น 

การใหสิ้ทธิเพื่อตอบแทนถึงการสร้างสรรคผ์ลงาน ในบางคร้ังจึงเรียกทฤษฎีน้ีในอีกช่ือวา่ 

ทฤษฎีผลตอบแทน (Reward Theory) 

   1.3.2 ทฤษฎีการใชป้ระโยชน ์(Utility Theory) 

    ทฤษฎีการใชป้ระโยชนเ์ป็นการมุ่งเนน้ผลประโยชน์ของสังคมเป็น

สาํคญั กล่าวคือ ผูส้ร้างสรรคจ์ะไดรั้บความคุม้ครองในงานท่ีตนสร้างสรรคข้ึ์น กต่็อเม่ืองาน

ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นเป็นประโยชนห์รือมีคุณค่าแก่สังคมโดยรวม5

2 ซ่ึงทฤษฎีน้ีถูกนาํมาใช ้

เป็นเหตุผลหลกัเพื่อรองรับการใหค้วามคุม้ครองแก่ทรัพยสิ์นทางปัญญา เห็นไดจ้าก

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเกือบทุกประเภท เปิดโอกาสใหส้าธารณชนใชป้ระโยชนจ์ากงาน 

ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นเม่ือส้ินระยะเวลาการคุม้ครอง 

   1.3.3 ทฤษฎีลกัษณะเฉพาะของบุคคล (Personality Theory) 

    ทฤษฎีลกัษณะเฉพาะของบุคคล ริเร่ิมข้ึนจากแนวคิดของนกัปรัชญา

ชาวเยอรมนัช่ือ อิมมานูเอล คานต ์(Immanuel Kant)6

3 และ จอร์จ วลิเฮลม์ ฟรีดริช เฮเกิล 

(G.W.F. Hegel)7

4 ซ่ึงเป็นนกัปรัชญาท่ีมีอิทธิพลมากในโลกตะวนัตก ทฤษฎีน้ีพฒันามา

จาก แนวความเช่ือท่ีวา่ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสร้างสรรคห์รือประดิษฐอ์อกมานั้นเป็น 

การสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะเฉพาะของผูส้ร้างสรรคห์รือผูป้ระดิษฐ ์ดงันั้น ผูส้ร้างสรรค์

                                                 
1Jeanne C. Fromer, “Expressive Incentives in Intellectual Property,” Virginia 

Law Review 98 (2012): 1-2. 
2William Fisher, Theories of Intellectual Property [Online], available URL: 

https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf, 2017 (November, 14).  
3Immanuel Kant, On the Wrongfulness of Unauthorized Publication of 

Books, translated by Mary J. Gregor, Practical Philosophy (Cambridge, England: 

Cambridge Press, 1785), pp. 29-35.  
4Frederick G. Kempin, Jr., Historical Introduction to Anglo-American Law 

in a Nutshell, 3rd ed. (St. Paul, Minn: West, 2007), p. 77. 
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หรือผูป้ระดิษฐค์วรจะไดรั้บความนบัถือ ไดรั้บเกียรติ ไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชน 

ซ่ึงนบัวา่เป็นสิทธิตามธรรมชาติอยา่งหน่ึง ทฤษฎีน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย 

ในเวลาต่อมา เห็นไดจ้ากระบบลิขสิทธ์ิในหลายประเทศ ใหก้ารรับรองแก่ธรรมสิทธิ 

(Moral Right) ของผูส้ร้างสรรค ์

    แต่อยา่งไรกต็าม ประเทศต่าง ๆ ไดใ้หก้ารยอมรับและปรับใชท้ฤษฎีน้ี

มากนอ้ยแตกต่างกนัไป โดยประเทศท่ีอยูใ่นสหภาพยโุรปไดใ้หค้วามสาํคญักบัทฤษฎีน้ี

อยา่งยิง่ยวด เห็นไดจ้ากการคุม้ครองธรรมสิทธิของผูส้ร้างสรรคไ์ดรั้บการปกป้องคุม้ครอง

อยา่งกวา้งขวางกวา่ประเทศอ่ืน ยกตวัอยา่งเช่น สิทธิของผูส้ร้างสรรคใ์นการควบคุม 

การเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน สิทธิในการแสดงตนอยา่งเหมาะสมในผลงาน 

ท่ีสร้างสรรคข้ึ์น สิทธิในการป้องกนัมิใหง้านของตนถูกตดัทอนหรือบิดเบือน เป็นตน้8

1 

   1.3.4 ทฤษฎีการวางแผนสังคม (Social Planning Theory) 

    แมท้ฤษฎีการวางแผนสังคมยงัไม่ไดรั้บการยอมรับเป็นทฤษฎีพื้นฐาน

ในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา แต่ไดรั้บการพูดถึงอยา่งกวา้งขวางในวงการนกัปรัชญา

และนกัวชิาการ ยกตวัอยา่งเช่น Rosemary Coombe2, Niva Elkin-Koren3, Michael Madow4 

และ William Fisher5 เป็นตน้ ทฤษฎีน้ีมีแนวความเช่ือวา่กฎหมายควรจะถูกสร้างมาเพื่อ 

                                                 
1Justin Hughes, “The Philosophy of Intellectual Property,” Georgetown Law 

Journal 77 (1988): 287.  
2Rosemary J. Coombe, “Objects of Property and Subjects of Politics: Intellectual 

Property Laws and Democratic Dialogue,” Texas Law Review 69 (1991): 1853. 
3Niva Elkin-Koren, “Copyright Law and Social Dialogue on the Information 

Superhighway: The Case Against Copyright Liability of Bulletin Board Operators,” 

Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 13 (1995): 345. 
4Michael Madow, “Private Ownership of Public Image: Popular Culture and 

Publicity Rights,” California Law Review 81 (1993): 125. 
5William Fisher, “Reconstructing the Fair Use Doctrine,” Harvard Law 

Review 101 (1988): 1659-1795. 
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หล่อหลอมใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีมีความยติุธรรมและน่าดึงดูด ต่อมาทฤษฎีน้ีมกัถูกนาํไปใช้

ในการพิจารณาคดีของศาลหลายประเทศ โดยเฉพาะในคดีลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลอ้เลียนตลกขบขนั การวจิารณ์ การใหค้วามเห็น และการศึกษา 

นอกจากน้ี ทฤษฎีน้ียงัถูกนาํมาไปใชใ้นการกาํหนดขอบเขตท่ีเหมาะสมแก่ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกดว้ย13

1  

  

2. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบังคบัคดี  

 

  ประเทศไทยใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) ซ่ึงเป็นรูปแบบ

ประมวลกฎหมาย (Code Law) เช่นเดียวกบัประเทศฝร่ังเศส โดยประเทศไทยไดรั้บอิทธิพล

จากหลากหลายประเทศในการนาํกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช ้บญัญติัไวเ้ป็นกฎหมาย

ของตนเอง สิทธิต่าง ๆ เกิดข้ึนโดยอาศยับทบญัญติัแห่งกฎหมายเป็นสาํคญั จึงอาจกล่าว

ไดว้า่ “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” การบริหารจดัการคดีภายหลงัมีคาํพิพากษายอ่มตอ้งใช้

กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงไม่แตกต่างจากการบงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองอ่ืน ๆ มิฉะนั้น  

จะกลายเป็นการบงัคบัคดีโดยมิชอบ และสร้างความเสียหายใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

  การบงัคบัคดีแพ่งตามวธีิพิจารณาความแพ่ง ประกอบไปดว้ย การยดึทรัพยสิ์น 

การขายทอดตลาดซ่ึงทรัพยสิ์น การอายดัสิทธิเรียกร้อง และการขบัไล่ ร้ือถอน เจา้หน้ี

ตามคาํพิพากษามีหนา้ท่ีนาํสืบ เร่ิมตั้งแต่การคดัถ่ายรายการทะเบียนราษฎร์จากเจา้หนา้ท่ี

ทอ้งถ่ิน ยนืยนัตวับุคคลท่ีเป็นลูกหน้ีตามคาํพิพากษา ตรวจความถูกตอ้งของเลขประจาํตวั 

ประชาชน และท่ีอยูปั่จจุบนั สืบทรัพยเ์พื่อคน้หาวา่ จาํเลยมีทรัพยสิ์นใดบา้ง ซ่ึงตอ้งขอ

ความอนุเคราะห์ในการคน้ขอ้มูลหรือขอขอ้มูลทางทะเบียนจากส่วนราชการ เช่น กรมท่ีดิน 

กรมการขนส่งทางบก เป็นตน้ 

 

                                                 
1Niva Elkin-Koren, “Cyberlaw and Social Change: A Democratic Approach to 

Copyright Law in Cyberspace,” Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 14 

(1996): 215. 
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  ในคดีลม้ละลายนั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในอนัท่ีจะ

ชาํระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีทั้งหลาย14

1 และมีบุคคลหน่ึงท่ีสาํคญัในกระบวนการในคดีลม้ละลาย 

คือ “เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย”์ ตามมาตรา 6 พระราชบญัญติัลม้ละลาย ซ่ึงสังกดักรม-

บงัคบัคดี กระทรวงยติุธรรมซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป คดีลม้ละลายจะมีมูลเหตุท่ีแตกต่าง 

จากคดีแพ่ง คดีแพ่งเจา้หน้ีอาจจะทาํการฟ้องลูกหน้ีในเหตุละเมิดหรือผดิสัญญา แต่ใน 

คดีลม้ละลายนั้น มูลเหตุท่ีเจา้หน้ีจะฟ้องคดีลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย 

เป็นไปตามมาตรา 9 (1) คือ “ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั” ซ่ึงหมายถึง การมีหน้ีสินมากกวา่

ทรัพยสิ์น มาตรา 14 วางหลกัวา่ เม่ือศาลพิจารณาคดีแลว้ไดค้วามจริงตามหลกัเกณฑ ์

ตามมาตรา 9 แลว้นั้น จะมีการคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด จะยงัไม่พิพากษาใหลู้กหน้ี

ลม้ละลายเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กหน้ีมีโอกาสไดข้อประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายได้15

2 และ 

ในคดีลม้ละลายมีวธีิการคุม้ครองชัว่คราวของคดีลม้ละลาย ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 17  

วางหลกัวา่ หากเจา้หน้ีร้องต่อศาลก่อนศาลมีคาํส่ังพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดและศาลเห็นวา่ 

คดีมีมูล ศาลอาจมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยช์ัว่คราว 

  

  2.1 กระบวนการหลงัคาํพพิากษา 

   ในคดีแพ่งหากเจา้หน้ีตอ้งการบงัคบัยดึทรัพย ์พบวา่ ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตาม

คาํพิพากษาเป็นอสังหาริมทรัพย ์เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาจาํตอ้งนาํขอ้มูลราคาประเมินท่ีเป็น 

“ราคาประเมินกรมธนารักษ”์ อนัเป็นราคาประเมินท่ีใชเ้ป็นบรรทดัฐานของส่วนราชการ 

โดยหน่วยงานท่ีใชร้าคาประเมินกรมธนารักษม์ากท่ีสุด คือ กรมท่ีดิน ประชาชนจึงเกิด

ความคุม้ชินจนเรียกกนัติดปากวา่ “ราคาประเมินกรมท่ีดิน” ในขั้นตอนน้ี กฎหมายได้

เปิดช่องใหเ้จา้หน้ีตามคาํพิพากษานาํส่งราคาประเมินได ้2 กรณี กรณีแรก คือ การท่ีเจา้หน้ี

ตามคาํพิพากษาคดัถ่ายราคาประเมินจากส่วนราชการและใหเ้จา้หนา้ท่ีของส่วนราชการนั้น

ลงนามรับรอง ส่วนกรณีท่ีสอง คือ การท่ีเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาคดัถ่ายราคาประเมินจาก

                                                 
1ชีพ จุลมนต ์และกนก จุลมนต,์ คาํอธิบายกฎหมายล้มละลาย, พิมพค์ร้ังท่ี 4 

(กรุงเทพมหานคร: สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 2560), หนา้ 3. 
2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 50. 
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ส่วนราชการและเจา้หน้ีตามคาํพพิากษาลงนามรับรองดว้ยตนเอง16

1 ซ่ึงเจา้หน้ีตาม 

คาํพิพากษามกัคดัถ่ายราคาประเมินจากส่วนราชการและลงนามรับรองดว้ยตนเองเพื่อนาํส่ง

เจา้พนกังานบงัคบัคดีในการตั้งเร่ืองบงัคบัคดี ซ่ึงเป็นวธีิท่ีประหยดัค่าใชจ่้าย ไม่ตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมภาครัฐท่ีค่อนขา้งสูง 

   เม่ือเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาทาํการสืบทรัพย ์และนาํส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมด ยืน่ต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีเพื่อตั้งเร่ืองบงัคบัคดีลูกหน้ีตามคาํพิพากษา ในขั้นตอน

น้ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะนาํราคาประเมินท่ีเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาไดน้าํส่งมาใชป้ระกอบ 

การยดึ เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีทาํการยดึทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยแ์ลว้ 

เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะใชร้าคาประเมินท่ีเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาไดน้าํส่ง มิไดใ้ชดุ้ลยพินิจ

แต่อยา่งใด ทาํใหร้าคาประเมินทรัพยสิ์นในขั้นตอนน้ีมกัจะถูกเรียกวา่ “ราคาประเมิน 

เจา้พนกังานบงัคบัคดี” ส่วนสังหาริมทรัพยน์ั้น เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะใชดุ้ลยพินิจตีราคา

ตามสภาพสังหาริมทรัพยท่ี์พบ 

   การท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์

โดยนาํเอาราคาประเมินกรมธนารักษม์าใชเ้ป็นราคาประเมินของตนเอง เป็นกระบวน 

วธีิท่ีป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาการใชดุ้ลยพินิจโดยมิชอบ อยา่งไรกต็าม ราคาประเมิน

กรมธนารักษห์รือราคาประเมินเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นราคาท่ีถูกสาธารณชนมองวา่ 

เป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ความเป็นจริง ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาหรือเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาท่ีทาํ 

การตั้งเร่ืองบงัคบัคดีกเ็ห็นเป็นเช่นนั้น ราคาประเมินท่ีตํ่ากวา่ความเป็นจริงอาจส่งผลให ้

ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาหรือเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาไม่ไดรั้บประโยชนเ์ท่าท่ีควร จนก่อให ้

เกิดการคดัคา้นราคาจนทาํใหก้ารขายทอดตลาดล่าชา้ไปดว้ย 

   ภายหลงัจากการยดึของเจา้พนกังานบงัคบัคดีและไดมี้การประเมินราคาแลว้ 

เจา้พนกังานบงัคบัคดีตอ้งทาํการขายทอดตลาดต่อไป แต่มิไดห้มายความวา่ เจา้พนกังาน

บงัคบัคดีจะสามารถนาํทรัพยสิ์นท่ียดึไดอ้อกขายทอดตลาดไดเ้สมอไป หากเจา้พนกังาน

บงัคบัคดีประเมินราคาทรัพยสิ์นแลว้ ทรัพยสิ์นนั้นมีราคาตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป  

                                                 
1กรมบงัคบัคดี, “คาํสั่งกรมบงัคบัคดี ท่ี 501/2560 เร่ือง การปฏิบติังานเก่ียวกบั 

การยดึทรัพย ์ขบัไล่ ร้ือถอน,” 1 กนัยายน 2560. 
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ตอ้งส่งเร่ืองให ้“เจา้พนกังานประเมินราคาทรัพย”์ พิจารณาก่อน จึงจะทาํการขายทอดตลาด

ได ้แต่หากทรัพยสิ์นนั้นมีราคาตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป เจา้พนกังานประเมินราคาทรัพย์

ตอ้งส่งเร่ืองให ้“คณะกรรมการกาํหนดราคาทรัพย”์ พิจารณาก่อน จึงจะทาํการขาย

ทอดตลาดได้17

1 จะเห็นไดว้า่ ทรัพยท่ี์กล่าวมาน้ีมีลกัษณะเป็นอสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหา-

ริมทรัพย ์ซ่ึงอาจเป็นวตัถุท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ยดึถือ ครอบครอง มีค่าและราคา  

ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์18

2 เท่านั้น  

   จนไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) 

พ.ศ. 2560 (ภาคบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาและคาํส่ัง) อาศยัความตามมาตรา 308 และ 309 

มีการแกไ้ข เพิ่มเติม ตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงใหท้นักบัการพฒันาประเทศไทย 

ในยคุ 4.0 ท่ีเร่ิมใหมี้การบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงถือเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ 

(Economic Right) ท่ีมีมูลค่าแก่ผูเ้ป็นเจา้ของสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Right) ของ

ลูกหน้ีท่ีเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาสามารถใชสิ้ทธิบงัคบัชาํระหน้ีจากลูกหน้ีตามคาํพิพากษาได ้

เช่นเดียวกบัทรัพยท์ัว่ ๆ ไป  

 

  2.2 ทรัพย์สินทางปัญญาทีส่ามารถยดึ อายดั  

   ทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นผลิตผลทางความคิด สติปัญญา และความชาํนาญ 

ซ่ึงเกิดการประดิษฐ ์คิดคน้ และสร้างสรรคข์องมนุษย ์โดยไม่จาํกดัรูปแบบของ 

การสร้างสรรคแ์ละการแสดงออก ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

(Intangible Asset) จึงตอ้งอาศยัเป็นกฎหมายในการก่อตั้งสิทธิ ใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือ

ในการใหก้ารรับรองสถานะ และใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการใหค้วามคุม้ครอง  

จึงอาจกล่าวไดว้า่ ทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นสิทธิตามกฎหมายท่ีมีอยูเ่หนือผลงาน 

การสร้างสรรคข์องมนุษย ์และมิไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยผลงานการสร้างสรรค ์

                                                 
1“ระเบียบกระทรวงยติุธรรม วา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพย ์พ.ศ. 2557,” 

ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 131 ตอนพิเศษ 81 ง (23 พฤษภาคม 2557): 7. 
2ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย,์ มาตรา 137-140. 
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เช่นวา่นั้นตอ้งเป็นผลงานท่ีกฎหมายใหก้ารรับรองเท่านั้น จึงจะมีสถานะเป็นทรัพยสิ์น

ทางปัญญา19

1 

   บ่อยคร้ังท่ีสาธารณชนเขา้ใจผดิคิดวา่สิทธิในความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์

มีอยูเ่พียงประเภทเดียว นอกจากจะไม่รู้จกัคาํวา่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” แลว้ กม็กัจะเรียก 

“ลิขสิทธ์ิ” ไปเสียหมด เน่ืองจากกฎหมายฉบบัแรกของประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัความคิด

สร้างสรรคเ์ร่ิมปรากฏคร้ังแรกในประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ พฒันาเป็นกฎหมายท่ีให้

ความคุม้ครองกรรมสิทธ์ิผูแ้ต่งหนงัสือ การใหค้วามคุม้ครองวรรณกรรมและศิลปกรรม 

ตามลาํดบั จนมาถึงการใหค้วามคุม้ครองลิขสิทธ์ิ ตามช่ือของกฎหมายซ่ึงใชม้าถึงปัจจุบนั20

2 

จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีประชาชนคนไทยจะคุน้ชินกบัคาํวา่ ลิขสิทธ์ิท่ีมีมาอยา่งยาวนานแลว้ 

และอาจไม่สามารถจาํแนกแยกแยะลิขสิทธ์ิออกจากทรัพยสิ์นทางปัญญาในรูปแบบอ่ืน ๆ 

ได ้หากพิจารณาถึงการคุม้ครองความเป็นเจา้ของหรือสิทธิของบุคคล ในทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาจะแยก สิทธิดงักล่าวท่ีสามารถ ยดึ อายดั ไดต้ามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา-

ความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2560 (ภาคบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาและคาํสั่ง) ไวใ้นมาตรา 308 

และ 309 เพราะเป็น “สิทธิส่วนบุคคล” ไดแ้ก่ 

   ลิขสิทธ์ิ: ไม่มีระบบทะเบียน ใหค้วามคุม้ครองโดยอตัโนมติัในทนัที ภายใต้

เง่ือนไขของกฎหมาย 

   สิทธิบตัร: มีระบบทะเบียน ตอ้งมีการยืน่คาํขอ “ขอรับสิทธิบตัร” 

   เคร่ืองหมายการคา้: มีระบบทะเบียน ตอ้งมีการยืน่คาํขอ “จดทะเบียน” และ

เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่จดทะเบียน 

   ช่ือทางการคา้: ไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 18 

และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 

   ความลบัทางการคา้: ไม่มีระบบทะเบียน ใหค้วามคุม้ครองภายใตเ้ง่ือนไข 

ของกฎหมาย 

                                                 
1คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 837/2507. 
2อรพรรณ พนสัพฒันา, คาํอธิบายกฎหมายลขิสิทธ์ิ, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพ- 

มหานคร: สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2553), หนา้ 32-33. 
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    แบบผงัภูมิของวงจรรวม: มีระบบทะเบียน ตอ้งมีการยืน่คาํขอ “จดทะเบียน” 

   ในส่วนความเป็นเจา้ของสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ีเป็นของ “สิทธิชุมชน” 

ท่ีไม่สามารถยดึ อายดั บงัคบัคดี ไดแ้ก่  

   ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์: มีระบบทะเบียน ตอ้งมีการยืน่คาํขอ “ข้ึนทะเบียน” 

และเป็นสิทธิชุมชน 

   พนัธุ์พืชใหม่: มีระบบทะเบียน ตอ้งมีการยืน่คาํขอ “ข้ึนทะเบียน” เป็นตน้ 

 

  2.3 วธีิการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

   ทรัพยสิ์นทางปัญญาในทางสากลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ทรัพยสิ์น

ทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) และลิขสิทธ์ิ (Copyrights)21

1 

   ทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภททรัพยสิ์นอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สิทธิบตัร 

เคร่ืองหมายการคา้ การออกแบบผลิตภณัฑ ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้22

2 

   ทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทลิขสิทธ์ิ ไดแ้ก่ งานวรรณกรรม ภาพยนตร์  

งานศิลปกรรม ภาพวาด ภาพลงสี ภาพถ่าย การออกแบบทางสถาปัตยกรรม สิทธิของ

นกัแสดง ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เป็นตน้23

3 

   ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้กฎหมายใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอยู ่ 

7 ฉบบั ไดแ้ก่ 

   1) พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั-

ลิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 

   2) พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั-

สิทธิบตัร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 

                                                 
1กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, ความรู้เบ้ืองต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพ-

มหานคร: กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2559), หนา้ 5. 
2The World Intellectual Property Organization (WIPO), What is Intellectual 

Property? (Geneva, Switzerland: WIPO, 2004), p. 2.  
3Ibid, p. 2. 
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   3) พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราช-

บญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้  

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 

   4) พระราชบญัญติัความลบัการคา้ พ.ศ. 2545 

   5) พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 

   6) พระราชบญัญติัคุม้ครองแบบผงัภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 

   7) พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 

   โดยท่ีกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ 

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ แบบผงัภูมิของวงจรรวม เป็นกฎหมายท่ีอยูใ่นความดูแลของ 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์แต่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพนัธุ์พืชใหม่ 

เป็นกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาฉบบัเดียวท่ีอยูใ่นความดูแลของกรมวชิาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองจากความตกลงระหวา่งประเทศเปิดโอกาสใหป้ระเทศ-

ภาคีสมาชิกสามารถเลือกใหค้วามคุม้ครองพนัธุ์พืชตามกฎหมายสิทธิบตัรหรือตามกฎหมาย

เฉพาะ (Sui Generis) กไ็ด้24

1 และประเทศไทยพิจารณาเห็นควรใชร้ะบบกฎหมายเฉพาะ 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาและกรมวชิาการเกษตรต่างไดย้กร่างกฎหมายข้ึนมา แต่ดว้ย

ความพร้อมในเร่ืองของผูต้รวจสอบ (Examiner) ของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยูน่อ้ย

ในขณะนั้น จึงส่งผลใหร่้างวา่ดว้ยการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ของกรมวชิาการเกษตรผา่น

รัฐสภา อยูใ่นความดูแลของกรมวชิาการเกษตรนบัแต่นั้นเป็นตน้มา ทวา่ กฎหมายแต่ละ

ฉบบัไดใ้หค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่ละรูปแบบตามแต่คุณลกัษณะเฉพาะ

ของทรัพยสิ์นทางปัญญารูปแบบนั้น ๆ โดยใหค้วามคุม้ครองท่ีใกลเ้คียงกบัมาตรฐานสากล 

และอยูภ่ายใตบ้งัคบัของความตกลงระหวา่งประเทศอยูห่ลายฉบบั จึงทาํใหมี้หรือไม่มี

ระบบทะเบียนท่ีแตกต่างกนัออกไปไดส้ิ้นเชิง โดยลิขสิทธ์ิไม่มีระบบทะเบียน เน่ืองจาก

ประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามความตกลงระหวา่งประเทศท่ีมุ่งให ้

ความคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิโดยอตัโนมติั หากสร้างระบบจดทะเบียนข้ึนมา กจ็ะเป็น

                                                 
1Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,  

Article 27 (b). 
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การขดัต่อความตกลงระหวา่งประเทศ อยา่งไรกต็าม ประเทศไทยโดยกรมทรัพยสิ์นทาง-

ปัญญาไดมี้การสร้างระบบการ “จดแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิ” ข้ึนมารองรับ25

1 เพื่อประโยชนใ์น

การนาํสืบวา่ ใครมีสิทธิดีกวา่ ในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทข้ึนมา แต่มิไดห้มายความวา่ ผูซ่ึ้ง 

ถือหนงัสือท่ีทางราชการออกใหส้าํหรับรับรองการจดแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิจะเป็นเจา้ของ

ในงานอนัมีลิขสิทธ์ิเสมอไป 

   ในส่วนของความลบัทางการคา้ แมไ้ม่มีระบบทะเบียน กมิ็ไดห้มายความวา่ 

รัฐจะไม่ใหค้วามคุม้ครอง เพียงแต่รัฐมิใหค้วามคุม้ครองความลบัทัว่ไป ๆ ความลบัท่ีมี

ประโยชนใ์นเชิงพาณิชยเ์ท่านั้นท่ีรัฐใหค้วามคุม้ครอง ประกอบกบัมีมาตรการรักษา

ความลบัท่ีเพียงพอ ซ่ึงจะไดรั้บความคุม้ครองตลอดไปตราบเท่าท่ียงัคงเป็นความลบั  

โดยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเคยสร้างระบบการรับแจง้ขอ้มูลความลบัทางการคา้มาใช้

อยูร่ะยะหน่ึง แต่กลบัพบว่า การแจง้ขอ้มูลความลบัทางการคา้ขาดความสมบูรณ์ ไม่อาจ

นาํไปใชอ้า้งถึงความเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงได ้จึงไดย้กเลิกไปในท่ีสุด26

2 

   นอกจากน้ี ยงัมีทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีกฎหมายไทยใหก้ารรับรองและคุม้ครอง

ตามกฎหมายอ่ืน โดยไม่ไดอ้ยูใ่นกฎหมายทั้ง 7 ฉบบัขา้งตน้ คือ ช่ือทางการคา้ และ

เคร่ืองหมายการคา้ท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียน 

   แมไ้ม่มีกฎหมายบญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนในการใหค้วามคุม้ครองช่ือทางการคา้ 

แต่หากมีการใชช่ื้อโดยมิชอบ หรือใชช่ื้อท่ีคลา้ยคลึงกนัโดยไม่สุจริต กอ็าจนาํไปสู่ 

การฟ้องร้องได ้การใชช่ื้อทางการคา้โดยมิชอบน้ี มกัเป็นกรณีท่ีเกิดกบัธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม ธุรกิจร้านคา้ท่ีใชช่ื้อเรียกแทนสินคา้ หรือช่ือเจา้ของร้าน ท่ีใชเ้พื่อประโยชน์

ในทางทาํมาคา้ขาย การใชช่ื้อโดยมิชอบยอ่มทาํใหเ้จา้ของช่ือท่ีแทจ้ริงไดรั้บความเสียหายได ้

                                                 
1กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, “ระเบียบกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา วา่ดว้ยการรับแจง้-

ขอ้มูลลิขสิทธ์ิและการใหบ้ริการขอ้มูลลิขสิทธ์ิ,” 30 สิงหาคม 2556. 
2กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, “ประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง ยกเลิกประกาศ

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง การแจง้ขอ้มูลและขอรับบริการขอ้มูลความลบัทางการคา้,” 

25 มิถุนายน 2556. 
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ซ่ึงรัฐใหสิ้ทธิแก่เจา้ของในการใชสิ้ทธิทางศาล27

1 และยงัสามารถฟ้องร้องโดยอาศยั

กฎหมายละเมิดเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งไดอี้กดว้ย28

2 

   2.5.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

     2.5.1.1 ลิขสิทธ์ิ (Copyright) งานอนัมีลิขสิทธ์ิ ไดรั้บความคุม้ครองภายใต ้

Copyright Act of 1976 (พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2519) ซ่ึงปรากฏอยูใ่น U.S. Code 

Title 17, Digital Millennium Copyright Act และ Vessel Hull Design Protection Act  

      บทบญัญติัมาตรา 102 (a) และมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติั-

ลิขสิทธ์ิ29

3 ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของงานสร้างสรรคท่ี์จะไดรั้บความคุม้ครองไวว้า่ กฎหมาย-

ลิขสิทธ์ิจะใหค้วามคุม้ครองแก่งานท่ีเกิดข้ึนจากตวัผูส้ร้างสรรคเ์อง (Original Works of 

Authorship) ท่ีบนัทึกหรือแสดงอยูใ่นส่ือท่ีจบัตอ้งได ้(Fixed in any Tangible Medium of 

                                                 
1ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย,์ มาตรา 18. 
2เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 420 และมาตรา 421. 
317 U.S.C., § 102 (a) “Copyright Protection Subsists, in Accordance with this 

Title, in Original Works of Authorship Fixed in any Tangible Medium of Expression, 

Now Known or later Developed, from which they can be Perceived, Reproduced, or 

Otherwise Communicated, Either Directly or with the Aid of a Machine or Device. 

Works of Authorship Include the Following Categories: 

(1) Literary Works; 

(2) Musical Works, Including any Accompanying Words; 

(3) Dramatic Works, Including any Accompanying Music; 

(4) Pantomimes and Choreographic Works; 

(5) Pictorial, Graphic, and Sculptural Works; 

(6) Motion Pictures and other Audiovisual Works; 

(7) Sound Recordings; and 

(8) Architectural Works” 
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Expression) ไม่วา่จะใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์มาช่วยหรือไม่ และตอ้งเป็นงานประเภทใด

ประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 

      1) งานวรรณกรรม (Literary Works)  

      2) งานดนตรีกรรม (Musical Works, Including any 

Accompanying Words) 

      3) งานนาฏกรรม (Dramatic Works, Including any Accompanying 

Music) 

       4) การแสดงละครใบ ้และการราํ การเตน้ (Pantomimes and 

Choreographic Works)  

      5) งานภาพวาด งานกราฟิก และงานประติมากรรม (Pictorial, 

Graphic, and Sculptural Works) 

      6) งานภาพยนตร์และงานโสตทศันวสัดุอ่ืน (Motion Pictures 

and Other Audiovisual Works) 

      7) งานส่ิงบนัทึกเสียง (Sound Recordings) 

      8) งานสถาปัตยกรรม (Architectural Works) 

      กบั United States Patent and Trademark Office (USPTO) หรือ

สาํนกังานทะเบียนสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้แห่งสหรัฐอเมริกา สิทธิบตัรแบ่งออก 

เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ สิทธิบตัรการประดิษฐ ์(Utility Patent) สิทธิบตัรการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์(Design Patent) และสิทธิบตัรพืช (Plant Patent) ซ่ึงจะมีเง่ือนไขและหลกัเกณฑ ์

กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ แต่ไม่มีกฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองแก่อนุสิทธิบตัร 

      1) สิทธิบตัรการประดิษฐ ์(Utility Patent) สิทธิบตัรการประดิษฐ ์

มีอายกุารคุม้ครอง 20 ปีนบัแต่วนัท่ียืน่ขอรับสิทธิบตัร จะใหคุ้ม้ครองแก่บุคคลท่ีไดคิ้ดคน้

หรือคิดทาํข้ึน หรือคน้พบกรรมวธีิ เคร่ืองจกัร การผลิต หรือส่วนประกอบของสารท่ีใหม่
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และมีประโยชน ์หรือการปรับปรุงส่ิงดงักล่าวใหดี้ข้ึนท่ีมีความใหม่และมีประโยชน3์0

1 

โดยการประดิษฐท่ี์ยืน่ขอรับสิทธิบตัร ตอ้งมีองคป์ระกอบครบ 3 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

       (1) เป็นการประดิษฐข้ึ์นใหม่ (Novelty)31

2 

       (2) เป็นการประดิษฐท่ี์มีขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน (Non-

Obviousness)32

3 

       (3) เป็นการประดิษฐท่ี์สามารถประยกุตใ์ชใ้นทาง

อุตสาหกรรม (Useful Application)33

4 

       กฎหมายสิทธิบตัรของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ไดบ้ญัญติัไว้

โดยชดัแจง้วา่ ส่ิงใดอยูน่อกขอบข่ายการคุม้ครองของสิทธิบตัร แต่มีแนวคาํวนิิจฉยัของ

ศาลไดว้นิิจฉยัไวว้า่ ส่ิงต่อไปน้ีไม่เป็นส่ิงประดิษฐ ์ไม่อาจยืน่ขอรับสิทธิบตัรได ้ไดแ้ก่ 

หลกัการหรือกฎธรรมชาติ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ส่ิงพิมพ ์กระบวนการเก่ียวกบัจิตใจ 

สมการทางคณิตศาสตร์ อลักอริธึมทางคณิตศาสตร์ และวธีิการในการคาํนวณ การประดิษฐ์

หรือการคน้พบซ่ึงมีประโยชนเ์ฉพาะในการใชท่ี้เป็นประโยชนใ์นวตัถุปรมาณูพิเศษ 

หรือพลงังานปรมาณูในอาวธุปรมาณูใด ๆ ตามพระราชบญัญติัพลงังานปรมาณู (Atomic 

Energy Act)34

5 

 

                                                 
135 U.S.C., § 101 “Whoever Invents or Discovers any New and Useful Process, 

Machine, Manufacture, or Composition of Matter, or any New and Useful Improvement 

thereof, may Obtain a Patent therefor, Subject to the Conditions and Requirements of 

this Title.” 
2Ibid., § 102. 
3Ibid., § 103. 
4Ibid., § 101. 
5U.S. Patent and Trademark Office, Patent Subject Matter Eligibility [Online], 

available URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html, 2017 

(November, 16). 

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html
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      2) สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์(Design Patent) สิทธิบตัร- 

การออกแบบผลิตภณัฑ ์มีอายกุารคุม้ครอง 15 ปีนบัแต่วนัท่ียืน่ขอรับสิทธิบตัร35

1 ซ่ึงให้

ความคุม้ครองการออกแบบสาํหรับส่ิงของของการผลิตท่ีมีความใหม่ สร้างสรรค ์และ 

มีการตบแต่งเพื่อสวยงาม แต่จะตอ้งไม่มีวตัถุประสงคท์าํงานเป็นหลกั (Not Primarily 

Functional)36

2 

      3) สิทธิบตัรพืช (Plant Patent) สิทธิบตัรพืช มีอายกุารคุม้ครอง 

20 ปีนบัแต่วนัท่ียืน่ขอรับสิทธิบตัร37

3 ซ่ึงใหค้วามคุม้ครองพนัธ์ุพืชท่ีมีใหม่ความใหม่ 

(New) และมีลกัษณะบ่งเฉพาะ (Distinct) โดยไม่ไดใ้ชเ้พศในการขยายพนัธุ ์(Asexually 

Reproduced) เช่น การใชห้น่อ ตา ราก ใบ หรือส่วนประกอบอ่ืนของพืชนอกจากเมลด็ 

ในการขยายพนัธุ3์8

4 หากเป็นพนัธุ์พืชท่ีใชเ้พศหรือเมลด็ในการขยายพนัธุ์ ไม่อาจขอรับ

สิทธิบตัรได ้แต่อาจขอความคุม้ครองภายใต ้Plant Variety Protection Act U.S. โดยยืน่

                                                 
135 U.S.C., § 173. 
2Ibid., § 171 “Whoever Invents any New, original and Ornamental Design for 

an Article of Manufacture may Obtain a Patent therefor, Subject to the Conditions and 

Requirements of this Title.” 
3U.S. Patent and Trademark Office, General Information About 35 U.S.C. 161 

Plant Patents [Online], available URL:https://www.uspto.gov/patents-getting-started/ 

patent-basics/types-patent-applications/general-information-about-35-usc-161, 2017 

(November, 16). 
435 U.S.C., § 161 “Whoever Invents or Discovers and Asexually Reproduces any 

Distinct and New Variety of Plant, Including Cultivated Sports, Mutants, Hybrids, and 

Newly Found Seedlings, other than a Tuber Propagated Plant or a Plant Found in an 

Uncultivated State, may Obtain a Patent therefor, Subject to the Conditions and 

Requirements of this Title.” 
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ขอจดทะเบียนท่ี Plant Variety Protection Office ณ กรุงวอชิงตนั ดี ซี ภายใตก้ารกาํกบั

ดูแลของกระทรวงเกษตร (Department of Agriculture)39

1  

     2.5.1.2 เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) การคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ 

อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของ Lanham Act (พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้) 

Federal Dilution Trademark, Trademark Counterfeiting Act of 1984 และ Madrid 

Protocol Implementation Act ซ่ึงใหค้วามคุม้ครองแก่เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายรับรอง และเคร่ืองหมายร่วม เคร่ืองหมายการคา้ โดยเจา้ของเคร่ืองหมายตอ้ง

ยืน่คาํขอจดทะเบียนกบัหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีทั้งระบบทะเบียนในระดบัมลรัฐ ซ่ึงเจา้ของ

เคร่ืองหมายการคา้จะไดรั้บความคุม้ครองเฉพาะในมลรัฐท่ีจดทะเบียนเท่านั้น และระบบ-

ทะเบียนกลาง ซ่ึงตอ้งยืน่คาํขอจดทะเบียนต่อสาํนกังานทะเบียนสิทธิบตัรและเคร่ืองหมาย

การคา้ (USPTO) เช่นเดียวกบัการยืน่คาํขอรับสิทธิบตัร โดยเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ท่ี 

จดทะเบียนในระบบทะเบียนกลางจะไดรั้บความคุม้ครองในทั้ง 50 มลรัฐ รวมไปถึง 

อเมริกนั ซามวั (American Samoa) เกาะกวม (Guam) เขตคลองปานามา (Panama Canal 

Zone) เกาะเวอร์จินส์ (Virgin Islands) เปอร์โตริโก (Puerto Rico) และเกาะนอร์ทเทอร์น- 

มาเรียนา (Northern Mariana Islands)40

2 ซ่ึงอายคุุม้ครองของเคร่ืองหมายการคา้ คือ 10 ปี

นบัแต่วนัท่ียืน่จดทะเบียน และสามารถต่ออายไุดอี้กคราวละ 10 ปี 

      เคร่ืองหมายการคา้ ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตอ้งเป็นเคร่ืองหมาย 

ท่ีสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายท่ียืน่ขอจดทะเบียนกบั

เคร่ืองหมายอ่ืน ตอ้งมีลกัษณะบ่งเฉพาะ และตอ้งไม่เขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี41

3  

      1) เคร่ืองหมายท่ีมีส่วนประกอบท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดี หรือท่ีเป็น

การหลอกลวงสาธารณชนทัว่ไป 

                                                 
1USPTO (n.13). 
2กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า: ประเทศสหรัฐอเมริกา 

[Online], available URL: https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_USA_8_mark.pdf, 

2561 (มกราคม, 10). 
315 U.S.C., § 1052. 
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      2) เคร่ืองหมายท่ีมีส่วนประกอบของธง ตรา หรือสัญลกัษณ์

ของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐต่าง ๆ หรือรัฐต่างประเทศอ่ืน ๆ  

      3) เคร่ืองหมายท่ีมีส่วนประกอบของช่ือ รูปถ่าย หรือลายมือช่ือ

ของบุคคลท่ียงัมีชีวติอยู ่เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หรือมีส่วนประกอบของช่ือ รูปถ่าย หรือลายมือช่ือของประธานาธิบดีท่ีเสียชีวิตไปแลว้ 

เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมจากคู่สมรสของบุคคลดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

      4) เคร่ืองหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายการของ

บุคคลอ่ืนท่ีจดทะเบียนกบัสาํนกังานทะเบียนสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ (USPTO) 

หรือเคร่ืองหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายหรือช่ือทางการคา้ของบุคคลอ่ืน 

ท่ียงัคงมีการใชอ้ยู ่ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความสับสนหลงผดิหรือหลอกลวงผูบ้ริโภคได ้

      5) เคร่ืองหมายท่ีเป็นเพียงคาํอธิบาย (Descriptive Mark) หรือ

บ่งบอกถึงแหล่งท่ีมาของสินคา้ (Geographical Indications) หรือเคร่ืองหมายท่ีเป็นช่ือสกุล 

หรือเคร่ืองหมายท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชนต่์อการทาํงานของสินคา้  

      6) เคร่ืองหมายท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดการเส่ือมของเคร่ืองหมายการคา้

โดยการทาํใหไ้ม่ชดัเจน (Dilution by Blurring) หรือการเส่ือมของเคร่ืองหมายการคา้ 

โดยการทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง (Dilution by Tarnishment)  

     2.5.1.3 ช่ือทางการคา้ (Trade Names) ช่ือทางการคา้ เป็นช่ืออยา่งเป็น

ทางการของบริษทัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ท่ีใชใ้นการระบุถึงตวับริษทั การประกอบ

ธุรกิจ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนทางการคา้ ไม่ไดใ้ชใ้นการระบุช้ีชดัถึงสินคา้หรือบริการ ซ่ึงมกัจะ

ถูกเรียกวา่ “Fictitious Names” หรือ “Assumed Names” หรือช่ือท่ีถูกสมมติข้ึนมา ซ่ึงช่ือ

ทางการคา้โดยทัว่ไปไม่ไดรั้บความคุม้ครองภายใตพ้ระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ 

เน่ืองจากมิไดน้าํมาใชเ้พื่อแยกแยะสินคา้หรือบริการภายใตเ้คร่ืองหมายท่ีขอจดทะเบียน

กบัเคร่ืองหมายอ่ืน อยา่งไรกต็าม หากช่ือทางการคา้ถูกนาํมาใชเ้พื่อวตัถุประสงคข์อง 

การระบุแยกแยะสินคา้หรือบริการและมีลกัษณะบ่งเฉพาะมากพอ กส็ามารถนาํไป 

จดทะเบียนในฐานะเคร่ืองหมายการคา้กบัสาํนกังานทะเบียนสิทธิบตัรและเคร่ืองหมาย-

การคา้ (USPTO) โดยอาจนาํไปยืน่ดว้ยตนเองหรือผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Trademark 
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Electronic Application System--TEAS) ยกตวัอยา่งเช่น เคร่ืองหมายการคา้ “Apple”  

ซ่ึงเป็นช่ือทางการคา้ท่ีนาํมาใชเ้พื่อขายอุปกรณ์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวั42

1 

   2.5.2 สหราชอาณาจกัร  

    ระบบกฎหมายในประเทศองักฤษเป็นระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์

(Common Law) ซ่ึงเป็นประเทศท่ีใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัท่ีสูง 

ประเทศองักฤษเป็นสมาชิกขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) และประเทศ-

องักฤษเป็นสมาชิกขอ้ตกลงระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญามากมาย อาทิ 

    1) อนุสัญญากรุงเบิร์นวา่ดว้ยการคุม้ครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม 

(The Berne Convention on Literary and Artistic Work) 

    2) อนุสัญญากรุงปารีสวา่ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม  

(The Paris Convention for the Protection of Industrial Property) 

    3) อนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากล (The Universal Copyright Convention) 

    4) อนุสัญญากรุงเจนีวาวา่ดว้ยการคุม้ครองส่ิงบนัทึกเสียง (The Geneva 

Phonograms Convention) 

    5) สนธิสัญญาความร่วมมือดา้นสิทธิบตัร (The Patent Cooperation 

Treaty) 

    6) ความตกลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ 

(TRIPs Agreement) เป็นตน้ 

    ในประเทศองักฤษมีหน่วยงานท่ีดูแลรับผดิชอบเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา คือ สาํนกังานทรัพยสิ์นทางปัญญา (The Intellectual Property Office) ซ่ึงมีหนา้ท่ี

                                                 
1Justia, Trade Names [Online], available URL: https://www.justia.com/ 

intellectual-property/trademarks/trade-name/, 2018 (November, 16). 
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ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา และมีบริการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา

มากมาย รวมถึงบริการไกล่เกล่ียหากเกิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา43

1 

    การใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศองักฤษสามารถ

แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

    1) คุม้ครองโดยอตัโนมติั เช่น ลิขสิทธ์ิ การออกแบบผลิตภณัฑ ์

    2) คุม้ครองเม่ือไดจ้ดทะเบียน เช่น สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้  

การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียน44

2 

    2.5.2.1 ลิขสิทธ์ิ (Copyright) ลิขสิทธ์ิเป็นการคุม้ครองการนาํเสนอ 

ซ่ึงความคิด และความคิดดงักล่าวนั้นจะตอ้งเป็นความคิดริเร่ิม ไม่ไดล้อกเลียนแบบใคร 

อีกทั้งตอ้งเป็นงานประเภทท่ีกฎหมายกาํหนด คือ งานสร้างสรรคท์างวรรณกรรม การละคร 

ดนตรีกรรม ศิลปกรรม ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ และการจดั 

รูปแบบเก่ียวกบัการพิมพ ์

      ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ลิขสิทธ์ิจะคุม้ครองโดยอตัโนมติัทนัที 

เม่ือไดส้ร้างสรรคผ์ลงานข้ึนจนเกิดเป็นสาํนวนท่ีนิยมพูดวา่ “ลิขสิทธ์ิเกิดข้ึนก่อนท่ีหมึก

บนกระดาษจะแหง้เสียอีก” (Copyright Arises Before the Ink is Dry Upon the Paper)45

3  

                                                 
1Government of the United Kingdom, Defend Your Intellectual Property 

[Online], available URL: https://www.gov.uk/defend-your-intellectual-property/use-a-

mediator, 2017 (November, 15). 
2Government of the United Kingdom, Intellectual Property and Your Work 

[Online], available URL: https://www.gov.uk/intellectual-property-an-overview/ 

protect-your-intellectual-property, 2017 (November, 16). 
3Gemma Trencher, Intellectual Property Rights in UK Law [Online], available 

URL: http://www.ipwatchdog.com/2017/03/07/intellectual-property-rights-uk-law/ 

id=79057/, 2017 (November, 16). 
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แต่สาํหรับงานวรรณกรรม การละคร ดนตรีกรรม จะไม่ไดรั้บลิขสิทธ์ิจนกวา่งานดงักล่าว

จะไดรั้บการจดแจง้46

1 เม่ืองานมีลิขสิทธ์ิจะทาํใหเ้จา้ของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว 

    2.5.2.2 สิทธิบตัร (Patent) สิทธิบตัรเป็นการคุม้ครองการประดิษฐท่ี์มี

ความใหม่ (New) มีขั้นการประดิษฐสู์งข้ึน (Inventive) สามารถประยกุตใ์นทางอุตสาห-

กรรมได ้(Industrially Applicable) 

      สิทธิบตัรใชร้ะบบจดทะเบียน การคุม้ครองสิทธิบตัรจึงจะเกิดข้ึน

เม่ือไดมี้การจดทะเบียนแลว้เท่านั้น โดยการจดทะเบียนสามารถจดไดท่ี้สาํนกังานทรัพยสิ์น-

ทางปัญญา (IPO) หรือทางระบบออนไลนไ์ดท่ี้ https://www.ipo.gov.uk/p-apply-before 

.htm และเม่ือจดทะเบียนแลว้ สิทธิบตัรจะไดรั้บความคุม้ครอง 20 ปี อน่ึงการจดทะเบียน

สิทธิบตัรมีความซบัซอ้น ค่าใชจ่้ายสูง (ประมาณ 4,000 ปอนด)์ และใชเ้วลาค่อนขา้งนาน 

(ประมาณ 5 ปี)47

2  

      เม่ือจดทะเบียนแลว้ ผูท้รงสิทธิในสิทธิบตัรจะมีสิทธิแต่เพียง 

ผูเ้ดียวในการผลิต จาํหน่าย เสนอเพื่อจาํหน่าย ใช ้หรือนาํเขา้ซ่ึงผลิตภณัฑห์รือกรรมวธีิ 

ซ่ึงไดรั้บสิทธิบตัรในสหราชอาณาจกัร รวมทั้งมีสิทธิท่ีจะโอน หรืออนุญาตใหผู้อ่ื้นใช้

สิทธิบตัรของตนได ้

    2.5.2.3 เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) และช่ือทางการคา้ (Trade Names) 

เคร่ืองหมายการคา้ คือ เคร่ืองหมายใด ๆ ท่ีสามารถแสงออกมาเป็นภาพวาดหรือการเขียน 

(Graphic) ท่ีสามารถใชแ้บ่งแยกความแตกต่างของสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการ 

รายหน่ึงออกจากรายอ่ืนได ้ซ่ึงเคร่ืองหมายการคา้ในประเทศองักฤษอาจรวมถึงเสียงดว้ย

เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ตอ้งหา้มไม่ใหจ้ดทะเบียน เวน้แต่จะเกิดลกัษณะ

                                                 
1กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, กฎหมายลขิสิทธ์ิ: สหราชอาณาจักร [Online], 

available URL: http://www.ipthailand.go.th/images/781/L_english_5_copyright.pdf, 

2561 (มกราคม, 10). 
2Government of the United Kingdom, Patenting Your Invention [Online], 

available URL: https://www.gov.uk/patent-your-invention/apply-for-a-patent, 2017 

(November, 16). 
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บ่งเฉพาะมาจากการใชก่้อนวนัยืน่คาํขอจดทะเบียน เคร่ืองหมายการคา้ในประเทศองักฤษ

ไดรั้บความคุม้ครองโดยการจดทะเบียน โดยเป็นระบบท่ีผูย้ืน่คาํขอก่อนมีสิทธิดีกวา่ 

(First to File System) และระบบผูใ้ชเ้คร่ืองหมายก่อนมีสิทธิดีกวา่ (First to Use System) 

ซ่ึงการจดทะเบียนจะใชเ้วลาประมาณ 8-9 เดือน48

1 

      เม่ือจดทะเบียนแลว้ เคร่ืองหมายการคา้จะไดรั้บความคุม้ครอง 

10 ปี และเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 

ท่ีจดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร และสามารถจดทะเบียนต่ออายกุารคุม้ครองไดโ้ดย 

ไม่จาํกดัโดยต่ออายไุดค้ราวละ 10 ปี 

      อน่ึงเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนยงัคงมีสิทธิ 

ท่ีจะไม่ใหผู้อ่ื้นใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนหรือคลา้ยในลกัษณะท่ีเป็นการลวงขายได ้

(Passing Off)49

2 

   2.5.3 สวเีดน 

    แนวความคิดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศสวีเดนจะมีเน้ือหา 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองเร่ือง คือ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา และกฎหมายเก่ียวกบัการคา้

การตลาด (Marknadsrätt) ซ่ึงเน้ือหาในส่วนน้ี จะประกอบดว้ย ความลบัทางการคา้ 

(Företagshemligheter) กฎหมายเก่ียวกบัการตลาด (Marknadsföringsrätt) และการแข่งขนั

ทางการคา้ (Konkurrensrätt)50

3 กฎหมายทั้งสองเร่ืองน้ีจะถูกบญัญติัไวด้ว้ยกนั ดว้ยแนวคิด

ท่ีวา่ ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีมาพร้อม ๆ กบัการคา้ขายในตลาด หากเจา้ของสิทธิ

                                                 
1กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า: สหราชอาณาจักร 

[Online], available URL: http://www.ipthailand.go.th/images/781/L_english_10_ 

mark.pdf, 2561 (มกราคม, 10). 
2Government of the United Kingdom, Apply to Register a Trade Mark 

[Online], available URL: https://www.gov.uk/how-to-register-a-trade-mark/unregistered- 

trade-marks, 2017 (November, 15). 
3Laura Carlson, The Fundamentals of Swedish Law, 2d ed. (Navarra, Spain: 

Grficas Cems S. L., 2012), p. 389. 
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ในทรัพยสิ์นทางปัญญา ถือสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว ยอ่มเป็นการผกูขาดทางการคา้ได ้จึงเกิด

เป็นประเดน็การแข่งขนัทางการคา้ในทางการตลาด พฒันาการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา

ของประเทศสวเีดน มิไดเ้พียงแต่ตามใหเ้หมือนกบักลุ่มสหภาพยโุรป และทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาระหวา่งประเทศเท่านั้น เพราะนบัแต่ ปี ค.ศ. 2005 ผลประกอบการของประเทศ-

สวเีดน 80% ของสินทรัพยใ์นการผลิต คือ ทรัพยสิ์นทางปัญญา  

    สวเีดน ไดแ้บ่งประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญาเหมือนกบักลุ่มประเทศ-

สหภาพยโุรปและกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาระหวา่งประเทศ ออกเป็นลิขสิทธ์ิ และ 

ทรัพยสิ์นทางดา้นอุตสาหกรรม  

    1) ลิขสิทธ์ิ (Upphovsrätts) กฎหมายลิขสิทธ์ิในสวเีดน (The Swedish 

Copyright System) 

     (1) The Act on Copyrights to Literary and Artistic Works (Lagen 

1960: 729 om Upphovsrätts till Litterrära och Konstnärliga Verk)1 

     (2) The Copyright Regulation (Upphovsrättsförordning 1993: 1212) 

      (3) The International Copyright Regulation (Internationell 

Upphovsrättsförordning 1994: 193) 

     ซ่ึงสวเีดนกไ็ดเ้ขา้ร่วมลงนามอนุสัญญาระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบั

ลิขสิทธ์ิ เช่นเดียวกนักบัประเทศไทย  

     2) สิทธิบตัร (Patentlagen) จะอยูภ่ายใตก้ฎหมาย Patent Act (Patentlagen 

1967: 837) มีหลกัเกณฑก์ารขอรับสิทธิบตัร เช่นเดียวกบัสากล ทั้งน้ี สวีเดนไดร่้วมลงนาม

ตามอนุสัญญากรุงปารีส52

2 และ European Patent Convention of 1973 หน่วยงานท่ีดูแล

                                                 
1Lagen 1960: 729 om Upphovsrätts till Litterrära och Konstnärliga Verk, 

Government Offices of Sweden’s website [Online], available URL: www.Sweden 

.gov.se, 2017 (November, 15). 
2Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1983, Sweden 

Singed in 1985. 
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เร่ืองสิทธิบตัร คือ The Swedish Patent and Registeration Office (PRV)53

1 ซ่ึงรับผดิชอบ

ครอบคลุมถึงเคร่ืองหมายการคา้ และการออกแบบ (Design Protection) และองคก์ร  

ของสหภาพยโุรปท่ีดูแลเร่ืองสิทธิบตัร คือ European Patent Office (EPO)  

    3) เคร่ืองหมายการคา้ (Varumärkeslag) สวเีดนอยูภ่ายใตก้ฎหมาย The 

Swedish Trademark Act (Varumärkeslag 2010, 1877) ซ่ึงนาํมาจาก Community Trade 

Mark Regulation 207/2009/EC การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ สามารถขอจดทะเบียน

ไดท้ั้งระดบัภายในประเทศ คือ ยืน่ขอจดต่อ PRV หรือ WIPO หรือของสหภาพยโุรป คือ 

หน่วยงาน The Office for Harmonization in the International Market (OHIM) ภายใต ้

Community Trade Mark Regulation 207/2009/EC  

    4) ช่ือทางการคา้ (Firmalag) กฎหมายช่ือทางการคา้ของสวีเดน (Firmalag 

1974: 156) เป็นกฎหมายท่ีคุม้ครองช่ือผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจดทะเบียนทางการคา้ ไม่วา่ 

จะในรูปแบบหา้งหุน้ส่วน บริษทัจาํกดั  

    เม่ือมีคดีพิพาทอนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้การตลาดกน็าํ

คดีข้ึนสู่ศาล Patent and Market Courts2 ซ่ึงเป็นศาลชาํนญัการพิเศษ มีตั้งแต่ศาลชั้นตน้ 

หรือศาลจงัหวดั55

3 ศาลอุทธรณ์แผนก Patent and Market Appeal Court ของสวเีดน

เรียกวา่ Svea Court4 (Svea Hovrätt) ฎีกาไปยงัศาลปกครองสูงสุด57

1 แผนก Patent and 

                                                 
1Patent-Och Registreringsverket [Online], available URL: http://www 

.prv.se, 2018 (October, 31). 
2Sveriges Domstolar, The Patent and Market Court and the Patent and 

Market Court of Appeal, Under “Patent and Market Courts” [Online], available 

URL: http://www.domstol.se/Funktioner/English/The-Swedish-courts/Patent-and-

Market-Courts/, 2018 (October, 31). 
3Domstolsverket [Online], available URL: https://www.domstol.se/ 

domstolsverket/, 2018 (October, 31). 
4Patent-Ochmarknadsöverdomstolenvid Sveahovrätt [Online], available 

URL: https://www.domstol.se/patent-och-marknadsoverdomstolen/, 2018 (October, 31). 

http://www/
http://www.prv.se/
http://www.domstol.se/Funktioner/English/The-Swedish-courts/Patent-and-Market-Courts/
http://www.domstol.se/Funktioner/English/The-Swedish-courts/Patent-and-Market-Courts/
https://www.domstol.se/patent-och-marknadsoverdomstolen/
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Market Supreme Administrative Court และศาลอนุญาต นอกจากน้ี ยงัมีองคก์รอิสระท่ีมี

อาํนาจหนา้ท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัของศาลกวา่ 80 หน่วยงาน ท่ีเป็นอิสระ

จาก 

การควบคุมของรัฐสภารัฐบาลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ระบบตุลาการยงัรวมถึงหน่วยงาน

ป้องกนัอาชญากรรมและหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการสืบสวน เช่น ตาํรวจสวีเดน อยัการ

และหน่วยงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของสวเีดนตลอดจนเรือนจาํและคุมประพฤติ-

บริการคณะกรรมการนิติเวชแห่งชาติและศุลกากรสวเีดน เจา้หนา้ท่ีอ่ืนอาจดาํเนินงาน

เก่ียวกบัระบบตุลาการ เช่น หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย (Kronofogden)  

    2.5.4 ฝร่ังเศส 

    กฎหมายแพ่งฝร่ังเศส (Code Civil) แบ่งทรัพยอ์อกเป็น สังหาริมทรัพย ์

(Meubles) และอสังหาริมทรัพย ์(Immeubles) สังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ สังหาริมทรัพยโ์ดย

ธรรมชาติ คือ บรรดาทรัพยท่ี์เคล่ือนไหวได ้และสังหาริมทรัพยโ์ดยการกาํหนดของ

กฎหมาย ซ่ึงหมายความรวมถึง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรือสิทธิอ่ืน ๆ ดว้ย58

2 ฝร่ังเศสมีประมวล-

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศฝร่ังเศส (Intellectual Property Code--IPC) 

ใชภ้ายในประเทศ 

    ทรัพยสิ์นทางปัญญา ประกอบดว้ย ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมรวมทั้ง

ทรัพยสิ์นงานศิลปะหรือหนงัสือ ภายใตร้ะบบหรือรูปแบบสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ของฝร่ังเศสนั้น ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมจะไดรั้บการปกป้องโดยสิทธิบตัร (Patents) 

เคร่ืองหมายการคา้ (Trademarks) การออกแบบ และแบบต่าง ๆ มีสถาบนัทรัพยสิ์นทาง

อุตสาหกรรมแห่งชาติฝร่ังเศส (Institute National de la Propriete Industrielle--INPI) 

ดูแลรับผดิชอบ ขณะท่ีทรัพยสิ์นทางดา้นงานศิลป์หรืองานวรรณกรรมจะไดรั้บการปกป้อง

โดยลิขสิทธ์ิ (Copyrights) Institut National de Propriété Industrielle (INPI) ซ่ึงสนบัสนุน 

                                                                                                                                                                      
1Högsta Förvaltningsdomstolen [Online], available URL: http://www 

.hogstaforvaltningsdomstolen.se/, 2018 (October, 30). 
2Eva Steiner, French Law: A Comparative Approach (Oxford, England: 

Oxford University Press, 2010), pp. 381-382. 

http://www/
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โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคลงัและอุตสาหกรรมประเทศฝร่ังเศส มีหนา้ท่ีป้องกนัลิขสิทธ์ิ

ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ พนัธกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานดงักล่าวมี ดงัน้ี 

    พิจารณาและใหก้ารรับรองทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมรูปแบบต่าง ๆ 

(ใบรับรอง ตราสินคา้ ฯลฯ)  

    เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรองทรัพยสิ์นทางทางอุตสาหกรรมให้

สาธารณชนทราบ 

    มีส่วนร่วมในข่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม 

INPI เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและการปราบปรามส่ิง

ลอกเลียนแบบซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีดา้นเศรษฐกิจและศุลกากรประจาํอยูใ่น 75 ประเทศทัว่โลก 

นอกจากน้ี แลว้ยงัเป็นสาํนกังานเลขาธิการของคณะกรรมาธิการป้องกนัส่ิงลอกเลียนแบบ-

แห่งชาติ ซ่ึงประกอบดว้ย หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานดา้นอุตสาหกรรม 

    เจา้หนา้ท่ีของ INPI ซ่ึงประจาํอยูใ่นประเทศไทยมีหนา้ท่ีช่วยเหลือ

บริษทัฝร่ังเศสในการป้องกนัลิขสิทธ์ิในประเทศไทย และเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น

ทางปัญญาแก่บริษทัและหน่วยงานราชการในประเทศไทย 

    การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา (Protection of Property Rights) 

ประเทศฝร่ังเศสเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความสาํคญัในการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ ๆ 

ดงันั้น ฝร่ังเศสจึงมีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งมากในการดาํเนินการปกป้องสิทธิทรัพยสิ์น 

ทางปัญญาทัว่โลก ภายใตรู้ปแบบสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาของฝร่ังเศส ทรัพยสิ์นทาง

อุตสาหกรรมจะไดรั้บการปกป้องโดยสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ ขณะท่ีทรัพยสิ์น

ทางวรรณกรรม/ศิลปะและซอฟทแ์วร์ไดรั้บการคุม้ครองโดยระบบกฎหมายฝร่ังเศส  

ตาม “สิทธิของนกัประพนัธ์” และ “สิทธิขา้งเคียง” ฝร่ังเศสเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเบิร์น-

วา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ อนุสัญญากรุงปารีสวา่ดว้ยทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม อนุสัญญาลิขสิทธ์ิสากล 

สนธิสัญญาความร่วมมือสิทธิบตัร และอนุสัญญามาดริด 

 

 

    2.5.4.1 ลิขสิทธ์ิ กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิของผูส้ร้างสรรค ์(Droit 

D’auteur) ในฝร่ังเศสนั้นบญัญติัไวใ้นส่วนแรกของประมวลทรัพยสิ์นทางปัญญา (Code 
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de la Propriété Intellectuelle--CPI) วา่ดว้ยสิทธิในวรรณกรรมและงานศิลปะ (La Propriété 

Littéraire et Artistique)  

      กฎหมายลิขสิทธ์ิฝร่ังเศส ใหค้วามคุม้ครองแก่ “งานสร้างสรรค”์ 

(Œuvre de L’esprit) ไม่วา่งานนั้นจะอยูใ่นประเภทใด มีการแสดงออกรูปแบบไหน หรือ

มีเป้าหมายอยา่งไร (Article L 112-1, CPI) โดยทั้งน้ี “งานสร้างสรรค”์ น้ี ไดแ้ก่ (Article 

L112-2, CPI) 

      1) หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์หรืองานเขียนอ่ืนทางศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ 

      2) สุนทรพจน ์คาํเทศนา หรืองานอ่ืนในทาํนองเดียวกนั 

      3) งานบทละคร หรืองานละครเพลง 

      4) งานนาฏยประดิษฐ ์(Chorégraphiques)  

      5) งานดนตรีกรรม ไม่วา่จะมีคาํร้องหรือไม่ 

      6) งานภาพยนตร์หรืองานอ่ืน ท่ีประกอบดว้ย ลาํดบัภาพ ไม่วา่จะ

มีเสียงหรือไม่ อนัเรียกวา่ งานโสตทศันวสัดุ 

      7) งานศิลปกรรม 

      8) งานดา้นการพิมพ ์(Typographiques) 

      9) งานภาพถ่าย 

      10) งานศิลปะประยกุต ์

      11) รูปแสดงและแผนท่ีทางภูมิศาสตร์ 

      12) แผนผงั และงานสามมิติทางภูมิศาสตร์ 

      13) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

      14) งานสร้างสรรคท์างอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองประดบั 

      นอกจากน้ี ช่ือ (Le Titre) ของงานสร้างสรรคอ์นัเกิดจากความคิด

ริเร่ิมกไ็ดรั้บ การคุม้ครองดว้ย (Article L 112-4, CPI)  

      งานสร้างสรรคน์ั้น จะไดรั้บความคุม้ครองกต่็อเม่ือเป็นงานท่ีมี

การคิดริเร่ิม (Originales) และไดแ้สดงออกในรูปแบบท่ีจบัตอ้งได ้(Exprimées de Façon 
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Tangible)59

1 งานนั้นจะเร่ิมไดรั้บการคุม้ครองตั้งแต่วนัท่ีมีการสร้างสรรคง์านนั้นข้ึน โดย

ไม่จาํเป็น ตอ้งมีการดาํเนินการใด ๆ นัน่คือ ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดทะเบียน 

      อยา่งไรกต็าม หากเกิดขอ้พิพาทข้ึน ผูส้ร้างสรรคมี์หนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง

พิสูจนว์า่ตนเป็นผูส้ร้างสรรค ์และพิสูจนว์นัท่ีมีการสร้างสรรคง์านนั้นข้ึน โดยเพื่อ

ประโยชนใ์นการพิสูจนน้ี์ ผูส้ร้างสรรคส์ามารถท่ีจะดาํเนินการยืน่ “Soleau Envelope” 

แก่สถาบนัทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (Institut National de la Propriété 

Industrielle--INPI) ได ้

      ลิขสิทธ์ิในฝร่ังเศสนั้นอยูใ่นความดูแลของ สาํนกังานทรัพยสิ์น

ทางปัญญา (Bureau de la Propriété Intellectuelle--BDPI) กระทรวงวฒันธรรม และสถาบนั-

ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (Institut National de la Propriété Industrielle--INPI)60

2 

    2.5.4.2 สิทธิบตัร กฎหมายสิทธิบตัร (Brevets D’invention) ในฝร่ังเศส

นั้นบญัญติัไวใ้นส่วนท่ีสอง เล่มท่ี 6 ของประมวลทรัพยสิ์นทางปัญญา (Code de la 

Propriété Intellectuelle--CPI) วา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม (La Propriete Industrielle)  

      เร่ืองการคุม้ครองการประดิษฐแ์ละความรู้ทางเทคนิค (Protection 

des Inventions et des Connaissances Techniques) 

      งานประดิษฐทุ์กชนิด สามารถท่ีจะขอรับความคุม้ครองทาง

ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมได ้จากผูอ้าํนวยการสถาบนัทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ 

(INPI) ซ่ึงจะใหสิ้ทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการหาประโยชนจ์ากงานประดิษฐน์ั้น (Droit 

Exclusif D’exploitation) (Article L611-1, CPI) 

                                                 
1Direction de L’information Légale et Administrative (Premier Ministre) 

[Online], available URL: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/ 

F23431, 2018 (December, 3). 
2The World Intellectual Property Organization (WIPO), Contact Information, 

France [Online], available URL: http://www.wipo.int/directory/en/contact.jsp? 

country_id=60, 2017 (November, 18). 
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      การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมอนัเป็นงานประดิษฐน์ั้น 

ไดแ้ก่ (Article L611-2, CPI) 

      1) สิทธิบตัรการประดิษฐ ์(Les Brevets D’invention) คุม้ครอง 

20 ปีนบัแต่วนัยืน่ขอจดทะเบียน 

      2) หนงัสือรับรองประโยชน ์(Les Certificats D’utilité) คุม้ครอง 

6 ปีนบัแต่วนัยืน่ขอจดทะเบียน 

      3) หนงัสือคุม้ครองเพิ่มเติมซ่ึงออกใหแ้ก่สิทธิบตัร (Les 

Certificats Complémentaires de Protection Rattachés à un Brevet) 

      งานประดิษฐใ์นทุกสาขานั้น จะสามารถขอรับสิทธิบตัรได ้

เม่ือเป็นงานประดิษฐข้ึ์นใหม่ (Inventions Nouvelles) อนัไดมี้การประดิษฐข์ั้นสูงข้ึน 

(Impliquant une Activité Inventive) และสามาถนาํไปใชใ้นทางอุตสาหกรรมได ้

(Susceptibles D’application Industrielle) (Article L611-10, CPI) 

      การยืน่ขอรับสิทธิบตัรนั้นยืน่ต่อสถาบนัทรัพยสิ์นทางอุตสาห-

กรรมแห่งชาติ (INPI) โดยสถาบนัจะทาํการตรวจสอบคาํขอรับสิทธิบตัรใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย และสืบคน้งานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้เพื่อเปรียบเทียบกบัการประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัร 

หากมีการพบงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้กจ็ะแจง้แก่ผูย้ืน่คาํขอเพื่อโตแ้ยง้ ทั้งน้ี จะมีการประกาศ

โฆษณาคาํขอรับสิทธิบตัรภายใน 18 เดือนนบัแต่วนัท่ียืน่ขอรับสิทธิบตัร  

    2.5.4.3 เคร่ืองหมายการคา้ กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ (Marques de 

Commerce) ในฝร่ังเศสนั้นบญัญติัไวใ้นส่วนท่ีสอง เล่มท่ี 7 ของประมวลทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา (Code de la Propriété Intellectuelle--CPI) วา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม (La 

Propriété Industrielle) เร่ืองเคร่ืองหมายการผลิต การคา้ หรือการบริการ หรือสัญลกัษณ์

บ่งช้ีอ่ืน (Marques de Fabrique, de Commerce ou de Service et Autres Signes Distinctifs) 

      เคร่ืองหมายการผลิต การคา้ หรือการบริการ คือ สัญลกัษณ์ 

ซ่ึงสามารถแสดงเป็นภาพ (Graphique) เพือ่บ่งช้ีสินคา้หรือบริการของบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล (Article L711-1, CPI) และหมายความรวมถึง สัญลกัษณ์ต่อไปน้ี 

      1) ช่ือเรียกในรูปแบบต่าง ๆ  

      2) สัญลกัษณ์ท่ีสามารถไดย้นิ เช่น ดนตรี 
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      3) สัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นรูปร่าง เช่น รูปวาด โฮโลแกรม โลโก ้ 

การประกอบกนัของสี  

      การเป็นผูท้รงสิทธิในเคร่ืองหมายนั้น จะไดม้าดว้ยการจดทะเบียน

ต่อสถาบนัทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (INPI) และมีผลตั้งแต่วนัท่ียืน่จดทะเบียน

เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยสามารถต่ออายไุดไ้ม่จาํกดั (Article L712-1, CPI) 

      คาํขอจดเคร่ืองหมายการคา้นั้นอาจถูกปฏิเสธได ้หากคาํขอนั้น

ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด หรือสัญลกัษณ์นั้น ไม่อาจเป็นเคร่ืองหมายไดต้ามกฎหมาย 

หรือคาํคดัคา้นการจดทะเบียนของผูค้ดัคา้น ภายหลกัการประกาศโฆษณาฟังข้ึน (Article 

L712-7, CPI) ทั้งน้ี การประกาศโฆษณาจะมีข้ึนภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัยืน่ขอจดทะเบียน 

   2.5.5 เยอรมนั  

    2.5.5.1 ลิขสิทธ์ิ พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ฉบบัวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2508 

(German Copyright Act of September 9, 1965) แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี  

10 กนัยายน พ.ศ. 2546 ระบบการใหค้วามคุม้ครอง ในลิขสิทธ์ิไดม้าโดยการสร้างสรรค์

ทางปัญญาข้ึนใหม่ของผูส้ร้างสรรคเ์ท่านั้น ไม่มีระบบคุม้ครองโดยการจดทะเบียน 

เหมือนหลกัสากลทัว่โลก ในส่วนของผูท้รงสิทธิ สิทธิท่ีจะตดัสินใจวา่เม่ือไรจะนาํงาน

อนัมีลิขสิทธ์ิของตนออกเผยแพร่สู่สาธารณะ และเผยแพร่อยา่งไร รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บ

การอา้งอิงช่ือของผูส้ร้างสรรคใ์หป้รากฏอยูใ่นตวังาน และสิทธิท่ีจะหา้มการดดัแปลงหรือ 

แกไ้ขในงาน เจา้ของลิขสิทธ์ิยงัมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชง้านของตนในเชิงพาณิชย ์

ซ่ึงหมายถึง สิทธิในการทาํซํ้ า การจาํหน่าย และการจดัการแสดงนิทรรศการ ยิง่ไปกวา่น้ี  

เจา้ของลิขสิทธ์ิยงัมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการเผยแพร่งานอนัมีลิขสิทธ์ิของตนสู่สาธารณชน 

ในรูปแบบท่ีไม่ตอ้งอา้งอิงวตัถุ ซ่ึงรวมถึงการบรรยาย การแสดง การนาํเสนอ สิทธิผกูขาด

ของเจา้ของลิขสิทธ์ิรวมถึงสิทธิท่ีจะหา้มมิใหบุ้คคลภายนอกใชป้ระโยชนจ์ากงานอนัมี

ลิขสิทธ์ิของตนโดยมิไดรั้บอนุญาต กฎหมายใหลิ้ขสิทธ์ิมีอายคุวามคุม้ครองตลอดอายุ

ของผูส้ร้างสรรค ์และมีอยูต่่อไปอีก 70 ปีนบัแต่ผูส้ร้างสรรคถึ์งแก่ความตาย หรือในกรณีมี

ผูส้ร้างสรรคห์ลายรายร่วมกนั ลิขสิทธ์ิจะมีอายคุวามคุม้ครองตลอดอายขุองผูส้ร้างสรรค์

ร่วมและมีอยูต่่อไปอีก 70 ปีนบัแต่ผูส้ร้างสรรคร่์วมคนสุดทา้ยถึงแก่ความตาย ในกรณีท่ี
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ผูส้ร้างสรรคไ์ม่ระบุช่ือและกรณีใชน้ามแฝง ลิขสิทธ์ิมีอายคุวามคุม้ครอง 70 นบัแต่วนัท่ี

มีการโฆษณางานอนัมีลิขสิทธ์ินั้น  

      เจา้ของลิขสิทธ์ิไดรั้บความคุม้ครองโดยกฎหมายเอกชน และ

กฎหมายอาญา หากมีการละเมิดสิทธิ เจา้ของงานอนัมีลิขสิทธ์ิสามารถร้องขอใหมี้ 

การคุม้ครองชัว่คราวได ้ถา้ผูก้ระทาการละเมิดลิขสิทธ์ิไดก้ระทาํการโดยจงใจหรือประมาท

เลินเล่อ เจา้ของงานอนัมีลิขสิทธ์ิสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยท่ีเป็นตวัเงิน

จากการกระทาํละเมิด เจา้ของลิขสิทธ์ิอาจร้องขอใหมี้การทาํลายหรือส่งมอบสาํเนางาน 

ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิรวมถึงอุปกรณ์ท่ีไดใ้ชใ้นการกระทาํความผดิยิง่ไปกวา่น้ี เจา้ของลิขสิทธ์ิ 

มีสิทธิขอรับทราบขอ้มูลบางอยา่งจากผูก้ระทาํละเมิดได ้เจา้ของลิขสิทธ์ิอาจดาํเนินการ

ฟ้องร้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง ผูพ้ิพากษาอาจอนุญาตใหฝ่้ายท่ีชนะคดีนาํคาํพิพากษาดงักล่าว

ตีพิมพใ์หเ้ป็นท่ีทราบกนัได ้การดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีทางแพ่งทัว่ไปใชร้ะยะเวลา 

12 เดือน โดยประมาณข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของแต่ละศาล คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้

สามารถอุทธรณ์ต่อไปยงัศาลอุทธรณ์ และหลงัจากนั้นอาจยืน่อุทธรณ์ต่อไปยงัศาลยติุธรรม-

กลาง (Federal Court of Justice) หากมีการดาํเนินการพิจารณาคดีครบทั้ง 3 ศาลจะใช้

เวลาหลายปีกวา่คดีจะถึงท่ีสุด  

    2.5.5.2 สิทธิบตัร มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ คือ German Patent and 

Trademark Office Deutsches Patent-und Markenamt กฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครอง คือ 

พระราชบญัญติัสิทธิบตัรแห่งประเทศเยอรมนี ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2523 แกไ้ข 

ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (German Patent Act of December 16, 1980 

(Patentgesetz), Last Amended on May 5, 2004) ประกาศวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิบตัร ลงวนัท่ี  

1 กนัยายน พ.ศ. 2546 (Patent Regulation of September 1, 2003 (Patentverordnung))  

ไดเ้ขา้ร่วมอนุสัญญาระหวา่งประเทศท่ีคุม้ครองสิทธิบตัร ระบบการใหค้วามคุม้ครอง 

สิทธิบตัรในประเทศเยอรมนีนั้นจะใหก้ต่็อเม่ือมีการยืน่คาํขอ โดยคาํขอนั้นตอ้งเป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดเก่ียวกบัการไดรั้บสิทธิบตัร โดยเม่ือไดรั้บสิทธิบตัรแลว้กจ็ะมี 

การออกเอกสารสิทธิบตัรใหก้ฎหมายสิทธิบตัรของประเทศเยอรมนี  

      เป็นระบบผูย้ืน่ก่อนมีสิทธิดีกวา่ (First To File System) เช่น  

ในกรณีท่ีมีผูป้ระดิษฐห์ลายคนประดิษฐส่ิ์งประดิษฐอ์ยา่งเดียวกนั ผูป้ระดิษฐซ่ึ์งเป็นคน
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ยืน่คาํขอคนแรกจะเป็นผูมี้สิทธิในสิทธิบตัรดงักล่าว อยา่งไรกต็าม หากมีผูใ้ดพิสูจนไ์ดว้า่ 

การประดิษฐน์ั้น มีมาก่อนท่ีจะมีการยืน่คาํขอ กอ็าจทาใหก้ารประดิษฐท่ี์ไดย้ืน่ขอสิทธิบตัร 

นั้นขาดความใหม่ ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการไดรั้บสิทธิบตัร การตรวจคน้

การประกาศโฆษณาเก่ียวกบัการประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัร วา่การประดิษฐน์ั้นไดมี้

สิทธิบตัรมาก่อนแลว้หรือไม่ สามารถทาํไดท้นัทีท่ีมีการยืน่คาํขอ และไดมี้การชาํระ

ค่าธรรมเนียมแลว้ การตรวจคน้วา่ สิทธิบตัรดงักล่าวมีอยูห่รือไม่ สามารถตรวจสอบได้

จากฐานขอ้มูลของสาํนกัสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ แห่งประเทศเยอรมนี หรือจาก 

https://dpinfo.dpma.de การตรวจคน้ดงักล่าวครอบคลุมถึงการประกาศโฆษณา เพื่อท่ีจะ

ตรวจคน้ถึงองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประเมินความใหม่ของการประดิษฐแ์ละการประดิษฐ์

ท่ีมีขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน ซ่ึงระยะเวลาในการตรวจคน้จะข้ึนอยูก่บัแต่ละกรณี  

      สิทธิบตัรจะไดรั้บความคุม้ครอง 20 ปีนบัจากวนัยืน่คาํขอรับ

สิทธิบตัร โดยจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปี ซ่ึงจะตอ้งชาํระในปีท่ี 3 และปีต่อ ๆ มา

ตามลาํดบั กรณีท่ีไม่ชาํระค่าธรรมเนียม สิทธิบตัรจะถูกเพิกถอนไป 

    2.5.5.3 เคร่ืองหมายการคา้ และช่ือทางการคา้61

1 เยอรมนัมีพระราชบญัญติั-

เคร่ืองหมายการคา้เยอรมนั (German Trademark Act) ฉบบัวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 

แกไ้ขเพิ่มเติมวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  

      ระเบียบเคร่ืองหมายการคา้ (Trademark Regulation) ฉบบัวนัท่ี 11 

พฤษภาคม พ.ศ. 2547 มีระบบการใหค้วามคุม้ครอง เคร่ืองหมายการคา้ไดรั้บความคุม้ครอง

โดยการจดทะเบียน หรืออาจไดรั้บความคุม้ครองจากการใชท้างการคา้เม่ือเคร่ืองหมาย

การคา้นั้นเกิดลกัษณะบ่งเฉพาะจากการใช ้หรือเม่ือไดก้ลายเป็นเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียง

แพร่หลายทัว่ไป การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ใหป้ระเทศเยอรมนีเป็นระบบผูย้ืน่คาํขอ

ก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) ยกเวน้ในกรณีการใหค้วามคุม้ครองกบัเคร่ืองหมาย

การคา้ท่ีเกิดลกัษณะบ่งเฉพาะจาก การใชเ้คร่ืองหมายในทางการคา้ การตรวจคน้เคร่ืองหมาย

                                                 
1The German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Trade Mark Protection 

[Online], available URL: https://www.dpma.de/english/trade_marks/trade_mark_ 

protection/index.html, 2017 (November, 21). 
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การคา้ การตอ้งตรวจคน้เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีอยูก่่อนก่อนการยืน่คาํขอจดทะเบียนไม่ใช่

เป็นส่ิงบงัคบั อยา่งไรกดี็ ผูข้อจดทะเบียนควรทาํการตรวจคน้ดงักล่าวก่อนการยืน่คาํขอ 

ขอ้มูลการตรวจคน้ดงักล่าว จะรวมอยูท่ี่ฐานขอ้มูลของสาํนกังานสิทธิบตัรและเคร่ืองหมาย 

การคา้เยอรมนี (German Patent and Trademark Office--GPTO) ซ่ึงจะรวมขอ้มูลของ

เคร่ืองหมายการคา้ท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและท่ีไดรั้บจดทะเบียนแลว้ นอกจากน้ี ยงัมี

ขอ้มูลของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการคดัคา้น ผูต้อ้งการขอจดทะเบียน

อาจทาํการตรวจคน้ทางเวบ็ไซต ์http://dpinfo.dpma.de ทั้งน้ี สามารถตรวจคน้ไดเ้พียง

เคร่ืองหมายท่ีเหมือนกนัเท่านั้น ไม่สามารถตรวจคน้เคร่ืองหมายท่ีคลา้ยกนัได ้ 

    2.5.5.4 การบงัคบัใชสิ้ทธิ  

      1) การกระทาํท่ีถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิ  

      2) การจดทะเบียนหรือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนกนั

สาํหรับสินคา้และหรือบริการเดียวกนั  

      3) การจดทะเบียนหรือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีคลา้ยกนั

สาํหรับสินคา้และหรือบริการเดียวกนัหรือท่ีคลา้ยกนัซ่ึงก่อใหเ้กิดความสับสน  

      4) การใชเ้คร่ืองหมายใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม หรือ

ทาํใหสู้ญเสียลกัษณะบ่งเฉพาะ หรือเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียง

แพร่หลายทัว่ไป 

      5) มาตรการในการเยยีวยา  

      เจา้ของเคร่ืองหมายการคา้สามารถดาํเนินการปกป้องสิทธิของตน

โดยผา่นกระบวนการคดัคา้น หรือดาํเนินคดีทางแพง่กไ็ด ้แต่สาํหรับการกระทาํละเมิด 

ท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไปสามารถดาํเนินคดีทางแพ่งได้

เท่านั้น  

      ในเยอรมนี ซ่ึงมีเทคโนโลยชีั้นสูงเป็นอุตสาหกรรมส่งออก 

หลกักรณีมีการละเมิดสิทธิบตัร (Patentverletzung) เจา้ของสิทธิบตัรสามารถเรียกร้อง

ค่าเสียหายโดยการแบ่งผลกาํไรจากการผลิต ในส่วนของละเมิดลิขสิทธ์ิ (Urheberrechts-

verletzung) มีโทษปรับหรือจาํคุกไม่เกิน 3 ปี และในการแจง้เตือนคร้ังแรก เจา้ของลิขสิทธ์ิ

สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบ้ืองตน้ไม่เกิน 1,000 ยโูร ในเยอรมนี กระทรวงยติุธรรม-
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และการคุม้ครองผูบ้ริโภค62

1 (Federal Ministry of Justice and Consumer Protection)  

เป็นกระทรวงท่ีมีภารกิจหลกัในการประสานการกาํหนดกฎระเบียบใหส้อดคลอ้งกบั 

สหภาพยโุรป และการคา้ระหวา่งประเทศ โดยสาํนกังานทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้และ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งเยอรมนี (The German Patent and Trade Mark Office--DPMA) 

เป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวงยติุธรรมฯ รับผดิชอบการจดสิทธิบตัรส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ 

เคร่ืองหมายการคา้ และการออกแบบ รวมถึงบริหารจดัการไม่ใหเ้กิดการละเมิดฯ นอกจากน้ี 

สมาคมคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งเยอรมนี (The German Association for the 

Protection of Intellectual Property--GRUR)63

2 ซ่ึงมีสมาชิกกวา่ 5,000 ราย จากภาคอุตสาห- 

กรรม ภาควชิาการ ภาคกฎหมาย และภาครัฐ ยงัมีส่วนในการร่วมสอดส่องการละเมิดฯ 

และหาแนวทางป้องกนั ดว้ยกลยทุธ์ความร่วมมือ การเผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนตั้ง

คณะทาํงานเสนอร่างกฎหมาย  

 

                                                 
1Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Commercial and Economic 

Law (DG III) [Online], available URL: http://www.bmjv.de/EN/Ministry/Structure 

Organisation/Directorates/AbtIII.html?nn=6422990, 2018 (January, 19). 
2The German Association for the Protection of Intellectual Property, Origin, Scope 

and Objectives Under “About Us” [Online], available URL: http://www.grur.org/en/ 

about-us.html, 2017 (December, 30).  



 

บทที ่3  

วธีิการบังคบัคดเีอากบัทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 

1. สหรัฐอเมริกา  

 

  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายคอมมอนลอว ์(Common Law) หรือ

ท่ีเรียกวา่ ระบบกฎหมายจารีตประเพณีเช่นเดียวกบัประเทศองักฤษ ซ่ึงอาศยัคาํพิพากษา 

ในคดีก่อนเป็นบรรทดัฐานในการตดัสินคดีท่ีมีขอ้เทจ็จริงคลา้ยคลึงกนั ผูพ้ิพากษาจึงมี

บทบาทในการสร้างกฎหมาย (Judge Made Laws) ต่อมาไดมี้การนาํรูปแบบของประมวล- 

กฎหมายมาใชใ้นภายหลงั ดว้ยเหตุน้ี จึงทาํใหก้ารบงัคบัคดีแพ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

มีทั้งการตดัสินบงัคบัตามหลกัยติุธรรมและการตดัสินบงัคบัตามประมวลกฎหมาย- 

การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการปกครองแบบสหพนัธรัฐ (Federal System) 

ซ่ึงเปิดโอกาสใหแ้ต่ละรัฐออกกฎหมายเพื่อใชบ้งัคบัภายในรัฐของตน โดยตอ้งอยูภ่ายใต้

รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ดงันั้น  

การพิจารณา คดีรวมถึงการบงัคบัคดีหลงัมีคาํพิพากษาจึงดาํเนินการภายใตก้ฎหมายเฉพาะ

ของรัฐนั้น โดยรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกากก็าํหนดหลกัการไวใ้นมาตรา 4 

วา่ รัฐต่าง ๆ ตอ้งใหค้วามศรัทธาและไวว้างใจอยา่งเตม็ท่ี (The Full Faith and Credit 

Clause) ต่อการกระทาํของรัฐอ่ืน กล่าวคือ รัฐหน่ึงรัฐใดจะกาํหนดหรือบงัคบัใหรั้ฐอ่ืน

ตอ้งพิจารณาคดี หรือบงัคบัตามคาํพิพากษาดว้ยวธีิการอยา่งเดียวกบัรัฐของตนไม่ได ้

แต่กไ็ม่หา้มหากรัฐใดตอ้งการนาํการพิจารณาคดี หรือการบงัคบัคดีของรัฐอ่ืนมาใชเ้ป็น

แนวทางแก่รัฐของตน แมป้ระเทศสหรัฐอเมริกาจะใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี

เหมือนกบัประเทศองักฤษ แต่กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและกฎหมายบงัคบัคดีของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มาจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายแห่งสหพนัธรัฐจึงมี
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ความแตกต่างจากประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณีทัว่ไป0

1 เม่ือมีประเดน็ 

ขอ้พิพาทเกิดข้ึนในรัฐใด การพิจารณาคดีกจ็ะเร่ิมตน้ข้ึนในรัฐนั้นภายใตก้ฎหมายทอ้งถ่ิน

ซ่ึงบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ และเม่ือการพิจารณาส้ินสุดลง ศาลจะมีคาํพิพากษาเพือ่วนิิจฉยั 

ช้ีขาดในประเด็นขอ้พิพาทแห่งคดี หากเจา้หน้ีท่ีชนะคดีตามคาํพิพากษาไดรั้บการชาํระหน้ี

ครบจาํนวน เจา้หน้ีตอ้งทาํหนงัสือ “Satisfaction of Judgment” ถึงเสมียนศาลเพื่อเป็น

การแจง้ต่อศาลวา่ ตนพึงพอใจท่ีไดรั้บชาํระหน้ีครบจาํนวนตามคาํพิพากษาแลว้ คดีกเ็ป็น

อนัเสร็จส้ินไป แต่หากเจา้หน้ีมิไดรั้บชาํระหน้ีหรือไดรั้บชาํระหน้ีไม่ครบ จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ 

ของกระบวนการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา 

 

  1.1 วธีิการบังคบัคดกีบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ไป 

   กระบวนการบงัคบัคดีในประเทศสหรัฐอเมริกา อยูภ่ายใตก้ฎสหพนัธรัฐวา่- 

ดว้ยวธีิพิจารณาความแพ่ง (Federal Rules of Civil Procedure) ในส่วนท่ีกาํหนดเร่ือง 

การเยยีวยาความเสียหายชัว่คราวและขั้นสุดทา้ย (Title VIII. Provisional and Final 

Remedies) ประกอบดว้ย ขอ้ท่ี 64 ถึงขอ้ท่ี 71 ซ่ึงมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

   ขอ้ท่ี 64 วา่ดว้ยเร่ืองการยดึหรืออายดัทรัพย ์(Seizing a Person or Property) 

   ขอ้ท่ี 65 วา่ดว้ยเร่ืองคาํส่ังคุม้ครองชัว่คราวและคาํสัง่หา้ม (Injunctions and 

Restraining Orders) 

     ขอ้ 65.1 วา่ดว้ยเร่ืองกระบวนการสาํหรับผูรั้บประกนั (Proceedings 

Against a Surety) 

   ขอ้ 66 วา่ดว้ยเร่ืองผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receivers) 

   ขอ้ 67 วา่ดว้ยเร่ืองการวางมดัจาํต่อศาล (Deposit into Court) 

   ขอ้ 68 วา่ดว้ยเร่ืองขอ้เสนอของลูกหน้ี (Offer of Judgment) 

   ขอ้ 69 วา่ดว้ยเร่ืองการบงัคบัคดี (Execution) 

                                                 
1The World Intellectual Property Organization (WIPO), The Enforcement of 

Intellectual Property Rights: A Case Book [Online], available URL: https://www 

.wipo.int/ publications/en/details.jsp?id=357, 2017 (November, 11).  
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   ขอ้ 70 วา่ดว้ยเร่ืองการบงัคบัตามคาํพิพากษา (Enforcing a Judgment for a 

Specific Act) 

   ขอ้ 71 วา่ดว้ยเร่ืองการบงัคบัคดีกบับุคคลภายนอก (Enforcing Relief for or 

Against a Nonparty) 

   ซ่ึงขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบงัคบัคดีอยา่งยิง่ยวด คือ ขอ้ท่ี 64 ขอ้ท่ี 66 

และขอ้ท่ี 69 มีใจความสาํคญั ดงัน้ี 

   ขอ้ท่ี 64 วา่ดว้ยเร่ืองการยดึหรืออายดัทรัพย ์(Seizing a Person or Property) 

กาํหนดวา่การเยยีวยาความเสียหายทัว่ไปและรูปแบบเฉพาะ จะอยูภ่ายใตก้ฎหมายทอ้งถ่ิน-

แห่งมลรัฐท่ีศาลตั้งอยูเ่พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลตามคาํพิพากษา แต่ยงัคงตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขต

ของกฎสหพนัธรัฐ1

1  

   ขอ้ 66 วา่ดว้ยเร่ืองผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receivers) กาํหนดวา่การแต่งตั้งผูพ้ิทกัษ-์

ทรัพย ์หรือผูพ้ิทกัษท์รัพยฟ้์องคดีหรือถูกฟ้องคดีถูกควบคุมภายใตก้ฎขอ้น้ี แต่การดูแล

จดัการทรัพยข์องผูพ้ิทกัษท์รัพยห์รือเจา้พนกังานท่ีศาลแต่งตั้งข้ึนตอ้งปฏิบติัตามแนวทาง

ท่ีเคยปฏิบติักนัมาในศาลแห่งสหพนัธรัฐหรือกฎในทอ้งถ่ิน โดยผูพ้ิทกัษท์รัพยอ์าจถูกปลด

จากตาํแหน่งดว้ยคาํสั่งของศาลเท่านั้น2

2 

   ขอ้ 69 วา่ดว้ยเร่ืองการบงัคบัคดี (Execution) กาํหนดวา่ ถา้ศาลมิไดก้าํหนด

เป็นอยา่งอ่ืน กรณีท่ีคาํพิพากษาใหช้าํระหน้ีเงิน (Money Judgment) สามารถบงัคบัคดี

โดยหมายบงัคบัคดี (Writ of Execution) โดยตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการของแต่ละรัฐ 

ท่ีศาลนั้นตั้งอยู ่แต่ยงัคงตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตของกฎสหพนัธรัฐ3

3 ส่วนในการคน้หา

ความจริงเก่ียวกบัทรัพยสิ์น เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาหรือผูท่ี้ชนะคดีสามารถคน้หาไดจ้าก

บุคคลใดกต็าม รวมถึงลูกหน้ีตามคาํพิพากษาภายใตก้ระบวนการทางกฎหมายของรัฐ 

ท่ีศาลนั้นตั้งอยู ่

                                                 
1Federal Rules of Civil Procedure Title VIII, Provisional and Final Remedies, 

Rule 64. 
2Ibid., Rule 66. 
3Ibid., Rule 69. 
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จากกฎสหพนัธรัฐทุกขอ้ท่ีกล่าวมา สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบการปกครองแบบ

สหพนัธรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้ยา่งชดัเจน กล่าวคือ กฎสหพนัธรัฐจะวางหลกั

และแนวทางอยา่งกวา้งไว ้แลว้เปิดโอกาสใหรั้ฐในแต่ละรัฐสามารถออกกฎหมายเพื่อ

ควบคุมไดอ้ยา่งอิสระในเขตอาํนาจของตนเอง ภายในขอบเขตของกฎสหพนัธรัฐท่ีตกลง

ยอมรับร่วมกนั ดงันั้น การยดึหรือทรัพยสิ์นในกระบวนการบงัคบัคดีในแต่ละรัฐจึงมี

ความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง แต่ขั้นตอนโดยรวมยงัคงมีความคลา้ยคลึงกนั 

   กระบวนการบงัคบัคดีกบัทรัพยท์ัว่ไปตามกฎสหพนัธรัฐและกฎหมายทอ้งถ่ิน-

แห่งรัฐ จะเร่ิมท่ีเจา้หน้ียงัไม่ไดรั้บชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาหรือยงัไดรั้บไม่ครบถว้น  

จึงยืน่ขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดี (Writ of Execution) โดยหมายบงัคบัคดีดงักล่าวจะให้

อาํนาจแก่หน่วยงานทอ้งถ่ิน (Sheriff’s Office) ในการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ี

ภายในเขตพื้นท่ีของตน หลงัจากเจา้หน้ีไดรั้บหมายบงัคบัคดี เจา้หน้ีมีหนา้ท่ีตอ้งสืบหา

สถานท่ีตั้งทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเพื่อจะนาํหมายบงัคบัคดีไปยืน่ใหแ้ก่หน่วยงานทอ้งถ่ิน 

(Sheriff’s Office) ผูมี้อาํนาจในเขตพื้นท่ีท่ีมีทรัพยสิ์นของลูกหน้ีอยู ่โดยวธีิการอยา่งหน่ึง

ท่ีจะช่วยใหเ้จา้หน้ีทราบถึงท่ีตั้งทรัพยสิ์น คือ การขอใหศ้าลออกหมายเรียกลูกหน้ี (Order 

for Appearance) ซ่ึงเป็นคาํสั่งใหลู้กหน้ีแสดงตวัต่อศาลเพื่อตอบคาํถามศาลเก่ียวกบั

ทรัพยสิ์นทั้งหลายของลูกหน้ี หากลูกหน้ีไม่มาแสดงตนตามคาํสั่ง ศาลสามารถออกหมายจบั 

(Warrant of Arrest) ลูกหน้ีได ้นอกจากเจา้หน้ีจะยืน่หมายบงัคบัคดีแก่หน่วยงานทอ้งถ่ิน 

ผูมี้อาํนาจในเขตพื้นท่ีแลว้ ยงัตอ้งกรอกแบบฟอร์ม “Written Instructions” เพื่อออกคาํสั่ง

ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน (Sheriff) ดาํเนินการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีรวมถึง 

การขายทอดตลาด แมแ้บบฟอร์มดงักล่าวจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี แต่

สาระสาํคญั คือ ใหก้รอกรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือและท่ีอยูข่องเจา้หน้ีและลูกหน้ี ทรัพยสิ์น 

ท่ีตอ้งการจะใหย้ดึหรืออายดั รวมถึงสถานท่ีตั้งทรัพยสิ์น โดยการดาํเนินการของ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน จะมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม ซ่ึงจะมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บั

ทรัพยสิ์นท่ีจะใหย้ดึหรืออายดั ค่าธรรมเนียมเร่ิมตน้ท่ี 30 ดอลลาร์สาํหรับการอายดัเงินเดือน 

(Wage Garnishment) จนถึง 3,500 ดอลลาร์หรือมากกวา่นั้นสาํหรับการยดึทรัพยสิ์นจาก

ธุรกิจ (Business Levy)  
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   แต่อยา่งไรกต็าม ทรัพยสิ์นทางปัญญามิไดอ้ยูข่อบข่ายการบงัคบัคดีตาม

วธีิการปกติ เน่ืองจากเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจบัตอ้งได ้หลายรัฐจึง

อนุญาตใหเ้จา้หน้ีตามคาํพิพากษาสามารถฟ้องคดีเพื่อบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทางปัญญา

โดยเฉพาะ ซ่ึงกระบวนการน้ีถูกเรียกวา่ Creditor’s Bill หรือ Creditor’s Suit โดยศาลจะ

แต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver) และออกคาํสั่งใหลู้กหน้ีโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา

ใหแ้ก่ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์ในกรณีท่ีลูกหน้ีปฏิเสธหรือไม่ยอมปฏิบติัตามคาํสั่ง ศาลแห่ง-

สหพนัธรัฐและศาลแห่งรัฐจะอนุญาตใหผู้พ้ิพากษาออกคาํส่ังแก่เจา้หนา้ท่ีศาลหรือแต่งตั้ง 

ทรัสตี (Trustee) เพื่อดาํเนินการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใหแ้ก่ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์

ในนามของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาได ้ไม่วา่ลูกหน้ีจะยนิยอมหรือไม่กต็าม ซ่ึงผูพ้ิทกัษท์รัพย์

น้ีจะเป็นผูด้าํเนินการขายทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อไป 

   ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง4

1 ไดว้างหลกัถึงสถานการณ์ 

ท่ีสามารถใชก้ระบวนการบงัคบัคดีโดยแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Appointment of a Receiver) 

ไวว้า่ ศาลสามารถแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยใ์นการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาได ้หากเจา้หน้ี

ตามคาํพิพากษาแสดงไดว้า่ การแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยเ์ป็นวธีิการท่ีเหมาะสมเพื่อใหไ้ดรั้บ

การชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาอยา่งเป็นธรรม โดยตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชนข์องทั้ง 

ฝ่ายเจา้หน้ีและลูกหน้ีตามพิพากษา 

   คณะกรรมการร่างกฎหมาย (Legislative Committee) ไดเ้ขียนหมายเหตุใน

มาตรา 708.620 วา่ “A Receiver May be Appointed Where Writ of Execution would Not 

Reach Certain Property and other Remedies Appear Inadequate” ซ่ึงกล่าวถึงเหตุผลท่ีมี

นํ้าหนกัในการแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพย ์กล่าวคือ ในสถานการณ์ท่ีหมายบงัคบัคดีไม่สามารถ

นาํยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นบางอยา่ง และไม่มีแนวทางแกไ้ขอ่ืนใดท่ีเหมาะสม ดงันั้น  

การแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยจึ์งเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีไม่มี

                                                 
1Code of Civil Procedure, § 708.620.  



 49 

รูปร่างเช่นอยา่งทรัพยสิ์นทางปัญญา เน่ืองจากไม่มีวธีิการใดท่ีจะนาํยดึหรืออายดัได ้

ตามกฎหมาย5

1 

   คาํสั่งในการแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพย ์ควรกาํหนดโดยชดัแจง้วา่ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาประเภทใดท่ีตกเป็นสิทธิของผูพ้ิทกัษท์รัพย ์ผูท่ี้มีอาํนาจในการดูแล ควบคุม และ

ขายทรัพยสิ์นตามคาํพิพากษา โดยผูพ้ิทกัษท์รัพยต์อ้งขอคาํสั่งจากศาลใหอ้อกคาํสั่งถึง

วธีิการท่ีจะใชใ้นการขายทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อใหท้ั้งฝ่ายเจา้หน้ีและลูกหน้ีไดรั้บทราบ 

ประโยชนอ์ยา่งหน่ึงในการแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยต่์อฝ่ายเจา้หน้ี คือ ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของผูพ้ิทกัษท์รัพยจ์ะถูกรวมเขา้กบัจาํนวนท่ีตอ้งชาํระหน้ี 

ตามคาํพิพากษา ซ่ึงจะตกเป็นภาระแก่ฝ่ายลูกหน้ี6

2 

   การท่ีเจา้หน้ีหรือผูพ้ิทกัษท์รัพยจ์ะสืบหารายการทรัพยสิ์นของลูกหน้ีลูกหน้ีท่ีมี

อยูเ่ป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก เน่ืองจากลูกหน้ีอาจปิดบงั ซุกซ่อนหรือเกบ็ไวเ้ป็นความลบั กฎหมาย

จึงใหช่้องทางแก่เจา้หน้ีในการสืบหาทรัพยโ์ดยการขอใหศ้าลออกหมายเรียกลูกหน้ี (Order 

to Appear) ใหเ้บิกความหรือส่งเอกสารต่อศาลเพื่อช้ีแจงและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น

ท่ีมี หลงัจากท่ีเจา้หน้ีทราบถึงแหล่งทรัพยสิ์นของลูกหน้ีแลว้ กอ็าจขอใหศ้าลออกคาํสั่ง

แก่ลูกหน้ีใหโ้อนสิทธิท่ีมีอยูใ่นทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูพ้ิทกัษท์รัพยเ์พื่อจดัการและขายทรัพยสิ์น

ต่อไป7

3 

 

  1.2 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย 

   1.2.1 กระบวนการชาํระกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

                                                 
1Peter A. Davidson, Using Receivers to Collect Judgments Against Intellectual 

Property Assets [Online], available URL: http://www.ecjlaw.com/using-recievers-to-

collect-judgments-against-intellectual-property-assets/, 2017 (December, 1). 
2Code of Civil Procedure, § 685.070 (a) (5). 
3Sacramento County Public Law Library & Civil Self Help Center, Discover 

the Judgment Debtor’s Assets [Online], available URL: https://saclaw.org/wp-content/ 

uploads/sbs-debtors-examination.pdf, 2017 (November, 25). 

https://saclaw.org/wp-content/uploads/sbs-debtors-examination.pdf
https://saclaw.org/wp-content/uploads/sbs-debtors-examination.pdf


 50 

    กระบวนการน้ีกาํหนดไวใ้น Chapter 7 ของ Bankruptcy Code โดย 

ผูมี้สิทธิขอเขา้สู่กระบวนการน้ี ไดแ้ก่ ทั้งเจา้หน้ีและลูกหน้ี เม่ือศาลมีคาํสั่งใหช้าํระกิจการ

และทรัพยสิ์นของลูกหน้ีดว้ยการออก Order for Relief เจา้หนา้ท่ีศาลจะทาํการแจง้แก่

ฝ่ายเจา้หน้ี ลูกหน้ี และบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบ โดยเฉพาะสาํนกังานทรัสตีแห่งประเทศ-

สหรัฐอเมริกา (United States Trustee) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวง-

ยติุธรรม เพื่อใหด้าํเนินการแต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นทรัสตี (Trustee) ในการเขา้

จดัการกบักิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ี ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ี

และแจกจ่ายใหแ้ก่บรรดาเจา้หน้ีทั้งหลาย รวมถึงเขียนรายงานถึงการขายและจดัการ

ทรัพยสิ์นต่อสาํนกังานทรัสตีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี คาํส่ังใหช้าํระกิจการ

และทรัพยสิ์นของลูกหน้ี ยงัส่งผลใหเ้กิดสภาวะพกับงัคบัชาํระหน้ี (Automatic Stay)  

ซ่ึงทาํใหเ้จา้หน้ีไม่สามารถฟ้องร้องหรือบงัคบัคดีแก่ลูกหน้ีอีก และลูกหน้ีกไ็ม่มีอาํนาจ

ในการจดัการใด ๆ กบัทรัพยสิ์นของตนไดอี้ก8

1 

   1.2.2 กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 

    กระบวนการน้ีกาํหนดไวใ้น Chapter 11 ของ Bankruptcy Code โดย

ลูกหน้ีสามารถยืน่คาํร้องต่อศาลลม้ละลายในการยืน่ขอฟ้ืนฟูกิจการ โดยลูกหน้ีไม่จาํตอ้ง

รอใหมี้การเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายก่อนแต่อยา่งใด เม่ือศาลมีการออก Order for Relief 

มา จะส่งผลใหเ้กิดสภาวะพกัการชาํระหน้ี (Automatic Stay) เหมือนอยา่งเช่นกระบวนการ

ชาํระกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ี ซ่ึงเจา้หน้ีไม่มีอาํนาจฟ้องร้องหรือบงัคบัคดีแก่ลูกหน้ี

อีก9

2 ส่วนลูกหน้ีจะถูกเรียกวา่ เป็น Debtor in Possession และสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไป

ได้10

3 เม่ือเขา้สู่กระบวนการน้ี ลูกหน้ีมีเวลา 120 วนั ในการเสนอแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงใน 

ช่วงเวลาน้ีเรียกวา่ Exclusive Period บุคคลอ่ืนใดนอกจากลูกหน้ีไม่สามารถยืน่เสนอ

                                                 
1ธญัญานุช ตนัติกลุ, “การบงัคบัคดีลม้ละลายของลูกหน้ีในประเทศสหรัฐอเมริกา,” 

วารสารกรมบังคบัคดี 11, 61 (มิถุนายน 2550): 9-17. 
211 U.S.C., § 362 (a). 
3Ibid., § 1101 (1). 
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แผนฟ้ืนฟูกิจการได ้ลูกหน้ีอาจขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลาในการเสนอแผนไดไ้ม่เกิน 

18 เดือน หากมีเหตุผลอนัสมควร11

1  

    การดาํเนินงานตามแผนฟ้ืนฟูกิจการไม่มีระยะเวลาจาํกดัไวแ้น่ชดั 

โดยทัว่ไปจะใชเ้วลา 1-5 ปี ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของแต่ละคดี หากมีการเจรจาต่อรอง

กบัเจา้หน้ีรายใหญ่ก่อน อาจจะช่วยร่นระยะเวลาไดม้าก แต่กย็งัตอ้งใชร้ะยะเวลาหลายเดือน

12

2 ในขณะท่ีมีการดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ อาจมีการแต่งตั้ง Official Committee 

เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานของลูกหน้ีเพื่อประโยชนสู์งสุดของเจา้หน้ีทั้งหลาย13

3 

    กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ มีความยดืหยุน่แก่ตวัผูซ้ื้อทรัพยสิ์นในแง่ 

ท่ีสามารถเรียกเอาทรัพยสิ์นของลูกหน้ี หรือผลประโยชนอ์นัเก่ียวเร่ืองกบัทรัพยสิ์น 

ของลูกหน้ีกไ็ด ้เน่ืองจากบริษทัลูกหน้ียงัสามารถดาํเนินการสร้างผลประโยชนต่์อไปได ้

และยงัช่วยลดความรับผดิของลูกหน้ี เน่ืองจากปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ อีกทั้งผูซ้ื้อ 

ยงัสามารถบงัคบัใหลู้กหน้ีเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได ้แต่มีขอ้เสีย คือ  

ใชร้ะยะเวลานานกวา่และแพงกวา่ในการนดัประชุมตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเพื่อป้องกนัสิทธิ

ของเจา้หน้ี  

 

  1.3 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาอนัเป็นหลกัประกนั 

   การนาํทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี กาํหนดไวใ้น Uniform 

Commercial Code (UCC) ซ่ึงมิไดผ้า่นการพิจารณาของสภาครองเกรส แต่เป็นการยกร่าง

กนันอกสภาท่ีริเร่ิมโดยองคก์ร American Law Institute และ องคก์ร The National 

Conference of Commissioners on Uniform State Laws นาํข้ึนเสนอต่อสภานิติบญัญติั 

                                                 
111 U.S.C., § 1121 (d). 
2Dennis F. Dunne and others, Restructuring and Insolvency in the United 

States: Overview [Online], available URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters 

.com/7-501-6870?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true& 

comp=pluk&bhcp=1, 2017 (December, 3). 
311 U.S.C., §1102 (a) (1). 
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ในแต่ละมลรัฐ จนไดรั้บการยอมรับเป็นกฎหมายภายในของทั้ง 50 มลรัฐ ในเดือนมิถุนายน 

พุทธศกัราช 2544 เป็นตน้มา14

1 

   ทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นทรัพยท่ี์สามารถนาํมาเป็นหลกัประกนัประเภททรัพย์

ท่ีไม่มีตวัตน (Intangibles) ตามมาตรา 9 โดยลูกหน้ีตอ้งตกลงใหเ้จา้หน้ีมีสิทธิในการบงัคบั

ชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัโดยเฉพาะเจาะจงหรือเรียกวา่ การทาํ Security Agreement 

ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการยดึติด (Attachment) สิทธิของเจา้หน้ีเขา้กบัทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนั

ทนัที โดยมิจาํตอ้งส่งมอบทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนั นอกจากน้ี สิทธิของเจา้หน้ีใน 

ตวัทรัพยย์งัครอบคลุมไปถึงสิทธิเก่ียวเน่ืองกบัตวัทรัพยท่ี์จะไดรั้บมาในอนาคตอีกดว้ย15

2 

   เม่ือเจา้หน้ีกบัลูกหน้ีไดต้กลงทาํสัญญา Security Agreement แลว้กมี็ผล 

ทางกฎหมายท่ีสามารถใชย้นัระหวา่งเจา้หน้ีและลูกหน้ีได ้แต่ยงัไม่สามารถนาํมายนัแก่

บุคคลภายนอกไดจ้นกวา่จะมีการทาํ Perfection หรือการทาํใหสิ้ทธิมีผลบริบูรณ์ใชย้นัแก่

บุคคลทัว่ไปได ้การทาํใหสิ้ทธิบริบูรณ์ (Perfection) สามารถทาํได ้4 วธีิ คือ 

   1) การทาํ Perfection โดยยืน่ Financial Statement  

   2) การทาํ Perfection โดยการครอบครองทรัพย ์

   3) การทาํ Perfection โดยการควบคุมทรัพย ์

   4) การทาํ Perfection โดยอตัโนมติั 

   เน่ืองดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่าง จึงไม่อาจทาํ 

Perfection โดยการเขา้ครอบครองหรือควบคุมได ้ดงันั้น ทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งทาํ 

Perfection ดว้ยวธีิการยืน่ Financial Statement เท่านั้น ซ่ึงเป็นการยืน่เอกสารรายละเอียด

เก่ียวกบัช่ือและท่ีอยูข่องเจา้หน้ีและลูกหน้ี รวมถึงรายการทรัพยสิ์นท่ีนาํมาใชเ้ป็น

หลกัประกนัโดยสังเขป16

3 เพื่อใหส้าธารณชนเขา้ใจไดว้า่ลูกหน้ีไดน้าํทรัพยสิ์นใดมาใช้

เป็นหลกัประกนัแก่เจา้หน้ี โดยส่วนมากจะอาศยัแบบฟอร์มมาตรฐานท่ีราชการจดัไวใ้ห ้

                                                 
1สุวทิย ์สุวรรณ, “การประกนัดว้ยทรัพยต์ามหลกักฎหมายอเมริกนั,” วารสาร-

กฎหมาย คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 28, 1 (มกราคม 2553): 47-48. 
2UCC, 9-204. 
3UCC, 9-503 and 9-504. 
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เอกสารดงักล่าวตอ้งไปนาํไปยืน่แก่หน่วยงานท่ีแต่ละมลรัฐกาํหนดไว ้และจะมีผลสมบูรณ์ 

ทนัทีเม่ือมีการชาํระค่าธรรมเนียมตามคาํส่ังของนายทะเบียน โดย Financial Statement  

ท่ีนาํมาจดทะเบียนจะมีผลใชบ้งัคบัเพียงแค่ 5 ปีนบัจากวนัท่ีจดแจง้ ซ่ึงสามารถขอต่ออายุ

ไดค้ราวละ 5 ปี17

1  

   สิทธิของเจา้หน้ีในการบงัคบัเอาแก่หลกัประกนั จะเร่ิมเม่ือลูกหน้ีผดิสัญญา 

ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงในสัญญา รวมถึงลูกหน้ีผดินดัชาํระหน้ี ซ่ึงส่วนมาก

จะสังเกตไดจ้าก Default Clause ท่ีกาํหนดอยูใ่นสัญญาถึงสาเหตุท่ีเจา้หน้ีสามารถยกเลิก

สัญญาหรือบงัคบัเอาแก่หลกัประกนัได ้เจา้หน้ีมีสิทธิท่ีจะขาย ใหเ้ช่า ใหใ้ชสิ้ทธิ หรือ

จาํหน่ายจ่ายโอนอยา่งใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนักย็อ่มได ้มิจาํตอ้งนาํออก

ขายทอดตลาดเพื่อนาํมาชาํระหน้ีเพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ี เจา้หน้ีอาจเลือกท่ีจะยอมรับ

เอาทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัมาเป็นของตนไดด้ว้ยวธีิการท่ีเรียกวา่ Strict Foreclosure 

ซ่ึงหากลูกหน้ีไม่ยนิยอมตอ้งคดัคา้นภายใน 20 วนันบัแต่ไดรั้บแจง้จากเจา้หน้ี18

2 ทั้งน้ี เจา้หน้ี

มีสิทธิท่ีจะเลือกวธีิการบงัคบัเอาแก่หลกัประกนัดว้ยวธีิใดกไ็ด ้เพียงตอ้งแสดงใหศ้าล

และลูกหน้ีเห็นวา่ วธีิการนั้นสมเหตุสมผล และเป็นประโยชนแ์ก่ทั้งเจา้หน้ีและลูกหน้ี19

3 

   ดว้ยลกัษณะของการนาํทรัพยม์าเป็นหลกัประกนั เจา้หน้ีไม่จาํตอ้งครอบครอง-

ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั เม่ือจะบงัคบัชาํระหน้ีจึงตอ้งสืบเสาะหาขอ้มูลเพื่อติดตาม

ยดึทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัเสียก่อน ซ่ึง UCC มาตรา 9-609 ใหอ้าํนาจแก่เจา้หน้ี 

ในการนาํยดึทรัพยสิ์นไดเ้องโดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการของศาล หากไม่เป็นการขดัต่อ

ความสงบเรียบร้อยของสังคม20

4 และหากเจา้หน้ีตอ้งการบงัคบัหลกัประกนัดว้ยการจาํหน่าย 

                                                 
1UCC, 9-515. 
2Ibid., 9-620. 
3รชต จาํปาทอง, “ปัญหาหลกัประกนัตามราชพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ 

พ.ศ. ....,” (วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554),  

หนา้ 72-90. 
4UCC, 9-609. 
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เจา้หน้ีมีหนา้ท่ีตอ้งบอกกล่าวแก่ลูกหน้ีถึงรายละเอียดของวนั เวลา และสถานท่ีใน 

การจาํหน่ายทรัพย ์

 

  1.4 การยดึและอายดัทรัพย์สินทางปัญญา 

   1.4.1 การบงัคบัคดีกบัลิขสิทธ์ิ 

    ศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Supreme Court) ได้

วางหลกักฎหมายมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ในคดี Stephens v. Cady ซ่ึงพพิาทกนัใน

ลิขสิทธ์ิของแผนท่ี โดยศาลสูงตดัสินวา่ สิทธิในทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างไม่อยูใ่นขอบเขต

การยดึ อายดั หรือขายทอดตลาดตามกระบวนการบงัคบัคดี21

1 แต่อาจใชก้ระบวนการท่ี

เรียกวา่ Creditor’s Bill ซ่ึงโจทกจ์ะตอ้งยืน่คาํร้องขอใหศ้าลออกคาํสั่ง ซ่ึงศาลจะมีคาํ

พิพากษาใหลู้กหน้ีโอนทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างใหแ้ก่เจา้หน้ีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน

กฎหมายเฉพาะ ทั้งน้ี ศาลสูงไดใ้หเ้หตุผลเพิ่มเติมในคดี Stevens v. Gladding วา่ สิทธิใน

ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างไม่ไดด้าํรงอยูใ่นรัฐหรือเขตใดเขตหน่ึงโดยเฉพาะ แต่ดาํรงอยูท่ ัว่

สหรัฐอเมริกา  

ซ่ึงตามกฎหมายหรือตามธรรมชาติไม่มีแหล่งท่ีอยูแ่น่นอน จึงไม่สามารถบงัคบัไดใ้น

กระบวนการของศาลท่ีมีอาํนาจจาํกดัเพียงในเขตรัฐของตน22

2 

                                                 
1Stephens v. Cady, 55 U.S. 14 How 528 (1852), “A Copyright is a “Property in 

Notion, and has no Corporeal Tangible Substance,” and is not the Subject of Seizure 

and Sale by Execution. It can be Reached by a Creditor’s Bill in Chancery, but in such 

Case the Court Would Probably have to Decree a Transfer in the Mode Pointed out in 

the Act of Congress.” 
2Stevens v. Gladding, 58 U.S. 17 How 447 (1854), “Incorporeal Rights do not 

Exist in any Particular State or District; they are Coextensive with the United States. 

There is Nothing in any Act of Congress, or in the Nature of the Rights Themselves, to 

Give them Locality anywhere, so as to Subject them to the Process of Courts having 

Jurisdiction Limited by the Lines of States and Districts.” 
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    ในคดี Ager หา้มมิใหเ้จา้หน้ีเขา้ยดึหรืออายดัสิทธิโดยอาศยัหมายบงัคบั-

คดีตามวธีิการบงัคบัคดีทัว่ไป แต่ใหอ้าํนาจในการบงัคบัคดีผา่นทางผูพ้ิทกัษท์รัพย ์

(Receiver) เพื่อดาํเนินการต่อไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายนั้น ในทางปฏิบติั ผูท่ี้ไดรั้บ

การแต่งตั้งเป็นผูพ้ิทกัษท์รัพยม์กัจะเป็นทรัสตีในคดีลม้ละลาย (Bankruptcy Trustee)  

ผูซ่ึ้งมีช่ือเสียง มีทกัษะ และมีประสบการณ์ในการขายทอดตลาดลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัร

มาแลว้อยา่งโชกโชนในกระบวนการลม้ละลาย23

1  

    ศาลในคดี McClasky v. Harbison-Walker Refractories วางหลกัวา่  

เม่ือศาลไดอ้อกคาํสั่งใหบ้งัคบัคดีเอาแก่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํร้องขอของเจา้หน้ี 

(Creditor’s Bill) โดยใหท้าํสัญญาโอนสิทธิในทรัพยสิ์น แมส้ัญญาดงักล่าวจะตอ้งทาํ

หนงัสือ แต่กไ็ม่มีความจาํเป็นตอ้งใหลู้กหน้ีเป็นผูล้งลายช่ือในสัญญาเองเสมอไป ในการน้ี

ศาลพิเศษ (Court of Chancery) อาจแต่งตั้งผูจ้ดัการทรัพยสิ์น (Trustee) เพื่อใหเ้ขา้ทาํ

สัญญาโอนสิทธิในทรัพยสิ์นแก่ผูซ้ื้อ ศาลในคดีน้ีจึงอนุญาตให ้Sheriff’s Office Pittsburgh 

ของรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) เป็นผูมี้อาํนาจในการขายสิทธิบตัรโดยใชห้มาย

บงัคบัคดี (Writ of Fieri Facias) โดยศาลเปรียบเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน (Sheriff) เหมือนตวัแทน

ของลูกหน้ีท่ีสามารถทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการทรัพยสิ์นแทนลูกหน้ีได้24

2 การขายทอดตลาด

โดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในคดีน้ี ใชว้ธีิการเดียวกนักบัการขายทอดตลาด โดยผูพ้ิทกัษท์รัพย ์

(Receiver) ในคดี Ager  

    แต่อยา่งไรกต็าม ผูพ้ิพากษา Maris ซ่ึงเป็นองคค์ณะในคดีน้ีไม่เห็นดว้ย

กบัเสียงส่วนใหญ่ เน่ืองจากเห็นวา่ กฎหมายของรัฐเพนซิลเวเนีย25

3 กาํหนดใหผู้ถื้อสิทธิบตัร 

ตวัแทน หรือผูจ้ดัการทรัพยสิ์นท่ีกาํหนดโดยศาลเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ทาํสัญญาโอนสิทธิ

                                                 
1David J. Cook, Post-Judgment Remedies in Reaching Patents, Copyrights 

and Trademarks in the Enforcement of a Money Judgment, 9 Nw. J. Tech. & Intell. 

Prop. 128 (2010) [Online], available URL: https://scholarlycommons.law 

.northwestern.edu/njtip/vol9/iss3/3, 2019 (January, 26). 
2McClaskey v. Harbison-Walker Refractories Co., 138 F.2d 493 (3d Cir. 1943). 
3Ibid. 

https://scholarlycommons.law/


 56 

แทนลูกหน้ีได ้โดย Maris เช่ือวา่ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่ไดมี้ลกัษณะเหมือนผูจ้ดัการ

ทรัพยสิ์นหรือตวัแทนท่ีเขา้ทาํสัญญาเพื่อประโยชนข์องลูกหน้ี จึงควรกลบัไปใชห้ลกัการ

ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver) ในคดี Ager เม่ือพิจารณาความเห็นของ Judge Maris จึงเป็น 

ท่ีน่าสนใจวา่หากคดีทาํนองน้ีข้ึนสู่ศาลในรัฐอ่ืน จะยงัคงตดัสินตามเดิมหรือไม่ 

    ในขณะท่ีการขายทรัพยโ์ดยผูพ้ิทกัษท์รัพยใ์นคดี Ager มีความเช่ือมโยง

ในลาํดบัของการโอนสิทธิ (Chain of Title) แต่การขายทรัพยโ์ดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินใน

คดี McClasky ทาํลายลาํดบัของการโอนสิทธิ ซ่ึงมีผลทาํใหช่ื้อของผูถื้อสิทธิขาดตอนไป 

เม่ือเกิดคดีละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาในศาลเขตอ่ืน ๆ อาจถูกฝ่ังตรงขา้มโตแ้ยง้

สิทธิในเร่ืองอาํนาจฟ้อง เน่ืองจากสิทธิขาดตอนไป26

1 

    การบงัคบัคดีโดยแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยไ์ดรั้บการรับรองและนาํมาใช้

โดยศาลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียในคดี Peterson v. Sheriff โดยศาลออกคาํส่ังเรียกลูกหน้ีตาม

คาํพิพากษามาสอบสวนถึงทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่(Judgment Debtor’s Examination) และออก

คาํสั่งใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาโอนสิทธิในลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา

ประเภทอ่ืนใหแ้ก่ผูพ้ิทกัษท์รัพย์27

2 โดยอาศยัอาํนาจ ตามมาตรา 708.205 (a) หากลูกหน้ี 

ตามคาํพิพากษาไม่ปฏิบติัตาม ถือเป็นการละเมิดอาํนาจศาล และอาจส่ังใหเ้จา้หนา้ท่ีศาล

หรือตวัผูพ้ิทกัษท์รัพยด์าํเนินการโอนสิทธิได้28

3  

    เม่ือปี ค.ศ. 2014 ศาลในคดี Hendricks v. Clinton ไดย้นืยนัถึงการแต่งตั้ง

ผูพ้ิทกัษท์รัพยเ์พื่อดาํเนินการขายลิขสิทธ์ิในงานดนตรีกรรม คดีน้ีนกัดนตรีนามวา่ Clinton 

ถูกฟ้องโดยสาํนกังานกฎหมายท่ีเคยทาํงานใหเ้ขาเอง เน่ืองจากไม่ไดรั้บค่าจา้งตามท่ี 

ตกลงกนั โดยศาลมีคาํพิพากษาใหช้าํระเงินถึง 1.7 ลา้นดอลล่าร์ สาํนกังานกฎหมายไดย้ืน่ขอ

ต่อศาลใหเ้รียกตวั Clinton มาสอบถึงถึงทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่(Judgment Debtor’s Examination) 

ขอใหศ้าลออกคาํสั่งแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Appointment of a Receiver) และขอใหศ้าล

                                                 
1Sky Technologies LLC v. SAP AG, No. 08-1606 (Fed. Cir. Aug. 20, 2009). 
2Cal. Civ. Proc., § 708.205 (a). 
3Finnegan v. Finngan, 64 Cal. App. 2d 109 (1944); and Zanetti v. Zanetti, 77 Cal. 

App. 2d 553 (1947). 
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ออกคาํสั่งใหลู้กหน้ีโอนลิขสิทธ์ิในงานดนตรีกรรมแก่ผูพ้ิทกัษท์รัพยเ์พื่อจดัการและ 

ขายทรัพยสิ์นต่อไป ศาลเห็นดว้ยตามคาํขอ29

1 

   1.4.2 การบงัคบัคดีกบัสิทธิบตัร 

    ภายใตก้ฎหมายสิทธิบตัรของประเทศสหรัฐอเมริกา กาํหนดวา่  

การโอนสิทธิในสิทธิบตัรหรือผลประโยชนจ์ากสิทธิบตัรตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

มิฉะนั้นจะเป็นโมฆะ30

2 ซ่ึงหลกัการน้ีกถู็กนาํมาใชใ้นคดีตน้แบบอยา่ง Ager v. Murray 

โดยศาลสูงกล่าววา่  

    “. . . The Proceeds of the Sale Applied to the Payment of the Judgment 

Debt, and the Defendant, Wilson Ager, be Required to Execute such Assignment as 

may be Necessary to Vest Title in the Purchaser or Purchasers, in Conformity with the 

Patent Laws . . .”3 

    มีความหมายวา่ ในกระบวนการขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเพื่อชาํระหน้ี

ตามคาํพิพากษา ลูกหน้ีตอ้งดาํเนินการโอนสิทธิใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายสิทธิบตัร 

เพื่อใหสิ้ทธิตกเป็นของผูซ้ื้อทรัพยสิ์นอยา่งสมบูรณ์ 

    ศาลในคดี Finnegan v. Finnegan ไดย้นืยนัหลกักฎหมายดงักล่าวดว้ย 

เช่นกนั ศาลกล่าววา่ “The Mere Appointment of a Receiver does not Itself Vest in Him 

the Title to the Patents” หมายความวา่ เพียงแค่การแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยไ์ม่ไดท้าํใหสิ้ทธิ 

ในสิทธิบตัรโอนไปดว้ย โดยใหค้าํอธิบายเพิ่มเติมอีกวา่  

    “It has been Held that a Judgment-Debtor Owning a Patent may be 

Compelled, upon Examination in Proceedings Supplementary to Execution, to Assign 

by Proper Instrument all His Rights in a Patent to a Receiver Appointed to Dispose of  

It in Aid of Execution” 

                                                 
1Hendricks v. Clinton, 2014WL 2808138 (9th Cir.) 
235 U.S.C., § 261. 
3Ager v. Murray, 105 U.S. 126, 132 (1881). 
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ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาท่ีมีสิทธิในสิทธิบตัรอาจถูกบงัคบัในกระบวนการพิจารณาความให้

โอนสิทธิดงักล่าวแก่ผูพ้ิทกัษท์รัพยด์ว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมเพื่อนาํไปใชใ้นการบงัคบัคดี

ต่อไป 32

1 

    คาํพิพากษาในคดี Ager หรือ Finnegan ลว้นมาจากแนวคิดท่ีวา่ เจา้หน้ี 

ไม่สามารถไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างเน่ืองดว้ยลกัษณะพิเศษของทรัพยสิ์นนั้น 

การโอนของลูกหน้ีใหแ้ก่ผูซ้ื้อไม่วา่โอนดว้ยความเตม็ใจหรือไม่เตม็ใจ กต็อ้งทาํโดย 

ลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น เพื่อใหผู้ซ้ื้อไดซ่ึ้งสิทธิท่ีสมบูรณ์ ในคดี Pacific Bank และคดี Ager 

หา้มมิใหเ้จา้หน้ีเขา้ยดึหรืออายดัสิทธิบตัรโดยอาศยัหมายบงัคบัคดีตามวธีิการบงัคบัคดี

ทัว่ไป แต่ใหอ้าํนาจในการบงัคบัคดีผา่นทางผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver) เช่นเดียวกบั 

การบงัคบัคดีกบัลิขสิทธ์ิ 

   1.4.3 การบงัคบัคดีกบัเคร่ืองหมายการคา้ รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ช่ือทางการคา้ 

    คดี Dorothy ทาํธุรกิจเก่ียวกบัรองเทา้ โดยใชก้ลไกของกฎหมายทรัพยสิ์น

ทางปัญญาในการขบัเคล่ือนธุรกิจ โดยเป็นเจา้ของสิทธิในลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์เคร่ืองหมายการคา้ และช่ือโดเมน Dorothy ประสบ

ความสาํเร็จอยา่งมหาศาลในการประกอบธุรกิจผา่นสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา แต่ความสาํเร็จน้ีเร่ิมสะดุดเม่ือคู่แข่งทางการคา้ในต่างประเทศเร่ิมผลิตรองเทา้ 

ท่ีใหม่กวา่และถูกกวา่ เธอจึงหยดุจ่ายเงินแก่ผูจ้ดัจาํหน่าย (Supplier) ซ่ึงเป็นตน้เหตุท่ีนาํมา 

ซ่ึงการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย และดาํเนินการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

    Dorothy เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ช่ือวา่ “Dorothy’s Ruby Slippers” 

และเป็นเจา้ของรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑร์องเทา้ท่ีมีรูปทรงและการออกแบบเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั ซ่ึงสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้และสิทธิในรูปลกัษณ์ขอผลิตภณัฑไ์ดรั้บ 

ความคุม้ครองแยกต่างหากจากกนัตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ของประเทศ-

สหรัฐอเมริกา (Lanham Act)33

2 เคร่ืองหมายการคา้ภายใตพ้ระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ 

หมายความถึง คาํ ขอ้ความ ช่ือ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย หรือหลายอยา่งรวมกนั ท่ีถูกใช้

                                                 
1Finnegan v. Finnegan, 64 Cal. App. 2d 109 (1944). 
2Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205, 209-10 (2000). 
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โดยบุคคล หรือท่ีเจตนาใชใ้นทางการคา้โดยสุจริต เพื่อท่ีจะระบุช้ีชดัและแยกแยะ 

ความแตกต่างของสินคา้ว่าแตกต่างจากสินคา้ท่ีผลิตและขายโดยบุคคลอ่ืน และเพื่อระบุถึง

แหล่งท่ีมาของสินคา้34

1 ส่วนรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑมิ์ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั-

เคร่ืองหมายการคา้ แต่ศาลสูงไดใ้หค้าํอธิบายไวว้า่ เป็นการออกแบบหรือหีบห่อภาชนะ

บรรจุของผลิตภณัฑท่ี์มีความหมายท่ีสอง (Secondary Meaning) ท่ีเพียงพอจะระบุถึง

แหล่งผลิตและท่ีมาของผลิตภณัฑน์ั้น35

2 

    ในคดี Dorothy ยงัแสดงใหถึ้งแนวทางการบงัคบัคดีของเคร่ืองหมาย

การคา้ (Trademark) และรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์(Trade Dress) ซ่ึงใชก้ระบวนการ

บงัคบัคดีโดยผูพ้ิทกัษท์รัพยเ์ช่นเดียวกบัลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัร ดว้ยลกัษณะของเคร่ืองหมาย  

การคา้ท่ีเป็นทรัพยสิ์นท่ีดาํรงอยูด่ว้ยความนิยม ความมีช่ือเสียง หรือทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่าง 

ของธุรกิจ36

3 เช่น ช่ือทางการคา้ (Trade Name) สายผลิตภณัฑ ์(Product Line) รายนามลูกคา้ 

(Customer List) ทรัพยสิ์นทางธุรกิจ (Business Assets) ศาลอาจอนุญาตใหบ้งัคบัคดีกบั

เคร่ืองหมายการคา้และรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์โดยมิตอ้งโอนทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่าง 

รวมไปดว้ย37

4 

    การบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่าง ๆ สามารถยดึหรืออายดั

ไดโ้ดยผูพ้ิทกัษท์รัพยท่ี์ศาลแต่งตั้งข้ึน โดยผูพ้ิทกัษท์รัพยจ์ะมีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหาร

จดัการทรัพยสิ์นรวมถึงการขายทรัพยสิ์นเพื่อประโยชนแ์ก่ทั้งตวัเจา้หน้ีและลูกหน้ี  

ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไปในทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  

                                                 
115 U.S.C., § 1127. 
2TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 28 (2001); and 

Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, L.P., 423 F.3d 539, 54 (6th Cir. 2005). 
3Professor Moringiello statement in Marshak v. Green, 746 F.2d 927, 929  

(2d Cir. 1984). 
4Money Store v. Harriscope Fin., Inc., 689 F.2d 666, 676 (7th Cir. 1982); Sands, 

Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 956 (7th Cir. 1992); and Topps 

v. Cadbury Stani S.A.I.C., 526 F.3d 63 (2d Cir. 2008). 
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  1.5 มาตรการการประเมนิราคาทรัพย์สินทางปัญญา 

   เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกายงัไม่มีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อการบงัคบัคดีโดยตรง ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาคู่มือการประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง (Intangible Property Valuation Guidelines) ท่ีจดัทาํภายใต้

การกาํกบัดูแลของกรมสรรพากร (Internal Revenue Service--IRS) มาใชเ้ป็นแนวทาง 

ในการศึกษา  

   บทนาํของคู่มือการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง กล่าววา่ คู่มือน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางแก่เจา้พนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่า 

(ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ ผูป้ระเมินมูลค่า) ทั้งในขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา การแกปั้ญหา 

และการรายงานปัญหาท่ีเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง โดยผูป้ระเมิน

มูลค่าตอ้งสามารถประเมินมูลค่าไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลตามแนวทางท่ีกาํหนดในคู่มือน้ี38

1  

   คู่มือดงักล่าว ครอบคลุมถึงทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1) คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

   2) สิทธิบตัร ส่ิงประดิษฐ ์สูตร กระบวนการ การออกแบบ ลวดลาย ความลบั

ทางการคา้ หรือความรู้เชิงปฏิบติั 

   3) ลิขสิทธ์ิ และวรรณกรรม ดนตรีกรรม หรือศิลปกรรม 

   4) เคร่ืองหมายการคา้ ช่ือทางการคา้ หรือส่ิงบ่งช้ีทางการคา้ 

   5) แฟรนไชส์ การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ หรือสัญญา 

   6) วธีิการ โปรแกรม ระบบ กระบวนการ โครงการ การสาํรวจ การศึกษา 

การคาดการณ์ การประมาณการ รายช่ือลูกคา้ หรือขอ้มูลทางเทคนิค 

   นอกจากน้ี ยงัอาจรวมถึงทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกนั

กบัทรัพยสิ์นท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ กล่าวคือ ทรัพยสิ์นท่ีมีไม่ไดมี้มูลค่าจากคุณลกัษณะ

                                                 
1U.S. Internal Revenue Service, Intangible Property Valuation Guidelines 

[Online], available URL: https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-048-005, 2017 

(November, 16). 

https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-048-005
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ทางกายภาพ แต่มาจากคุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการใชส้ติปัญญาในการสร้างทรัพยสิ์น

นั้น (Intellectual Content) 

   คู่มือการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง ไดแ้บ่งขั้นตอนการประเมินมูลค่า

ออกเป็น 3 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ (1) การพฒันา (Developing) (2) การระงบัขอ้พิพาท 

(Resolution) และ (3) การจดัทาํรายงาน (Reporting) 

   ขั้นตอนท่ี 1 การพฒันา (Developing) ขั้นตอนการพฒันาน้ี ตามคู่มือแบ่ง

ออกไปเป็นอีก 6 ขั้นตอนยอ่ย ไดแ้ก่ 

   1) การวางแผน (Planning) ผูป้ระเมินมูลค่าตอ้งมีการวางแผนการประเมินมูลค่า 

โดยหวัหนา้ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งช่วยกาํกบั ตรวจสอบ และใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้ฏิบติังาน

ในทุกขั้นตอน เน่ืองจากคุณภาพของแผนงานจะส่งผลต่อคุณภาพของการประเมินมูลค่า 

   2) การกาํหนดขอบเขต (Identifying) ผูป้ระเมินมูลค่า ควรกาํหนดขอบเขต

ของงานท่ีจาํเป็น โดยระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

    (1) ทรัพยสิ์นท่ีถูกประเมินมูลค่า 

    (2) ผลประโยชน์ท่ีถูกประเมินมูลค่า ซ่ึงรวมถึงรูปแบบของความเป็นเจา้ของ 

สิทธิตามสัญญา หรือสิทธิการใชป้ระโยชน ์ผลประโยชนถู์กจาํกดัแต่เพียงผูเ้ดียวหรือ

หลายคน  

    (3) วนัท่ีประเมินมูลค่า 

    (4) วตัถุประสงคข์องการประเมินมูลค่า 

    (5) วธีิท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 

    (6) คาํแถลงการณ์การประเมินมูลค่า 

    (7) มาตรฐานและนิยามของมูลค่า 

    (8) สมมติฐาน 

    (9) ขอ้จาํกดัและเง่ือนไข 

    (10) ขอ้จาํกดัของขอบเขต 

    (11) ขอ้จาํกดัหรือขอ้ตกลง หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อมูลค่า 

    (12) แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
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   3) การรวบรวมขอ้มูล (Documenting) ผูป้ระเมินมูลค่า ควรไดรั้บขอ้มูลทั้งหลาย

ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจาํเป็นต่อการทาํใหไ้ดง้านท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จผล ผูป้ระเมินมูลค่าควร

เร่ิมตน้ดว้ยการกาํหนดบทนิยามและวเิคราะห์วา่ส่ิงใดก่อใหเ้กิดทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่าง 

เน่ืองจากทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างมากจากหลากหลายรูปแบบ ทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่างท่ีมีคุณค่า

เชิงเศรษฐกิจ ควรจะ 

    (1) มีคุณลกัษณะเฉพาะและมีคาํอธิบายอยา่งเป็นรูปธรรม 

    (2) มีกฎหมายรับรองและคุม้ครอง ซ่ึงอาจรวมเขา้กบัหน่วยทรัพยสิ์น 

ท่ีใหญ่กวา่ได ้

    (3) สามารถใหเ้อกชนเป็นเจา้ของได ้และสามารถจาํหน่าย จ่าย โอน  

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

    (4) สร้างผลประโยชนท์างเศรษฐกิจท่ีสามารถคาํนวณนบัได ้

    (5) มีศกัยภาพในการเพิ่มมูลค่าของทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

การกาํหนดคาํนิยามของทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างอาจกาํหนดตามความหมายท่ีบญัญติัไว้

ในประมวลรัษฎากร (Internal Revenue Code) มาตรา 936 (h) (3) (B) และ Treasury 

Regulation section 1.482-4 (b) 

    ผูป้ระเมินมูลค่า ควรตระหนกัวา่ ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างบางประเภทอาจ

เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ีส่วนมากจะมีการจดทะเบียนเพือ่คุม้ครองสิทธิภายใตก้ฎหมาย

ของสหพนัธรัฐหรือมลรัฐ ซ่ึงอาจมีความเช่ืองโยงมูลค่าได ้

    ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีถูกนาํมาประเมิน ไดแ้ก่ 

    (1) ตน้ทุน วนัท่ี และวธีิการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น 

    (2) วนัท่ีทรัพยสิ์นถูกประเมินมูลค่า 

    (3) การประเมินมูลค่าเพิ่มเติม และวนัท่ีทรัพยสิ์นถูกประเมินมูลค่าเพิ่มเติม 

    (4) ขอ้มูลในสัญญาหรือขอ้บนัทึกความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้การขาย 

หรือการจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีถูกประเมินมูลค่า 

    (5) สภาพเศรษฐกิจของตลาดโดยรวม และตลาดของทรัพยสิ์นท่ีถูกประเมิน

มูลค่า 
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    (6) ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีผูป้ระเมินมูลค่าเห็นวา่ เหมาะสมควรค่าแก่การนาํมา

พิจารณา 

   4) การวเิคราะห์ (Analyzing) ขั้นตอนน้ีเป็นการนาํขอ้มูลทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการประเมินมูลค่ามาวเิคราะห์เพื่อหาผลลพัธ ์ 

    ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อมูลค่าท่ีควรนาํมาใชป้ระกอบการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ 

    (1) การวเิคราะห์เชิงลึกถึงสิทธิและความเส่ียงของผูเ้ป็นเจา้ของ 

    (2) สภาพตลาดช่วงท่ีใกลเ้คียงกบัวนัประเมินมูลค่า 

    (3) ความตอ้งการของตลาดทั้งในระยะส้ันและระยะยาวของทรัพยสิ์น 

ท่ีถูกประเมินมูลค่า 

    (4) ผลกระทบของขอ้จาํกดัดา้นสัญญาหรือดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

    (5) ทรัพยสิ์นท่ีถูกประเมินจาํเป็นตอ้งพฒันาเพิ่มเติมหรือไม่ ถา้จาํเป็น  

ใหค้าํนวณระยะเวลาท่ีทรัพยสิ์นพร้อมเขา้สู่ตลาดดว้ย 

    การวเิคราะห์ถึงธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งพิจารณาประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

    (1) ขอ้เทจ็จริงทั้งหลายในธุรกรรม 

    (2) ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการทาํสัญญาหรือทาํธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงขอ้ตกลง 

เอกสารประกอบ และกาํหนดการ 

    (3) ขอ้กฎหมาย การบญัชี การเงิน ความเห็นทางเศรษฐกิจ และบนัทึก

ขอ้ความ 

    (4) ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และบทบาทของบุคคลเหล่านั้น 

    (5) รูปแบบการจ่ายหรือการรับประโยชน ์

    การวเิคราะห์ขอ้มูลทางธุรกรรม อาจโยงไปถึงทรัพยสิ์นหรือบริการอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมหลกั ซ่ึงควรจะถูกนาํมาพิจารณาร่วมดว้ย 

    การวเิคราะห์ถึงความเส่ียงรูปแบบต่าง ๆ ตอ้งพิจารณาประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

    (1) ความเส่ียงดา้นการวจิยัและพฒันา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จหรือ 

ความลม้เหลวในการวจิยั 

    (3) ความเส่ียงดา้นการผลิต ซ่ึงพิจารณาจากตน้ทุนค่าใชจ่้าย 
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    (4) ความเส่ียงดา้นการตลาด ซ่ึงมีความผนัผวนดา้นตน้ทุน ความตอ้งการ 

และราคา รวมถึงความเส่ียงดา้นการแข่งขนัในตลาด และความเส่ียงในการนาํเสนอ

ผลิตภณัฑใ์หม่ 

    (5) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้บงัคบัภาครัฐ 

    (6) ความเส่ียงดา้นกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น ขั้นตอนทางกฎหมายในการยืน่ขอ

ความคุม้ครองสิทธิในตวัผลิตภณัฑห์รือกระบวนการ 

    วธีิการประเมินมูลค่า มีหลากหลายวธีิ ซ่ึงจะเลือกใชว้ธีิการใดในการประเมิน 

มูลค่านั้นตอ้งข้ึนอยูก่บัวา่วธีิการใดสามารถบ่งช้ีมูลค่าของทรัพยสิ์นนั้นไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 

    ตวัอยา่งของวธีิประเมินมูลค่าพื้นฐานท่ีนาํมาใชก้บัการประเมินมูลค่าของ

ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่าง 

    (1) วธีิการประเมินจากราคาตลาด (Market Based Methods) การประเมิน

มูลค่าตามวธีิน้ี จะอิงกบัราคาขายของทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างท่ีคลา้ยคลึงกนัภายใตเ้ง่ือนไข

ทางการตลาดท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงวธีิการน้ีตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวของตลาดตาม 

ความเป็นจริง เช่น อตัราค่าตอบแทนการใชสิ้ทธิในธุรกรรมท่ีคู่สัญญาต่างเป็นอิสระต่อกนั 

(Arms-Length Transactions) 

    (2) วธีิการประเมินจากตน้ทุน (Cost-Based Methods) การประเมินตามวธีิน้ี 

จะพิจารณาจากตน้ทุนในการผลิตทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างซํ้ า หรือค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

ทรัพยสิ์นนั้นมา (The “Make or Buy” Decision) โดยใชต้น้ทุนในอดีต (Historical Costs) 

หรือตน้ทุนการในการผลิตซํ้ า (Reproduction Costs) ซ่ึงยากต่อการประมาณราคาตลาด

อยา่งเป็นธรรม (Fair Market Value) เน่ืองจากปัญหาท่ีเก่ียวพนักบัความลา้สมยัทางเศรษฐกิจ

หรือศกัยภาพในการคาํนวณรายไดใ้นอนาคต 

    (3) วธีิการประเมินจากรายได ้(Income-Based Methods) วธีิการประเมินน้ี 

ใหค้วามสาํคญักบัความสามารถในการหารายไดข้องทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่าง ซ่ึงประเมิน

มูลค่าไดจ้ากมูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีไดรั้บตลอด

ช่วงอายขุองทรัพยสิ์น วธีิการน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการประมาณการ รายไดใ้นอนาคต 

ระยะเวลาในการหารายได ้และความเส่ียงท่ีอาจกระทบกบัรายไดท่ี้คาดการณ์ไว ้
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ส่วนมากแลว้มกัคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั (Net Present Value--NPV) ดว้ยวธีิการคาํนวณ

กระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow Method) 

    (4) วธีิ Monte Carlo วธีิการน้ีคลา้ยคลึงกบัวธีิการคาํนวณกระแสเงินสดคิดลด 

ต่างกนัตรงท่ีวธีิน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการวเิคราะห์ความเป็นไปได ้(Probability) โดยอาศยั

ขอ้มูลทางสถิติในการประมาณการมูลค่า 

    (5) วธีิ Option Valuation Methods นาํมาปรับใชก้บัทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง 

ท่ีมีช่วงชีวิตยาวและมีความเส่ียงสูง โดยมีค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้สูง แต่การคืนทุน 

ตอ้งอาศยัระยะเวลานาน 

    ผูป้ระเมินควรทาํการวิเคราะห์เชิงลึกวา่วธีิการประเมินมูลค่าวธีิใดท่ีเหมาะสม 

แก่ทรัพยสิ์นท่ีถูกนาํมาประเมิน และควรใหเ้หตุผลท่ีเลือกใชว้ธีิการน้ี รวมถึงเหตุผล 

ท่ีไม่เลือกใชว้ธีิการอ่ืน 

    ผูป้ระเมินควรตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของวธีิการประเมินมูลค่า ซ่ึงมา

จากสมมติฐานทั้งหลายท่ีตั้งข้ึนและตวัแปรท่ีใช ้รวมถึงแผนการ อตัราคิดลด และอาย ุ

ท่ีเหลืออยูข่องทรัพยสิ์น 

    ทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่างบางอยา่ง ตอ้งพิจารณาถึงการวจิยัและพฒันา  

การออกแบบผลิตภณัฑ ์การผลิต กระบวนการผลิตและวศิวกรรม การสกดั การประกอบ 

การซ้ือและบริหารจดัการวตัถุดิบ การตลาดและการกระจายสินคา้ การบญัชี การเงิน 

กฎหมายและการบริการจดัการ ขอ้มูลเหล่าน้ีควรนาํมาเป็นส่วนหน่ึงขอตน้ทุนใน 

การประเมินมูลค่าดว้ย  

    ผูป้ระเมินมูลค่าควรระบุถึงทรัพยสิ์นท่ีนาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบ หากเป็น 

ไปไดค้วรระบุถึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาเลือกทรัพยสิ์นท่ีนาํมาเปรียบเทียบ มาตรฐาน

ของการเปรียบเทียบโดยทัว่ไปจะพิจารณาถึงมุมมองการใชป้ระโยชน ์เง่ือนไขในสัญญา 

ความเส่ียง เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ และทรัพยสิ์นหรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ทรัพยสิ์น 

ท่ีนาํมาใชเ้ปรียบเทียบควร 

    (1) ถูกนาํมาใชก้บัผลิตภณัฑห์รือกระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกนั ในอุตสาห-

กรรมหรือตลาดเดียวกนั 
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    (2) มีศกัยภาพในการสร้างประโยชนค์ลา้ยกนั โดยวดัจากมูลค่าปัจจุบนั 

(Net Present Value) ของผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนจริง รวมถึงมูลค่าทุนท่ีนาํมาลงทุน 

ค่าใชจ่้ายตั้งตน้ และความเส่ียงท่ีอาจไดรั้บ 

    (3) มีเง่ือนไขคลา้ยกนั เช่น สิทธิในการใชป้ระโยชน ์สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว 

ขอ้จาํกดัทางภูมิศาสตร์ ระยะเวลา สิทธิในการรับเทคโนโลยท่ีีพฒันาข้ึน (Grant-Back 

Rights) และการใชง้าน 

    (4) อยูใ่นระดบัการพฒันาเดียวกนั และ มีเอกลกัษณ์อยา่งเดียวกนั 

    วธีิการประเมินจากราคาตลาด ควรพิจารณาถึง 

    (1) การเคล่ือนไหวของตลาดตามจริงท่ีเก่ียวโยงกบัทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง 

ท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 

    (2) การทาํธุรกรรมในอดีตของทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 

    (3) ราคาของทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 

    (4) ธุรกรรมระหวา่งคู่สัญญาท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

    วธีิการประเมินจากตน้ทุน เร่ิมจากการคาํนวณหาตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิต

ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างซํ้ า โดยใชว้ธีิคาํนวณจากตน้ทุนในอดีตท่ีผา่นมา โดยมี 

การปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยั 

    วธีิการประเมินจากรายได ้ตอ้งพิจารณาถึง 

    (1) ความสามารถในการสร้างรายไดข้องทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างท่ีนาํมา

ประเมิน และการคาดการณ์ถึงกระแสรายไดใ้นอนาคต 

    (2) อายท่ีุเหลืออยูข่องทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง อายใุนการหาประโยชน ์

เชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวงจรชีวติของผลิตภณัฑ ์คือ เกิดข้ึน (Introduction) เติบโต 

(Growth) สมบูรณ์ (Maturity) และส้ินไป (Decline) 

    (3) ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการไดรั้บผลประโยชน ์โดยคาํนวณจาก

อตัราคิดลด ซ่ึงสะทอ้นถึงโอกาส ตน้ทุนส่วนทุน ภาวะเงินเฟ้อ สภาพคล่อง ดอกเบ้ีย 

และเบ้ียประกนัความเส่ียง 

    ผลลพัธ์สุดทา้ยของการประเมินมูลค่า ควรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชว้ธีิการ 

ท่ีเหมาะสม ความซ่ือตรงและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ ทาํให้
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ผูอ่้านคลอ้ยตามความเห็นของผูป้ระเมินมูลค่าได ้อีกทั้งผูป้ระเมินควรแน่ใจวา่ผลลพัธ์  

ท่ีเกิดข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัวธีิการท่ีใช ้ควรเขียนถึงขอ้สันนิษฐานทั้งหมด ขอ้จาํกดั 

ความเห็นและสรุปผล 

   5) การจดัทาํรายงาน (Workpapers) รายงานควรบนัทึกถึงขั้นตอนท่ีใชใ้น 

การประเมิน เทคนิคท่ีใช ้และแสดงพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้เทจ็จริงและขอ้สรุปไว้

ในรายงานฉบบัสมบูรณ์ ผูป้ระเมินตอ้งกรอกขอ้มูลการปฏิบติังานตามแบบฟอร์ม Form 

9984, Examining Officer’s Activity Record ซ่ึงตอ้งระบุถึง 

    (1) ขั้นตอนการประเมินผล และระยะเวลา 

    (2) ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ช่ือ เบอร์โทรศพัท ์สังกดั ความรับผดิชอบ เป็นตน้ 

    (3) เอกสารท่ีก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในขั้นตอนการตรวจสอบ 

   6) การตรวจสอบ (Reviewing) ในการตรวจสอบการประเมินมูลค่า ผูป้ระเมิน 

มูลค่าควรใหค้วามเห็นท่ีเพียงพอและเหมาะสมไวใ้นรายงาน และตอ้งเปิดเผยถึงกระบวนการ 

ตรวจสอบท่ีนาํมาใช ้

    ผูป้ระเมินมูลค่าควร 

    (1) ระบุความเห็นและขอ้สรุปของผูป้ระเมิน รวมถึงวตัถุประสงคข์อง 

การตรวจสอบ 

    (2) ระบุรายงานท่ีตอ้งตรวจสอบ ทรัพยสิ์นท่ีถูกประเมิน วนัท่ีทาํการประเมิน 

และวนัท่ีทาํการตรวจสอบ 

    (3) ระบุขอบเขตของกระบวนการตรวจสอบ 

    (4) ตดัสินความสมบูรณ์ของรายงานภายใตก้ารตรวจสอบ 

    (5) ตดัสินความเพียงพอและความเก่ียวขอ้งของขอ้มูล และความเหมาะสม

ในการปรับใชข้อ้มูล 

    (6) ตดัสินความเหมาะสมของวธีิท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่า เทคนิคท่ีใช ้

และหาเหตุผลสาํหรับการไม่เห็นดว้ยกบัวธีิการประเมินวธีิอ่ืน 

    (7) ตดัสินถึงความเหมาะสมและความมีเหตุมีผลในการวเิคราะห์ การให้

ความเห็น และบทสรุปในรายงานภายใตก้ารตรวจสอบ 
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หากไม่เห็นดว้ยกบัรายงานท่ีตรวจสอบ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองขอ้สันนิษฐาน วธีิการประเมิน

มูลค่า หรือบทสรุป ผูป้ระเมินมูลค่าควรนาํเสนอขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติม หาขอ้มูล และวเิคราะห์

เพื่อหามูลค่าท่ีเหมาะสมสาํหรับทรัพยสิ์นท่ีนาํมาประเมิน 

   ขั้นตอนท่ี 2 การระงบัขอ้พิพาท (Resolution) เม่ือตรวจสอบพบเจอปัญหา  

ผูป้ระเมินมูลค่าตอ้งพยายามระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้โดย

พิจารณาจากขอ้เทจ็จริงทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งรอบดา้น การปฏิบติังานอยา่งน่าเช่ือถือของ 

ผูป้ระเมินมูลค่าจะช่วยแกไ้ขปัญหา โดยมิตอ้งนาํเขา้สู่กระบวนพิจารณาความในศาล  

   ในการหาบทสรุปหรือผลลพัธ์ของการประเมินมูลค่า ผูป้ระเมินมูลค่าตอ้งมี

ขอ้มูลอยา่งครบถว้น และทาํการตดัสินใจอยา่งผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพนั้นโดยอา้งอิงจาก

ขอ้มูลทั้งหลายท่ีมี แต่หากผูป้ระเมินมูลค่ามีขอ้มูลไม่ครบถว้น กย็งัไม่ควรทาํการตดัสินใจ

จนกวา่จะไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ผูป้ระเมินมูลค่า

ตอ้งสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ภายใตคุ้ณธรรมในการประกอบวชิาชีพ โดย

ปราศจากอคติ ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดเป็นพิเศษ และไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น 

   ขั้นตอนท่ี 3 การจดัทาํรายงาน (Reporting) ผูป้ระเมินมูลค่าควรจดัทาํรายงานถึง

ส่ิงท่ีไดค้น้พบจากการประเมินมูลค่า วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัทาํรายงานผลการประเมิน

มูลค่ากเ็พื่อโนม้นา้วใหผู้อ่้านเห็นดว้ยกบัผลลพัธ์ท่ีปรากฏในรายงาน โดยรายงานควรระบุ

ขอ้มูลท่ีจาํเป็นทั้งหมดเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงกระบวนการวิเคราะห์ท่ีใชใ้นการประเมิน

มูลค่า และแสดงถึงท่ีมาของผลลพัธ์นั้น ควรระบุวธีิการท่ีใชใ้นการประเมิน เหตุผล 

ท่ีเลือกใชว้ธีิการนั้น รวมถึงระบุเอกสารอา้งอิงท่ีสนบัสนุนผลการประเมินนั้นดว้ย  

   การเขียนรายงานควรระบุใหค้รบทุกขั้นตอนท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ทั้งน้ี 

กเ็พื่อเป็นการใหเ้หตุผลสนบัสนุนขอ้สันนิษฐาน บทวเิคราะห์ และผลลพัธ์ท่ีจดัทาํโดย 

ผูป้ระเมินมูลค่า 

   ในตอนทา้ยของรายงาน ควรมีการเขียนคาํรับรอง (Statement) ทาํนอง ดงัน้ี 

   “ดว้ยความรู้และความเช่ืออยา่งท่ีสุดของขา้พเจา้ ขอ้ความในรายงานฉบบัน้ี 

เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ การวเิคราะห์ ความเห็น และบทสรุปทั้งหลาย 

ในรายงานฉบบัน้ี ถูกจาํกดัอยูภ่ายใตข้อ้สันนิษฐานและเง่ือนไขจาํกดั ขา้พเจา้มิไดมี้

ผลประโยชนท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นท่ีถูกนาํมาประเมิน และมิไดมี้ผลประโยชนส่์วนตวั
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กบัคู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าตอบแทนของขา้พเจา้มิไดข้ึ้นอยูก่บัผลลพัธ์ท่ีเกิดจากวเิคราะห์ 

การใหค้วามเห็น และบทสรุปตามรายงาน  

   บทวเิคราะห์ ความเห็น บทสรุปของขา้พเจา้ไดถู้กพฒันาข้ึน โดยมี 

ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมินมูลค่าของกรมสรรพากร”  

   1.5.1 การขายทรัพยสิ์นทางปัญญา 

    1.5.1.1 การขายโดยผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver’s Sale) เม่ือผูพ้ิทกัษท์รัพย์

ไดรั้บสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญามาไวใ้นมือ กจ็ะเร่ิมเขา้สู่กระบวนการขายทอดตลาด

ภายใตห้ลกัความเป็นธรรมทางกฎหมาย (Principle of Equity) ซ่ึงเป็นกระบวนการจาํหน่าย

ทรัพยท่ี์มีลกัษณะพิเศษ มิไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละกระบวนการตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

กระบวนการขายโดยผูพ้ิทกัษท์รัพยต์อ้งเร่ิมจากการขอคาํยนืยนัจากศาลใหอ้อกคาํส่ังขาย 

ซ่ึงในคาํสั่งขาย ตอ้งประกอบดว้ย ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

      1) คาํวนิิจฉยัของศาลท่ียนืยนัการขาย 

      2) อธิบายถึงทรัพยสิ์นท่ีถูกนาํออกขาย 

      3) ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการขาย 

      4) ระบุเวลา สถานท่ี และเง่ือนไขของการขาย 

      5) คาํสั่งใหผู้พ้ิทกัษท์รัพยร์ายงานการขายต่อศาล เก่ียวกบั

ทรัพยสิ์น เงินทุน หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

      การขายโดยผูพ้ิทกัษท์รัพย ์มิไดห้า้มเจา้หน้ีตามคาํพิพากษา 

ในการเขา้ร่วมแข่งขนัประมูล เน่ืองดว้ยการขายดงักล่าวเป็นการแข่งขนัประมูลแบบ 

เปิดกวา้ง และเป็นการขายโดยผูพ้ิทกัษท์รัพยใ์นฐานะท่ีเป็นเจา้พนกังานของรัฐ39

1 ดงันั้น 

เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาอาจเดินออกจากศาลพร้อมกบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา

ในมือ 

      การขายโดยผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver’s Sale) และการขาย 

โดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน (Sheriff’s Execution Sale) มีความแตกต่างกนั  

                                                 
1Cal. Civ. Proc., § 701.590 (a). 
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      ผูพ้ิทกัษท์รัพยป์ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเจา้พนกังานศาล เน่ืองจาก

ไดรั้บอาํนาจจากการแต่งตั้งของศาล จึงเป็นการขายโดยกระบวนการของศาลภายใต ้

การควบคุมและกาํกบัดูแลจากศาล มิไดใ้ชห้ลกัเกณฑห์รือขั้นตอนการขายตามกฎหมาย 

ในทางตรงกนัขา้ม เจา้พนกังานทอ้งถ่ินปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเจา้พนกังานบงัคบัคดีตาม

กฎหมาย ไม่ใช่เคร่ืองมือหรือเจา้พนกังานของศาล เน่ืองจากไดรั้บอาํนาจจากหมายบงัคบั

คดีและกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบงัคบัคดี มิไดม้าจากอาํนาจของศาล 

จึงเป็นการขายโดยกระบวนการบงัคบัคดีภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนตามกฎหมาย 

   1.5.2 การขายทรัพยภ์ายใตม้าตรา 363  

    กระบวนการขายทรัพยภ์ายใต ้มาตรา 363 เป็นกระบวนการขายทรัพยสิ์น

ของลูกหน้ีในกระบวนการลม้ละลาย มีช่ือเรียกโดยทัว่ไปวา่ “363 Sales” โดยก่อนท่ีศาล

จะรับรองแผนฟ้ืนฟูกิจการ อาจเขา้สู่กระบวนการขายทรัพยภ์ายใต ้มาตรา 363 ซ่ึงจะรวดเร็ว

กวา่การขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีผา่นแผนฟ้ืนฟูกิจการ การขายภายใต ้มาตรา 363 มกัจะ

เร่ิมตั้งแต่เขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย ลกัษณะเด่นของการขายภายใต ้มาตรา 363 คือ ผูซ้ื้อ 

จะไดรั้บทรัพยสิ์นท่ี Free and Clear กล่าวคือ ปราศจากภาระติดพนัใด ๆ เหนือทรัพยสิ์นนั้น 

ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อเจา้หน้ีเช่นกนั การขายภายใต ้มาตรา 363 ถูกนาํไปใช้

กบัการขายทรัพยสิ์นทางปัญญาในหลายคดี ยกตวัอยา่งเช่น คดี Nortel Networks Inc.  

ท่ีเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายในเขตศาล Delaware โดยในคดีน้ี Google ไดย้ืน่ขอ้เสนอ

ราคา Stalking Horse Bid ท่ี 900 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นราคาตั้งตน้ในการประมูล

ขายทอดตลาดสิทธิบตัรเก่ียวเน่ืองกบัเทคโนโลยขีอง Nortel1 หรือคดี BCBG Max Azria 

ท่ีเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายในเขตศาล New York โดยในคดีน้ี Marquee Brands และ 

Global Brands Group Holding ไดย้ืน่ขอเสนอราคา Stalking Horse Bid ท่ี 168 ลา้นดอลลาร์-

                                                 
1Pete Brush, Google Agrees to Bid $900M For Nortel [Online], available 

URL: https://www.law360.com/articles/236658/google-agrees-to-bid-900m-for-nortel-

patents, 2011 (April, 4). 
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สหรัฐ เพื่อเป็นราคาตั้งตน้ในการประมูลขายทอดตลาดทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัสินคา้ประเภทเส้ือผา้41

1 

    กระบวนการและขั้นตอนการขายทรัพยสิ์นภายใต ้มาตรา 363 จะถูก

ตรวจสอบและไดรั้บการรับรองจากศาล และศาลจะออกคาํสั่งเผือ่ปลดภาระติดพนัใด ๆ 

เหนือทรัพยสิ์นนั้น ผูท่ี้สนใจในทรัพยสิ์นของลูกหน้ีสามารถเขา้ทาํขอ้ตกลงกบัผูข้ายและ

กลายเป็น Stalking Horse Bidder ในการขายทอดตลาดซ่ึงเป็นช่ือเรียกตามบทบญัญติั 

มาตรา 363 การเขา้ทาํสัญญา Stalking Horse Agreement จะถูกนาํมาใชเ้ป็นราคาพื้น 

หรือราคาตั้งตน้ (Floor Price) ในกระบวนการขายทอดตลาด 

    การขายภายใต ้มาตรา 363 ตอ้งทาํขอ้ตกลงเก่ียวกบัระยะเวลาการบอก

กล่าวก่อนเร่ิมการประมูล เง่ือนไขของผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประมูลคนอ่ืน ราคาขั้นตํ่าเพื่อเสนอ 

ราคาต่อจากราคาเร่ิมตน้ของ Stalking Horse Initial Bid รวมถึงค่าปรับในกรณีท่ีไม่สามารถ 

ซ้ือขายไดต้ามสัญญา ในการท่ีจะเป็นผูซ้ื้อตาม Stalking Horse ตอ้งทาํการติดต่อกบัผูข้าย

และทาํแผนการตรวจสอบและประเมินทรัพยสิ์น (Due Intelligence) ใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อน

ผูเ้สนอซ้ืออ่ืน โดยผูซ้ื้อตาม Stalking Horse Agreement ตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจ

เสนอราคาสูงเกินควร (Overbid) เม่ือเทียบกบัการเขา้ร่วมแข่งขนัประมูลขายทอดตลาด

ตามปกติ 

    การขายเป็นไปแบบตรงไปตรงมา ลูกหน้ีหรือผูข้ายตอ้งทาํการโฆษณา

ทรัพยสิ์นเพื่อใหผู้ซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพทาํการเสนอราคาแก่ผูข้าย ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอซ้ือหลายคน 

ใหลู้กหน้ีเป็นผูเ้ลือกวา่ขอ้เสนอของคนใดดีสุดและเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเป็น Stalking Horse 

Bidder เม่ือทราบถึงตวัผูซ้ื้อท่ีแน่นอนแลว้ขั้นตอนต่อไป คือ การเจรจาถึงเง่ือนไขของ 

การขายภายใตส้ัญญา เม่ือเจรจาขอ้ตกลงกนัไปแลว้ ใหลู้กหน้ียืน่คาํร้องต่อศาลลม้ละลายให้

รับรองการขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีผา่นการขายทอดตลอดต่อไป ภายใตก้าระบวนการ

และเง่ือนไขการประมูลท่ีกาํหนดในสัญญา Stalking Horse เม่ือศาลรับรองกระบวนการ

ประมูลขายทอดตลาด ลูกหน้ีตอ้งทาํหนงัสือบอกกล่าวไปยงับรรดาเจา้หน้ีทั้งหลายและ

ผูเ้ขา้ร่วมประมูล เม่ือการประมูลส้ินสุดลง ลูกหน้ีจะทาํการเลือกราคาท่ีสูงท่ีสุดและดีท่ีสุด

                                                 
1Brush, ibid. 
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ในการประมูลขายทอดตลาด ถา้ไม่มีราคาใดท่ีดีกวา่ราคาท่ีเสนอโดย Stalking Horse 

Bidder ใหถื้อวา่การประมูลขายทอดตลาดถูกยกเลิกและให ้Stalking Horse Bidder เป็น 

ผูช้นะการประมูลทนัที เม่ือไดผู้ช้นะการประมูลแลว้ ลูกหน้ีตอ้งยืน่ขอคาํรับรองการขาย

จากศาลลม้ละลายโดยแสดงถึงเหตุผลเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมท่ีตอ้งขายทรัพยสิ์นนั้น โดย

เจา้หน้ีและผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถทาํขอ้โตแ้ยง้ไดห้ากเห็นวา่ การขายทรัพยสิ์นไม่ถูกตอ้ง

เหมาะสม เช่น ราคาตํ่าเกินไป เป็นตน้ 

 

2. สหราชอาณาจักร 

 

  2.1 ระบบกฎหมายของประเทศองักฤษ 

   ประเทศองักฤษ เป็นประเทศท่ีคิดคน้และพฒันาระบบกฎหมาย Common Law 

หรือกฎหมายแบบจารีตประเพณีมาตั้งแต่สมยัอดีตกาล โดยเร่ิมจากนาํจารีตประเพณีหรือ

ธรรมเนียมปฏิบติัท่ีปฏิบติักนัในทอ้งถ่ินมาใชเ้ป็นหลกัเกณฑต์ดัสินคดีท่ีเกิดข้ึนในศาล 

เม่ือมีการตดัสินคดีแลว้ ทอ้งถ่ินนั้นกต็อ้งยอมรับหรือปฏิบติัตาม แต่จารีตประเพณีหรือ

ธรรมเนียมในแต่ละทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั ต่อมาในศตวรรษท่ี 13 จึงไดมี้การพฒันา

เป็นระบบเดียวกนัภายใตก้ฎเกณฑท่ี์ศาลกาํหนดข้ึน  

   ในศตวรรษท่ี 15 ระบบกฎหมายจารีตประเพณีไดพ้ฒันามาถึงขีดสุด จนไม่

สามารถพฒันาไดท้นัความเปล่ียนแปลงของสังคม อาจมาจากเหตุท่ีวา่ ศาลคอมมอนลอว์

มีกระบวนการท่ีเคร่งครัดและขอ้จาํกดัท่ีมากจนเกินไป คู่ความท่ีไม่ไดรั้บการเยยีวยาจาก

ศาลคอมมอนลอวเ์ท่าท่ีควรจึงไปร้องขอความเป็นธรรมและคาํตดัสินจาก ลอร์ดชาน- 

เซลเลอร์ (Lord Chancellor) ซ่ึงเป็นราชเลขานุการของพระมหากษตัริย ์เพื่อใหไ้ดรั้บ 

การเยยีวยาความเดือดร้อนเสียหายท่ีเกิดข้ึน เม่ือลอร์ดชานเซลเลอร์ ไดมี้บทบาทใน 

การตดัสินคดี นานปีเขา้จึงไดพ้ฒันากลายเป็นหลกั Equity หรือหลกัความเป็นธรรมทาง

กฎหมาย เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความยติุธรรมแก่ประชาชนและสังคม และถูกนาํไปใชใ้นศาลพิเศษ 

เรียกวา่ “ศาลชานเซอรี” (Court of Chancery)  

   แมป้ระเทศองักฤษในขณะนั้นมีศาลทั้งศาลคอมมอนลอวแ์ละศาลชานเซอรี 

แต่ทั้งสองศาลไม่มีอาํนาจเตม็ท่ี เน่ืองจากศาลคอมมอนลอวไ์ม่มีอาํนาจในการส่ังหา้ม 
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การกระทาํใด ๆ โดยเฉพาะ ส่วนศาลชานเซอรีกไ็ม่มีอาํนาจส่ังใหช้ดใชค้วามเสียหายได ้

หากคู่ความตอ้งการไดรั้บความเยยีวยาจากศาลไหนตอ้งยืน่ฟ้องต่อศาลนั้น คู่ความคนเดียว

จึงตอ้งยืน่เร่ืองถึงทั้งสองศาล ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากและอุปสรรคในการพิจารณาคดี  

ดว้ยเหตุน้ีจึงไดมี้การปฏิรูปศาลข้ึนในศตวรรษท่ี 19 โดยการตรากฎหมาย Judicature Act 

เพื่อใหอ้าํนาจแก่ศาลในองักฤษทุกศาลสามารถตดัสินคดีโดยใชท้ั้งหลกั Common Law 

และ Equity รวมดว้ยกนัได ้การหลอมรวมหลกักฎหมายทั้งสองหลกัน้ีมิไดก่้อใหเ้กิด

ปัญหาในทางปฏิบติั เน่ืองจากหลกักฎหมายทั้งสองมิไดข้ดัหรือแยง้กนั หลกั Equity 

เพียงช่วยส่งเสริมหลกักฎหมาย Common Law ใหส้มบูรณ์ข้ึนเท่านั้น42

1 เห็นไดว้า่ บ่อเกิด

ของกฎหมายในระบบจารีตประเพณี คือ แนวคาํพพิากษาของศาลคอมมอนลอวแ์ละ 

ศาลชานเซอรี จึงอาจกล่าว ไดว้า่ คาํพิพากษาสร้างกฎหมาย (Judge Made Laws) โดยอาศยั

การพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงและคาํตดัสินในคดีก่อนมาเป็นบรรทดัฐานในคดีปัจจุบนั  

   ประเทศองักฤษยงัคงยดึถือแนวคาํพิพากษาเป็นบรรทดัฐานจนมาช่วงศตวรรษ

ท่ี 19 กเ็ร่ิมไดรั้บแนวคิดในการตรากฎหมายลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนยิง่ข้ึน เน่ืองจาก

สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหม่ไม่สามารถนาํแนวคาํพิพากษามาปรับใชไ้ดใ้นทุกกรณี จึงไดมี้

การตรากฎหมายลายลกัษณ์อกัษรออกมาเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยา่งเร่งด่วน

ในฐานะกฎหมายลาํดบัรอง กล่าวคือ หากมิไดมี้คาํพิพากษาท่ีนาํมาใชป้รับแก่คดีได ้จึงค่อย

ไปพิจารณาบทบญัญติักฎหมายลายลกัษณ์อกัษร เพื่อมาอุดช่องวา่งของคดีท่ีเกิดข้ึน43

2 

   การท่ีประเทศองักฤษ อยูใ่นสหภาพยโุรปจึงไดรั้บอิทธิพลจากระบบกฎหมาย-

ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งมาก เน่ืองจากประเทศในสหภาพยโุรปส่วนใหญ่อยูภ่ายใตร้ะบบ-

กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร แมปั้จจุบนั ประเทศองักฤษไดข้อถอนตวัจากการเป็นสมาชิก

ในสหภาพยโุรปแลว้ แต่กย็งัอยูใ่นขั้นตอนของการดาํเนินการเท่านั้น นอกจากน้ี  

                                                 
1ณฐัพงศ ์โปษกะบุตร และพรชยั สุนทรพนัธุ์, คาํบรรยายวชิาหลกักฎหมายเอกชน 

(LW 102), พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2542), 

หนา้ 47-56.  
2Frederick G. Kempin, Historical Introduction to Anglo-American Law in a 

Nutshell, 2d ed. (St. Paul, Minn: West, 1973), p. 77. 
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กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศองักฤษ (United Kingdom Intellectual Property 

Office--UKIPO) ยงัออกมายนืยนัวา่ ระบบของทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศองักฤษ 

จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการถอนตวัจากสหภาพยโุรปในคร้ังน้ี กฎหมายทรัพยสิ์นทาง

ปัญญายงัคงยดึหลกัเดียวกนักบั EU Directives และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเคยไดรั้บ 

ความคุม้ครองทัว่ทั้งสหภาพยโุรป ยงัคงมีอยูต่่อไป44

1  

 

  2.2 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ไป 

   การบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทัว่ไปของลูกหน้ี จะทาํโดยการออกหมายบงัคบัคดี 

(Writs and Warrants of Control) ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด เน่ืองจาก 

ความเรียบง่ายและตรงไปตรงมา เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาสามารถขอออกหมายบงัคบัคดี

กบัเจา้พนกังานของศาลตามขั้นตอนทางเอกสารและเสียค่าธรรมเนียม ซ่ึงหมายบงัคบัคดี 

(Writs of Control) ท่ีออกโดย High Court จะใหอ้าํนาจแก่ High Court Enforcement Officer 

และหมายบงัคบัคดี (Warrants of Control) ท่ีออกโดย County Court จะใหอ้าํนาจแก่ Bailiff 

ในการเขา้ควบคุมกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีและดาํเนินการขายทรัพยสิ์นเพื่อนาํเงินมา

ชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา45

2 ซ่ึงกระบวนการในการเขา้ควบคุมกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีก่อนนาํออกขาย (High Court Enforcement Officer หรือ Bailiff)  

มี 3 ขั้นตอนหลกั คือ 

   1) ทาํหนงัสือบอกกล่าวไปยงัลูกหน้ี 

   2) เขา้ไปในสถานท่ีตั้งทรัพยสิ์นและเขา้ควบคุมทรัพยสิ์น และ/หรือ ทาํสัญญา

เขา้ควบคุมทรัพยสิ์น 

   3) ทาํหนงัสือบอกกล่าวถึงรายการทรัพยสิ์น 

                                                 
1UK Intellectual Property Office, IP and BREXIT: The Facts [Online], available 

URL: https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts , 2017 (November, 16). 
2Practical Law Dispute Resolution Team, Enforcing a Money Judgment by 

Taking Control of Goods with Writs and Warrants of Control [Online], available 

URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-380-9649, 2017 (November 16). 

https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-380-9649
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   การบงัคบัคดีโดยการออกหมายบงัคบัคดีไม่สามารถนาํมาปรับใชก้บัทรัพยสิ์น

ทางปัญญาได ้เน่ืองจากลกัษณะของทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่าง 

ไม่สามารถจบัตอ้งได ้เจา้พนกังานบงัคบัคดีจึงไม่สามารถเขา้ไปควบคุมทรัพยสิ์นตาม

วธีิการปกติ การบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงตอ้งใชเ้ป็นวธีิบงัคบัคดีทางเลือก  

ซ่ึงเป็นวธีิการบงัคบัคดีแบบพิเศษท่ีเรียกวา่ Appointment of a Receiver หรือการแต่งตั้ง 

ผูพ้ิทกัษท์รัพย์46

1 

   อาํนาจของศาลในการแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยก์าํหนด โดย Senior Courts Act 1981 

มาตรา 37 (1) ซ่ึงบญัญติัวา่ “The High Court may by Order (whether Interlocutory or Final) 

Grant an Injunction or Appoint a Receiver in all Cases in which It Appears to the Court to 

be Just and Convenient to Do so.” บทบญัญติักฎหมายดงักล่าวไดใ้หอ้าํนาจแก่ศาล 

ในการแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยไ์ดใ้นทุกคดีหากปรากฏวา่ เป็นไปเพื่ออาํนวยความสะดวก

และความยติุธรรม47

2 ซ่ึงศาลมกัจะนาํมาใชก้ต่็อเม่ือวิธีการบงัคบัคดีตามหมายบงัคบัคดี 

ไม่สามารถนาํมาปรับใชไ้ดห้รือเป็นการยุง่ยากเกินสมควร48

3  

   กระบวนการในการแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยร์วมถึงขั้นตอนการบงัคบัคดีโดย 

ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์อง Civil Procedure Rules Part 69 โดยศาลสามารถ

แต่งตั้งผูพ้ทิกัษท์รัพยไ์ดต้ั้งแต่ก่อนการพิจารณา ขณะพิจารณา หรือแมก้ระทัง่มีคาํพิพากษา 

แลว้ คุณสมบติัของผูพ้ิทกัษท์รัพยมิ์ไดมี้กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ เพียงแต่ตอ้งมีความเท่ียงธรรม 

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นลม้ละลายท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ 

(Licensed Insolvency Practitioner) ซ่ึงศาลจะพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยคาํนึงถึง

                                                 
1Thomson Reuters Practical Law, Enforcing a Money Judgment: An Overview 

[Online], available URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-386-5370, 2017 

(November, 16). 
2Senior Courts Act 1981, Section 37 (1). 
3Merchant International Company Ltd v Naftogaz [2015] EWHC 1930 (Comm). 
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ผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย49

1 การแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver) ตามวธีิการน้ี

มีความแตกต่างจากการแต่งตั้งเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์(Official Receiver) ในคดีลม้ละลาย

ท่ีตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐเท่านั้น 

   ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูพ้ิทกัษท์รัพย ์มิไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเจา้พนกังานของ

รัฐ แต่จะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นเจา้พนกังานของศาล อาํนาจและหนา้ท่ีของผูพ้ิทกัษ-์

ทรัพยจ์ะถูกกาํหนดอยูใ่นคาํสั่งแต่งตั้งจากศาล หนา้ท่ีโดยทัว่ไป คือ การรวบรวมทรัพยสิ์น

ของลูกหน้ี ขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ี และนาํส่งแก่ศาล โดยศาลจะกาํหนดแนวทางและ

กรอบเวลาใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามคาํสั่ง การแทรกแซงการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูพ้ิทกัษท์รัพย์

จึงเป็นการหม่ินอาํนาจศาล 

  

  2.3 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย (Insolvency 

Proceedings) 

   2.3.1  กระบวนการชาํระหน้ีโดยสมคัรใจ (Individual Voluntary Arrangements--

IVA หรือ Company Voluntary Arrangements--CVA)  

    การเขา้สู่กระบวนการชาํระหน้ีโดยสมคัรใจ เป็นกระบวนการลม้ละลาย

ทางเลือก ท่ีใหโ้อกาสแก่ลูกหน้ีทาํขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีเก่ียวกบัการชาํระหน้ี โดยจะทาํ

ขอ้ตกลงก่อนหรือหลงัมีคาํพิพากษาลม้ละลายกไ็ด ้หากลูกหน้ีเป็นบุคคลธรรมดาจะเรียกวา่ 

Individual Voluntary Arrangements (IVA) ซ่ึงอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์อง Insolvency Act 

1986 Part VIII มาตรา 252-263 ผูมี้อาํนาจยืน่ขอเขา้สู่กระบวนการ IVA คือ ตวัลูกหน้ีเอง 

หรือทรัสตี (Trustee) ซ่ึงตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้หน้ีทั้งหลายดว้ย50

2 ส่วนกรณีลูกหน้ี

เป็นนิติบุคคล จะเรียกวา่ Company Voluntary Arrangements (CVA) ผูมี้อาํนาจยืน่ขอเขา้

สู่กระบวนการ CVA ไดแ้ก่ กรรมการบริษทั (Directors) ในกรณีท่ียงัมิไดมี้คาํพิพากษา

                                                 
1Government of the United Kingdom, Court Appointed Receiver [Online], 

available URL: https//:www.insolvencydirect.bis.gov.uk/technicalmanual/Ch 49-60/  

Chapter %2056-2/ Part %205/ Part %205. htm, 2013 (October, 10). 
2Insolvency Act 1986, Section 379 ZA. 

https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/technicalmanual/Ch49-60/%20Chapter%2056-2/Part%205/Part%205.htm
https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/technicalmanual/Ch49-60/%20Chapter%2056-2/Part%205/Part%205.htm


 77 

ใหล้ม้ละลาย หรือผูบ้ริหารจดัการ (Administration) หรือผูช้าํระบญัชี (Liquidator) ในกรณีท่ี

บริษทัถูกพิพากษาใหล้ม้ละลายแลว้ โดยผูมี้อาํนาจดงักล่าวทาํเร่ืองเสนอต่อบรรดาผูถื้อหุน้ 

และเจา้หน้ีทั้งหลายถึงการขอประนอมหน้ี (Scheme of Arrangement) หรือวธีิการใน 

การชาํระหน้ีซ่ึงส่วนมากจะอาศยัวธีิการขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ี51

1 ทั้งน้ี ตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญ

ดา้นลม้ละลายท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ (Licensed Insolvency Practitioner) รายงานความเห็น

ต่อศาลวา่ขอ้เสนอดงักล่าวควรนาํมาใชห้รือไม่ หากเห็นวา่ ควรนาํมาใช ้ใหเ้รียกประชุม 

ผูถื้อหุน้และเจา้หน้ีทั้งหลายเพื่อรับรองขอ้เสนอโดยการออกเสียง โดยการลงมติของ 

ผูถื้อหุน้ถือตามเสียงขา้งมาก ส่วนการลงมิติของเจา้หน้ีถือเสียงสามในส่ีส่วนของมูลค่า

หน้ี52

2 

   2.3.2  กระบวนการชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย (Bankruptcy หรือ Liquidation) 

    กรณีลูกหน้ีเป็นบุคคลธรรมดา จะเรียกกระบวนการน้ีวา่ Bankruptcy 

อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กาํหนด โดย Insolvency Act 1986 Part IX มาตรา 263H - 379B 

ลูกหน้ีอาจถูกฟ้องต่อศาลใหต้กเป็นบุคคลลม้ละลายได ้แต่ตั้งแต่วนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2559 

เป็นตน้มา ลูกหน้ีไม่สามารถยืน่คาํร้องต่อศาลใหต้นเองเป็นบุคคลลม้ละลาย หากลูกหน้ี

สมคัรใจเป็นบุคคลลม้ละลาย ตอ้งทาํคาํร้องยืน่ต่อเขา้สู่กระบวนการ Adjudication Process 

ท่ีอยูภ่ายใตห้น่วยงานคดีลม้ละลายใหม่ (Insolvency Office) โดยมีผูว้นิิจฉยั (Adjudicator) 

เป็นผูมี้อาํนาจเช่นเดียวกบัศาลในการออกคาํสั่งใหล้ม้ละลาย (Bankruptcy Order) ซ่ึงช่วย

ลดกระบวนการพิจารณาในศาล แต่อยา่งไรกต็าม ศาลยงัคงมีอาํนาจในกระบวนการ

                                                 
1Roy Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, 4th ed. (London: 

Sweet & Maxwell, 2011), p. 641.  
2Sarah Paterson and Thomas Vickers, Common Issues in Corporate Recovery 

and Insolvency in England and Wales [Online], available URL: http://www 

.slaughterandmay.com/media/594031/corporate_recovery_and_insolvency_23_july_20

10.pdf, 2017 (November, 16). 
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ลม้ละลายท่ีเร่ิมตน้จากกระบวนการ Adjudication Process ทุกประการ53

1 เม่ือมีคาํสั่งให้

ลูกหน้ีลม้ละลายไม่วา่จากศาลหรือผูว้นิิจฉยักต็าม จะมีการแต่งตั้งทรัสตี เพื่อเขา้มาควบคุม 

ดูแลทรัพยสิ์นของลูกหน้ีโดยอตัโนมติั54

2 โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงช่ือในเอกสาร

สิทธิแต่อยา่งใด55

3 

    กรณีลูกหน้ีเป็นนิติบุคคล กระบวนการลม้ละลายสามารถกระทาํโดย

สมคัรใจ (Voluntary Liquidation) หรือโดยคาํพิพากษาของศาล (Compulsory Liquidation) 

กระบวนการน้ีจะมีการแต่งตั้งผูช้าํระบญัชี (Liquidator) เพื่อเขา้ควบคุมกิจการของบริษทั

และดาํเนินการขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเพือ่นาํมาชาํระหน้ีใหแ้ก่บรรดาเจา้หน้ีทั้งหลาย

ตามลาํดบั เม่ือกระบวนการส้ินสุด จะมีการเลิกบริษทั ในกรณีเขา้สู่กระบวนการโดย 

คาํพิพากษาของศาล  

    เน่ืองดว้ยกระบวนการบงัคดีลม้ละลาย มีจุดประสงคห์ลกักเ็พื่อใหมี้

การแบ่งทรัพยสิ์นของลูกหน้ีอยา่งเท่าเทียมกนัแก่เจา้หน้ีทุกคน จึงมีการจดัตั้งบุคคลเขา้มา

เพื่อดูแลและจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี หากบุคคลธรรมดาเป็นลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 

(Bankruptcy) จะมีการจดัตั้งทรัสตี (Trustee) แต่หากนิติบุคคลเป็นลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย 

(Liquidation) จะมีการจดัตั้งผูช้าํระบญัชี (Liquidator) มาดูแลกองทรัพยสิ์นแทนลูกหน้ี 

โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์(Official Receiver) จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์

หรือผูช้าํระบญัชีโดยอตัโนมติั จนกวา่จะมีการแต่งตั้งองคก์รภาคเอกชนเป็นผูด้าํเนินการ

จดัการทรัพยสิ์น (Insolvency Practitioner) โดยเจา้หน้ีอาจเป็นผูแ้ต่งตั้งผูด้าํเนินการจดัการ

                                                 
1Thomson Reuters Practical Law, Individual Insolvency Procedures: Overview 

[Online], available URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-385-9094, 

2017 (November, 16). 
2Insolvency Act 1986, Section 306 (1). 
3Ibid., Section 306 (2). 
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ทรัพยสิ์นดว้ยตนเอง56

1 หรือโดยอนุมติัของรัฐมนตรี57

2 หรือหากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์

เห็นวา่ เป็นการจาํเป็นและสมควร อาจเป็นผูแ้ต่งตั้งผูด้าํเนินการจดัการทรัพยสิ์นเองกไ็ด ้

เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์ป็นลูกจา้งของรัฐท่ีถูกจา้ง โดย Insolvency Service and Officers 

ของ County Court หรือ High Court ส่วนผูด้าํเนินการจดัการทรัพยสิ์นโดยมากมกัจะเป็น

นกับญัชีหรือนกักฎหมายในองคก์รภาคเอกชน 

    เม่ือมีการแต่งตั้งเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์ป็นผูค้วบคุมดูแลทรัพยสิ์น

ของลูกหน้ีโดยอตัโนมติั เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะเร่ิมทาํหนา้ท่ีเบ้ืองตน้ ดงัน้ี58

3 

    1) เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์อ้งโฆษณาคาํส่ังลม้ละลาย และแจง้ต่อ

นายทะเบียนวา่ บริษทัอยูใ่นสถานะลม้ละลาย  

    2) เจา้หนกังานพิทกัษท์รัพยอ์าจขอใหผู้จ้ดัการบริษทัยืน่คาํช้ีแจงเก่ียวกบั

กิจการและทรัพยสิ์น (Statement of Affairs)59

4 ท่ีประกอบไปดว้ย ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ทรัพยสิ์นของบริษทั หน้ีและความรับผดิ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

    3) เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์หนา้ท่ีส่งรายงานแก่เจา้หน้ีทั้งหลายในส่วน

ของการชาํระบญัชีบริษทัและคาํช้ีแจงเก่ียวกบักิจการและทรัพยสิ์น  

                                                 
1UK Insolvency Service, The Functions of a Trustee or Liquidator [Online], 

available URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-functions-of-a-trustee- 

or-liquidator/the-functions-of-a-trustee-or-liquidator, 2017 (November, 16). 
2UK Insolvency Service, Appointment of an Insolvency Practitioner by the 

Secretary of State [Online], available URL: https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/ 

technicalmanual/Ch13-24/Chapter17/part5/part_6.htm#17.47, 2017 (November, 15). 
3Practical Law Restructuring & Insolvency Team, Individual Insolvency 

Procedures: Overview [Online], available URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters 

.com/9-385-9094?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true& 

bhcp=1, 2017 (November, 16).  
4Insolvency Act 1986, Section 131. 
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    4) เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์อ้งติดต่อเจา้หน้ีทุกคนเท่าท่ีทราบใหส่้ง

หลกัฐานแห่งหน้ีเพื่อใหท้ราบถึงจาํนวนเงินท่ีลูกหน้ีคา้งชาํระอยูท่ั้งหมดรวมถึง

พยานหลกัฐานอ่ืน 

  

  2.4 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาอนัเป็นหลกัประกนั 

   ทรัพยสิ์นทางปัญญาสามารถนาํไปเป็นหลกัประกนัแบบภาระติดพนั (Charge) 

ได ้2 ประเภท คือ  

   2.4.1 ภาระติดพนัท่ีเกิดจากกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Legal Charge) ซ่ึงเป็น

การก่อใหเ้กิดภาระติดพนัเพื่อประกนัการชาํระหน้ีภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย เช่น 

การทาํสญัญาจาํนาํ (Pledge) หรือจาํนอง (Mortgage) ซ่ึงทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่สามารถ

ทาํสัญญาจาํนาํได ้เน่ืองจากเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถสมบูรณ์ดว้ยการส่งมอบ

ได ้ทาํไดเ้พียงนาํไปทาํสัญญาจาํนองเท่านั้น 

    กรณีจาํนองทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นประกนั เจา้หน้ีผูรั้บจาํนอง

หลกัประกนั (Mortgagee) สามารถใชสิ้ทธิในฐานะผูรั้บจาํนองตามกฎหมายในการขาย

หรือโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อนาํมาชาํระหน้ีดว้ยตนเองได ้หรือเจา้หน้ีจะแต่งตั้ง

ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver) เพื่อจดัการใหเ้จา้หน้ีไดเ้ขา้ครอบครองทรัพยสิ์นและ/หรือ

ดาํเนินการขายทรัพยสิ์นนั้นกไ็ด ้นอกจากน้ี เจา้หน้ีสามารถใชป้ระโยชนจ์ากสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยการทาํสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิและเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม 

การใชสิ้ทธิได้60

1 

   2.4.2 ภาระติดพนัท่ีเกิดจากหลกัเอควต้ีิ (Equitable Charge) ซ่ึงเป็นการประกนั 

การชาํระหน้ีโดยท่ีเจา้หน้ียงัไม่ไดสิ้ทธิในทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั เป็นเพียงแค่ภาระ

ติดพนักบัตวัทรัพย ์(Encumbrance) เท่านั้น เจา้หน้ีจึงตอ้งบงัคบัหลกัประกนัดว้ยการยืน่

คาํร้องต่อศาล ภาระติดพนัท่ีเกิดจากหลกัเอควต้ีิ แบ่งออกไดเ้ป็นอีก 2 ประเภทยอ่ย คือ  

                                                 
1Field Fisher Waterhouse LLP, Taking Security over IP [Online], available 

URL: https://www.fieldfisher.com/media/2861045/Taking-Security-over-IP.pdf, 2017 

(December, 1). 
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    2.4.2.1 หลกัประกนัแบบเฉพาะเจาะจง (Fixed Charge) หมายถึง การทาํ

สัญญาโดยระบุชดัแจง้วา่ทรัพยสิ์นใดถูกนาํมาใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี โดยลูกหน้ี

ผูใ้หห้ลกัประกนัตอ้งมอบทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่เจา้หน้ีผูรั้บประกนัจึง

ก่อใหเ้กิดทรัพยสิทธิเหนือตวัทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั และลูกหน้ีผูใ้หห้ลกัประกนั

ไม่มีสิทธิจดัการอนัใดกบัทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัอีกต่อไป หากปรากฏวา่ลูกหน้ี

ผูใ้หห้ลกัประกนัไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญา หรือกระทาํผดิสัญญา เจา้หน้ีผูรั้บประกนั

ผูมี้ทรัพยสิทธิเหนือทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั จึงสามารถเขา้ยดึหรือถือเอาทรัพยสิ์น

อนัเป็นหลกัประกนัไดท้นัที การบงัคบัหลกัประกนัแบบเฉพาะเจาะจงจึงมิไดมี้ความยุง่ยาก

ซบัซอ้น 

    2.4.2.2 หลกัประกนัแบบลอย (Floating Charge) หมายถึง การทาํสัญญา

โดยยงัมิไดมี้การระบุชดัแจง้วา่ ทรัพยสิ์นใดเป็นทรัพยท่ี์ถูกนาํมาใชเ้ป็นหลกัประกนั 

การชาํระหน้ี ระบุเพียงแต่ชนิด ประเภท หรือกลุ่มของทรัพยสิ์นนั้นเท่านั้น โดยลูกหน้ี

ผูใ้หห้ลกัประกนัไม่จาํตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่เจา้หน้ีผูรั้บประกนั 

จึงยงัไม่ทาํใหเ้จา้หน้ีผูรั้บประกนัเป็นผูท้รงทรัพยสิทธิเหนือทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั

แต่อยา่งใด และลูกหน้ีผูใ้หห้ลกัประกนัยงัคงมีสิทธิในการจดัการทรัพยสิ์นอนัเป็น

หลกัประกนัไดต้ามปกติ  

      เม่ือเจา้หน้ียงัไม่ถือเป็นผูท้รงทรัพยสิทธิเหนือทรัพยสิ์นอนัเป็น

หลกัประกนั กฎหมายจึงไดว้างขอ้กาํหนดใหลู้กหน้ีผูใ้หห้ลกัประกนัตอ้งนาํสัญญา

หลกัประกนัแบบลอยไปจดทะเบียนท่ีบริษทัลูกหน้ี61

1 และจดทะเบียนต่อหนา้นายทะเบียน 

เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจแก่เจา้หน้ีผูรั้บประกนัวา่จะไดรั้บชาํระหน้ีและสามารถนาํมาใชย้นั 

กบัเจา้หน้ีรายอ่ืนได ้นอกจากน้ี ยงัช่วยใหบุ้คคลภายนอกสามารถตรวจสอบไดว้างทรัพยสิ์น

นั้นเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีหลกัประกนัแบบลอย (Floating Charge) อยู ่สิทธิของเจา้หน้ี 

ผูรั้บประกนัในการบงัคบัเอาแก่ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั จะเกิดข้ึนกต่็อเม่ือเกิด

เหตุการณ์บางอยา่งอนัเป็นผลใหท้รัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัเกิดการแปลงสภาพ 

(Crystallization) จากหลกัประกนัแบบลอย กลายเป็นหลกัประกนัแบบเฉพาะเจาะจง 

                                                 
1Companies Act 2006, Section 859C (1). 
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ตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการแปลงสภาพหลกัประกนั ไดแ้ก่ กรณีบริษทัลูกหน้ีหยดุ

ดาํเนินกิจการ กรณีมีการบอกเลิกอาํนาจการจดัการของกรรมการของบริษทัลูกหน้ี กรณี

เจา้หน้ีผูรั้บประกนัใชสิ้ทธิตามขอ้ตกลงในสัญญาเขา้แทรกแซงอาํนาจในการจดัการแก่

ทรัพยสิ์นอนัเป็นเป็นหลกัประกนั กรณีมีเหตุการณ์ท่ีกาํหนดไวใ้นหุน้กูรื้อสัญญาวา่ ให้

แปลงสภาพทั้งหมดหรือบางส่วน การแปลงสภาพหลกัประกนั มีผลทาํใหเ้จา้หน้ีเป็น 

ผูมี้ทรัพยสิทธิเหนือทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั เพื่อดาํเนินการบงัคบัเอาแก่ทรัพยสิ์น

อนัเป็นหลกัประกนัต่อไป ทั้งน้ี สิทธิของเจา้หน้ีในหลกัประกนัแบบลอยจะมีมากนอ้ย

เท่าใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงในสัญญาดว้ย 

      กรณีนาํทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นหลกัประกนัแบบเฉพาะเจาะจง

หรือแบบลอย62

1 เม่ือลูกหน้ีผูใ้หห้ลกัประกนัผดิสัญญาหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง จึงเกิด

สิทธิแก่เจา้หน้ีผูรั้บประกนัในการบงัคบัชาํระหน้ี เจา้หน้ีสามารถเลือกแต่งตั้งทนายเพื่อ

ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการขายภายในกรอบอาํนาจท่ีกาํหนดในสัญญาหลกัประกนั หรือแต่งตั้ง

ผูพ้ิทกัษท์รัพยเ์พื่อดาํเนินการใหเ้จา้หน้ีไดเ้ขา้ครอบครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและ/หรือ

ดาํเนินขายทรัพยสิ์นทางปัญญาอนัเป็นหลกัประกนั นอกจากน้ี เจา้หน้ีสามารถใชป้ระโยชน์

จากสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยการทาํสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิและเรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิไดเ้ช่นกนั 

      วธีิการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั

แบบเฉพาะเจาะจงหรือแบบลอยท่ีไดรั้บความนิยม คือ การแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยเ์ป็นผูดู้แล

และบงัคบัหลกัประกนั (Administrative Receivership) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการทรัพยสิ์น

ทั้งหมดของลูกหน้ีท่ีนาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัแบบเฉพาะเจาะจงและหลกัประกนัแบบลอย 

และทาํหนา้ท่ีนาํทรัพยสิ์นเหล่านั้นออกขายเพื่อนาํมาใหแ้ก่เจา้หน้ีผูรั้บประกนัและจดัสรร

แก่เจา้หน้ีรายอ่ืน63

2 นอกจากน้ี ผูดู้แลและบงัคบัหลกัประกนัยงัมีอาํนาจในการบริหารจดัการ

                                                 
1Companies Act 2006, Section 859D. 
2Vanessa Finch, Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles, 

2d ed. (England: Cambridge University Press, 2009), pp. 273-275. 
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ธุรกิจของบริษทัของลูกหน้ีอีกดว้ย64

1 ซ่ึงแตกต่างจากกรณีการแต่งตั้งเจา้พนกังานพิทกัษ-์

ทรัพย ์(Official Receiver) ตามคดีลม้ละลายท่ีมีอาํนาจเพียงแค่การบริหารจดัการทรัพยสิ์น

ของลูกหน้ีเท่านั้น65

2 แต่ อยา่งไรกต็าม การดูแลและบงัคบัหลกัประกนั ไม่ก่อใหเ้กิด

สภาวะพกัชาํระหน้ี (Moratorium) ส่งผลใหเ้จา้หน้ีอาจดาํเนินการบงัคบัเอาแก่หลกัประกนั

หรือดาํเนินการทางกฎหมายใหลู้กหน้ีกลายเป็นบุคคลลม้ละลายในขณะท่ีกระบวนการน้ี

ยงัดาํเนินการอยูก่เ็ป็นได ้

      ในกรณีท่ีหลกัประกนัแบบลอยครอบคลุมทรัพยสิ์นทั้งหมด

ของบริษทั ไม่ใช่เพียงทรัพยสิ์นทางปัญญา เจา้หน้ีสามารถใชสิ้ทธิของตนในการแต่งตั้ง

ผูบ้ริหารจดัการทรัพยสิ์น (Administrator) เพื่อดาํเนินการขายกิจการของบริษทัรวมถึง

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อนาํมาชาํระหน้ี การแต่งตั้งผูบ้ริหารจดัการทรัพยสิ์นสามารถทาํ

ไดท้ั้งในศาลและนอกศาล การแต่งตั้งในศาล สามารถกระทาํไดโ้ดยใหผู้บ้ริหารจดัการ

ทรัพยสิ์นท่ีคดัเลือกโดยบริษทัลูกหน้ี หรือกรรมการบริษทัลูกหน้ี หรือบรรดาเจา้หน้ี

ทั้งหลายยืน่ร้องขอต่อศาลใหแ้ต่งตั้ง ส่วนการแต่งตั้งนอกศาล สามารถกระทาํไดโ้ดย

เจา้หน้ีผูรั้บประกนัแบบลอย หรือบริษทัลูกหน้ี หรือกรรมการบริษทัลูกหน้ีเป็นผูแ้ต่งตั้ง

โดยกรอกแบบฟอร์มท่ีศาล ผูบ้ริหารจดัการทรัพยสิ์นมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัการและ

ควบคุมการประกอบกิจการในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัลูกหน้ี โดยมีวตัถุประสงค์

หลกัเพื่อใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้(Going Concern) หรือเพื่อใหก้ารขาย

ทรัพยสิ์นเกิดประโยชนสู์งสุดของบริษทัลูกหน้ีและบรรดาเจา้หน้ี คุณลกัษณะเด่นของ

กระบวนการบริหารจดัการทรัพยสิ์น คือ เกิดสภาวะพกัชาํระหน้ี (Moratorium) ส่งผลให้

                                                 
1Companies Act 2006, Section 859D. 
2พิมลพรรณ มีทิศสม, ความรับผดิของกรรมการบริษทั: กรณศึีกษาจากกฎหมาย-

ล้มละลายของประเทศองักฤษสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝร่ังเศส (Director’s Liability: 

Perspectives in Bankruptcy under the Laws of England, United States and France) 

[Online], available URL: http://www.oia.coj.go.th/doc/data/oia/ oia_1499936323.pdf, 

2561 (มกราคม, 16). 

http://www.oia.coj.go.th/
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เจา้หน้ีไม่สามารถบงัคบัเอาแก่หลกัประกนัหรือดาํเนินการทางกฎหมายแก่บริษทัลูกหน้ี 

เช่น ไม่สามารถร้องขอต่อศาลใหลู้กหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลาย  

      บางกรณี ก่อนเขา้สู่กระบวนการบริหารและจดัการทรัพยสิ์น

อนัเป็นหลกัประกนัของลูกหน้ี นิติบุคคลไดท้าํขอ้ตกลงกบัผูซ้ื้อถึงเง่ือนไขและราคา

ทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนท่ีจะมีการแต่งตั้งผูบ้ริการจดัการทรัพยสิ์นตามขั้นตอนของ

กฎหมาย เพื่อหลีกเล่ียงการฟ้องร้องของเจา้หน้ีผูรั้บประกนัและป้องกนัไม่ใหนิ้ติบุคคล-

ลม้ละลาย66

1 กระบวนการน้ีถูกเรียกวา่ Pre-Packaged Administration เม่ือพิจารณาจาก

หลกัฐานท่ีปรากฏในคดีส่วนมาก ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีมกัจะถูกขายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ท่ีเก่ียวขอ้ง67

2 เช่น กรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ เป็นตน้ กระบวนการน้ีจึงถูกโตแ้ยง้ใน

เร่ืองของความโปร่งใส เน่ืองจากไม่มีบทบญัญติัในกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ และ

ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บคาํรับรองจากเจา้หน้ีผูรั้บประกนัก่อนแต่อยา่งใด 

 

  2.5 การยดึและอายดัทรัพย์สินทางปัญญา  

   2.5.1 การยดึและอายดัลิขสิทธ์ิ 

    ลิขสิทธ์ิ เป็นสิทธิท่ีไดม้าโดยอตัโนมติั (Automatic Rights) ไม่มี

กระบวนการจดทะเบียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิ ซ่ึงแตกต่างจากทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภท

อ่ืนท่ีตอ้งมีการจดทะเบียน ลิขสิทธ์ิจะเร่ิมใหค้วามคุม้ครองตั้งแต่วนัท่ีงานนั้นไดส้ร้างสรรค ์

                                                 
1UK Insolvency Service, Annual Report on the Operation of Statement of 

Insolvency Practice 16 [Online], available URL: https://www.gov.uk/government/ 

publications/statements-of-insolvency-practice-16-sip-16, 2017 (November, 15). 
2House of Commons Library Research Service, Pre-Pack Administrations 

[Online], available URL: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/ 

sn04915/, 2017 (December, 13). 
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ข้ึนตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ (CPDA88)68

1 งานสร้างสรรคอ์นัมีลิขสิทธ์ินบัเป็นส่วนหน่ึง 

ของกองทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลาย รายไดท่ี้เกิดข้ึนเน่ืองจากลิขสิทธ์ิสามารถถูกนาํยดึได้

เตม็จาํนวน หากเจา้ของลิขสิทธ์ิไดท้าํขอ้ตกลงหรือสัญญาใหป้ระโยชน์ในลิขสิทธ์ิแก่ผูใ้ด 

บุคคลท่ีเป็นคู่สัญญาจะไดรั้บการแจง้ถึงคาํส่ังลม้ละลายและอาจถูกขอใหม้อบสาํเนา

ขอ้ตกลงหรือขอ้สัญญา รวมทั้งขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดอ้นัเกิดจากลิขสิทธ์ินั้น  

    ลิขสิทธ์ิเป็นทรัพยสิ์นอยา่งหน่ึง จึงสามารถถูกบงัคบัคดีไดต้ามกฎหมาย 

งานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นก่อนมีคาํสั่งใหล้ม้ละลายตกเป็นกองทรัพยสิ์นของ

ลูกหน้ีในคดีลม้ละลาย หากงานอนัมีลิขสิทธ์ิสร้างสรรคข้ึ์นในขณะลม้ละลาย ทรัสตี

สามารถเรียกเกบ็ไดใ้นฐานะทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาภายหลงั (After-Acquired Property)  

    2.5.1.1 การยดึและอายดัสิทธิบตัร 

      เม่ือมีการออกหนงัสือรับรองการจดทะเบียนสิทธิบตัรแลว้ 

สิทธิบตัรกส็ามารถถูกซ้ือหรือนาํออกขายไดอ้ยา่งเช่นทรัพยสิ์นอ่ืน การจาํหน่าย จ่าย 

โอนสิทธิบตัรตอ้งมีการทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงช่ือโดยคู่สัญญาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ในธุรกรรมนั้น สิทธิบตัรสามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัไดด้ว้ยการจาํนอง เม่ือมีคาํส่ัง 

ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย สิทธิบตัรและสิทธิท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสิทธิบตัรจะตกเป็นของ 

กองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีหรือผูดู้แลทรัพยสิ์นเหมือนเช่นกรณีลิขสิทธ์ิ เจา้พนกังานพิทกัษ-์ 

ทรัพยค์วรหาหลกัฐานยนืยนัความเป็นเจา้ของสิทธิบตัรโดนคน้หาท่ี UKIPO ผา่นเวบ็ไซต ์

www.ipo.gov.uk 

    2.5.1.2 การยดึและอายดัเคร่ืองหมายการคา้และเคร่ืองหมายบริการ 

      เคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายบริการ สามารถตกเป็น 

กองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีในคดีลม้ละลายไดเ้ช่นกนั โดยปกติแลว้ เคร่ืองหมายการคา้หรือ

บริการจะตอ้งจดทะเบียนท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา จึงสามารถนาํออกขายไดด้ว้ยวธีิการ

เช่นเดียวกบัสิทธิบตัร หากบุคคลลม้ละลายมีสิทธิไดรั้บค่าสิทธิจากเคร่ืองหมายจดทะเบียน 

                                                 
1Government of the United Kingdom, Copyright [Online], available URL: 

https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/technicalmanual/Ch25-36/Chapter31/part10A/ 

Part%201/Part%201.htm, 2013 (June, 25).  
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เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยส์ามารถเรียกเกบ็ค่าสิทธิดว้ยการขอใหศ้าลออกคาํส่ัง IPA หรือ 

IPO แลว้แต่วา่วธีิการใดจะเหมาะสม69

1 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์อ้งส่งหนงัสือบอก

กล่าวแก่กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ถึงการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูถื้อสิทธิ 

    2.5.1.3 การยดึและอายดัช่ือทางการคา้ 

      ในการขายช่ือทางการคา้ดั้งเดิม เจา้พนกังานพทิกัษท์รัพยส์ามารถ

เปล่ียนช่ือของบริษทัท่ีถูกพิพากษาใหล้ม้ละลายได ้แต่อยา่งไรกต็าม ตอ้งผูช้าํระบญัชีหรือ

เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์อาํนาจกระทาํการในนามของบริษทัเพื่อเปล่ียนช่ือทางการคา้

แลว้ แจง้ไปยงั Companies House เพื่อใหช่ื้อใหม่มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย แต่ส่ิงท่ี 

เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์อ้งพึงระวงัในการเปล่ียนช่ือตามกฎหมายลม้ละลายของประเทศ- 

องักฤษ คือ ภายใน 5 ปี หา้มใชช่ื้อผูก้รรมการบริษทัหรือผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงับริษทัมาใชเ้ป็น

ช่ือใหม่ หา้มใชช่ื้อเดิมท่ีบริษทัเคยใช ้และตอ้งระวงัการเปล่ียนช่ือท่ีมีโอกาสก่อใหเ้กิด

การลวงขาย กล่าวคือ หา้มใชช่ื้อท่ีมีความเหมือนหรือคลา้ยกบัช่ือเดิมจนทาํใหส้าธารณชน

สับสันหลงผดิ 

 

  2.6 การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

   เม่ือทาํการยดึหรืออายดัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้ ต่อมา คือ ขั้นตอน

การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นปัญญาก่อนนาํออกขายเพื่อชาํระหน้ี ซ่ึงนบัวา่เป็นเร่ืองท่ีมี

ความซบัซอ้น เน่ืองจากมูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญาข้ึนอยูก่บัหลากหลายปัจจยั จาก

การศึกษาคู่มือการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา (Guidance: Valuing Your Intellectual  

 

 

 

                                                 
1Government of the United Kingdom, Enforcing an IPA or IPO where the 

Bankrupt or Former Bankrupt is Not Co-Operating [Online], available URL: 

https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/technicalmanual/ch2536/Chapter31/part7/part

10/part_10.htm, 2011 (August, 25).  
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Property)70

1 และงานวจิยัเร่ือง Hidden Value: A study of the UK IP Valuation Market ท่ีจดัทาํ 

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศสหราชอาณาจกัร 

(Intellectual Property Office--UKIPO) พบวา่ การประเมินมูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญา

ในประเทศองักฤษมีหลากหลายวธีิ แต่ส่วนมากจะใช ้3 วธีิ หลกัในการประเมินมูลค่า ไดแ้ก่ 

การประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากตน้ทุน (Cost Method) การประเมินมูลค่าโดยพิจารณา

จากราคาตลาด (Market Method) และการประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากรายได ้(Income or 

Economic Benefit Method) ซ่ึงทุกวธีิลว้นมีขอ้จาํกดัในตวัเอง และไม่มีวธีิใดท่ีเหมาะสม

กบัทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท  

   2.6.1 การประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากตน้ทุน (Cost Method) 

    การประเมินจากตน้ทุน เป็นการสาํรวจทุนท่ีใชไ้ปในการสร้างสรรค์

หรือพฒันาทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น โดยตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนดา้น

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตน้ทุนดา้นการสร้างตน้แบบ ตน้ทุนดา้นการทดลอง การวจิยัและ

การพฒันา ตน้ทุนดา้นการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ ตน้ทุนดา้นบุคลากร ตน้ทุนดา้น

การขอใบรับรอง รวมถึงตน้ทุนการจดแจง้หรือจดทะเบียนสิทธิของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

อยา่งไรกดี็ วธีิการประเมินจากตน้ทุน ไม่อาจสะทอ้นมูลค่าอนัแทจ้ริงของทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา เน่ืองจากมิไดค้าํนวณถึงราคาตลาดในปัจจุบนั ศกัยภาพในการสร้างกาํไรหรือ

ผลประโยชนใ์นอนาคต และมิไดค้าํนึงถึงอายกุารคุม้ครองของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ซ่ึงอาจมีระยะเวลาจาํกดั ดงันั้น วธีิน้ีจึงเหมาะท่ีจะนาํไปปรับใชก้บัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ท่ีคาํนวณหาผลกาํไรในอนาคตไดย้าก หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ียงัเพิ่งเร่ิมตน้ ลงทุน 

ไม่มากนกั 

   2.6.2 การประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากราคาตลาด (Market Method) 

    การประเมินจากราคาตลาด เป็นการเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิ์น

ทางปัญญาท่ีอยูใ่นประเภทเดียวกนั ในตลาดเดียวกนั ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัดา้นต่าง ๆ  

                                                 
1UK Intellectual Property Office, Guidance Valuing Your Intellectual Property 

[Online], available URL: https://www.gov.uk/guidance/valuing-your-intellectual-

property, 2017 (November, 15). 
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ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประเภทของทรัพยสิ์นปัญญา ประเภทของอุตสาหกรรม ส่วนแบ่งในตลาด 

โอกาสในการแข่งขนัแยง่ส่วนแบ่งตลาด มาตรการทางกฎหมายท่ีคุม้ครองการเติบโต

ของตลาด ศกัยภาพในการประกอบกิจการเพื่อหากาํไร รวมถึงอายคุุม้ครองท่ีเหลือในการหา

ประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น วธีิการน้ีเป็นวธีิท่ีไดรั้บความนิยม เน่ืองจากเป็น

การพิจารณาบนพื้นฐานของความจริง ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ตีมูลค่าท่ีนาํมาปฏิบติัตามไดจ้ริง 

อีกทั้งสามารถนาํมาปรับใชก้บัทรัพยสิ์นทางปัญญาไดทุ้กประเภท แต่อยา่งไรกต็าม วธีิการ

น้ีมีจุดอ่อนในการหาขอ้มูลเพื่อทาํการเปรียบเทียบ เน่ืองจากการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ

ส่วนมากเป็นเอกสารลบั ไม่เปิดเผย นอกจากน้ี ยงัเป็นการยากสาํหรับทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ หรือเป็นส่ิงใหม่ไม่เคยมีการคิดคน้มาก่อน ในการหาทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาอ่ืนท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงเพื่อนาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบ วธีิการน้ีจึงไม่ค่อยนิยม

นาํมาใชใ้นประเมินมูลค่าสิทธิบตัร เน่ืองจากมูลค่าของสิทธิบตัรอยูท่ี่ความใหม่ 

   2.6.3 การประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากรายได ้(Income or Economic Benefit 

Method) 

    การประเมินจากรายได ้เป็นการพิจารณาผลตอบแทนหรือรายไดท่ี้อาจ

เกิดข้ึนในอนาคต โดยคาํนึงถึงตน้ทุนในการหารายได ้ปัจจยัท่ีส่งผลถึงการเติบโตของ

รายได ้ปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลถึงการเส่ือมถอยของรายได ้รวมถึงระยะเวลาในการหารายได ้

ผลลพัธ์สุดทา้ย คือ มูลค่าปัจจุบนั (Net Present Value--NPV) วธีิการน้ีไดรั้บความนิยมมาก

ในวงการธุรกิจ เน่ืองจากเป็นการคาดการณ์บนพื้นฐานของโครงสร้างธุรกิจ แต่ขอ้เสีย คือ 

เป็นเพียงการคาดการณ์ในอนาคต ไม่มีความแน่นอน อีกทั้งไม่ไดค้าํนึงถึงผลประกอบการ

ในอดีตท่ีผา่นมา ความยุง่ยากของวธีิน้ี ไดแ้ก่ ความยากในการคาดการณ์วงจรชีวติทาง

เศรษฐกิจของทรัพยส์อนทางปัญญา ความยากในการคาดการณ์รายไดห้ลายปีขา้งหนา้ 

ความไม่แน่นอนในอนาคตหมายความวา่ ไม่มีความชดัแจง้แทจ้ริงในการคาํนวณรายได้

สาํหรับ 4-5 ปีข้ึนไป จึงเป็นการยากท่ีจะนาํวธีิการน้ีมาใชก้บัเทคโนโลยท่ีีพึ่งเร่ิมพฒันา 

    ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งคาํนึงถึง ไดแ้ก่ จุดแขง็ของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ขนาดของตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลาการเขา้สู่ตลาด ธรรมชาติของการแข่งขนั ความเส่ียง

ทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลงในสภาพเศรษฐกิจ ทกัษะของพนกังาน รวมถึงค่าใชจ่้าย 

ในการจดทะเบียน การบงัคบัสิทธิ และการป้องกนัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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3. สวเีดน 

 

  3.1 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ไป  

   การบงัคบัคดีจะดาํเนินการโดยหลงัศาลมีคาํพิพากษา คู่ความฝ่ายท่ีชนะสามารถ

ยืน่คาํร้องขอบงัคบัไดห้ากจาํเลยไม่กระทาํตามคาํพพิากษาหรือคาํส่ังศาล หน่วยบงัคบัคดี 

(Kronofogdemyndigheten) จะดาํเนินการแทนเจา้หน้ี บงัคบัใชก้ฎหมาย และสามารถ

อุทธรณ์ไปยงัศาลจงัหวดั ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยเฉพาะซ่ึงการพิพากษาของศาลชั้นตน้ 

ยงัสามารถยืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ไดแ้ละทา้ยสุดไปยงัศาลฎีกา การยืน่คาํร้องขอให้

บงัคบัคดี ผูย้ืน่คาํขอตอ้งแนบคาํพิพากษาหรือคาํส่ังของศาล หรือถา้ผูอ้นุญาตยนิยอมให้

ใชส้าํเนาถูกตอ้ง คาํพิพากษา ซ่ึงประกอบดว้ย ภาระผกูพนัในการชาํระหน้ี สามารถบงัคบั

ไดแ้มว้า่ยงัไม่ถึงท่ีสุด (การอุทธรณ์ระหวา่งการพิจารณา) แต่ลูกหน้ีสามารถหลีกเล่ียง 

การบงัคบัคดีไดโ้ดยการวางหลกัประกนัท่ีครอบคลุมจาํนวนหน้ี ตามท่ีฟ้องมานั้น  

   การบงัคบัคดีแพ่งไดว้างหลกัไวใ้นวธีิพิจารณาคดีของศาล The Code of 

Judicial Procedure (SFS 1942: 740)71

1 บรรพ 2 การพิจารณาคดีแพ่งทัว่ไป 

   ส่วนท่ี 1 กระบวนการการพิจารณาคดีแพ่ง บรรพ 10 เขตอาํนาจศาล มาตรา 

10 หากคดีท่ีพิจารณาอยูน่อกเขตอาํนาจศาลหรืออยูใ่นเขตอาํนาจศาลชาํนญัพิเศษ หรือ

เก่ียวขอ้งโดยระเบียบ คาํสั่ง กใ็หศ้าลท่ีมีอาํนาจนั้นพิจารณาไดโ้ดยอนุญาโตตุลาการ72

2  

   บรรพ 15 อายดัชัว่คราวและมาตรการความปลอดภยั ในส่วนน้ีจะวางหลกั

เก่ียวกบัการยดึ อายดั ทรัพย ์หรือส่ิงท่ีเป็นประกนัในคดี โดยจะเนน้แต่เฉพาะทรัพยสิ์น 

(Property) และใหห้น่วยงานในการบงัคบัคดีหลงัจากศาลมีคาํพิพากษา เรียกว่า 

Kronofogden3 (Enforcement Authority) ประกอบประมวลกฎหมายการบงัคบัคดี 

                                                 
1The Swedish Code of Judicial Procedure was Promulgated in 1942 (SFS 1942: 

740) and Came into Force on 1 January 1948. 
2Ibid., Ch. 10, Section 17.  
3Kronofogden [Online], available URL: https://www.kronofogden.se, 2017 

(November, 16). 
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The Enforcement Code (1981: 774)74

1 ทั้งน้ี ศาลมีอาํนาจในการพิจารณา ตามความเหมาะสม 

ตามเหตุอนัควร ในส่วนทา้ยของบรรพ 15 มาตรา 10 ไดว้างหลกัใหภ้ายใตบ้ทบญัญติั-

ประมวลกฎหมายน้ี นาํไปใชก้บัหน่วยงานบงัคบัคดี ถา้มีความจาํเป็นการบงัคบัใชศ้าล

อาจออกขอ้กาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ไ็ด้75

2  

 

  3.2 วธีิการบังคบัคดกีบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย  

   ส่วนการบงัคบัคดีในคดีลม้ละลาย ไดมี้หลกักฎหมาย Bankruptcy Act (1987: 

672)76

3  

   หน่วยงานบงัคบัคดี (Kronofogden) เป็นผูด้าํเนินการบงัคบั ยดึทรัพยต์าม 

คาํพิพากษาเช่นกนั โดย Section 11 ใหน้าํ บทท่ี 15 วธีิพิจารณาความแพ่ง เร่ืองการยดึ อายดั 

ทรัพยข์องลูกหน้ี มาบงัคบัใชไ้ดเ้ช่นเดียวกบัการบงัคบัคดีแพ่ง (Chapter 15 of the Code 

on Judicial Procedure) แต่ไม่บงัคบัใชก้บัประมวลกฎหมายบงัคบัคดี บทท่ี 16 มาตรา 15 

วรรค 2 ศาลอาจมีขอ้ยกเวน้ในการยดึทรัพยสิ์นได ้

 

  3.3 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาอนัเป็นหลกัประกนั  

   จากโครงสร้างระบบกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้การตลาดของ

สวเีดน จากหวัขอ้ 2.4.1. ยงัมีกฎหมายเก่ียวกบัการคา้การตลาด ท่ีไดว้างหลกัไวใ้นประมวล- 

กฎหมายการตลาด The Marketing Act วตัถุประสงค ์คือ การส่งเสริมผลประโยชนข์อง

ผูบ้ริโภคและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดผลิตภณัฑแ์ละเพื่อป้องกนัการตลาดท่ีไม่เป็น

                                                 
1Regeringskansliet, Utsökningsbalken (1981: 774) [Online], available URL: 

http://www.gov.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2002/01/ds-

200245/, 2017 (November, 19). 
2The Enforcement Code (1981: 828). 
3Konkurslag (1987: 672). 



 91 

ธรรมต่อผูบ้ริโภคและผูค้า้ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการตลาดสามารถพบ ใน Section 361 ใหน้าํ 

บรรพ 152 วธีิพิจารณาความแพ่งมาบงัคบัใช ้ในกรณีท่ีมีการเรียกค่าเสียหายอนัเกิด 

ความเสียหายในทางการตลาด นัน่ยอ่มหมายถึง สินคา้ท่ีอยูใ่นหมวดกฎหมายน้ี อยูใ่นข่าย

ท่ีสามารถบงัคบัคดีไดเ้ช่นกนั 

 

  3.4 การยดึและอายดัทรัพย์สินทางปัญญา 

   ในส่วนของประมวลกฎหมายบงัคบัคดี (The Enforcement Code, 1981: 828) 

ท่ีมีหน่วยงานบงัคบัคดี (Kronofogden) เป็นผูด้าํเนินการบงัคบัยดึทรัพยน์ั้น ไดว้างหลกั 

ในบรรพ 4 มาตรา 7 เก่ียวกบัทรัพยท่ี์ยดึ ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นส่วนตวั79

3 ท่ีมีอยูท่ี่สามารถบงัคบั

ใชไ้ด ้มีค่า มีราคา รวมถึงทรัพยท่ี์จดทะเบียน หรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้้องขอ เวน้แต่อยูใ่น 

บรรพ 6 ท่ีไม่อยูใ่นข่ายบงัคบัคดีได ้ในส่วนน้ีจะเป็นการวางหลกัการยดึทรัพยสิ์นทัว่ ๆ ไป  

   บรรพ 5 มาตรา 94 วางหลกัเก่ียวกบัการยดึสิทธิอนัเก่ียวกบังานวรรณกรรม 

หรืองานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ียงัมีอายงุานคุม้ครองลิขสิทธ์ิอยูห่ากสามารถคาํนวณค่าใชจ่้ายได้

กส็ามารถยดึบงัคดัคดีได ้ 

                                                 
1Swedish Code of Statutes the Marketing Act, Section 36 “In Order to Secure  

a Claim Relating to a Market Disruption Charge the Court may Order Attachment.  

In that Case the Provisions of Chapter 15 of the Code of Judicial Procedure Concerning 

Attachment to Secure a Claim shall Apply.” 
2The Code of Judicial Procedure, Chapter 15 Provisional Attachment and Other 

Security Measures. 
3Jordabalken (Land Law) ไดใ้หนิ้ยามวา่ Intellectual Property เป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั 

(Personal Property)  
4Utsökningsbalk (1981: 774) Svensk Författningssamling 1981: 774, § När Rätt 

Till Litterärt Eller Konstnärligt verk Eller Annat Sådant ej får Utmätas, får ej Heller Rätt 

Till Vederlag för Utnyttjande av Rättigheten Utmätas Innan Denna har Utnyttjats så 

som Förutsätts för att Vederlag Skall Utgå och Vederlaget kan Beräknas. 
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   บรรพ 7 ไดใ้หบ้งัคบัใชก้บัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี . . . 

   การชาํระเงินตามงวดระยะเวลาสาํหรับการใชสิ้ทธิบตัร สิทธิในงานวรรณกรรม 

งาน ศิลปกรรมหรือสิทธิอ่ืนใด อนัเก่ียวกบัการถ่ายทอดทางธุรกิจ81

1 

 

  3.5 การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

   ในระดบัสหภาพยโุรป (EU Level) คณะกรรมาธิการสหภาพยโุรป (The 

European Commission) โดยคณะกรรมการทัว่ไป (DGs) ไดม้อบหมายใหมี้การศึกษา

และจดัตั้งกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหลากหลายแขนงกบัประเดน็สินทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่าง Intangibles 

และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) รวมทั้งทรัพยสิ์นทางปัญญาและทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา (IP and IPRs) 

   ในระดบัประเทศสมาชิกสวเีดน กฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองทรัพยสิ์น (Property 

Law) ไดแ้บ่งประเภทของทรัพยสิ์นส่วนบุคคล (Personal Property) คือ ทรัพยท่ี์ไม่ใช่

อสังหาริมทรัพย ์แบ่งออกเป็น 2 นยั คือ  

   3.5.1 Tangible Personal Property หรือ Chattels (Lösa Saker) หากตีความตาม

กฎหมายสวเีดน หมายถึง การขายสินคา้และบริการ มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลายเร่ือง เช่น 

The Sale of Goods Act2 วา่ดว้ยการขายสินคา้ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic Countries 

ยกเวน้เดนมาร์ก) วตัถุประสงคเ์พื่อขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค ออกกฎระเบียบโดย Consumer 

Sale of Goods Act3 และในระดบัระหวา่งประเทศ ออกกฎระเบียบโดย The International 

Sale of Goods Act4 การประกนัหลกัทรัพยใ์นสังหาริมทรัพยแ์ก่เจา้หน้ีในทรัพยส่์วน 

                                                 
17 Kap. Utmätning av lön m.m. Allmänna Bestämelser, 1 § Bestämmelserna i 

Detta Kapitel Gäller i Fråga om Utmätning av. . ., 3. Periodiskt Vederlag för Utnyttjande 

av Patent, Rätt Till Litterärt Eller Konstnärligt verk Eller Annan Sådan Rättighet Eller 

för Överlåtelse av Rörelse. 
2Köplag (1990: 931). 
3Konsummentköplag (1990: 932). 
4Lag 1987: 882 Om Internationella Köp.  
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Personal Property เช่น จาํนาํ การใหใ้ชสิ้ทธิครอบครองในหลกัทรัพยแ์ก่เจา้หน้ีมีสิทธิดีกวา่

บุคคลภายนอก85

1 

   3.5.2 Intangible Personal Property คือ หุน้ สิทธิ ตราสารท่ีเปล่ียนมือ 

(Negotiable Instruments)86

2 เช่น ตัว๋สัญญาใชเ้งิน และทรัพยสิ์นทางปัญญา อนัไดแ้ก่ 

ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ และ ความลบัทางการคา้ การทาํท่ีพกัอาศยัหรือ

บา้นจดัสรร (Housing Coopertives)87

3 

     สอดคลอ้งกบัแนวคิดในระดบั EU ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พิจารณา

สินทรัพยใ์นธุรกิจท่ีจะมาประเมิน เช่น สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ช่ือทางการคา้ ลิขสิทธ์ิ 

การออกแบบ แฟรนไชส์ ใบอนุญาต กระบวนการ ความลบัทางการคา้ ฐานขอ้มูล เป็นตน้ 

    สามารถประเมินค่าไดด้ว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น  

    1) การคาํนวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหากบริษทัมีการพฒันาสินทรัพย ์

ท่ีคลา้ยกนั (วธีิตน้ทุน) 

    2) เปรียบเทียบกบัธุรกิจดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีคลา้ยกนัในตลาด 

(วธีิการตลาด) 

    3) การประมาณค่าทัว่ไปอ่ืน ๆ (ค่ารอยลัต้ี ผลกาํไรส่วนเกินหรือค่าสิทธิ

สูงสุดท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาส่วนทุน รายไดก้าํไร ฯลฯ) 

    วธีิการเหล่าน้ี ประกอบดว้ย ขอ้ดีและขอ้เสียและจาํเป็นตอ้งเลือกตาม

ประเภทของวตัถุประสงคใ์นการประเมินและวธีิการใชง้าน ของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ท่ีตอ้งการประเมิน88

4 

                                                 
1Carlson, ibid., p. 283. 
2Värdepapper 
3Bostadsrätt 
4Innovaccess-Intellectual Property Portal, Intellectual Property Valuation 

[Online], available URL: http://www.innovaccess.eu/intellectual-property-valuation, 

2018 (January, 8). 
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4. ฝร่ังเศส  

 

  4.1 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ไป 

   การบงัคบัคดีในฝร่ังเศสวางหลกัไวใ้น “Code des Procédures Civiles 

D’exécution”89

1 หรือประมวลวธีิบงัคบัคดีแพ่ง มาตรา 231-233 ประกอบกบัประมวล-

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา (Code de la Propriété Intellectuelle) โดยจะกระทาํโดย

หน่วยงานบงัคบัคดี (Huissier de Justice) 

   4.1.1 การบงัคบัคดีแพ่งในฝร่ังเศส90

2 

    ในหลกัทัว่ไป เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาจะสามารถบงัคบัคดีไดก้ต่็อเม่ือ

คดีนั้นไดถึ้งท่ีสุดแลว้ (Res Judicata) เวน้แต่เม่ือลูกหน้ีตามคาํพิพากษาไดรั้บอนุญาตใหมี้

ระยะเวลาปฏิบติัตามคาํพิพากษา (Grace Period) หรือศาลไดมี้คาํสั่งใหใ้ชว้ธีิการบงัคบัคดี 

ชัว่คราว (Exécution Provisoire) การบงัคบัคบัคดีน้ีจะอยูใ่นอาํนาจของผูพ้ิพากษาพิเศษ Juge 

de L’exécution ซ่ึงมีอาํนาจช้ีขาดขอ้พพิาทเก่ียวกบัการบงัคบัคดี 

    หากลูกหน้ีตามคาํพิพากษาไม่ปฏิบติัตามคาํบงัคบัทัว่ไป เจา้หน้ีตาม 

คาํพิพากษาอาจดาํเนินการได ้ดงัน้ี 

    1) การอายดัสิทธิเรียกร้อง (Garnishee Proceedings) เจา้หน้ีตาม 

คาํพิพากษาอาจเรียกร้องใหบุ้คคลภายนอกซ่ึงเป็นหน้ีลูกหน้ีตามคาํพิพากษา ชาํระหน้ี 

แก่เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาโดยตรง วธีิการน้ีไม่จาํตอ้งอาศยัคาํสั่งจากศาล โดยเจา้พนกังาน-

บงัคบัคดีจะส่งจดหมายใหแ้ก่บุคคลภายนอก และแจง้ใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาทราบ

ภายใน 8 วนันบัแต่ส่งหมายใหบุ้คคลภายนอกแลว้ 

                                                 
1Legifrance [Online], available URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode 

.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948, 2018 (January, 8). 
2Alexandre Bailly and others, Litigation and Enforcement in France: Overview 

Thomson Reuters Practical Law [Online], available URL: https://uk.practicallaw 

.thomsonreuters.com, 2018 (January, 8). 
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    2) เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาซ่ึงไม่ไดรั้บชาํระหน้ี อาจยดึทรัพยข์องลูกหน้ี 

ไม่วา่จะอยูใ่นความครอบครองของลูกหน้ีหรือไม่กต็าม ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีคาํสัง่เพิ่มเติม

จากศาลทรัพยท่ี์ไดน้ี้เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาอาจเกบ็ไวห้รือขายเพื่อเอาเงินมาชาํระหน้ี 

    3) บงัคบัคดีต่ออสังหาริมทรัพย ์โดยการใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี 

ส่งจดหมายเรียกใหช้าํระหน้ีภายใน 8 วนั และมีขอ้ความแจง้แก่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาวา่  

ถา้ไม่ชาํระจะประกาศโฆษณาเพื่อขายอสังหาริมทรัพย ์เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาตอ้งประกาศ

โฆษณาภายใน 2 เดือนนบัแต่ท่ีไดส่้งจดหมายแก่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษา เม่ือไดป้ระกาศ

โฆษณาแลว้ ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาไม่อาจขายอสังหาริมทรัพยไ์ดอี้ก หลงัจากนั้นใหมี้

การกาํหนดเง่ือนไขการขายและขายอสังหาริมทรัพยน์ั้นโดยการขายทอดตลาด 

    โจทกอ์าจขอใหมี้การบงัคบัคดีชัว่คราว (Exécution Provisoire) ไดโ้ดย

วธีิการดงัขา้งตน้ไดก่้อนการพิจารณาคดี โดยโจทกต์อ้งวางประกนัจาํนวนพอสมควร 

ท่ีจะชดใชจ้าํเลยหากแพค้ดี 

 

  4.2 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย 

   ประเทศฝร่ังเศสมีกระบวนการก่อนลม้ละลายและกระบวนการลม้ละลาย 

6 รูปแบบ แบ่งไดเ้ป็นกระบวนการซ่ึงศาลใหก้ารช่วยเหลือ และกระบวนการซ่ึงศาลควบคุม 

ดงัน้ี 

   1) Mandat ad Hoc คือ กระบวนการก่อนลม้ละลายซ่ึงศาลใหก้ารช่วยเหลือ 

โดยลูกหน้ีอาจขอใหศ้าลตั้ง Mandataire ad Hoc เป็นผูด้าํเนินการช่วยเหลือและดูแล  

การเจรจาระหวา่งลูกหน้ีและเจา้หน้ีหลกั กระบวนการน้ีเป็นความลบัและไม่มีกาํหนดเวลา 

หนา้ท่ีของ Mandataire ad Hoc จะเป็นไปตามท่ีศาลกาํหนด 

   2) กระบวนการไกล่เกล่ีย คือ กระบวนการลม้ละลายซ่ึงศาลใหก้ารช่วยเหลือ 

โดยลูกหน้ีซ่ึงเผชิญกบัปัญหาทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน สามารถท่ีจะขอให ้

ศาลตั้งผูไ้กล่เกล่ียมาช่วยในการเจรจากบัเจา้หน้ีหลกัได ้ถา้ลูกหน้ีนั้นไม่ลม้ละลายมาแลว้

มากกวา่ 45 วนั  

    เม่ือกระบวนการไดข้อ้ตกลงเป็นท่ียติุแลว้ ขอ้ตกลงท่ีไดอ้าจใหศ้าลรับรู้ 

หรือเห็นชอบกไ็ด ้การท่ีใหศ้าลรับรู้จะมีผลใหข้อ้ตกลงบงัคบัไดอ้ยา่งคาํพิพากษาของ
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ศาลและสามารถเกบ็เป็นความลบัได ้ส่วนการท่ีใหศ้าลเห็นชอบจะมีผลใหห้น้ีใหม่ตาม

ขอ้ตกลงของเจา้หน้ีมีบุริมสิทธิหากตอ้งมีการขายชาํระบญัชีลูกหน้ีในอนาคตและตอ้งมี

การเปิดเผยต่อสาธารณชน ศาลจะตั้งใหผู้ไ้กล่เกล่ียดาํเนินการไดไ้ม่เกิน 4 เดือน และ

ขยายเวลาไดไ้ม่เกิน 1 เดือน หากผูไ้กล่เกล่ียร้องขอ  

   3) กระบวนการ Sauvegarde คือ กระบวนการลม้ละลายซ่ึงศาลควบคุม โดย

ลูกหน้ีซ่ึงยงัไม่มีหน้ีสินลน้พน้ตวั (Cessation de Paiement) แต่กาํลงัเผชิญปัญหาทางการเงิน

ซ่ึงไม่อาจแกไ้ขไดด้าํเนินการฟ้ืนฟูกิจการก่อนลม้ละลาย โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการ-

เจา้หน้ี 2 คณะกรรมการ ไดแ้ก่ เจา้หน้ีซ่ึงเป็นสถาบนัการเงิน และเจา้หน้ีการคา้ซ่ึงลูกหน้ี

ตอ้งยืน่แผนฟ้ืนฟูกิจการใหเ้จา้หน้ีซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากแผนพื้นฟูกิจการ หรือท่ี 

จะไดรั้บชาํระหน้ีครบถว้นไม่มีสิทธิท่ีจะออกเสียงในคณะกรรมการ  

    แผนฟ้ืนฟูกิจการ อาจประกอบดว้ย การเปล่ียนระยะเวลาการชาํระหน้ี 

การชาํระหน้ีแต่บางส่วน การเปล่ียนหน้ีเป็นทุน หรือการขายกิจการบางส่วน มติยอมรับ

ท่ีประชุมคณะกรรมการตอ้งไดรั้บคะแนนอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 หากคณะกรรมการเจา้หน้ี

ยอมรับและศาลเห็นชอบ มติจะมีผลผกูมดัเจา้หน้ีทุกคน ถา้คณะกรรมการเจา้หน้ีไม่

เห็นชอบ ศาลอาจสั่งใหข้ยายระยะเวลาชาํระหน้ีไดไ้ม่เกิน 10 ปี กระบวนการน้ีปรับมาจาก 

Chapter 11 ของกฎหมายลม้ละลายสหรัฐอเมริกา 

   4) กระบวนการ Sauvegarde Financière Accélérée คือ กระบวนการ Sauvegarde 

รูปแบบเฉพาะสาํหรับกิจการขนาดใหญ่ซ่ึงผา่นกระบวนการไกล่เกล่ียมาแลว้แต่ไม่สาํเร็จ 

กระบวนการน้ีจะดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว และศาลจะใหใ้ชต่้อเม่ือเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน

ส่วนใหญ่ยนิยอมดว้ยกบัแผนฟ้ืนฟูกิจการในกระบวนการไกล่เกล่ีย กระบวนการน้ีมีข้ึน

เพื่อใหก้ารฟ้ืนฟูกิจการดาํเนินไปได ้ไม่เสียไปเพราะเจา้หน้ีสถาบนัการเงินส่วนนอ้ย 

   5) กระบวนการ Redressement Judiciaire คือ กระบวนการลม้ละลาย ซ่ึงศาล

ควบคุม สาํหรับลูกหน้ีซ่ึงมีหน้ีสินลน้พน้ตวั โดยจะเร่ิมตน้เม่ือเจา้หน้ีหรือพนกังานอยัการ- 

ร้องขอ วธีิการต่าง ๆ คลา้ยคลึงกบัในกระบวนการ Sauvegarde ไดแ้ก่ ตอ้งมีการยอมรับ

แผนฟ้ืนฟูกิจการโดยคณะกรรมการเจา้หน้ี อาจอนุมติัแผนใหเ้ปล่ียนระยะเวลาการชาํระหน้ี 

การชาํระหน้ีแต่บางส่วน การเปล่ียนหน้ีเป็นทุน หรือการขายกิจการบางส่วนได ้
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   6) กระบวนการ Judicial Liquidation คือ กระบวนการลม้ละลายซ่ึงศาลควบคุม 

ซ่ึงศาลขายทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกหน้ีเพื่อชาํระหน้ี กระบวนการน้ีดาํเนินไปจนไม่มี

ทรัพยสิ์นใดท่ีจะขายมาชาํระหน้ีไดอี้ก โดย 2 ปี หลงัจากท่ีศาลมีคาํสั่ง เจา้หน้ีอาจขอให้

เลิกกระบวนการน้ีได ้

 

  4.3 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาอนัเป็นหลกัประกนั 

   มาตรา 232-1 สิทธินั้นอาจถูกยดึจากหน่วยงานซ่ึงเป็นผูอ้อกสิทธินั้น 

   มาตรา 232-5 เจา้หน้ีอาจทาํการยดึได ้โดยส่งจดหมายหมายแจง้เตือนซ่ึงตอ้งมี

ขอ้ความดงัต่อไปน้ี มิฉะนั้นเป็นโมฆะ 

   1) ช่ือและภูมิลาํเนาของลูกหน้ี 

   2) หน้ีท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมีการยดึทรัพยสิ์น 

   3) ขอ้ความแสดงจาํนวน หน้ีประธาน ค่าใชจ่้าย และดอกเบ้ีย และใหแ้สดง

อตัราดอกเบ้ียดว้ย 

   4) ขอ้ความแสดงวา่การยดึ จะทาํใหลู้กหน้ีเสียไปซ่ึงสิทธิใด ๆ อนัเกิดแต่

ทรัพยสิ์นนั้น 

   5) คาํสั่งใหลู้กหน้ีแจง้ใหท้ราบซ่ึงการท่ีไดเ้อาทรัพยสิ์นนั้นเป็นประกนัไว ้

   มาตรา 232-6 ภายในกาํหนด 8 วนั เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะตอ้งแจง้การยดึ 

ใหลู้กหน้ีทราบ โดยตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี มิฉะนั้นเป็นโมฆะ 

   1) สาํเนาบนัทึกการยดึทรัพยสิ์นนั้น 

   2) ขอ้ความแสดงอยา่งชดัเจนว่า หากมีขอ้คดัคา้น ตอ้งทาํคาํคดัคา้นเป็นหนงัสือ 

ยืน่ต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีท่ีเป็นผูด้าํเนินการยดึนั้น ภายในกาํหนด 1 เดือน 

   3) ศาลบงัคบัคดี (Juge de L’exécution) ท่ีมีเขตอาํนาจ 

   4) ขอ้ความแสดงอยา่งชดัเจนวา่ ลูกหน้ีมีสิทธิท่ีจะขายอยา่งเป็นมิตร (Vente 

Amiable) ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีถูกยดึตามขอ้กาํหนดในมาตรา 233-3 

   5) ขอ้ความในมาตรา 221-30 ถึง 221-32 และ 233-3 

   มาตรา 232-8 การยดึทรัพยสิ์นนั้น ทาํใหลู้กหน้ีส้ินไปซ่ึงสิทธิใด ๆ อนัเกิด 

แต่ทรัพยสิ์นนั้น 
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   ลูกหน้ีอาจขอใหป้ลดการจาํกดัสิทธิน้ีไดโ้ดยวางเงินประกนัตามสมควรแก่

เจา้หน้ี  

   มาตรา 233-1 การขายบงัคบัคดีจะกระทาํไดเ้ม่ือ เจา้หน้ีมีคาํร้องโดยแสดง

หลกัฐานวา่ไม่มีการคดัคา้นภายในกาํหนด 1 เดือนนบัแต่การยดึ หรือศาลไดย้กคาํคดัคา้น

ของลูกหน้ีแลว้ 

   มาตรา 233-2 กรณีมีการยดึหลายคร้ัง เงินท่ีไดจ้ากการขาย ใหแ้บ่งแก่เจา้หน้ี

ทุกรายซ่ึงไดท้าํการยดึก่อนมีการขายนั้น 

   มาตรา 233-5 กรณีท่ีไม่สามารถท่ีจะขายอยา่งเป็นมิตร (Vente Amiable) ได ้

ใหข้ายโดยการขายทอดตลาด 

   มาตรา 233-6 ในการประกาศขาย นอกจากรายละเอียดกระบวนการในขั้นตอน

ท่ีผา่นมาแลว้จะตอ้งมี 

   1) สถานภาพของบริษทั91

1 

   2) เอกสารทุกชนิดท่ีจาํเป็นในการรับรู้ถึงราคาของสิทธิซ่ึงนาํออกขายนั้น 

   มาตรา 233-8 โฆษณาการขายโดยแสดง วนั เวลา และสถานท่ี ท่ีขายนั้น  

ทางหนงัสือพิมพ ์และติดประกาศ 

   การโฆษณาตอ้งทาํไม่เกินหน่ึงเดือน แต่ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัขาย

ทอดตลาดท่ีกาํหนดไว ้

   ใหมี้หนงัสือแจง้ไปยงัลูกหน้ี หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งถึงการขายทอดตลาดนั้น 

 

  4.4 การยดึและอายดัทรัพย์สินทางปัญญา  

   กระบวนการบงัคบัคดีลิขสิทธ์ิในฝร่ังเศส 

   ตามประมวลทรัพยสิ์นทางปัญญา (Code de la Propriété Intellectuelle) 

                                                 
1Saisie et Vente Forcée de Droits Incorporels [Online], available URL: 

http://www.dubois-huissier-93.com/ventes-aux-encheres/saisie-vente-forcee-droits-

incorporels, 2018 (January, 8); และ ระบุวา่ สาํหรับทรัพยสิ์นบางประเภท e.g. ใบอนุญาต

ขบัรถสาธารณะไม่จาํตอ้งระบุ 

http://www.dubois-huissier-93.com/ventes-aux-encheres/saisie-vente-forcee-droits-incorporels
http://www.dubois-huissier-93.com/ventes-aux-encheres/saisie-vente-forcee-droits-incorporels
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   มาตรา 333-1 เม่ืองานสร้างสรรคข์องเจา้ของลิขสิทธ์ิถูกยดึ ศาลอาจสั่งใหจ่้าย 

เงินจาํนวนหน่ึงหรือเงินส่วนหน่ึง แก่เจา้ของลิขสิทธ์ิเพื่อเป็นเบ้ียยงัชีพได ้

   มาตรา 333-2 เงินส่วนหน่ึง ท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิหรือภรรยาหรือบุตร ไดรั้บจาก

การมีลิขสิทธ์ินั้น ไม่อาจบงัคบัคดีได ้ 

   มาตรา 333-3 เงินส่วนท่ีบงัคบัคดีไม่ไดน้ี้ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 4/5 ของทั้งหมด 

แต่ไม่เกินจาํนวนท่ีระบุในกฎหมายแรงงาน 

   มาตรา 333-4 บทบญัญติัในส่วนน้ี ไม่ตดัสิทธิท่ีจะบงัคบัคดีตามกฎหมายแพ่ง-

วา่ดว้ยค่าเล้ียงดู (บุตร) 

   การบงัคบัคดีกบัสิทธิบตัร (La Saisie des Droits Incorporels--BREVET)92

1 

   มีการวางหลกัเกณฑบ์างประการไวใ้นประมวลกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(Code de la Propriété Intellectuelle) 

   1) การบงัคบัคดีกบัสิทธิบตัรจะกระทาํโดยเจา้พนกังานบงัคบัคดี (Huissier de 

Justice) หรือเจา้พนกังานการคลงั (Huissier des Finances Publiques) 

    มาตรา 623-21 วรรค 1 การยดึสิทธิบตัรจะมีผลเม่ือหมายบงัคบัคดีส่งไปยงั 

ผูท้รงสิทธิบตัร กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และผูมี้สิทธิในสิทธิบตัรนั้นแลว้ การส่งหมายน้ี 

จะทาํใหเ้จา้หน้ีซ่ึงเขา้ยดึ หมดสิทธิในการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในสิทธิอนัเก่ียวขอ้งกบั

สิทธิบตัรนั้น 

    มาตรา 623-21 วรรค 2 เจา้หน้ีผูเ้ขา้ยดึ ตอ้งแสดงต่อศาลภายในเวลา 15 วนั 

นบัแต่วนัท่ีหมายบงัคบัคดีส่งเรียบร้อยแลว้ ถึงความสมบูรณ์ของการยดึ และเพื่อการขาย

สิทธิบตัรนั้น มิเช่นนั้นการยดึเป็นโมฆะ 

    มาตรา 613-53 การกระทาํใด ๆ ท่ีส่งผลต่อความเป็นผูท้รงสิทธิบตัร 

ตอ้งจดแก ้ในทะเบียนสิทธิบตัรแห่งชาติ โดยวธีิการตามท่ีกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา

บญัญติั 

                                                 
1REC-Mise en Œuvre du Recouvrement Forcé-SAISIES et Ventes 

Particulières-Saisie de Biens Incorporels: Brevets et Licences [Online], available 

URL: http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2755-PGP, 2017 (December, 20).  

https://maps.google.com/?q=333-2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=333-4&entry=gmail&source=g
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2755-PGP
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    มาตรา 613-9 ในการจะใชย้นับุคคลภายนอกไดน้ั้น การโอนหรือ 

การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในสิทธิบตัรจะตอ้งมีการจดทะเบียนในทะเบียนสิทธิบตัรแห่งชาติ 

    มาตรา 615-17 ศาลสูงท่ีมีเขตอาํนาจเหนือสิทธิบตัร คือ ศาลท่ีพระธรรมนูญ 

ศาลยติุธรรมกาํหนดใหมี้อาํนาจดงันั้น  

   2) ศาลมีหนา้ท่ี ตรวจสอบการความสมบูรณ์ของหน้ี ยนืยนัความสมบูรณ์ของ

การยดึ สั่งขายทอดตลาดสิทธิบตัร และจดัการขายสิทธิบตัรนั้น 

    ซ่ึงวธีิการบงัคบัคดีสิทธิบตัรน้ีสืบคน้ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน

ทางการคลงัและภาษี 

 

  4.5 การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

   4.5.1 หลกัทัว่ไป93

1 

    การประเมินราคาทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงเป็นท่ียอมรับนั้น สามารถแบ่ง

ไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ วธีิการเทียบจากราคาตลาด (Axées sur le Marché) วธีิการ

คิดจากค่าใชจ่้าย (Fondées sur les Coûts) และวธีิการประเมินจากความไดเ้ปรียบทาง

เศรษฐกิจในอนาคต (Reposant sur des Evaluations D’avantages Economiques Passés 

ou Futurs) 

    วธีิการเทียบจากราคาตลาด (Axées sur le Marché) เป็นวธีิการท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญนิยมสูงสุดในสถานการณ์อุดมคติ นัน่คือ อาศยัการเปรียบเทียบจากการซ้ือขายท่ี

คลา้ยคลึงกนั อยา่งไรกต็าม วธีิการน้ีมีอุปสรรคสาํคญั นัน่คือ ความยากในการหาการซ้ือขาย

ท่ีคลา้ยคลึงกนัอยา่งแทจ้ริง แมใ้นการซ้ือขายทรัพยธ์รรมดากต็าม ดงันั้น เม่ือนาํวธีิการน้ี

มาใชก้บัทรัพยสิ์นทางปัญญาอุปสรรคน้ียิง่มากข้ึนไปอีก เน่ืองจากแทบเป็นไปไม่ไดท่ี้จะ

พบการซ้ือขายซ่ึงสามารถเทียบเคียงกนัได ้ความยากลาํบากในการหาการซ้ือขายซ่ึงสามารถ

เทียบเคียงกนัไดข้องทรัพยสิ์นทางปัญญาน้ีเกิดจากความแตกต่างกนัของทรัพยสิ์นทาง

                                                 
1Kelvin King. La Valeur de la Propriété Intellectuelle, de L’actif Incorporel 

et du Fonds de Commerce [Online], available URL: https://www.wipo.int/sme/ 

fr/documents/value_ip_intangible_assets.htm, 2017 (December, 20). 
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ปัญญาแต่ละอนั และสภาพของทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงมีการซ้ือขายกนันอ้ย การซ้ือขาย 

ท่ีมีกม็กัเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการซ้ือขายหลกัทาํใหเ้ป็นเร่ืองท่ีมีการเกบ็เป็นความลบั

อยา่งมาก อุปสรรคเหล่าน้ีทาํใหว้ธีิการน้ีไม่เหมาะสมสาํหรับการประเมินราคาทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 

    วธีิการคิดจากค่าใชจ่้ายในการสร้างสรรค ์(Fondées sur les Coûts) ไดแ้ก่ 

การคิดจากค่าใชจ่้ายในการสร้างสรรค ์หรือค่าใชจ่้ายในการสร้างส่ิงทดแทน โดยอนุมานวา่ 

มีความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละมูลค่าของทรัพยสิ์นนั้นนั้น

โดยไม่มีปัจจยัอ่ืนส่งผลกระทบ ขอ้ดีของการประเมินราคาโดยวธีิการน้ี คือ สามารถทาํ 

ไดง่้าย แต่มีขอ้เสีย คือ ไม่ไดมี้การคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงิน หรือค่าใชจ่้าย 

ในการรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น 

    วธีิการประเมินจากความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจในอนาคต (Reposant 

sur des Evaluations D’avantages Economiques Passés ou Futurs) หรือวธีิการคิดจาก

รายได ้(Méthodes des Revenus) สามารถแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

    1) Capitalisation des Bénéfices Cumulatifs คือ การประเมินราคาโดย

การประมาณอตัราผลตอบแทนรวมท่ีอาจไดรั้บจากทรัพยสิ์นนั้น (Rentabilité Cumulative 

Réalisable) แลว้นาํมาคูณกบัตวัแปรซ่ึงกาํหนดข้ึนโดยการพิจารณาคุณสมบติัต่าง ๆ  

ของทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นนั้น เช่น ส่วนแบ่งการตลาด การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนในอนาคต ระดบัการคุม้ครอง เป็นตน้  

    2) Différenciation des Bénéfices Bruts คือ การประเมินราคาโดย 

การคาํนวณจากส่วนต่างระหวา่งสินคา้ซ่ึงไดรั้บการคุม้ครองโดยทรัพยสิ์นทางปัญญากบั

สินคา้ทัว่ไป เช่น ความต่างของราคา ระหวา่งสินคา้ท่ีมีกบัไม่มีเคร่ืองหมายการคา้ 

หรือระหวา่งสินคา้มีสิทธิบตัรกบัทัว่ไปซ่ึงไม่มีสิทธิบตัร วธีิการน้ีไดรั้บความนิยมใน 

การประเมินราคาเคร่ืองหมายการคา้ แต่มีอุปสรรคในการประเมินราคาสิทธิบตัรเน่ืองจาก 

หาสินคา้ทัว่ไปซ่ึงไม่มีสิทธิบตัรไดย้าก 

    3) Bénéfices Excédentaires คือ การประเมินราคาโดยการ พิจารณาราคา

ของส่วนทรัพยมี์รูปร่างเพื่อใชเ้ป็นจุดอา้งอิง โดยราคาน้ี คือ ราคาท่ีทาํใหเ้กิดการลงทุน 

ในทรัพยส่์วนมีรูปร่างนั้น มูลค่าท่ีสูงกวา่ราคาท่ีใชอ้า้งอิงน้ียอ่มพิจารณาไดว้า่เกิดข้ึนจาก
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สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา การประเมินราคาโดยวิธีน้ีวางอยูบ่นหลกัการวา่มีการคาํนึงถึง

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากทรัพยสิ์นน้ีในอนาคต 

    4) L’Allégement au Titre des Redevances คือ การประเมินราคาโดย

พิจารณาจากค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิท่ีผูซ้ื้อยนิยอมท่ีจะจ่ายเพื่อใชท้รัพยสิ์นทางปัญญานั้น 

การคาํนวณจะรวมรายรับท่ีอาจไดจ้ากค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิน้ีมาเพื่อประเมินเป็นราคา 

โดยคาํนึงถึงความเส่ียงจากการลงทุนดว้ย 

    การประเมินราคาโดยวธีิการประเมินจากความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจ 

ในอนาคตน้ี โดยเฉพาะ 3 วธีิ หลงัเป็นวธีิการท่ีมีการคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ครบถว้นท่ีสุด 

อยา่งไรกต็าม ในการประมาณรายรับหรือราคาในอนาคตนั้นตอ้งมีการคาํนึงถึงมูลค่าท่ีลด

ถอยลงของเงินในอนาคตดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งมีการปรับลดมูลค่าโดยการใชอ้ตัราคิดลด 

(Taux D’actualisation) มาคาํนวณ ประกอบดว้ย 

   4.5.2 การประเมินราคาสิทธิบตัร94

1 

    การประเมินราคาสิทธิบตัรมีอยู ่3 วธีิการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

    1) Par les Coûts de Recherche คือ การประเมินราคาจากค่าใชจ่้ายใน 

การคิดคน้พฒันาใหไ้ดสิ้ทธิบตัรนั้นมา 

     วธีิการน้ีมีขอ้จาํกดัเน่ืองจากสิทธิบตัรอาจมีราคาสูงกวา่ หรือตํ่ากวา่ 

ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันากไ็ด ้ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ  

    2) Grâce aux Bénéfices Cumulés คือ การประเมินราคาจากอตัรา

ผลตอบแทนรวมท่ีจะไดรั้บจากสิทธิบตัรนั้น จนกระทัง่ถึงเวลาหน่ึง ๆ (t) ซ่ึงไม่เกินไปกวา่

เวลาท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย 

     การคิดตามสมการน้ีอาศยัการประมาณวา่ ผูท้รงสิทธิบตัรจะไดรั้บ

ค่าตอบแทน 20% ของรายรับจากสิทธิบตัรทั้งหมด โดยอีก 80% จะใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

ในการใชป้ระโยชนสิ์ทธิบตัร เช่น ค่าใชจ่้ายในการผลิตสินคา้ 

                                                 
1Incorporel et Immatériel Véritables Enjeux de L’évaluation [Online], 

available URL: http://docplayer.fr/8689549-Chapitre-5-incorporel-et-immateriel-veritables-

enjeux-de-l-evaluation.html, 2018 (November, 14). 
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     เวลา t น้ี ประมาณจากเวลาท่ีสิทธิบตัรนั้นยงัมีประโยชนใ์น 

การพาณิชยโ์ดยคาํนึงถึงความกา้วหนา้และแนวโนม้การพฒันาในอุตสาหกรรมของ

สิทธิบตัรนั้นนั้น 

    3) D’apres L’administration Fiscale คือ การประเมินราคาจากค่าอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิในสิทธิบตัร นาํมาคาํนวณรวมกบัตวัแปร ซ่ึงกาํหนดโดยคาํนึงถึงอาย ุ

การคุม้ครองสิทธิบตัรซ่ึงเหลืออยู ่

 

     ราคาสิทธิบตัร  =  K x รายรับจากค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

 

     เม่ือ K คือ ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงกาํหนดข้ึนจากอายกุารคุม้ครองสิทธิบตัร

ซ่ึงเหลืออยู ่

   4.5.3 การประเมินราคาช่ือทางการคา้และเคร่ืองหมายการคา้ในฝร่ังเศส95

1 

     1) วธีิการประเมินราคาจากค่าใชจ่้าย (Approches par les Coûts) ไดแ้ก่ 

การประเมินจากค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ป (Coûts Historiques) และการประเมินจากค่าใชจ่้ายท่ีตอ้ง 

ใชใ้นการสร้างข้ึนทดแทน (Coûts de Reconstitution) วธีิการน้ีเหมาะสาํหรับใชก้าํหนด

ราคาขั้นตํ่าของเคร่ืองหมายการคา้ซ่ึงตอ้งอาศยัการลงทุนในการส่ือสารในการสร้างข้ึน  

การกาํหนดราคาอาจใชก้ารลงทุนในช่วง 5 หรือ 10 ปี ล่าสุดเป็นตวักาํหนด 

    2) วธีิการประเมินจากราคาตลาด (Approches par le Marché) ไดแ้ก่ 

การประเมินโดยตรง (Transactions Comparables) คือ เทียบเคียงจากการซ้ือขายในระยะเวลา

ท่ีผา่นมาไม่นานซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนัทั้งในดา้นตาํแหน่งในตลาด ช่ือเสียงของ

เคร่ืองหมายการคา้ โอกาสทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางกฎหมาย 

     และการประเมินโดยออ้ม (Méthode des Redevances) คือ การประเมิน

ราคาจากค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิของเคร่ืองหมายการคา้ซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนั 

                                                 
1Maurice Nussenbaum et Guy Jacquot, L’évaluation des Marques [Online], 

available URL: https://www.sorgemeval.com/levaluation-des-marques-par-maurice-

nussenbaum/, 2017 (December, 20). 
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    3) วธีิการประเมินจากรายได ้(Approches par les Revenus) ไดแ้ก่  

การประเมินจาก “ราคาพิเศษ” (Méthode de la Prime de Prix) คือ การประเมินราคา

เคร่ืองหมายการคา้โดยเปรียบเทียบราคาสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้ กบัสินคา้ซ่ึงมีลกัษณะ

อยา่งเดียวกนัในทอ้งตลาดซ่ึงไม่มีเคร่ืองหมายการคา้อยู ่ส่วนต่างระหวา่งราคาทั้งสองน้ี

จะไดเ้ป็นรายรับ ซ่ึงเกิดจากเคร่ืองหมายการคา้ การประเมินจากกาํไรส่วนเพิ่ม (Approche 

par les Surprofits) คือ การประเมินราคาเคร่ืองหมายการคา้จากกาํไรส่วนท่ีเกิดข้ึนเกินจาก

รายรับปกติ และการประเมินจากค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (Approche par les Redevances) 

 

5. เยอรมนั 

  

  5.1 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ไป 

   ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง เยอรมนั Code of Civil Procedure1 

การบงัคบัคดีในประเทศเยอรมนักระทาํ โดยพนกังานบงัคบัคดี “Gerichtsvollzieher” 

(Bailiff) ตามคาํพิพากษาบงัคบัคดีของศาล โดยส่ง “Titel, Klausel, Zustellung” ตามสิทธิ-

เรียกร้อง (Titel) นั้น จะมีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการใชสิ้ทธิบงัคบัคดี (Vollstreckungsk- 

lausel) แนบทา้ยคาํพิพากษา ส่งไปฝ่ายลูกหน้ี ทั้งน้ี กระบวนการดงักล่าวได ้

   มาตรา 704 วางหลกัเก่ียวกบัการบงัคบัคดีไว ้ไม่เพียงแต่เฉพาะคาํพพิากษา

ของศาลเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงในกระบวนพิจารณา หรือตามคาํส่ังศาล  

    Section 7042 “Enforceable Final Judgments Compulsory Enforcement may 

be Pursued Based on Final Judgments that have Become Final and Binding, or that 

have been Declared Provisionally Enforceable.” 

    ศาลจะแต่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี ตามมาตรา 8061 วรรค (1) ในการดาํเนินการ 

การบงัคบัคดี 

                                                 
1Zivilprozessordnung (ZPO). 
2Ibid., § 704 Vollstreckbare Endurteile “Die Zwangsvollstreckung Findet Statt 

aus Endurteilen, die Rechtskräftig oder für Vorläufig Vollstreckbar Erklärt Sind.” 
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    จากหนา้ท่ีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี พอสรุปขอบเขตของงานได ้ดงัน้ี  

   1) การบงัคบัใชสิ้ทธิเรียกร้องเก่ียวกบัเงินอนัเก่ียวกบัสังหาริมทรัพย ์

   2) การเรียกร้องประกนัภยั 

   3) การบนัทึกดชันีสินทรัพย ์

   4) การโอนทรัพยสิ์นและบุคคลสิทธ์ิซ่ึงรวมถึงการขบัไล่ท่ีดินและทรัพยสิ์น 

อะพาร์ตเมนต ์

   5) การกาํจดัสิทธิการบงัคบัใชใ้หก้ระทาํการงดเวน้กระทาํการ  

   6) เช็ค และตัว๋เงินประกนั 

   7) อายดัทรัพยร์ะหวา่งพิจารณาคดี  

   8) ยบัย ั้งและแสดงการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 

   9) ตราประทบัอสังหาริมทรัพยแ์ละการปิดผนึก 

   10) บงัคบัตามและคาํส่ังศาล 

   11) แจง้การยดึทรัพย ์

   12) การส่งคาํสั่งยดึและการโอนกรรมสิทธ์ิในเอกสารแนบ 

   13) การจดัส่งสินคา้นอกสถานท่ียดึสังหาริมทรัพย ์

    ในกระบวนการบงัคบัคดีแพ่งเยอรมนัจะเหมือนกบัประมวลวิธีพิจารณา

ความแพ่งกบัประเทศไทย เพราะเยอรมนัเป็นตน้แบบหากแต่ เยอรมนัจะมีหลกักฎหมาย 

ท่ีเยอะและละเอียดกวา่มาก  

   ทรัพยสิ์นท่ีสามารถบงัคบัคดีไดมี้หลกักฎหมายวางหลกัไวใ้น มาตรา 8112 

ทรัพยสิ์นท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้สิทธิเรียกร้อง และสิทธิในทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ และทรัพยสิ์น

ท่ีแทจ้ริงของลูกหน้ี ในขณะท่ีเงินรายไดแ้ละทรัพยสิ์นท่ีไม่อยูใ่นข่ายบงัคดีกไ็ดมี้บญัญติั 

                                                                                                                                                                      
1Zivilprozessordnung (ZPO), § 806 ZPO Keine Gewährleistung bei 

Pfandveräußerung “Wird ein Gegenstand auf Grund der Pfändung veräußert, so steht 

dem Erwerber Wegen Eines Mangels im Recht oder Wegen Eines Mangels der 

Veräußerten Sache ein Anspruch auf Gewährleistung Nicht zu.” 
2Ibid., § 811 ZPO, Unpfändbare Sachen. 
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ไวใ้นมาตรา 8501 

 

  5.2 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย 

   มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

   1) Act on Enforced Auctions and Receivership (Gesetz über die 

Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung)  

   2) Civil Code (Bürgerlichen Gesetzbuch--BGB)  

   3) Fiscal Code (Abgabenordnung--AO); of the Fiscal Code (AO) where 

such Instructions have been Issued Based on an Equivalent Provision of Federal Law 

or Land  

   4) Insolvency Statute (Insolvenzordnung--InsO) 

   5) Act on the Administration of Copyright and Neighbouring Rights 

[Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten]  

   เม่ือศาลมีคาพิพากษาลม้ละลาย บริษทัท่ีประกาศเป็นลูกหน้ีลม้ละลายนั้น 

ศาลมีอาํนาจโอนกรรมสิทธ์ิ และสิทธิต่าง ๆ ใหผู้ช้าํระบญัชี เป็นผูด้าํเนินการชาํระหน้ี

ใหแ้ก่เจา้หน้ี  

   และในประมวลกฎหมายลม้ละลายประเทศเยอรมนั (Insolvenzordnung--InsO) 

ไดว้างหลกักฎหมายและเขตอาํนาจศาลในคดีลม้ละลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัคดีเอากบั 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาในเร่ืองสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้และสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ไวใ้นมาตรา 3101

2 และมาตรา 12102

1 

                                                 
1Zivilprozessordnung (ZPO), § 850f ZPO, Änderung des Unpfändbaren 

Betrages. 
2Insolvency Statute, Section 3 International Jurisdiction 1. The Courts of the Member 

State within the Territory of which the Centre of a Debtors Main Interests is Situated shall 

have Jurisdiction to open Insolvency Proceedings. In the Case a Company or Legal 
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  5.3 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาอนัเป็นหลกัประกนั103

2 

   ตามกฎหมายเยอรมนันั้นมีวธีิการสร้างหลกัประกนั 2 ประการ ไดแ้ก่  

การจาํนาํสิทธิ (Pfandrecht an Rechten) และการโอนสิทธิเพื่อเป็นประกนั 

(Sicherungsabtretung) โดยแยกพิจารณาได ้ดงัน้ี 

   5.3.1 การจาํนาํสิทธิ (Pfandrecht an Rechten) นั้น สามารถทาํไดโ้ดย

กระบวนการเดียวกบัการโอนสิทธินั้น เช่น ในกรณีของลิขสิทธ์ิ สามารถท่ีจะจาํนาํสิทธิ

ไดโ้ดยอาศยัความยนิยอมของผูส้ร้างสรรค ์เม่ือไดมี้การจาํนาํสิทธิแลว้ ผูท้รงสิทธิเดิม

ยงัคงไม่เสียไปซ่ึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น และผูรั้บจาํนาํกไ็ม่มีสิทธิในดอกผล 

ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นดว้ย เวน้แต่จะไดมี้การตกลงไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน อยา่งไรกต็าม 

โดยทัว่ไปผูท้รงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาจะไม่สามารถทาํการใด ๆ อนัจะทาํใหสิ้ทธิ

ในทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นระงบัส้ินไปไดโ้ดยปราศจากความยนิยอมของผูรั้บจาํนาํ 

    สิทธิซ่ึงจาํนาํน้ีสามารถท่ีจะบงัคบัสิทธิไดแ้ต่โดยการฟ้องบงัคบัคดี 

(Compulsory Execution) ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนั มาตรา 1277104

3 เท่านั้น 

                                                                                                                                                                      

Person, the Place of the Registered Office shall be Presumed to be the Centre of Its Main 

Interests in the Absence of Proof to the Contrary. 
1Insolvency Statute, Section 12 Community Patents and Trade Marks For the 

Purposes of this Regulation, a Community Patent, a Community trade Mark or any other 

Similar Right Established by Community Law may be Included only in the Proceedings 

Referred to in Article 3 (1).  
2Masanori Ikeda, Study on the Intellectual Property Security System in 

Germany – Security Systems as Distribution and Management Schemes for 

Intellectual Property Rights [Online], available URL: https://www.iip.or.jp/e/e 

_summary/pdf/detail2007/e19_16.pdf, 2019 (August, 29). 
3Bürgerliches Gesetzbuch, Section 1277, Satisfaction by Execution “The Pledgee 

may Seek his Satisfaction from the Right only on the Basis of an Enforceable Judgment in 

Accordance with the Provisions Governing Execution, Unless otherwise Provided.  

 

https://www.iip.or.jp/e/e%20_summary/pdf/detail2007/e19_16.pdf
https://www.iip.or.jp/e/e%20_summary/pdf/detail2007/e19_16.pdf
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อยา่งไรกต็าม การบงัคบัสิทธิจาํนาํโดยวธีิน้ีเป็นวธีิการท่ีค่อนขา้งยากเน่ืองจากปัญหา 

ในการประเมินราคาของทรัพยสิ์นทางปัญญา  

   5.3.2 การโอนสิทธิเพื่อเป็นประกนั วธีิการสร้างหลกัประกนั ประการท่ีสอง 

คือ การโอนสิทธิเพื่อเป็นประกนั (Sicherungsabtretung) เป็นวธีิการซ่ึงไดรั้บความนิยม

มากกวา่การจาํนาํสิทธิ สิทธิใด ๆ ซ่ึงสามารถโอนกนัไดน้ั้นยอ่มสามารถท่ีจะใชเ้ป็น

หลกัประกนัโดยการโอนสิทธิได ้นัน่คือ สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาจะโอนไปยงัเจา้หน้ี

โดยมีสัญญาระหวา่งเจา้หน้ีกบัลูกหน้ีวา่จะใหสิ้ทธิท่ีโอนไปนั้นเป็นประกนัน้ี สัญญา

ระหวา่งเจา้หน้ีกบัลูกหน้ีน้ีถือเป็นสัญญาภายใน (Innenverhältnis) ดงันั้น แมเ้จา้หน้ี 

จะโอนทรัพยสิ์นทางปัญญาไปยงับุคคลภายนอกกย็อ่มทาํไดโ้ดยชอบ โดยจะมีผลเป็นเพียง 

การผดิสัญญากบัลูกหน้ีเท่านั้น 

    โดยทัว่ไปการโอนสิทธิเพื่อเป็นประกนัน้ีจะมีการตกลงในสัญญาระหวา่ง

ลูกหน้ีกบัเจา้หน้ี อนุญาตใหลู้กหน้ีใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อไปได ้หากมีการผดิ 

นดัชาํระหน้ีข้ึน เจา้หน้ีจึงจะถอนการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธินั้นเพื่อเตรียมการบงัคบัหลกัประกนั 

ต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากสาํหรับบุคคลภายนอกแลว้ เจา้หน้ีไดรั้บโอนสิทธิมาโดยชอบแลว้  

เจา้หน้ีจึงชอบท่ีจะดาํเนินการบงัคบัสิทธิโดยวธีิการต่าง ๆ ไดท้นัที เช่น การขายหลกัประกนั 

แก่บุคคลภายนอก ทั้งน้ี การบงัคบัหลกัประกนัจะตอ้งกระทาํโดยคาํนึงถึงประโยชนข์อง

ลูกหน้ีดว้ย 

   5.3.3 ลิขสิทธ์ิ ไม่สามารถนาํไปเป็นหลกัประกนัเพราะลิขสิทธ์ิไม่สามารถโอน

ไดด้ว้ยวธีิการน้ีหากแต่ อนุญาตในรูปแบบของการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ

นั้นหรือสามารถจาํนาํได ้

                                                                                                                                                                      

The Provisions of Section 1229 and Section 1245 (2) are Unaffected.”; และ ประมวล-

กฎหมายแพ่งเยอรมนั, มาตรา 1277 ผูรั้บจาํนาํอาจบงัคบัสิทธิไดแ้ต่โดยคาํพิพากษา ซ่ึงอาจ

บงัคบัไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัคดี เวน้แต่กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ทั้งน้ี ไม่กระทบ-

กระเทือนบทบญัญติัแห่ง มาตรา 1229 และ 1245 (2). 
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    5.3.4 สิทธิบตัร สามารถนาํมาประกนัต่อเจา้หน้ีไดโ้ดยทาํการจดทะเบียนสิทธิ

การจาํนาํ (Pledge) ไดท่ี้ German Patent and Trade Mark Office (DPMA) หากแต่ความ-

สมบูรณ์ในสิทธิหลกัประกนัไม่จาํเป็นตอ้งจดทะเบียน 

   5.3.5 เคร่ืองหมายการคา้ กฎหมายไม่ไดก้าํหนดแบบในการวางมดัจาํ จาํนาํ

หรือการวางหลกัประกนัในเคร่ืองหมายการคา้ หากแต่เคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียน

ในสหภาพยโุรป ตอ้งจดทะเบียนหลกัประกนัหรือมดัจาํ จาํนาํ คาํประกนั ต่อ European 

Union Intellectual Property Office (EUIPO) ตามหลกัสุจริต (Bona Fide) เพือ่ป้องกนั

บุคคลภายนอกละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ท่ีนาํไปเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ  

 

  5.4 การยดึและอายดัทรัพย์สินทางปัญญา 

   ในคดีลิขสิทธ์ิ จะดูท่ีสัญญาการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิโดยพิจาณาจากอาย ุ

การคุม้ครองของผูรั้บอนุญาตหรือสัญญาแบ่งสิทธิ (Sub-Licensees) เป็นหลกั แมส้ัญญา

อนุญาตหลกัจะหมดอาย ุ(Main Licence) (ภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ) โดยปกติสิทธิใน 

การใชง้านลิขสิทธ์ิจะระงบัไปดว้ย แต่ถา้ไดท้าํสัญญาแบ่งสิทธ์ิ (Sub-Licensees) หากยงั

ไม่หมดอายกุส็ามารถเรียกเกบ็ค่าลิขสิทธ์ิ (Royalty) หรือดาํเนินการ ยดึ อายดั ค่าลิขสิทธ์ิ 

(Royalty) ดงักล่าวได ้เช่นคดี Take Five (GRUR 2012, 914) and M2 Trade (GRUR 2012, 

916) Cases, the Federal Court of Justice คดีน้ีถือเป็นการคุม้ครองผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใน

สถานการณ์ท่ีสิทธิในใบอนุญาตหลกัระงบัลงดว้ยขอบเขตหรือขอ้จาํกดัในสัญญาของ 

ผูอ้นุญาต (เช่น สถานการณ์ท่ีขอ้ตกลงใบอนุญาตหลกัถูกยกเลิกโดยไม่มีขอ้บกพร่องใด ๆ 

ยอ่มไม่ส่งผลต่อ สัญญาการแบ่งสิทธิหรือสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (Sublicensee) 

   มาตรา 103105

1 ถูกนาํไปใชใ้นคดีลม้ละลายท่ีมีการดาํเนินคดีท่ีเก่ียวกบัสัญญา-

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (Licence Contracts) โดยใหอ้าํนาจเจา้พนกังานในการบงัคบัคดีเป็น 

                                                 
1Insolvency Statute, Section 103 – Insolvency Administrator’s Right of Choice, 

(1) If a Reciprocal Contract has not been Performed or has not been Fully Performed by 

the Debtor and the other Party at the Time when Insolvency Proceedings are Commenced, 
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ผูเ้ลือกบงัคบัระหวา่งผูอ้นุญาต (Licensor) และผูข้ออนุญาต (Licensee) แมว้า่ในหลกั

กฎหมายจะมิไดบ้ญัญติัไวช้ดัเจน ดงัมีคดีตวัอยา่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัคดีในสิทธิบตัร

ผา่นสัญญาอนุญาต เช่น 

   คดี Infineon v. Michael Jaffé as Insolvency Administrator of Qimonda at 

the Higher Regional Court Munich (Docket 6 U 541/12) ทั้งสองบริษทัไดท้าํสัญญาอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิในสิทธิบตัร (Patent Cross-Licence Agreements) 

    คดี Frand1 v. Orange-Book-Standard Decision (NJW-RR 2009, 1047)  

    คดี Düsseldorf Regional Court of 21 March 2013 in the Case of Huawei v. 

ZTE (Docket 4b O 104/12) ทั้งสามคดีน้ีจะเป็นลกัษณะท่ีเจา้หน้ีตามคาํพิพากษามีสิทธิ 

ท่ีจะไปรับชาํระหน้ีของผูข้ออนุญาตใชสิ้ทธิบตัรท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสัญญาอนุญาตใชสิ้ทธิบตัร 

(Royalty-Free Cross-Licence) ตามระยะเวลาท่ีเหลือ 

 

  5.5 การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา107

2 

   ในประเทศเยอรมนัมีกฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งในการคิดคน้ ประดิษฐ ์

คือ  

   German Employee Invention Act 167 เป็นบทบญัญติัน้ีใหค่้าตอบแทนงาน

ประดิษฐข์องพนกังานจนถึงการแจง้ใหน้ายจา้งจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเป็นรางวลัสาํหรับ

การทาํส่ิงประดิษฐด์งักล่าว ในการประเมินราคาของทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งลิขสิทธ์ิ 

                                                                                                                                                                      

the Insolvency Administrator may Perform the Contract in Place of the Debtor and 

Demand Performance from the Other Party. 
1Frand v. Orange-Book-Standard Decision [Online], available URL: https:// 

thelawreviews.co.uk/edition/the-intellectual-property-review-edition-5/1136640/ 

Germany, 2017 (November, 15). 
2Valuation of Patents–License Analogy Based Approaches According to 

Employees’ Inventions Remuneration Calculation in Germany, Prof. Dr. Heinz Goddar 
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C0 + ––––– + ––––– . . . + ––––– 
     C1       C2    Cty 

             1 + r      (1 + r)2              (1 + r)ty 

สิทธิบตัร หรือเคร่ืองหมายการคา้ จะมีวธีิการท่ีคลา้ยคลึงกนั ท่ีนิยมใชใ้นประเทศเยอรมนั 

มี 3 วธีิ ไดแ้ก่  

   3.5.1 Cost Approach  

    มูลค่าของส่ิงหน่ึง = ตน้ทุนในการหาส่ิงอ่ืนท่ีเทียบเคียงไดม้าทดแทน 

วธีิการ กคื็อ เร่ิมท่ีการประมาณการตน้ทุนในราคาทรัพยสิ์นทางปัญญา ราคาปัจจุบนั 

แลว้หกัลบดว้ยค่าเส่ือม (ถา้มี) บวกดว้ยมูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นทางปัญญา กจ็ะได้

มูลค่าของทรัพยสิ์นนั้น  

   3.5.2 Yield Approach  

    เป็นวธีิคิดค่าตอบแทนใหพ้นกังานท่ีคิดประดิษฐ ์ไดรั้บสิทธิบตัรใหแ้ก่

นายจา้ง  

   3.5.3 NPV  

    C0 คือ กระแสเงินสดของค่าโรยลัตี (Royalty) ในปีเร่ิมตน้  

    C1 ปีหลงัจากนั้นถดัมา  

    Cty หมายถึง ค่าโรยลัตี (Royalty) ปีของการขายท่ีไดรั้บการคุม้ครอง 

(สิทธิบตัร)  

    r คือ อตัราคิดลดท่ีจะใช ้เช่น อตัราดอกเบ้ียธนาคารโดยเฉล่ียท่ีใชใ้น

การใหกู้ย้มืเงิน เช่น ดอกเบ้ีย 10% หมายถึง r = 0.1 

 

   NPV =     

 

 

6. แนวทางการพฒันาการบังคบัคดีเอากบัทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 

 

  การบงัคบัคดีของไทยในปัจจุบนัเนน้ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของราคาทรัพยสิ์น 

เจา้หน้ีตามคาํพิพากษามุ่งหวงัใหมี้การขายทอดตลาดในราคาท่ีสูงท่ีสุด เพื่อใหต้นไดรั้บ

ชาํระหน้ีไดม้ากท่ีสุด ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาเองกมุ่็งหวงัใหมี้การขายทอดตลาดในราคา

ท่ีสูงท่ีสุด เพื่อใหต้นไดมี้โอกาสลดหน้ีใหไ้ดม้ากท่ีสุด หากทรัพยสิ์นท่ีถูกบงัคบัคดีได ้
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ถูกขายทอดตลาดในราคาท่ีเป็นธรรม ยอ่มเป็นผลประโยชนแ์ก่ฝ่ายเจา้หน้ีตามคาํพิพากษา 

และฝ่ายลูกหน้ีตามคาํพิพากษา จึงเป็นเหตุใหร้าคาทรัพยสิ์นจาํตอ้งไดรั้บการประเมินมูลค่า

อยา่งโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

  การขจดัการใชอ้าํนาจดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรัฐออกไปใหไ้ดม้ากท่ีสุดจะทาํให้

เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูท้าํการยดึทรัพยสิ์นและนาํทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาดไม่ตอ้งพบเจอกบั

ปัญหาร้องเรียนเก่ียวกบัความไม่โปร่งใส สาํหรับการบงัคบัคดีของไทย เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

สังกดักรมบงัคบัคดี กระทรวงยติุธรรม ในตาํแหน่งนิติกร จะทาํหนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังาน

บงัคบัคดีตามกฎหมายในการยดึทรัพยสิ์นและนาํทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาด โดยอาศยั 

การประเมินราคาตามสภาพสังหาริมทรัพยท่ี์พบ แต่สาํหรับอสังหาริมทรัพยน์ั้น  

เจา้พนกังานบงัคบัคดีมิไดใ้ชดุ้ลยพินิจแมแ้ต่นอ้ย เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะทาํการนาํเอา

ราคาประเมินท่ีเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาไดน้าํส่งตอนตั้งเร่ืองบงัคบัคดีมาใชเ้ป็นราคาประเมิน

ของเจา้พนกังานบงัคบัคดีเอง ไม่มีการปรับเพิ่มหรือลดลงแต่อยา่งใด และใชร้าคาดงักล่าว

เป็นราคาในการเร่ิมการขายทอดตลาด 

  ราคาประเมินเช่นวา่น้ี แมก้ฎหมายจะเปิดช่องใหเ้จา้หน้ีตามคาํพิพากษานาํส่ง

ราคาประเมินท่ีเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาสามารถใหก้ารรับรองดว้ยตนเองได ้ไม่ปิดกั้นว่าตอ้ง

เป็นราคาท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐรับรองใหเ้ท่านั้น แต่ในทางปฏิบติัแลว้ เจา้หน้ีตามคาํพิพากษา

แทบไม่นาํราคาประเมินอ่ืนใดมานาํส่งแก่เจา้พนกังานบงัคบัคดีเลย เพราะตอ้งการตดัปัญหา

เร่ืองความน่าเช่ือถือในราคาประเมินท่ีนาํส่ง หากนาํส่งราคาประเมินท่ีสูงเกินจริงกม็กั 

ไม่สามารถจะช้ีแจงไดว้า่ ใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรมาพิจารณา และหากนาํส่งราคาประเมินท่ีตํ่า 

เกินไป ทั้งฝ่ายเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาและลูกหน้ีตามคาํพพิากษากจ็ะเสียเปรียบ เจา้หน้ี

ตามคาํพิพากษาจึงตดัปัญหาเร่ืองราคาประเมินออกไปในช่วงเร่ิมตน้ของการบงัคบัคดี 

กล่าวคือ เจา้หน้ีตามคาํพพิากษาจะนาํส่งราคาประเมินกรมธนารักษห์รือราคาประเมิน

กรมท่ีดินแก่เจา้พนกังานบงัคบัคดี โดยไม่ร้องขอใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐจากกรมธนารักษห์รือ

กรมท่ีดินทาํการลงนามรับรองให ้แต่เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาจะลงนามรับรองดว้ยตนเอง 

เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วนของการรับรองเอกสารคดัถ่ายจากหน่วยงานของรัฐ 

  ราคาประเมินของกรมธนารักษห์รือท่ีมกัเรียกกนัติดปากกนัวา่ ราคาประเมิน 

กรมท่ีดินนั้น เป็นราคาประเมินท่ีอาศยัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของภาครัฐในการประเมิน
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มูลค่าอสังหาริมทรัพยต์ามเขตพื้นท่ีและทาํเล ซ่ึงไดรั้บความน่าเช่ือถือค่อนขา้งสูง และ

ถูกใชเ้ป็นมาตรฐานกลาง แต่สาํหรับภาคเอกชนแลว้ ราคาประเมินดงักล่าวอาจถูกมองวา่

เป็นราคาท่ีค่อนขา้งตํ่า มิใช่ราคาท่ีซ้ือขายกนัในทอ้งตลาดอยา่งแทจ้ริง ทาํใหป้ระเดน็

เร่ืองราคาประเมินของกรมธนารักษห์รือราคาประเมินกรมท่ีดินมกัถูกคดัคา้นก่อน 

การขายทอดตลาดอยูเ่สมอ 

  อยา่งไรกต็าม เม่ือพิจารณาถึงราคาประเมินท่ีกระบวนการบงัคบัคดีตอ้งนาํไปใช้

กบัการขายทอดตลาดแลว้ กจ็ะพบวา่ “การประเมินมูลค่า” เป็นส่ิงสาํคญัสูงสุดต่อการให้

ราคา และเป็นประโยชนสู์งสุดเม่ือขายทอดตลาดไดร้าคาท่ีสูงท่ีสุดและเป็นธรรม ทวา่ 

การประเมินมูลค่ากลบัไม่ใช่เร่ืองง่ายดาย ตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ของการคาํนวณให้

เหมาะสมแก่ทรัพยสิ์นแต่ละรูปแบบ และตอ้งอาศยัความชาํนาญของผูท่ี้มีประสบการณ์

ในการทาํงานเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแต่ละรูปแบบ แมว้า่การประเมินมูลค่า

สังหาริมทรัพยย์งัไม่มีบรรทดัฐานท่ีชดัเจนและแน่นอน แต่สาํหรับอสังหาริมทรัพยแ์ลว้ 

ราคาประเมินของกรมธนารักษห์รือราคาประเมินกรมท่ีดินเป็นหลกัฐานของการประเมิน

มูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์ชดัเจนและแน่นอนมากท่ีสุดในปัจจุบนั 

  เม่ือพิจารณาถึงทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทย ยิง่ตอ้งตระหนกัและใหค้วามสาํคญั

มากยิง่ข้ึน การประเมินมูลค่าอาจยากยิง่กวา่ทรัพยสิ์นทัว่ไป เม่ือทรัพยสิ์นทางปัญญา 

มีความแตกต่างจากทรัพยสิ์นทัว่ไปอยา่งส้ินเชิง ไม่มีทาํเลท่ีตั้งของทรัพยสิ์น ไม่มีสภาพ

ชาํรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ไม่สามารถจบัตอ้งได ้มีเพียงมูลค่าท่ีอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลง

ไดต้ามกาลเวลาเท่านั้น การประเมินมูลค่าแบบเดิมท่ีมีใชอ้ยูเ่ดิมไม่อาจตอบสนองสภาวะ

เศรษฐกิจในยคุใหม่ 

  ขอ้มูลการประเมินมูลค่าท่ีอยูใ่นรูปของราคาประเมินของกรมธนารักษห์รือราคา

ประเมินกรมท่ีดิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลการประเมินมูลค่าท่ีสาํคญัยิง่ท่ีกรมบงัคบัคดีนาํมาใช ้

เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการบงัคบัคดีและขายทอดตลาดท่ีมีอยูเ่ดิม อาจไม่เหมาะสมต่อ 

การบงัคบัคดีในอนาคต หากวา่การบงัคบัคดีนั้นจะตอ้งเป็นการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของไทย 
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กรมธนารักษ ์

กรมท่ีดิน 

 

กรมบงัคบัคดี 

 

ภาพท่ี  1 ส่วนราชการท่ีทาํหนา้ท่ีประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์

 

  มิติใหม่ของการบงัคบัคดีไทย จาํตอ้งมีววิฒันาการท่ีสาํคญัในการขยายความสามารถ 

ของการบงัคบัคดีใหค้รอบคลุมไปถึงทรัพยสิ์นทางปัญญา ใหบ้งัคบัเอากบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของไทยและนาํไปขายทอดตลาดไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงทรัพยสิ์นทางปัญญาใน 

ต่างประเทศนั้นถูกมองว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่า และมีกระบวนการบงัคบัคดีเป็นการเฉพาะ  

โดยเป็นการสร้างกระบวนการหรือวธีิพิเศษข้ึนมารองรับ ทวา่ การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของไทยไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่เป็นเร่ืองเก่าท่ีถกเถียงกนัอยา่งไม่รู้จบ และมกัมา

บรรจบดว้ยราคาท่ีทุกฝ่ายพอใจ กลายเป็นราคาท่ีไม่มีการประเมินมูลค่า ขาดความชดัเจน

และแน่นอน 

  เม่ือกฎหมายไทยมาถึงยคุท่ีตอ้งมีการปรับเปล่ียน ไม่อาจรอปัญหาท่ีถกเถียง 

อยา่งหาขอ้ยติุไม่ได ้จึงไดมี้การปรับแกข้อ้กฎหมายเพื่อใหร้องรับต่อการบงัคบัคดีเอากบั

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทย108

1 แต่ขอ้กฎหมายดงักล่าวเป็นเพียงการเปิดช่องใหก้ารบงัคบั

คดีเอากบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยเป็นส่ิงท่ีสามารถกระทาํไดเ้ท่านั้น และกระทาํได้

เท่าท่ีสภาพแห่งกฎหมายเปิดช่อง ในส่วนน้ีเองการปฏิบติังานทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ยงัคงตอ้งอาศยักฎหมายฉบบัอ่ืนอีก ตอ้งมีการทาํความเขา้ใจในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

ไทยตามกฎหมายแต่ละฉบบั หากการประเมินมูลค่าตามหลกัการและทฤษฎีไม่สามารถ

จบัตอ้งและปฏิบติัไดจ้ริง ประเทศไทยอาจตอ้งนาํกระบวนการประเมินมูลค่าท่ีมีอยูเ่ดิม

มาปรับเปล่ียนและสร้างเป็นวธีิใหม่ วธีิเฉพาะในการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทาง

                                                 
1ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 308 และมาตรา 309. 
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ปัญญาของไทย ใหก้ลายเป็น “การประเมินมูลค่าทางเลือก” หรือ “การประเมินมูลค่า 

วธีิเฉพาะ” 

  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการท่ีดูแลกฎหมาย-

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยมากท่ีสุด อาจกลายเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด

อยา่งหลีกเล่ียงมิได ้องคค์วามรู้และขอ้มูลของทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยไดถู้กจดัรวมไว้

ท่ีแห่งน้ี หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการในลาํดบัถดัมาท่ีมีความสาํคญัไม่แพก้นั คือ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการท่ีดูแลการจดทะเบียนนิติบุคคล 

การสอบบญัชีและปิดงบการเงินของนิติบุคคล ซ่ึงมีขอ้มูลการเงินและทรัพยสิ์นของ 

นิติบุคคลอนัอาจนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาได ้

  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ส่วนราชการสังกดั 

กระทรวงพาณิชย ์สามารถเขา้มาทาํหนา้ท่ีแทนกรมธนารักษ ์และกรมท่ีดิน ในการนาํส่ง

ขอ้มูลราคาประเมินแก่กรมบงัคบัคดีไดใ้นการตั้งเร่ืองบงัคบัคดีและขายทอดตลาดได ้

หากเทียบเคียงรูปแบบการใชร้าคาประเมินท่ีมีอยูเ่ดิม 

 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

 

กรมบงัคบัคดี 

 

ภาพท่ี  2 ส่วนราชการท่ีสามารถสร้างฐานขอ้มูลมูลค่า/การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

ทางปัญญา 

 

  นอกจากน้ี กรมพฒันาธุรกิจการคา้ มีกฎหมายในความดูแล ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดง 

ใหเ้ห็นเป็นประจกัษแ์ลว้ว่าทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยมีมูลค่าในทางธุรกิจ109

1 จึงทาํให้

การคน้ขอ้มูลทางทะเบียนท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญามีความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

                                                 
1พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558, มาตรา 8 (5). 
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  ในประการต่อมา การประเมินมูลค่าตอ้งพึ่งพาระบบทะเบียนหรือฐานขอ้มูลเป็น

สาํคญั แต่ทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยมีอยูห่ลากหลายรูปแบบ มีทั้งทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีมีทะเบียน และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่มีทะเบียน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความยุง่ยาก และ

ตอ้งมีวธีิการประเมินมูลค่าท่ีซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน โดยการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีไม่มีทะเบียนอาจตอ้งมีขั้นตอนท่ีละเอียดอ่อนมากกวา่การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาท่ีมีทะเบียน 

 

 
 

ภาพท่ี 3  ทรัพยสิ์นทางปัญญาหลกัซ่ึงเป็นท่ีนิยมในทางการคา้ 

 

  ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยูห่ลากหลายรูปแบบนั้น เป็นส่วนขยายหรือเป็นรูปแบบ

ท่ีเพิ่มเติมมาจากทรัพยสิ์นทางปัญญาหลกั ซ่ึงประกอบไปดว้ย ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และ

เคร่ืองหมายการคา้ อนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาหลกัท่ีมีมาอยา่งยาวนานแลว้110

1 และสาํหรับ

                                                 
1สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, รายงานวจิัยเร่ือง การคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา (ส่วนหน่ึงของโครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณชิย์ พ.ศ. 2540-2549) 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2541), หนา้ 5-7. 
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ประเทศไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลและแนวความคิดทางกฎหมายจากต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก

ในสมยัก่อน ประเทศไทยมิไดใ้หค้วามคุม้ครองจาํกดัอยูแ่ต่เฉพาะเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมี

ทะเบียนเท่านั้น ยงัมีทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้รูปแบบอ่ืน ๆ จึงอาจทาํใหต้อ้งมี

การพิจารณาถึงเคร่ืองหมายการคา้ท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียน และช่ือทางการคา้ ดว้ย 

 

  6.1 การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 

   การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่ใช่เร่ืองง่ายดาย ไม่ใช่แค่การตีราคา 

แต่เป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีลํ้าลึกในการใชข้อ้เทจ็จริงและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อท่ีจะ 

ประเมินมูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญาใหมี้ความแม่นยาํและเหมาะสมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

อนัเป็นการรองรับกระบวนการทางธุรกิจซ่ึงใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทุน หรืออาศยั

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นแตม้ต่อในทางธุรกิจ 

   การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่มีวธีิการท่ีตายตวั ไม่มีวธีิการท่ีไดรั้บ

การยอมรับกนัอยา่งแพร่หลาย เป็นเพียงแนวทางท่ีแต่ละองคก์รเห็นวา่ เหมาะสมท่ีจะ

หยบิยก มาใชง้านในแต่ละกรณี ทั้งน้ี องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนต่างศึกษากระบวนวธีิ

ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญากนัมาอยา่งยาวนานแลว้ 

   หากพิจารณาถึงกระบวนวิธีในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมุ่งหวงั

มูลค่าเป็นตวัเงิน อาจตอ้งอาศยัการเทียบเคียงกระบวนวธีิเดียวกนักบัท่ีทาํการประเมินมูลค่า

สินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได ้โดยอาจแบ่งวธีิการประเมินมูลค่าไดอ้อกเป็น 3 วธีิใหญ่ ๆ ดงัน้ี111

1 

(1) วธีิการประเมินดว้ยรายได ้(2) วธีิคิดจากราคาตลาด และ (3) วธีิคิดจากค่าใชจ่้าย 

   6.1.1 วธีิการประเมินดว้ยรายได ้

    วธีิการประเมินดว้ยรายได ้มุ่งเนน้การพิจารณาความสามารถในการสร้าง 

รายไดข้องทรัพยสิ์นทางปัญญา ค่อนขา้งเหมาะสมกบัการประเมินมูลค่าลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 

และเคร่ืองหมายการคา้ โดยเป็นการประมาณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสรายไดท่ี้มาจาก

                                                 
1ปรีดา ยงัสุขสถาพร, ทรัพย์สินทางปัญญาน่ารู้และวธีิการประเมนิมูลค่า 

(กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2551), หนา้ 54-57. 
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การใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาตลอดช่วงอายขุยัทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงอาจแตกต่างจาก

ระยะเวลาของการใหค้วามคุม้ครองตามกฎหมาย112

1 

    ในระหวา่งการวจิยัและพฒันาโครงการใด ๆ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

จะถือวา่เป็นหน้ีสิน เพราะวา่ยงัอยูใ่นขั้นตอนของการใชเ้งินลงทุน ยงัไม่มีการสร้างรายได้

ข้ึนมา ผลประโยชนอ์าจเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีไม่สมํ่าเสมอ ซ่ึงตอ้งอาศยัการคิดค่าใชจ่้าย

แบบวงจรชีวติ (Life Cycle Costing--LCC) โดยการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ตวัหน่ึงในปัจจุบนั จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งทาํการคาํนวณหา 

    1) ค่าใชจ่้ายในการออกแบบ วิจยัและพฒันา ผลิต การตลาด และ 

จดัจาํหน่าย 

    2) อายขุองสินคา้หรือบริการ 

    3) อายขุองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

    4) เวลาและปริมาณของรายไดท่ี้คาดหวงั 

    5) ปัจจยัความเส่ียงและอตัราเงินเฟ้อ 

    ทั้งหมดน้ีเรียกวา่ การคาํนวณค่าใชจ่้ายแบบวงจรชีวติ ซ่ึงสามารถใช ้

ในการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value--NPV) ของทรัพยสิ์นทางปัญญา หาก

ทรัพยสิ์นทางปัญญาตวัใดตวัหน่ึงเร่ิมนาํไปใชใ้นการสร้างสินคา้ สร้างกระบวนการใหม่ 

หรือสร้างรายไดใ้หเ้กิดข้ึนบา้งแลว้ กส็ามารถใชก้ารประเมินมูลค่าเพื่อหาค่ากระแสเงินสด

คิดลดพื้นฐาน (Discounted Cash Flow--DCF) ท่ีเพียงพอสาํหรับการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

ของทรัพยสิ์นทางปัญญา113

2 

    ยกตวัอยา่งเช่น หากตอ้งการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาตวัหน่ึง 

ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการขออนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแก่บริษทัหน่ึงช่ือ บริษทั ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

จาํกดั จะตอ้งทาํการคาํนวณหาค่าประโยชนท์างเศรษฐศาสตร์บนฐานของขอ้ตกลงดา้น

รายไดข้ั้นตํ่าท่ีตกลงกนั ดงัน้ี114

3 

                                                 
1เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 54-55. 
2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 84-85. 
3เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 85-86. 
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    ขอ้เทจ็จริง 

 -   ขอ้ตกลงกาํหนดให ้บริษทั ทรัพยสิ์นทางปัญญา จาํกดั สามารถใช้

ประโยชนจ์ากสิทธิบตัรไดต้ลอดอายขุองสิทธิบตัร 

 -   สิทธิบตัรไทยออกเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 และเหลือระยะเวลา

ของการคุม้ครองอีก 14.5 ปี 

 -   ค่าสิทธิรวมขั้นตํ่าท่ีการันตีเท่ากบั 100,000 บาทต่อปี 

 -   การชาํระเงินโดยรวมภาษีจะชาํระเป็นรายปี ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

    คาํนวณ 

 -   ค่าสิทธิรายปี  100,000 บาท 

 -   ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% 7,000 บาท 

 -   จาํนวนเงินรวม VAT 107,000 บาท 

 -   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 3,000 บาท 

 -   จาํนวนเงินสุทธิ 104,000 บาท 

 

ตารางท่ี 1  Scenario การประเมิน 

 

อาย ุ
อตัรา

ส่วนลด 

NPV 

(บาท) 

ปี พ.ศ.  

2548 2549 2550 2551 ... 2562 2563 

14.5 14% 676,348 104,000 89,440 76,918 66,150 ... 12,589 10,827 

10 10% 677,374 104,000 93,600 84,240 75,816 ...   

7 7% 591,758 104,000 96,760 89,949 83,653 ...   

หมายเหตุ: อตัราส่วนลด คือ ค่ารวมของอตัราเงินเฟ้อ + อตัราดอกเบ้ีย + ค่าความเส่ียงต่าง ๆ  

 

ท่ีมา:  ปรีดา ยงัสุขสถาพร, ทรัพย์สินทางปัญญาน่ารู้และวธีิการประเมนิมูลค่า 

(กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2551), หนา้ 86. 
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   ค่า NPV สามารถคาํนวณไดจ้ากการใชโ้ปรแกรมตารางคาํนวณ (Spreadsheet) 

ทัว่ไป 

   โดยให ้NPV =   (อตัราส่วนลด, ค่าท่ี 1, ค่าท่ี 2, ค่าท่ี 3, . . . , ค่าท่ี N) 

 

   ภาพเหตุการณ์การประเมินในขา้งตน้สะทอ้นความน่าจะเป็นในการแปรผนั

ของค่าตวัเลขต่าง ๆ ตามช่วงอายขุองสินคา้ท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงกจ็ะมีอายเุท่ากบัระยะเวลา

ของการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในสิทธิบตัร ช่วงระยะเวลาท่ีส้ันกวา่กน่็าจะมีความเส่ียงท่ีตํ่ากวา่  

จึงมีอตัราส่วนท่ีตํ่ากว่าดว้ย ดงันั้น ค่า NPV ของสิทธิบตัรน้ีจึงอยูใ่นช่วงระหว่าง 

591,700 บาท ถึง 677,300 บาท ทวา่ วธีิการดงักล่าวน้ีเป็นวธีิการท่ีค่อนขา้งจะอนุรักษนิ์ยม 

เหมาะสมสาํหรับการประเมินเพื่อวตัถุประสงคท์างบญัชี115

1 

   6.1.2 วธีิคิดจากราคาตลาด 

    วธีิคิดจากราคาตลาดใชค้าํนวณเพื่อทาํการประเมินมูลค่าของทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีเรียกวา่ บริษทั มหาชน จาํกดั 

โดยใชต้วัเลขขอ้มูลจากบญัชีงบดุลของบริษทั โดยเร่ิมจากการหามูลค่าตามบญัชีหรือ 

Book Value โดยนาํเอาค่าสินทรัพยร์วม (A) ลบดว้ยหน้ีสินรวม (L) และถา้หาก Book 

Value นั้นรวมค่าของทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(I) ใด ๆ เอาไวก้ใ็หล้บค่านั้นออกไปดว้ย 

ดงันั้น จะไดส้มการค่าสุทธิของทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งได ้ดงัน้ี116

2 

 

    Net Tangible Assets (N) =   A – L – I 

 

    A =   Total Assets/สินทรัพยร์วม 

    L =   Total Liabilities/หน้ีสินรวม 

    I =   Any Intangible Assets/ทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไม่ไดอ่ื้น ๆ  

                                                 
1เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 86. 
2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 68. 
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    มูลค่าตลาด หรือ Market Capitalization (C) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย ์คือ ราคาต่อหุน้ คูณดว้ยจาํนวนหุน้ของบริษทั ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีสามารถ

หาไดจ้ากตลาดหลกัทรัพย ์ค่าโดยประมาณของสินทรัพยจ์บัตอ้งไม่ไดท่ี้ไม่สามารถจาํแนก

แยกแยะได ้หรือ Unidentifiable Intangible Assets (U) เช่น Goodwill สามารถประมาณวา่ 

คือ ร้อยละ 10 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด หรือ 

 

    U =   0.1 x C 

 

    การประเมินค่าตลาดของบริษทัจะไดจ้ากสมการ 

 

    C =   N + U + IP Assets 

 

    ดงันั้น 

 

    IP Assets (N) =   C – (N + U) 

        =   0.9 C – N 

 

    ในความเป็นจริง ค่าท่ีไดน้ี้เป็นค่าคงเหลือ (Residual Value) ของบริษทั

มหาชน ภายหลงัจากหกัลบค่าสุทธิของทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไดท้ั้งหมดกบัค่าเหมาะสม

โดยประมาณของทรัพยสิ์นจบัตอ้งไม่ไดท่ี้ไม่สามารถจาํแนกแยกแยะได ้อยา่งไรกต็าม 

การประเมินดว้ยวธีิน้ีมีจุดอ่อนท่ีเด่นชดั คือ มูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่ไดรั้บ 

การพิจารณาแบบแยกส่วนออกจากกนัเป็นรายทรัพยสิ์น และมูลค่ารวมของทรัพยสิ์นทาง 

ปัญญาจะแกว่งไปตามมูลค่าหุน้ของบริษทั แต่ยงัคงมีประโยชนอ์ยูบ่า้ง เพราะการประเมิน

มูลค่าของบริษทันอกเหนือจากการมองแต่ Book Value ของบริษทั สามารถทาํใหท้ราบ
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มูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยูข่องบริษทั ซ่ึงจะทาํใหท้ราบศกัยภาพและแนวโนม้

ของการสร้างรายไดแ้ละผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหุน้ไดใ้นอนาคต117

1 

    ยกตวัอยา่งเช่น กรณีอนุสิทธิบตัรของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงบริษทัมีอนุสิทธิบตัรอยู ่1 อนุสิทธิบตัร (ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) คือ อนุสิทธิบตัร เลขท่ี 209 

ออกเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2544 ช่ือการประดิษฐ ์“เคร่ืองตรวจหาทิศทางและท่ีตั้ง

ของแหล่งกาํเนิดสัญญาณคล่ืนวทิยแุบบอตัโนมติั” โดยท่ีบริษทัมีช่ือเสียงในประเทศไทย 

และมีขอ้มูลคาดการณ์โดยประมาณจากขอ้มูลทางตลาดและขอ้มูลจากบญัชีงบดุลของ

บริษทั 

    หน่วย: ลา้นบาท 

    Capitalization (C) =   281,472.06 (ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) 

    Total Assets (A)  =   121,167.60 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2547) 

    Total Liabilities (L) =   53,080.43 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2547) 

    Intangible Assets (I) =   90,431.65 (จากการคาํนวณรวมค่า Assets 

under Concession Agreement, Concession Rights, Goodwill และ other Assets-Net 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2547) 

    มูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั คือ 

 

    IP Assets  =   0.9 x 281,472.06 – (121,167.60 – 53,080.43 – 90,431.65) 

        =   253,324.854 – (–22,344.48) 

        =   275,669.33 หรือ 275,669,330,000 ลา้นบาท 

 

    การคาํนวณในขา้งตน้ จะพบวา่ มูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั

โดยรวมมีมูลค่าโดยประมาณสูงถึงร้อยละ 98 ของมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด นบัวา่

ค่อนขา้งสูงมากกบัการท่ีมีเพียงอนุสิทธิบตัรเดียว แต่ขอ้มูลตรงน้ี ไม่ไดห้มายความวา่ 

                                                 
1เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 69. 
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ตลาดใหค่้าของอนุสิทธิบตัรถึง 275,669.33 ลา้นบาท แทจ้ริงแลว้ตวัเลขน้ีไดร้วมถึงมูลค่า

แบรนด ์(Brand Value) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ในตลาดทุน ซ่ึงมกัเป็นไปไดอ้ยู ่ 

2 ลกัษณะ คือ ถา้ไม่เป็นการประเมินมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นกอ็าจจะเป็นการประเมิน 

มูลค่าท่ีสูงเกินกวา่ท่ีควร เพราะมูลค่าของการซ้ือขายหุน้เป็นการสะทอ้นถึงการคาดการณ์

ผลประกอบการในอนาคต118

1 

   6.1.3 วธีิคิดจากค่าใชจ่้าย 

    วธีิคิดจากค่าใชจ่้ายเป็นการหามูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาจากค่าใชจ่้าย

ท่ีองคก์รไดใ้ชจ่้ายไป หากองคก์รเป็นผูพ้ฒันาหรือสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นข้ึนมาเอง 

ไม่วา่จะเป็นการพฒันาข้ึนมาเองภายในองคก์รหรือแสวงหามาจากภายนอกองคก์ร 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวอาจรวมถึงการผลิตซํ้ าหรือการทดแทน119

2 

    หากคิดค่าใชจ่้ายจากขอ้มูลในอดีต ค่าใชจ่้ายในอดีต (H) จะหมายถึง 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในขั้นตอนของการประดิษฐ ์หรือการวจิยัและพฒันาทรัพยสิ์นทาง

ปัญญานั้น ซ่ึงสามารถคาํนวณไดง่้าย ๆ โดยไดม้าจากค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตวัเงินจริงท่ีไดล้งทุน

ไป (Funds Invested--F) รวมกบัแฟคเตอร์ (Factor) ค่าเสียโอกาสจากเงินจาํนวนนั้นตาม

ระยะเวลาท่ีไดใ้ชจ่้ายไป (Time Cost of Money--T) โดยคาํนวณบนฐานอตัราดอกเบ้ียใน

ระยะเวลานั้น ๆ จึงทาํใหว้ิธีคิดแบบน้ีค่อนขา้งง่ายสาํหรับการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาในระยะเวลาของการทาํวจิยัและพฒันา ซ่ึงมีสมการ ดงัน้ี120

3 

 

    H =   F + T 

 

    ยกตวัอยา่งเช่น บริษทั ก ไดใ้ชจ่้ายเงินจาํนวน 1,000,000 บาทต่อปี  

ในงานวจิยัโครงการหน่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี แมว้า่ บริษทั ก อาจจะกล่าวไดว้่า ทรัพยสิ์น

ทางปัญญากมี็มูลค่าเป็นอยา่งนอ้ยท่ีสุดเท่ากบัเงินจาํนวนท่ีบริษทัไดใ้ชจ่้ายไป 2 ปี หรือ 

                                                 
1เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 69-70. 
2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 56. 
3เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 72. 
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2,000,000 บาท กต็าม ทวา่ ยอดเงินเช่นวา่น้ีไม่ไดร้วมค่าเสียโอกาสไวด้ว้ย หากวา่อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก (หรือในทางกลบักนั ถา้เป็นการกูย้มืเงินมาเพื่อทาํการวจิยัจะตอ้งใชอ้ตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู)้ ขณะท่ีทาํโครงการเท่ากบัร้อยละ 4 ต่อปี โดยมีสมมติฐานอีกประการหน่ึง 

วา่ไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เพิ่มเติมสาํหรับความเส่ียงทางเทคนิคของการทาํวจิยัโครงการน้ี

ดว้ยแลว้ การประเมินค่าใชจ่้ายจากอดีตของทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวจะมีค่าเท่ากบั121

1 

 

    H =   2,000,000 + [(1,000,000 x 0.04) + (2,000,000 x 0.04)] 

     =   2,000,000 + 40,000 + 80,000 

     =   2,120,000 

 

    อยา่งไรกต็าม วธีิน้ีไม่ใช่วา่จะไม่มีปัญหาเลย ตรงกนัขา้ม กลบัมีปัญหา

ประการท่ีสาํคญัท่ีสุดประการหน่ึง คือ การไม่มีความสัมพนัธ์ทางตรงระหวา่งค่าใชจ่้าย

เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากบัศกัยภาพในการสร้างรายไดท่ี้ตามมาหลงัจากการคน้พบ

หรือไดค้รอบครองทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นในระยะยาว122

2 

    แทจ้ริงแลว้ ยงัมีปัญหาพื้นฐานและปัญหาในทางปฏิบติัอ่ืน ๆ อีกมากมาย

ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา นกัวชิาการต่าง ๆ พยายามพฒันาวธีิการใหม่ ๆ 

ข้ึนมาอยูต่ลอด เช่น วธีิการประเมินบนฐานของตลาดหุน้ วธีิการประเมินโดยใชฐ้านขอ้มูล

การต่ออายสิุทธิบตัร จนกวา่ท่ีวธีิการใหม่ ๆ เหล่าน้ีจะมีการพฒันามากพอ ในปัจจุบนัน้ี 

ดูเหมือนว่าวธีิการประเมินดว้ยรายไดต้ามท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ยงัคงเป็นวธีิการท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา อยา่งไรกดี็ ผูป้ระเมินมูลค่าควรใชว้ธีิการ

ประเมินมูลค่ามากกวา่หน่ึงวธีิในการทาํการประเมินมูลค่าเพื่อใหไ้ดค่้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ

และเป็นท่ียอมรับ123

3 

                                                 
1เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 72-73. 
2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 73. 
3เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 57. 



 125 

    ในขณะท่ีหลกัการประเมินราคาทรัพยสิ์นทางปัญญาของสมาคม- 

ผูป้ระเมินราคาแห่งประเทศไทย สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผูป้ระเมิน-

ค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย (สมาคมวชิาชีพ) ไดจ้ดัทาํ “แนวทางและหลกัเกณฑ ์

การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา”124

1 สาํหรับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา

ตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ข้ึน โดยไดป้ระกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีรายละเอียด ส่วนท่ีเป็นวธีิการประเมินราคา ดงัน้ี 

    1) ผูป้ระเมินราคาตอ้งผา่นการทดสอบความสามารถจากสมาคมวชิาชีพ 

    2) หลกัเกณฑน้ี์ใชส้าํหรับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ซ่ึงมูลค่าไม่เกินกวา่ 3 ลา้นบาท 

    3) มูลค่าตลาดท่ีประเมินได ้ไดแ้ก่ ราคาท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงเตม็ใจ 

ซ้ือขายกนั โดยไม่มีผลประโยชนเ์ก่ียวเน่ือง เสนอขายในระยะเวลาพอสมควร ทั้งสองฝ่าย

ตกลงดว้ยความรอบรู้รอบคอบ ปราศจากภาวะกดดนั และสามารถโอนสิทธิในทรัพยสิ์น

ได ้

    4) การประเมินราคาทรัพยสิ์นทางปัญญา ควรใชว้ธีิคิดจากรายได ้

(Income Approach) แบ่งเป็น 2 วธีิ 

     (1) วธีิคิดจากอตัราทุน (Direct Capitalization Approach) 

 

      Value  =    

 

      Value  คือ มูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 

      Net Operating Income คือ รายไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นนั้น

ในปีท่ีรายไดค่้อนขา้งมีเสถียรภาพ 

      Capitalization Rate คือ อตัราผลตอบแทนเป็นร้อยละท่ีคาดวา่

จะไดรั้บจากทรัพยสิ์น 

                                                 
1แนวทางและหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา (2016); และ 

สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย ร่วมกบัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

Net Operating Income 

Capitalization Rate 
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      วธีิการน้ี ผูป้ระเมินจะประมาณ Capitalization Rate โดยจะคาํนึง 

ถึงความเส่ียงทั้งมวลดว้ย แลว้นาํอตัราผลตอบแทนน้ีไปพิจารณาร่วมกบัรายไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บ

จากทรัพยสิ์นนั้น 

      วธีิการน้ี รายไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นนั้นในปีหน่ึง ๆ ควรท่ี

จะตอ้งมีค่าคงท่ีหรือไม่แกวง่มากนกั จึงจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีแม่นยาํ จึงทาํใหมี้ผูม้องวา่ 

ไม่เหมาะสมกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา125

1 

     (2) วธีิคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach--DCF)  

 

      Value (DCF) =    

 

      Value (DCF) คือ มูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีประมาณได ้

จากวิธี DCF 

      Net Operating Income คือ รายไดสุ้ทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

จากทรัพยสิ์นนั้นในแต่ละปีในอนาคต 

      Discount Rate คือ อตัราคิดลดของทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น ๆ  

      วธีิการน้ี ผูป้ระเมินจะประมาณรายไดสุ้ทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ในแต่ละปีในอนาคต แลว้นาํมาคิดลดใหเ้ป็นมูลค่าของรายไดน้ั้น ๆ ในปัจจุบนั แลว้นาํมา

รวมกนัเพื่อเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นในปัจจุบนั 

      จาํนวนปี (n) ท่ีทาํการคาดการณ์รายไดใ้นอนาคตจะส้ันกวา่ 

ช่วงชีวติทางเศรษฐกิจ (Economic Life) หรือระยะเวลาท่ีกฎหมายคุม้ครอง (Legal Life) 

ของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  

      ก. อตัราผลตอบแทน (Capitalization Rate) และอตัราคิดลด 

(Discount Rate) ตอ้งมาจากขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือจาก

การเปล่ียนมือระหวา่งกนั หรือพิจารณาจากปัจจยัความเส่ียงของธุรกิจ หรือประเภทของ

                                                 
1ประชาพิจารณ์ การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นซอฟตแ์วร์ (2013); 

และ สาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

Net Operating Income (NOI) 

(1 + Discount Rate)i 

n 

Σ 
i = 1 
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ทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมินตอ้งสามารถอธิบายท่ีมาท่ีไปไดอ้ยา่งมีเหตุผลและมีหลกัฐาน 

รองรับ 

      ข. หากทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น มีขอ้มูลการซ้ือ-ขายกนัในตลาด 

โดยกาํหนดปัจจยัเปรียบเทียบไดอ้ยา่งมีหลกัฐาน น่าเช่ือถือ ผูป้ระเมินจะใชว้ธีิเปรียบเทียบ

กบัราคาตลาด (Market Approach) ในการประเมินราคากไ็ด ้แต่ตอ้งสามารถอธิบายและ

มีขอ้มูลสนบัสนุนการวเิคราะห์ 

       ก) ในการประเมิน ผูป้ระเมินควรมีเอกสารขอ้มูลอยา่งนอ้ย 

ดงัต่อไปน้ี 

        (ก) เอกสารหลกัฐาน และรายละเอียดของทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

        (ข) แผนธุรกิจของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

        (ค) ประมาณการทางการเงิน 

        (ง) ผลประกอบการยอ้นหลงั 

       ข) ใหผู้ป้ระเมินจดัทาํรายงานการประเมินตามหลกัเกณฑ์

ของสมาคมวชิาชีพ 

 



 

บทที ่4  

การวเิคราะห์เปรียบเทียบปัญหาของการบังคบัคดกีบัทรัพย์สินทางปัญญา 

 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจกัร ใชร้ะบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี 

(Common Law System) โดยการพิจารณาคดีส่วนใหญ่จะอาศยัตวับทกฎหมายประกอบจารีต

ประเพณีหรือคาํพิพากษาของศาลในการวนิิจฉยัตดัสินคดี ส่วนประเทศไทยใชร้ะบบ-

กฎหมายแบบลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System) โดยมุ่งพิจารณาคดีจากตวับทกฎหมาย

เป็นสาํคญั ซ่ึงทาํใหแ้นวทางการบงัคบัคดีของประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายแบบจารีต-

ประเพณี ตอ้งศึกษาจากคดีท่ีเกิดข้ึนจริงและแนวทางปฏิบติัท่ีศาลใชเ้ป็นหลกั 

  นอกจากแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างในส่วนของระบบกฎหมายแลว้  

ระบบการปกครองกส่็งผลต่อการบงัคบัคดีของแต่ละประเทศเช่นกนั การท่ีประเทศสหรัฐ- 

อเมริกามีระบบปกครองในรูปแบบสหพนัธรัฐ โดยแต่ละรัฐจะมีศาลประจาํรัฐ ซ่ึงมี

ความเป็นเอกเทศทั้งในแง่ของกฎหมาย กระบวนการในศาล และกระบวนการบงัคบัคดี 

ศาลประจาํรัฐมิจาํตอ้งยดึคาํพิพากษาของศาลในรัฐอ่ืนมาเป็นบรรทดัฐานในการพจิารณา

ตดัสินคดี ส่งผลใหศ้าลในแต่ละรัฐอาจมีความเห็นท่ีขดัแยง้กนัได ้ส่วนสหราชอาณาจกัร 

มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ประกอบไปดว้ย 

4 ประเทศ0

1 ซ่ึงแต่ละประเทศจะมีกฎหมายของตวัเอง แต่มีสาระสาํคญัคลา้ยกนั อยา่งไร 

กต็าม ระบบของศาลในประเทศไทยอยูภ่ายใตห้ลกักฎหมายเดียวกนั การบงัคบัคดีจึงน่าจะ

ไปในทิศทางเดียวกนั 

  ในขณะท่ีขอ้บงัสหภาพยโุรป ไดก้าํหนดกรอบกระบวนการและวธีิการพิจารณา

การบงัคบัคดี ภายในสหภาพยโุรป เพื่อการน้ีขอ้บงัสหภาพยโุรปกาํหนดใหเ้ขตอาํนาจ 

ท่ีลูกหน้ีมีสถานทาํการงานหลกัเป็นผูด้าํเนินกระบวนการบงัคบัคดี ดงันั้น กฎหมายของ

รัฐภาคี ซ่ึงลูกหน้ีมีสถานทาํการงานหลกัจะกาํหนดวธีิการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 

                                                 
1องักฤษ, เวลส์, สกอตแลนด,์ ไอร์แลนดเ์หนือ 
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ในระหวา่งกระบวนการบงัคบัคดีแพ่ง แมว้า่จะไดมี้การปรับตวัเขา้หากนัของกฎหมาย 

ในยโุรปโดยเฉพาะในเร่ืองการบงัคบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา มีบทบญัญติัในประเทศ

ในยโุรป เก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาเก่ียวกบัการโอนสิทธิผา่นสัญญาอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิ (Licensing Agreement) เช่น ในประเทศเยอรมนันั้น ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ท่ีไดก้ระทาํลงโดยลูกจา้งอาจตกเป็นของลูกจา้งหรือนายจา้งแตกต่างกนัไปตามทรัพยสิ์น

ทางปัญญาแต่ละชนิด แต่ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นทางปัญญาจะตกเป็นของนายจา้งไดน้ั้น จะตอ้ง

เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงไดก้ระทาํลงภายใตข้อบเขตของสัญญาจา้งแรงงานนั้น ๆ เท่านั้น 

   กฎหมายของรัฐภาคีในสหภาพยโุรปท่ีควบคุมกระบวนการลม้ละลาย ไม่ไดถื้อสิทธิ

ในทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือตวัทรัพยสิ์นทางปัญญาแตกต่างไปจากสินทรัพยห์รือสัญญา

อ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกนักไ็ม่มีบทบญัญติัชดัแจง้วา่ควรจะจดัการสิทธิในทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาอยา่งไรเม่ือผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิลม้ละลายในหลาย ๆ 

ประเทศในยโุรป หลกัสัญญาทัว่ไปจะนาํมาใชบ้งัคบั และสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะถูก

ปฏิบติัเช่นเดียวกบัสัญญาทัว่ไป 

  หนา้ท่ีหลกัของผูท้าํงานดา้นการบงัคบัคดีในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป นัน่คือ 

มีหนา้ท่ีทาํใหสิ้นทรัพยข์องลูกหน้ีมีมูลค่ามากท่ีสุดในกระบวนการโอนสิทธิ กฎหมาย

ภายในเก่ียวกบัการขายสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาในคดีแพ่งและหรือแมแ้ต่คดีลม้ละลาย 

สามารถท่ีจะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีขาย สิทธิของผูท้าํงาน

ดา้นการจดัการกบัสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาแตกต่างกนัไปตาม

กฎหมายของรัฐภาคี ประเภทของกระบวนการแพ่งและลม้ละลาย และสภาพของสิทธิ 

ในทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น 

  เป็นท่ีแน่ชดัวา่ แมจ้ะมีความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งประเทศต่าง ๆ ในยโุรป หากแต่

ในเร่ืองของการไม่มีบทบญัญติัเฉพาะเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในกระบวน 

การลม้ละลาย แต่การจดัการน้ีกมี็ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัในแต่ละรัฐภาคี ดงันั้น 

การพิจารณาประเทศในยโุรปแต่ละประเทศแยกจากกนัจึงจาํเป็นในการอธิบายการจดัการ

สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาระหวา่งการลม้ละลายในแต่ละประเทศ 
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1. ปัญหาในการยดึทรัพย์สินทางปัญญา 

 

  การยดึทรัพยส์าํหรับคดีแพ่งในประเทศไทย เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาตอ้งทาํการตั้ง

เร่ืองขอบงัคบัคดี โดยการสืบหาทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา เตรียมเอกสารเพื่อ

ยืน่คาํขอบงัคบัคดี วางเงินทดรองจ่าย รวมถึงเตรียมพาหนะแก่เจา้พนกังานบงัคบัคดีเพื่อ

ไปดาํเนินการยดึทรัพย ์ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ เป็นหนา้ท่ีของเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาในการท่ีจะ

สืบหาทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาเพื่อนาํไปแสดงต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี ซ่ึงหาก

ตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีเป็นสังหาริมทรัพย ์อาจทาํไดโ้ดยการประสานงานกบัส่วนราชการ

หรือหน่วยงานท่ีจดัทาํทะเบียนควบคุมสังหาริมทรัพย ์เช่น รถยนต ์อาจประสานงานกบั

กรมการขนส่งทางบก เป็นตน้ หากตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์อาจทาํได้

โดยการประสานงานกบักรมท่ีดินเพื่อหาอสังหาริมทรัพยท่ี์ปรากฏช่ือลูกหน้ี ครอบครัว

ของลูกหน้ี รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงอาจนาํมาบงัคบัคดีได ้

โดยตรวจสอบตามภูมิลาํเนาเดิม และภูมิลาํเนาปัจจุบนั1

1 ปัญหา คือ หากทรัพยท่ี์ตอ้งการ

นาํยดึนั้นเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาจะสืบหาทรัพยน์ั้นอยา่งไร 

 

  1.1 การสืบหาทรัพย์สินทางปัญญา 

   1.1.1 กรณีทรัพยสิ์นทางปัญญามีการข้ึนทะเบียน 

    ประเทศสหรัฐอเมริกา เจา้หน้ีสามารถหาขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญา

อยา่งสิทธิบตัร หรือเคร่ืองหมายการคา้ไดจ้าก United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) และสามารถหาขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งลิขสิทธ์ิไดจ้าก United States 

Copyright Office ส่วนสหราชอาณาจกัร เจา้หน้ีสามารถหาขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาได้

จาก United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) ทั้งน้ี แมเ้จา้หน้ีจะข้ึนศาล

ในประเทศหน่ึง กอ็าจมีทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไดรั้บความคุม้ครองในประเทศอ่ืนกไ็ด ้

โดยทาํการตรวจสอบไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการข้ึนทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา

                                                 
1กระทรวงการคลงั, “ท่ี กค 0530.7/ว 107 “เร่ืองแนวทางปฏิบติัในการบงัคบัคดี-

และสืบหาหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา,” 4 ตุลาคม 2544. 
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ในแต่ละประเทศ ดงันั้น การสืบหาทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีข้ึนทะเบียนไวใ้นประเทศไทย

จึงควรประสานงานกบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา แลว้ขอทาํการคดัถ่ายสาํเนาเอกสาร 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาตั้งเร่ืองขอบงัคบัคดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการบงัคบัคดีของ

ต่างประเทศ 

    ส่วนสหภาพยโุรป เจา้หน้ีสามารถหาขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญา 

อยา่งสิทธิบตัร หรือเคร่ืองหมายการคา้ไดจ้าก European Union Intellectual Property 

Office (EUIPO) หากลูกหน้ีไดย้ืน่คาํขอหรือจดทะเบียนในสหภาพยโุรป นอกจากนั้น 

สามารถสืบคน้ไดท่ี้หน่วยงานองคก์รท่ีดูแลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของแต่ละประเทศ 

ในการหาขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งลิขสิทธ์ิไดจ้าก Collective Management 

Societies (CMOs) แมเ้จา้หน้ีจะข้ึนศาลในประเทศหน่ึง กอ็าจมีทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไดรั้บ

ความคุม้ครองในประเทศอ่ืนกไ็ด ้โดยทาํการตรวจสอบไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้น 

การข้ึนทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาในแต่ละประเทศ ดงันั้น การสืบหาทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีข้ึนทะเบียนไวใ้นประเทศไทยจึงควรประสานงานกบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา แลว้ขอทาํ

การคดัถ่ายสาํเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาตั้งเร่ืองขอบงัคบัคดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทาง 

การบงัคบัคดีของต่างประเทศ  

   1.1.2 กรณีทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่มีการข้ึนทะเบียน 

    หากทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่มีการข้ึนทะเบียน จะทาํใหย้ากต่อ 

การตรวจสอบ เช่น เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน หรืองานลิขสิทธ์ิ เป็นตน้  

โดยเฉพาะงานลิขสิทธ์ิท่ีกฎหมายไม่ไดบ้งัคบัใหต้อ้งข้ึนทะเบียน กไ็ดรั้บความคุม้ครอง

โดยอตัโนมติั แมก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาจะเปิดโอกาสใหน้าํงานลิขสิทธ์ิมาแจง้ต่อ  

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดก้ต็าม  

    ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกระบวนการบงัคบัคดีหลงัคาํพพิากษาท่ีจะ

เปิดโอกาสใหเ้จา้หน้ียืน่คาํร้องต่อศาลเพื่อใหอ้อกหมายเรียก (Order to Appear--ORAP) 

ใหลู้กหน้ีมาปรากฏตวัต่อหนา้ศาลแลว้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได ้
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หากลูกหน้ีฝ่าฝืนจะถูกลงโทษฐานละเมิดอาํนาจศาล2

1 นอกจากน้ี กระบวนการ ORAP  

ยงัเปิดโอกาสใหเ้จา้หน้ีตามคาํพิพากษายืน่คาํขอต่อศาล บงัคบัใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษา

โอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใหแ้ก่ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์เพื่อความสะดวกในการจดัการกบั

ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีไดอี้กดว้ย3

2 เอกสารท่ีเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาตอ้งเตรียมสาํหรับ

กระบวนการ ORAP ไดแ้ก่ คาํร้องขอเขา้กระบวนการ ORAP เอกสารยนืยนัความมีอยู่

ของทรัพยสิ์นทางปัญญา ร่างคาํส่ังของศาลท่ีตอ้งการขออนุมติั ร่างสัญญาการโอนสิทธิ

ในทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยเอกสารควรจะมีการรับรองความถูกตอ้งของเอกสารจาก

เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจ (Notary Public) ส่วนในสหราชอาณาจกัร เจา้หน้ีสามารถยืน่คาํขอ

ต่อศาล เพื่อใหลู้กหน้ีมาใหถ้อ้ยคาํภายใตค้าํสัตยส์าบานเก่ียวกบัขอ้มูลทรัพยสิ์นของลูกหน้ี

ไดเ้ช่นกนัภายใต ้Civil Procedure Rules Part 713 หากลูกหน้ีขดัขืนยอ่มมีความผดิฐาน

ละเมิดอาํนาจศาล5

4 

    ส่วนการตรวจสอบทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่มีการข้ึนทะเบียนใน

ประเทศไทยนั้น เจา้หน้ีตามคาํพพิากษาสามารถอาศยัประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา- 

ความแพ่ง มาตรา 2775 เพื่อยืน่คาํขอฝ่ายเดียวโดยทาํเป็นคาํร้องใหศ้าลทาํการไต่สวนลูกหน้ี

                                                 
1Cook, op. cit. 
2N.Y. C.P.L.R. 5228 (a) (McKinney 2010); Tex. CIV. Prac. & Rem Code Ann. 

§ 64.001 (2009); and MICH. Comp. Laws § 600.2926 (2010). 
3Civil Procedure, Rules Part 71-Orders to Obtain Information from Judgement 

Debtors. 
4Ibid., Rules Part 81. 
5ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 277 ในการบงัคบัคดี ถา้เจา้หน้ี

ตามคาํพิพากษามีเหตุอนัสมควรเช่ือไดว้า่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษามีทรัพยสิ์นท่ีจะตอ้งถูก

บงัคบัคดีมากกวา่ท่ีตนทราบ หรือมีทรัพยสิ์นท่ีจะตอ้งถูกบงัคบัคดีแต่ไม่ทราบว่าทรัพยสิ์น

นั้นตั้งอยูห่รือเกบ็รักษาไวท่ี้ใด หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ทรัพยสิ์นใดเป็นของลูกหน้ีตาม

คาํพิพากษาหรือไม่ เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาอาจยืน่คาํขอฝ่ายเดียวโดยทาํเป็นคาํร้องเพื่อให้

ศาลทาํการไต่สวนได ้
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ตามคาํพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนท่ีเช่ือวา่อยูใ่นฐานะท่ีจะใหถ้อ้ยคาํอนัจะเป็นประโยชนไ์ด ้

หากเจา้หน้ีตามคาํพิพากษามีเหตุอนัสมควรเช่ือไดว้า่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษามีทรัพยสิ์น 

ท่ีจะตอ้งถูกบงัคบัคดีมากกวา่ท่ีตนทราบ หรือมีทรัพยสิ์นท่ีจะตอ้งถูกบงัคบัคดีแต่ไม่ทราบ

วา่ทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูห่รือเกบ็รักษาไวท่ี้ใด หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ทรัพยสิ์นใดเป็น

ของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาหรือไม่ ถา้หากผูรั้บหมายเรียกขดัขืนกย็อ่มมีความผดิฐานละเมิด 

อาํนาจศาลเช่นกนั7

1 แต่อยา่งไรกต็าม ประเทศไทยไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายใดท่ีใหอ้าํนาจ  

แก่เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาในการร้องขอต่อศาลใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาโอนสิทธิทาง

ทะเบียนใหแ้ก่เจา้พนกังานบงัคบัคดีแต่อยา่งใด 

    สาํหรับการยดึทรัพยส์าํหรับคดีลม้ละลายในประเทศไทย เจา้หน้ีไม่ตอ้ง

ทาํการตั้งเร่ืองขอบงัคบัคดีอยา่งเช่นคดีแพ่งทัว่ไป หลงัจากศาลมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยแ์ลว้ 

จะเป็นหนา้ท่ีของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ซ่ึงมีอาํนาจในการรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ี

ซ่ึงอาจเอามาชาํระหน้ีไดต้ามพระราชบญัญติัลม้ละลาย มาตรา 109 เพื่อนาํมาจดัสรรใหแ้ก่

บรรดาเจา้หน้ี และมีอาํนาจจดัการกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ี ตามมาตรา 22 โดย

สามารถทราบรายละเอียดของกิจการและทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกหน้ีไดใ้นการไต่สวน

ลูกหน้ีโดยเปิดเผยตามหลกัเกณฑใ์นมาตรา 42-44 หากลูกหน้ีไม่ไปใหก้ารไต่สวนโดย

เปิดเผย เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยส์ามารถรายงานศาลเพื่อขอออกหมายจบัลูกหน้ีได ้ซ่ึงมี

ความคลา้ยคลึงกบัการยดึทรัพยใ์นคดีลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราช-

                                                                                                                                                                      

เม่ือมีคาํขอตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแ์ก่การบงัคบัคดี

ในคดีมโนสาเร่ ศาลมีอาํนาจออกหมายเรียกลูกหน้ีตามคาํพพิากษาหรือบุคคลอ่ืนท่ีเช่ือวา่

อยูใ่นฐานะท่ีจะใหถ้อ้ยคาํอนัจะเป็นประโยชนม์าศาลดว้ยตนเองเพื่อการไต่สวนเช่นวา่

นั้นได ้และมีอาํนาจสั่งใหบุ้คคลนั้น ๆ ส่งเอกสาร หรือวตัถุพยานซ่ึงอยูใ่นความยดึถือหรือ

อาํนาจของผูน้ั้นอนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา ทั้งน้ี ตามกาํหนด และ

เง่ือนไขใด ๆ ท่ีเห็นสมควร 
1วนิยั ล ํ้าเลิศ, กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง 1 (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ-์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2557), หนา้ 170. 
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อาณาจกัร ท่ีตอ้งมาใหถ้อ้ยคาํแก่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์ก่ียวกบัขอ้มูลของทรัพยสิ์น

และกิจการของตน8

1 

 

  1.2 เอกสารทีใ่ช้ในการบังคบัคด ี

   เอกสารท่ีเจา้หน้ีตามคาํพพิากษาจาํเป็นตอ้งเตรียมเพื่อตั้งเร่ืองขอบงัคบัคดีใน

การยดึทรัพย ์จะข้ึนอยูก่บัประเภทของทรัพยท่ี์ตอ้งการนาํยดึ หากตอ้งการการนาํยดึท่ีดิน 

หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในประเทศไทย เอกสารประกอบการบงัคบัคดี มีดงัน้ี9

2 

   1) ตน้ฉบบัโฉนดท่ีดิน สัญญาจาํนอง (ถา้มี) 

    ถา้เป็นสาํเนาตอ้งเป็นสาํเนาท่ีเป็นปัจจุบนั ซ่ึงเจา้พนกังานท่ีดิน รับรอง 

ไม่เกิน 1 เดือน นบัถึงวนัยดึ 

   2) สาํเนาทะเบียนบา้นของจาํเลย ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ คู่สมรสของจาํเลย ทายาท

ของจาํเลยผูต้าย ซ่ึงนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือนนบัถึงวนัยดึ 

   3) หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) ของโจทกแ์ละจาํเลย 

   4) แผนท่ีการเดินทางไปท่ีตั้งทรัพยท่ี์จะยดึ พร้อมสาํเนา 1 ชุด 

   5) ภาพถ่ายปัจจุบนัของทรัพยท่ี์จะยดึและแผนผงัของทรัพยท่ี์จะยดึ โดยระบุ

ขนาดกวา้ง-ยาว 

   6) เขียนคาํขอยดึทรัพย ์ณ ท่ีทาํการ (แบบ 3 ก) และวางเงินค่าใชจ่้าย สาํนวนละ 

2,500 บาท 

   หากตอ้งการนาํยดึสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย เอกสารประกอบการบงัคบัคดี 

มีดงัน้ี10

3 

                                                 
1Government of the United Kingdom, Guide to Bankruptcy [Online], available 

URL: https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-bankruptcyt, 2018 

(December, 16). 
2กรมบงัคบัคดี, คู่มือติดต่อราชการ [Online], available URL: http://www.led 

.go.th/datacenter/pdf/E-BOOK_Manual2559.pdf, 2561 (ธนัวาคม, 15). 
3เร่ืองเดียวกนั. 
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   1) สาํเนาทะเบียนบา้นของจาํเลย หรือคู่สมรสของจาํเลย (กรณีสินสมรส)  

ซ่ึงนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน นบัถึงวนัยดึ 

   2) เขียนคาํขอยดึทรัพยต์าม (แบบ 7) แจง้สถานท่ีท่ีจะไปยดึทรัพยสิ์น  

   3) วางเงินค่าใชจ่้าย สาํนวนละ 1,500 บาท 

   4) จดัหาหรือเตรียมยานพาหนะ สาํหรับ รับ-ส่ง เจา้พนกังานบงัคบัคดี  

   5) ตระเตรียมยานพาหนะและคนเพื่อขนยา้ยทรัพยท่ี์ยดึไปเกบ็รักษา ณ สถาน

รักษาทรัพย ์กรมบงัคบัคดี หรือสถานท่ีของโจทก ์

   การบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศไทยยงัไม่มีการบงัคบัใช้

อยา่งแพร่หลายเหมือนเช่นอยา่งการยดึอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพย ์เน่ืองดว้ย

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งเพิ่งจะมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหบ้งัคบัคดีกบั

ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดใ้นปี พ.ศ. 2560 จึงมีปัญหาวา่เอกสารประกอบการบงัคบัคดี-

ทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งประกอบดว้ยเอกสารใดบา้ง 

   แมก้ารบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในไทยยงัไม่แพร่หลาย แต่เอกสาร

ประกอบการบงัคบัคดีของทรัพยสิ์นทางปัญญา เคยมีปรากฏอยูใ่นเอกสารประกอบการ

ดาํเนินงานของเจา้พนกังานบงัคบัคดีกองยดึทรัพยสิ์น กรมบงัคบัคดี ซ่ึงในเอกสารดงักล่าว

กมิ็ไดมี้การกล่าวถึงทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท มีเพียงแต่เคร่ืองหมายการคา้ เท่านั้น 

เอกสารเขียนไวด้งัน้ี  

   “เคร่ืองหมายการคา้ เอกสารประกอบการบงัคบัคดี ดงัน้ี ตน้ฉบบัเคร่ืองหมาย

การคา้ สัญญาจาํนองจาํนาํ (ถา้มี) หรือสาํเนาท่ีเจา้พนกังานรับรองใหไ้ม่เกิน 1 เดือน ณ 

วนัยดึ ภูมิลาํเนาของผูข้อเคร่ืองหมายการคา้ สาํเนาคาํฟ้อง และบญัชีค่าฤชาธรรมเนียม”1 

   แนวทางการปฏิบติัของกองยดึทรัพยสิ์น สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง 

ในการกาํหนดเอกสารประกอบการบงัคบัคดีของทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ ได ้ 

                                                 
1กรมบงัคบัคดี, กองยดึทรัพย์สิน [Online], available URL: http://www.led.go 

.th/datacenter/pdf/m-doc/07.pdf, 2561 (ธนัวาคม, 10). 
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   1) ตน้ฉบบัเอกสารสิทธิของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีออกโดยกรมทรัพยสิ์น-

ทางปัญญา เช่น หนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ หนงัสือสาํคญั

การจดทะเบียนสิทธิบตัร หนงัสือรับรองความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 

   ถา้เป็นสาํเนา ตอ้งเป็นสาํเนาท่ีเป็นปัจจุบนั ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของกรมทรัพยสิ์น-

ทางปัญญารับรองไม่เกิน 1 เดือน นบัถึงวนัยดึ 

   2. หนงัสือสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

   3. ภูมิลาํเนาของผูข้อเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร หรือลิขสิทธ์ิ แลว้แต่กรณี 

   4. สาํเนาคาํฟ้อง 

   5. บญัชีค่าฤชาธรรมเนียม 

   หากศึกษาเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกากบัสหราชอาณา-

จกัรกย็งัไม่มีการกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งแน่ชดั ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของศาล

ในแต่ละคดี ซ่ึงหากพิจารณาจากคดีโดยส่วนมากจะมีการแนบเอกสารท่ีแสดงสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงภาพหรือขอ้ความเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยสังเขป12

1 

หรือร่างสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ13

2 (ในกรณีท่ีประสงคใ์หลู้กหน้ีโอนสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาให)้ เพื่อขอใหศ้าลสั่งยดึ  

 

  1.3 เขตอาํนาจในการบังคบัคด ี

   

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบการอายดัคดีแพ่งทัว่ไปในฝร่ังเศส เยอรมนั และสวเีดน 

 

การอายดัคดีแพง่ทัว่ไป 

ประเทศฝร่ังเศส  

สถานะทางกฎหมายของ 

ผูถู้กอายดัทรัพย ์

- การแจง้ใหผู้ถู้กอายดัทรัพยท์ราบเป็นส่ิงจาํเป็นในความสมบูรณ์

ของการอายดั 

 

                                                 
1Eastman Kodak Co., U.S. Bankruptcy Court, Case Number 12-10201. 
2Cook, op. cit. 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

 

การอายดัคดีแพง่ทัว่ไป 

 - ผูถู้กอายดัทรัพยจ์ะยกขอ้ต่อสู้ใด ๆ ก็ได ้รวมถึงขอ้ต่อสู้ท่ีมีต่อ

สิทธิเรียกร้องของลูกหน้ี 

- สิทธิเรียกร้องในเร่ืองลาภมิควรไดต่้อลูกหน้ี ถา้เงินท่ีจ่ายแก่เจา้หน้ี 

มีจาํนวนมากกวา่หน้ีท่ีมีต่อลูกหน้ี 

- สิทธิเรียกร้องฐาน กระทาํการโดยไม่สุจริต (Mala Fide) ต่อเจา้หน้ี 

ในเร่ืองการชาํระหน้ีเกินจาํนวน 

คาํแถลงของผูถู้กอายดั

ทรัพย ์

- ผูถู้กอายดัทรัพยจ์ะตอ้งใหข้อ้มูล ในขณะนั้น (On the Spot) ต่อ 

เจา้พนกังานบงัคบัคดี ขอ้มูลเพิ่มเติมจะตอ้งใหห้ลงัจากระยะเวลา 

2 สัปดาห์ 

- คาํแถลง ประกอบไปดว้ย บญัชีทั้งหมด จาํนวนท่ีถูกยดึ ขอ้ต่อสู้ 

การอายดัทรัพยก่์อนหนา้ เป็นตน้ 

- คาํแถลงยอมรับ ถือเป็นการรับรู้ขอ้เรียกร้อง 

- หากไม่มีคาํแถลง จะทาํใหผู้ถู้กอายดัทรัพยต์อ้งรับผดิในหน้ีทั้งหมด

ของลูกหน้ี แมจ้ะมีจาํนวนมากกวา่หน้ีท่ีเขามีต่อลูกหน้ีก็ตาม 

(การชาํระหน้ีน้ี จะทาํใหผู้ถู้กอายดัทรัพยมี์สิทธิในเร่ืองลาภมิควรได้

เหนือลูกหน้ี) เวน้แต่ มีเหตุอนัสมควร ลูกหน้ีไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ 

เหนือผูถู้กอายดัทรัพยเ์ลย การอายดัทรัพยไ์ม่สมบูรณ์ หรือพนกังาน

บงัคบัคดีขยายเวลาให ้

ความคุม้ครองของลูกหน้ี - เงินเดือนและสวสัดิการสังคมไดรั้บความคุม้ครองแมจ้ะโอนไป

ยงับญัชีธนาคาร 

- ลูกหน้ีอาจเรียกร้องใหธ้นาคารปล่อยรายไดส่้วนท่ีไดรั้บ 

การคุม้ครองไดท้นัที โดยการแสดงวา่ รายไดน้ั้นมาจากแหล่ง 

ท่ีไดรั้บความคุม้ครอง และมีการยนืยนัจากนายจา้งของลูกหน้ี

เก่ียวกบัการคุม้ครองนั้น 

- นอกจากน้ี ลูกหน้ียงัอาจขอใหป้ล่อยเงินจาํนวนเท่ากบัสวสัดิการ

สังคมขั้นตํ่า โดยการส่งหนงัสือไปยงัธนาคาร 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

 

การอายดัคดีแพง่ทัว่ไป 

 - ผูใ้ชบ้ญัชีร่วมกบัลูกหน้ี อาจขอใหธ้นาคารปล่อยเงินจาํนวนเท่ากบั

เงินเดือนของตน 

- มีขอ้บงัคบัพิเศษสาํหรับผูบ้ริโภคซ่ึงมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 

- มีขอ้บงัคบัพิเศษสาํหรับเจา้หน้ีค่าอุปการะเล้ียงดู 

การยดึสิทธิเรียกร้อง - คาํสั่งอายดัทรัพยมี์ผลทนัทีใหสิ้ทธิเรียกร้องนั้นกลายเป็นของ

เจา้หน้ี ธนาคารจะเป็นลูกหน้ีเท่ากบัจาํนวนหน้ีของลูกหน้ี 

- เจา้หน้ีอาจยดึสิทธิเรียกร้อง (กล่าวคือ เรียกร้องเงิน หรือให้โอนเงิน

มายงับญัชีของตน) โดยการแสดงความยนิยอมเป็นหนงัสือของ

ลูกหน้ี หรือภายในหน่ึงเดือนถา้ลูกหน้ีไม่คดัคา้นการอายดัหรือ

แสดงคาํสั่งศาลยกคาํคดัคา้นการอายดัของลูกหน้ี 

- คาํพิพากษาของศาลบงัคบัคดีอาจถือเป็นสิทธิเหนือผูถู้กอายดัทรัพย์

ในกรณีท่ี ผูถู้กอายดัทรัพยย์อมรับขอ้เรียกร้อง หรือลูกหน้ีมีสิทธิ

เหนือเจา้หน้ีอยูแ่ลว้ และหรือไม่มีคาํแถลง 

- ผูย้ืน่ก่อนมีสิทธิดีกวา่ (ยกเวน้ขอ้เรียกร้องซ่ึงยืน่ในวนัเดียวกนั 

ถือวา่มีสิทธิเท่ากนั) 

- ถา้มีเจา้หน้ีหลายคน ดาํเนินการอายดัทรัพย ์สิทธิเรียกร้องจะแบ่ง

ใหแ้ก่เจา้หน้ีตามลาํดบัการยึดโดยศาลบงัคบัคดี 

การอายดัทรัพยข์า้มชาติ - การอายดัทรัพยส์ามารถทาํไดถ้า้ลูกหน้ีมีภูมิลาํเนาอยูต่่างดา้ว 

- การอายดัทรัพยท์าํไม่ไดถ้า้ธนาคารมีภูมิลาํเนาอยูต่่างดา้ว 

- การอายดัทรัพยใ์นสาขาต่างประเทศของธนาคารฝร่ังเศส 

ตามหลกัการแลว้ทาํได ้แต่ตอ้งอยูใ่นบงัคบัแห่งกฎหมายความลบั- 

ธนาคารของประเทศนั้น ๆ  

- กฎหมายแห่งประเทศท่ีสาขาธนาคารนั้นอยู ่(Lex Loci) จะนาํมาใช้

บงัคบั 

การยอมรับคาํพิพากษา

หรือคาํสั่งของต่างชาติ 

- 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

 

การอายดัคดีแพง่ทัว่ไป 

ประเทศเยอรมัน 

สถานะทางกฎหมาย 

ของผูถู้กอายดัทรัพย ์

- การแจง้ใหผู้ถู้กอายดัทรัพยท์ราบเป็นส่ิงจาํเป็นในความสมบูรณ์

ของการอายดั 

- ผูถู้กอายดัทรัพยจ์ะยกขอ้ต่อสู้ใด ๆ ก็ได ้รวมถึงขอ้ต่อสู้ท่ีมีต่อสิทธิ

เรียกร้องของลูกหน้ี 

- มีความคุม้ครองสาํหรับการจ่ายเงินใหลู้กหน้ีโดยสุจริตหลงั 

การอายดั 

คาํแถลงของผูถู้กอายดัทรัพย ์ - ผูถู้กอายดัทรัพยมี์หนา้ท่ีตอ้งแถลง (หากเจา้หน้ีตอ้งการ) วา่ลูกหน้ี

มีสิทธิเรียกร้องท่ีสมบูรณ์อยูห่รือไม่ วา่มีเจา้หน้ีอ่ืนไดย้ึดสิทธิ

เรียกร้องไปแลว้หรือไม่ 

- ระยะเวลาในการทาํคาํแถลง คือ 2 สัปดาห์ 

- ถา้คาํแถลงของบุคคลภายนอกไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกตอ้ง ผูถู้กอายดั-

ทรัพยต์อ้งรับผดิในความเสียหายท่ีเจา้หน้ีไดรั้บ 

- คาํแถลง (หรือการไม่แถลง) ไม่ถือเป็นการยอมรับขอ้เรียกร้อง 

ความคุม้ครองของลูกหน้ี - เงินเดือนลูกหน้ีไดรั้บความคุม้ครอง เงินเดือนซ่ึงโอนไปยงั 

บญัชีธนาคารก็ไดรั้บความคุม้ครองเช่นกนั 

- เงินเดือนขั้นตํ่าของลูกหน้ีและครอบครัว จะถูกยกเวน้จากการยดึ

โดยอตัโนมติั (ในกรณีสวสัดิการสังคม) หรือโดยคาํตดัสินของศาล

เม่ือลูกหน้ีร้องขอ (ในกรณีเงินท่ีไดจ้ากการทาํงาน) 

- ธนาคารถูกหา้มไม่ใหจ่้ายเงินใหเ้จา้หน้ีในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

จากการอายดั ในระยะเวลาดงักล่าวลูกหน้ีอาจร้องขอต่อศาล 

เพื่อขอคุม้ครองเงินเดือนขั้นตํ่า 

- เจา้หน้ีและลูกหน้ีอาจร้องขอต่อศาลบงัคบัคดี เพื่อขอคุม้ครอง

เพิ่มเติมในสถานการณ์เฉพาะ (เช่น สิทธิเรียกร้องมูลละเมิด) 

การยดึสิทธิเรียกร้อง - สิทธิเรียกร้องซ่ึงถูกยดึ จะเป็นของเจา้หน้ีซ่ึงในท่ีสุดจะตอ้งฟ้อง

ใหผู้ถู้กอายดัทรัพยช์าํระ 

- ผูย้ืน่ก่อนมีสิทธิดีกวา่  
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

 

การอายดัคดีแพง่ทัว่ไป 

 - ถา้มีเจา้หน้ีหลายคน ดาํเนินการอายดัทรัพย ์สิทธิเรียกร้องจะแบ่งใหแ้ก่เจา้หน้ีตามลาํดบั

การยดึโดยศาลบงัคบัคดี 

การ

อายดั

ทรัพย์

ขา้ม

ชาติ 

- ตามหลกัการอาณาเขต ศาลบงัคบัคดีเยอรมนัจะไม่ยดึหน้ีสินซ่ึงมีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้

ผูถู้กอายดัทรัพยมี์ภูมิลาํเนาอยูต่่างประเทศ) การอายดัทรัพยข์า้มแดนจะไม่ใชเ้น่ืองจาก

การแจง้ผูถู้กอายดัทรัพยจ์ะไม่ไดก้ระทาํโดยหน่วยงานกลาง 

- ตามมาตรา 14 ขอ้บงัคบั EC 1348/00 การใชไ้ปรษณีย ์(สําหรับ 

ผูถู้กอายดัทรัพยใ์นต่างประเทศ) เป็นไปได ้หลงัจากปี ค.ศ. 2001 ศาลบงัคบัคดีเยอรมนั

ไดส่้งคาํสั่งอายดัทรัพยไ์ปยงัต่างประเทศ (ออสเตรีย และฝร่ังเศส) 

- กระทัง่ปัจจุบนั ยงัไม่มีคาํพิพากษาเก่ียวกบัปัญหาวา่คาํสั่ง 

อายดัทรัพยเ์ช่นนั้น สมบูรณ์ในการโอนสิทธิเรียกร้องมายงัเจา้หน้ีหรือไม่ 

การ

ยอม

รับคาํ

พิพาก

ษา

หรือ

คาํสั่ง

ของ

ต่างชา

ติ 

- ไม่มีการยอมรับคาํสั่งอายดัทรัพยข์องต่างชาติ 

- แต่ตามกฎหมายวา่ดว้ยการขดักนัของกฎหมาย ผลตามกฎหมาย-เอกชนของคาํสั่งอายดั

ทรัพยต่์างชาติสามารถท่ีจะถูกยอมรับได ้

ประเทศสวเีดน 

สถานะ

ทาง

กฎหมา

ย 

ของผู ้

ถูก

- การแจง้ใหผู้ถู้กอายดัทรัพยท์ราบอยา่งไม่ถูกตอ้ง ไม่ทาํใหค้าํสั่งอายดัทรัพยเ์สียไป แต่

เจา้หนา้ท่ีบงัคบัคดีอาจตอ้งรับผดิใน 

ความเสียหาย 

- ผูอ้ายดัทรัพยอ์าจต่อสู้การอายดัไดโ้ดยการอุทธรณ์ 

- ในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสิทธิเรียกร้องซ่ึงอายดั เจา้หน้ีจะตอ้งดาํเนินคดีต่อ

ผูถู้กอายดัทรัพยภ์ายในหน่ึงเดือน หากไม่มีการดาํเนินคดีในระยะเวลาดงักล่าวโดย
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อายดั

ทรัพย ์

เจา้หน้ี (หรือผูถู้กอายดั-ทรัพย)์ การอายดัทรัพยจ์ะถูกเพิกถอน 

 

 

ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

 

การอายดัคดีแพง่ทัว่ไป 

คาํแถลง

ของผู ้

ถูก

อายดั

ทรัพย ์

- ผูถู้กอายดัทรัพยจ์ะตอ้งใหข้อ้มูลใด ๆ (เงินในบญัชีปัจจุบนั บญัชีเบิกล่วงหนา้ ฯลฯ) ถา้

เจา้หนา้ท่ีบงัคบัคดีขอใหมี้คาํแถลง (แมว้า่โดยปกติแลว้จะมีกฎหมายวา่ดว้ยความลบัของ

ธนาคารบงัคบัก็ตาม) แต่เจา้หน้ีจะไม่รับรู้ขอ้มูลดงักล่าว 

- เน่ืองจากเจา้พนกังานบงัคบัคดีมีหนา้ท่ีตอ้งสืบสวนสินทรัพยข์องลูกหน้ี โดยไม่มีสิทธิ

ทบทวนความชอบของคาํพิพากษาหรือคาํสั่งศาล คาํแถลงจึงไม่มีผลทางกฎหมายใด ๆ  

- ถา้ไม่มีการแถลง ผูถู้กอายดัทรัพยจ์ะไดรั้บคาํสั่งให้แถลงหรือไดรั้บโทษปรับ (ไม่มีอตัรา

โทษขั้นสูงสาํหรับค่าปรับ) 

ความ

คุม้ครอ

งของ

ลูกหน้ี 

- เจา้พนกังานบงัคบัคดี เป็นผูต้ดัสินใจวา่รายรับของลูกหน้ีก่ีส่วนสามารถท่ีจะเก็บไวไ้ด ้

(จาํนวนท่ีถูกอายดั) และจาํนวนท่ีเหลือไวใ้หลู้กหน้ี (จาํนวนเก็บ) 

- จาํนวนเงินตามระดบัในการครองชีพจะถูกยกเวน้จากการอายดั ขอ้ยกเวน้จะกาํหนดไว้

โดยกฎหมาย 

- บทบญัญติัคุม้ครองจะบงัคบัโดยตาํแหน่ง (Ex Officio) 

การยดึ

สิทธิ

เรียกร้อ

ง 

- เจา้พนกังานบงัคบัคดียดึเงินในบญัชีและแบ่งปันใหแ้ก่เจา้หน้ีทั้งหลาย 

- ผูย้ืน่ก่อนมีสิทธิดีกวา่  

- เจา้หน้ีเพียงตอ้งขอเขา้ร่วมกระบวนการบงัคบัคดี โดยไม่ตอ้งดาํเนินการบงัคบัคดีใด ๆ 

เอง 

- ในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสิทธิเรียกร้องซ่ึงอายดั เจา้หน้ีจะตอ้งดาํเนินคดีต่อ

ผูถู้กอายดัทรัพยภ์ายในหน่ึงเดือน หากไม่มีการดาํเนินคดีในระยะเวลาดงักล่าวโดย

เจา้หน้ี (หรือผูถู้กอายดั-ทรัพย)์ การอายดัทรัพยจ์ะถูกเพิกถอน 

การ

อายดั

ทรัพย์

- การอายดัทรัพยข์องลูกหน้ีซ่ึงอยูต่่างชาติทาํได ้ถา้ลูกหน้ีมีสินทรัพยใ์นสวเีดน 
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ขา้ม

ชาติ 

ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

 

การอายดัคดีแพง่ทัว่ไป 

 - ไม่มีการอายดัทรัพยข์า้มแดนสาํหรับผูถู้กอายดัทรัพยใ์นต่างประเทศ 

หรือสําหรับบญัชีในสาขาธนาคารซ่ึงอยูต่่างประเทศ 

- การอายดัทรัพยข์า้มแดนไม่สามารถทาํได ้เน่ืองจาก พระราชบญัญติั-

อาณาเขตบงัคบั (Territoriality of Enforcement Act) 

การยอมรับคาํพิพากษา 

หรือคาํสั่งของต่างชาติ 

- คาํสั่งบงัคบัคดีของต่างชาติไม่ถูกยอมรับหรือบงัคบั 

 

   การยดึทรัพยใ์นประเทศไทย กรณีการยดึสังหาริมทรัพย ์เจา้พนกังานบงัคบัคดี

จะดาํเนินการยดึ ณ ท่ีตั้งทรัพย ์ส่วนกรณีการยดึอสังหาริมทรัพย ์เจา้พนกังานบงัคบัคดี

จะดาํเนินการยดึ ณ ท่ีทาํการ หรือออกไปท่ีตั้งทรัพยเ์ฉพาะกรณีทรัพยส์าํคญั ซ่ึงทรัพย ์

ทั้งสองประเภทเป็นทรัพยท่ี์มีรูปร่าง สามารถเห็นตวัทรัพยท่ี์จะยดึไดอ้ยา่งชดัเจน  

จึงสามารถระบุท่ีตั้งของทรัพยไ์ด ้วา่อยูใ่นเขตอาํนาจของศาลใด หากทรัพยต์ั้งอยูน่อก

เขตอาํนาจของศาลท่ีพิพากษาคดี เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาอาจยืน่คาํแถลงต่อศาลและ 

เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะทาํรายงานต่อศาล ขอใหศ้าลท่ีออกหมายส่งหมายไปขอใหศ้าล 

ท่ีทรัพยน์ั้นตั้งอยู ่เพื่อใหศ้าลนั้นสั่งเจา้พนกังานบงัคบัคดีท่ีมีอยูใ่นเขตอาํนาจดาํเนินการ

บงัคบัคดีและขายทอดตลาดทรัพยแ์ทน14

1 

   แต่อยา่งไรกต็าม ทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่าง ไม่มีตวัตน  

จึงไม่สามารถระบุสถานท่ีตั้งไดอ้ยา่งแน่ชดั ดงัเช่นทรัพยสิ์นทัว่ไป หากจะใชว้ิธีการเขา้

ครอบครองทรัพยเ์ช่นอยา่งสังหาริมทรัพย ์ยอ่มไม่สามารถกระทาํได ้ยกตวัอยา่งเช่น  

หากตอ้งการยดึเคร่ืองหมายการคา้ แลว้ไปนาํยดึสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นมาทั้งหมด 

                                                 
1ระเบียบกระทรวงยติุธรรม วา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี  

พ.ศ. 2522.  
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กมิ็ใช่วา่ลูกหน้ีจะไม่สามารถผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นไดอี้ก เป็นตน้ ส่ิงหน่ึง

ท่ีจะใชย้นืยนัถึงการมีสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา คือ ช่ือทางทะเบียน ประมวลกฎหมาย- 

วธีิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 จึงใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีทาํการยดึสิทธิในสิทธิบตัร 

สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ หรือสิทธิอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงหรือเก่ียวเน่ือง ซ่ึงได้

จดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนไวแ้ลว้ โดยการแจง้รายการสิทธิใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษา

ทราบและแจง้ใหน้ายทะเบียนหรือพนกังานผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย 

(กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา) บนัทึกการยดึไวใ้นทะเบียน15

1 เพื่อป้องกนัมิใหลู้กหน้ีจาํหน่าย 

จ่าย โอนสิทธิของตน  

   บทบญัญติัในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 308 กล่าวถึง

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีการข้ึนทะเบียนเท่านั้น ส่วนทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ียงัไม่ไดมี้ 

การข้ึนทะเบียน บญัญติัอยูใ่นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309  

ซ่ึงกล่าวถึงการยดึสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมิไดจ้ดทะเบียน ลิขสิทธ์ิ สิทธิขอรับ

สิทธิบตัร สิทธิในช่ือทางการคา้หรือยีห่อ้ หรือสิทธิอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงหรือ

เก่ียวเน่ือง โดยทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียน เจา้พนกังานบงัคบัคดีสามารถ

ทาํการยดึโดยการแจง้รายการสิทธิใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาทราบเท่านั้น 

   ในกรณีท่ีตอ้งแจง้ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อใหบ้นัทึกการยดึไวใ้น

ทะเบียน แมจ้ะมีคลา้ยคลึงกบัการแจง้อายดัท่ีดินต่อกรมท่ีดิน แต่ความแตกต่างท่ีสาํคญั 

คือ ท่ีดินมีสถานท่ีตั้งแน่นอน จึงทาํใหท้ราบวา่อยูใ่นเขตอาํนาจของศาลใด และอยูใ่นเขต

อาํนาจสาํนกังานบงัคบัคดีใด ในทางตรงกนัขา้มทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่มีสถานท่ีตั้ง

แน่นอน เป็นทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่าง ปัญหาท่ีตามมา คือ การบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา

จะอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลใดหรืออยูใ่นเขตอาํนาจของสาํนกังานบงัคบัคดีใด 

   หากพิจารณาจากลกัษณะของกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้ กฎหมาย-

ทรัพยสิ์นทางปัญญาใชห้ลกัอาณาเขต (Principle of Territoriality) หมายความวา่  

 

 

                                                 
1ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 308. 
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ความคุม้ครองสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาจะข้ึนอยูก่บักฎหมายภายในของแต่ละประเทศ16

1 

หากมีการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกากย็อ่มไดรั้บความคุม้ครองเฉพาะในประเทศ-

สหรัฐอเมริกาเท่านั้น อีกทั้งสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่าง 

จบัตอ้งไม่ได ้กรณีประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นไดจ้ากคาํกล่าวของศาลในคดี Stevens 

v. Gladding ซ่ึงกล่าวไวว้า่ สิทธิในทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างไม่ไดด้าํรงอยูใ่นรัฐหรือเขตใด

เขตหน่ึงโดยเฉพาะ แต่ดาํรงอยูท่ ัว่สหรัฐอเมริกา ซ่ึงตามกฎหมายหรือตามธรรมชาติไม่มี

แหล่งท่ีอยูแ่น่นอน ดงันั้น ทุกเขตทุกรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกามีอาํนาจในการบงัคบัคดี

กบัทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยยืน่ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาอยา่ง United States Patent and Trademark Office (USPTO) หรือ United States 

Copyright Office ส่วนกรณีสหราชอาณาจกัร กอ็าศยัหลกัการเดียวกนักบัประเทศสหรัฐ-

อเมริกา หากตอ้งการอายดัทะเบียนกใ็หย้ืน่ต่อต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่ง United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) ทั้งน้ี 

หน่วยงานท่ีรับจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัรมิไดมี้สถานท่ีตั้ง

ของหน่วยงานในทุกเมืองทุกรัฐ แต่สามารถนาํไปยืน่เร่ืองดว้ยตนเองท่ีหน่วยงานหลกัหรือ

ทางอิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้

   เม่ือมองในบริบทของประเทศไทย ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่าง 

ไม่มีตวัตนเช่นเดียวกนั ดงันั้น ทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงดาํรงอยูท่ ัว่ทุกเขตทุกจงัหวดัใน

ประเทศไทย ศาลท่ีพิจารณาคดีและสาํนกังานบงัคบัคดีท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลนั้น

ยอ่มมีอาํนาจบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ีได ้แต่เน่ืองจากกรมทรัพยสิ์น-

                                                 
1Lydia Lundstedt, “Territoriality in Intellectual Property Law: A comparative 

Study of the Interpretation and Operation of the Territoriality Principle in the Resolution of 

Transborder Intellectual Property Infringement Disputes with Respect to International 

Civil Jurisdiction, Applicable Law and the Territorial Scope of Application of Substantive 

Intellectual Property Law in the European Union and United States,” (LL.D. dissertation, 

Stockholm University, 2016), p. 28. 
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ทางปัญญาท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับจดทะเบียนตั้งอยูท่ี่จงัหวดันนทบุรีเพียงแห่งเดียว หาก

ตอ้งนาํการสันนิษฐานใหท้รัพยสิ์นทางปัญญามีท่ีตั้งเอาจากแหล่งท่ีมาหรือสถานท่ี 

จดทะเบียนเป็นการตีความท่ีก่อใหเ้กิดผลประหลาดทางกฎหมายแมก้รมทรัพยสิ์นทาง-

ปัญญาจะเป็นส่วนราชการท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณารับจดทะเบียนกต็าม แต่กรมทรัพยสิ์น-

ทางปัญญากอ็าศยัอาํนาจตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินมอบอาํนาจให้

สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัมีอาํนาจรับคาํขอแทนดว้ย การตีความเร่ืองท่ีตั้งเอาจากแหล่งท่ีมา

หรือสถานท่ีจดทะเบียนจะก่อใหเ้กิดปัญหา และขดักบัลกัษณะของทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีเป็นทรัพยสิ์นจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Asset)  

 

2. ปัญหาในการประเมนิมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

 

  2.1 ผู้มหีน้าทีท่าํการประเมนิทรัพย์สินทางปัญญา 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้มีหนา้ท่ีทาํการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา

ในขั้นตน้ คือ ลูกหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีในคดีลม้ละลายจาํตอ้งยืน่ Asset Schedule หรือแบบ

แสดงรายการทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งระบุมูลค่าปัจจุบนัของทรัพยสิ์น (Current Value) แต่หาก 

ทรัสตี (Trustee) เห็นวา่ ลูกหน้ีประเมินมูลค่าไม่เหมาะสม กส็ามารถโตแ้ยง้ได ้ทั้งน้ี ทรัสตี

อาจทาํการจา้งหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการประเมินมูลค่าจากภายนอก เช่น 

สาํนกังานกฎหมาย เพื่อมาใหค้าํปรึกษาหรือทาํหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา

กไ็ด้17

1 ส่วนในคดีแพ่งผูท่ี้มีหนา้ท่ีทาํการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา คือ เจา้หน้ี

หรือผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver) ท่ีศาลแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของเจา้หน้ี แต่อยา่งไรกต็าม 

เจา้หน้ีอาจใชก้ระบวนการไต่สวนลูกหน้ี (Debtor’s Examination) เพื่อสอบถามมูลค่า 

 

 

                                                 
1Chance M. McGhee, The Chapter 7 Trustee Challenging an Asset’s Value 

[Online], available URL: https://www.chancemcgheelaw.com/sanantoniobankruptcyblog/ 

2017/05/12/the-chapter-7-trustee-challenging-an-assets-value/, 2017 (November 27). 

https://www/
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ทรัพยสิ์นจากลูกหน้ี หรือใหลู้กหน้ียืน่ Judgment Debtor’s Statement of Asset (SC-133)  

หรือแบบแสดงรายการทรัพยสิ์นแก่เจา้หน้ีได้18

1  

   สหราชอาณาจกัร ผูท่ี้มีหนา้ท่ีทาํการประเมินมูลค่าขั้นตน้ คือ ลูกหน้ี เน่ืองจาก 

ลูกหน้ีในคดีแพ่งทัว่ไปจาํตอ้งยืน่เอกสารประกอบการแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver) 

ซ่ึงตอ้งระบุมูลค่าของทรัพยสิ์น19

2 และลูกหน้ีในกระบวนการลม้ละลายจาํตอ้งยืน่ Statement 

of Affairs หรือแบบแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ซ่ึงระบุใหลู้กหน้ีตอ้งกรอกมูลค่า

ของทรัพยสิ์นแนบมาดว้ย แต่หากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์(Official Receiver) หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นลม้ละลาย (Insolvency Practitioner) ในคดีลม้ละลายเห็นวา่ ลูกหน้ีประเมิน

มูลค่าไม่เหมาะสมหรือเห็นวา่ ควรจดัทาํการประเมินมูลค่าเพื่อประโยชนสู์งสุดของเจา้หน้ี 

กส็ามารถวา่จา้งหน่วยงานภายนอก เช่น สาํนกังานกฎหมายเอกชน ใหจ้ดัทาํการประเมิน

มูลค่าใหม่กไ็ด้20

3 

  

  2.2 วธีิการประเมนิมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

   จากการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศ-

สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจกัร ประเทศสวเีดน ประเทศเยอรมนั ประเทศ-

ฝร่ังเศส รวมทั้งประเทศไทย พบวา่ แนวทางการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่มี

รูปแบบท่ีแน่นอนตายตวั แต่ผูป้ระเมินจะเลือกใชว้ิธีท่ีเหมาะสมกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา

โดยคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ซ่ึงในทางปฏิบติัของผูป้ระเมิน 

                                                 
1General Corporate Services, Inc., What Assets Can Be Seized by a Judgment 

Creditor [Online], available URL: https://www.assetprotectionplanners.com/strategies/ 

assets-seized-judgment-creditor/, 2017 (November, 18). 
2Practice Direction 69- Court’s Power to Appoint a Receiver. 
3Maurice Moses and Craig Lewis, Trust Me, I’m an Insolvency Practitioner 

[Online], available URL: https://southsquare.com/wp-content/uploads/2018/07/ 

February-2015-Digest1.pdf, 2017 (November, 16). 
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จะไม่นิยมเลือกใชว้ธีิการประเมินในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่จะใช้

วิธีการประเมินหลายรูปแบบแลว้นาํมาเปรียบเทียบกนัเพื่อหามูลค่าท่ีควรจะเป็นแก่

ทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น21

1 

   แนวทางการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  

2 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นปัญญาเชิงปริมาณ (Quantitative 

Approach) และการประเมินทรัพยสิ์นทางปัญญาเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) 

โดยการประมูลมูลค่าเชิงปริมาณจะเนน้ไปท่ีการแปลงมูลค่าเป็นตวัเงิน ส่วนการประเมิน

มูลค่าเชิงคุณภาพ จะเนน้ไปท่ีการประเมินปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาทั้งทางบวกและทางลบเพื่อเอ้ือประโยชนใ์นการตดัสินใจอนัเก่ียวดว้ยทรัพยสิ์น

ทางปัญญานั้น โดยมิไดแ้ปลงมูลค่าเป็นตวัเลขท่ีชดัเจน อยา่งไรกต็าม การประเมินมูลค่า

ทั้งสองแนวทาง จาํตอ้งอาศยัขอ้มูลของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการประเมินทั้งส้ิน 

เพื่อใหก้ารประเมินสามารถสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

แม่นยาํ ทั้งน้ี องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ไดใ้หค้าํแนะนาํถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็น 

ตอ้งทราบก่อนเร่ิมประเมินมูลค่า โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนสาํคญั ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ือง  

กบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพการตลาด และขอ้มูลเชิงปฏิบติัอ่ืน22

2 

   2.2.1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ท่ีผูป้ระเมินจาํเป็นตอ้งทราบ 

มีดงัต่อไปน้ี 

    1) ทรัพยสิ์นทางปัญญาอะไรบา้งท่ีลูกหน้ีเป็นเจา้ของ 

    2) ลูกหน้ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชห้รือไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชท้รัพยสิ์นทาง

ปัญญาของบุคคลอ่ืนหรือไม่ 

                                                 
1European Commission, Final Report from the Expert Group on Intellectual 

Property Valuation (Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2014), 

p. 137. 
2The World Intellectual Property Organization (WIPO), Module 11 IP Valuation 

[Online], available URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/ 

pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf, 2017 (November, 18). 
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    3) ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีลูกหน้ีเป็นเจา้ของหรือท่ีลูกหน้ีใชป้ระโยชนอ์ยู ่

ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายในทุกประเทศท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ เช่น ตอ้งนาํไป 

จดทะเบียนเพื่อใหไ้ดรั้บความคุม้ครองก่อนหรือไม่ เป็นตน้ 

    4) ผูใ้ดเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการประเมินบา้ง ลูกหน้ี

เป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียวหรือมีเจา้ของร่วมดว้ย หรือเป็นของลูกจา้งหรือหุน้ส่วนทางธุรกิจ

ของลูกหน้ี 

    5) ปัจจยัอะไรบา้งท่ีอาจส่งผลกระทบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น

ทางปัญญา เช่น ระยะเวลาท่ียงัสามารถนาํมาหาประโยชนไ์ด ้เป็นตน้ 

    6) ความเป็นไปไดท่ี้บุคคลท่ีสามจะกล่าวอา้งวา่ ตนมีสิทธิทรัพยสิ์น 

ทางปัญญา ซ่ึงอาจนาํมาสู่การฟ้องคดีในภายหลงั 

    7) ลูกหน้ีมีความเป็นอิสระในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา

เพียงใด ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสามท่ีลูกหน้ีนาํมาใชป้ระโยชน์มีขอ้จาํกดั 

ในการใชห้รือพฒันาหรือไม่ 

    8) ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการประเมิน อาศยัทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน

เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือไม่ เช่น สิทธิบตัรท่ีอาศยัประโยชนจ์ากความมีช่ือเสียงของเคร่ืองหมาย

การคา้ หรือ ความลบัทางการคา้ท่ีอาศยัประโยชน์จากความมีช่ือเสียงของเคร่ืองหมายการคา้ 

เป็นตน้ 

    9) กรณีทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นสิทธิบตัร ขอบเขตความคุม้ครองจะ

ปรากฏตามขอ้ถือสิทธิ จึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาวา่ ขอ้ถือสิทธิของสิทธิบตัรท่ีตอ้งการประเมิน

มีผลทางกฎหมายและใชบ้งัคบัไดห้รือไม่ ขอ้ถือสิทธิสามารถสร้างมูลค่าเชิงพาณิชยไ์ด้

หรือไม่ ขอ้ถือสิทธิมีขอบเขตความคุม้ครองเพียงใด 

   2.2.2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพการตลาด ท่ีผูป้ระเมินจาํเป็นตอ้งทราบ  

มีดงัต่อไปน้ี 

    1) ขอ้ใด คือ จุดแขง็ดา้นการตลาดของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการ

ประเมิน เช่น เคร่ืองหมายการคา้ท่ีก่อตั้งมานานกวา่ยอ่มมีมูลค่าสูงกวา่เคร่ืองหมายการคา้

ท่ีเพิ่งก่อตั้ง เป็นตน้ 
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    2) การแข่งขนัทางการตลาดของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการประเมิน

อยูท่ี่ระดบัใด เช่น มีสิทธิบตัรของบุคคลอ่ืนท่ีคลา้ยกนัหรือไม่ 

    3) ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการประเมิน ใชว้ธีิทาํการตลาดแบบใด 

    4) ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการประเมิน ไดรั้บความคุม้ครองใน 

ก่ีประเทศ เน่ืองจากยิง่ไดรั้บความคุม้ครองในวงกวา้งมากข้ึน มูลค่ายอ่มตอ้งสูงข้ึน 

    5) ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการประเมิน ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑใ์ดบา้ง 

และมีความสาํคญัต่อการสร้างผลิตภณัฑเ์พียงใด เช่น เป็นสิทธิบตัรท่ีไม่ตอ้งอาศยัสิทธิบตัร

อ่ืนในการผลิตสินคา้ หรือ เป็นสิทธิบตัรท่ีตอ้งข้ึนอยูก่บัสิทธิบตัรอ่ืนในการผลิตสินคา้ 

เป็นตน้ 

    6) ความเป็นไปไดท่ี้จะดนัคู่แข่งออกจากตลาด 

   2.2.3 ขอ้มูลเชิงปฏิบติัอ่ืน ท่ีผูป้ระเมินจาํเป็นตอ้งทราบ มีดงัต่อไปน้ี 

    1) ผลตอบแทนในการลงทุนจากทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการประเมิน 

    2) ทรัพยสิ์นทางปัญญาสามารถเพิ่มมูลค่าหรือพฒันาต่อไปในอนาคต

ไดอี้กหรือไม่ 

 

  2.3 การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) 

   การประเมินมูลค่าเชิงปริมาณ จะอาศยัขอ้มูลของทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้

แปลงมูลค่าออกมาเป็นตวัเงิน ซ่ึงมีวธีิการแปลงมูลค่าท่ีค่อนขา้งหลากหลาย แต่วธีิการ

แปลงมูลค่าท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปมีอยู ่3 วธีิหลกั ไดแ้ก่ วธีิการประเมินมูลค่าจาก

ตน้ทุน (Cost Method) วิธีการประเมินมูลค่าจากราคาตลาด (Market Method) และวิธี

ประเมินมูลค่าจากรายได ้(Income Method)  

   2.3.1 วธีิประเมินมูลค่าจากตน้ทุน (Cost Method) 

    วิธีประเมินมูลค่าจากตน้ทุนนั้น ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดเชิงเศรษฐ-

ศาสตร์วา่ดว้ยการแทนท่ี (Principle of Substitution) ซ่ึงมีหลกัวา่ “มูลค่าของส่ิงหน่ึง 
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เท่ากบัตน้ทุนในการหาส่ิงอ่ืนท่ีเทียบเคียงมาทดแทนได”้1 นอกจากน้ี แนวคิดทางเศรษฐ-

ศาสตร์ยงัเช่ืออีกวา่ ผูซ้ื้อจะไม่ยอมจ่ายเงินในการซ้ือหรือในการสร้างทรัพยสิ์นมากกวา่

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีประโยชนใ์ชส้อยเท่าเทียมกนั24

2 ดงันั้น วธีิประเมินมูลค่า

จากตน้ทุนจึงตอ้งวเิคราะห์จากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นเป็นหลกัสาํคญั 

อยา่งไรกต็าม คาํนิยามคาํวา่ “ตน้ทุน” ไม่มีหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ จึงก่อใหเ้กิด

ความหลากหลายในการตีความ ซ่ึงคาํนิยามท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปมี 2 ความหมาย คือ  

    1) ตน้ทุนสร้างใหม่ (Reproduction Cost New) คือ ตน้ทุนทั้งหมดใน

การสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาใหม่ท่ีมีลกัษณะอยา่งเดียวกนักบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเดิม 

    2) ตน้ทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) คือ ตน้ทุนทั้งหมด 

ในการสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญาใหม่ท่ีมีความสามารถในการใชง้าน (Functionality) 

และความสามารถในการใชส้อยหรือมีประโยชน ์(Utility) อยา่งเดียวกนักบัทรัพยสิ์น

ทางปัญญาเดิม 

    โดยในการวดัตน้ทุนนั้น โดยทัว่ไป จะประกอบดว้ย องคป์ระกอบสาํคญั

ดงัต่อไปน้ี25

3 

    1) ค่าใชจ่้ายโดยตรง (Direct Costs) เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ 

    2) ค่าใชจ่้ายโดยออ้ม (Indirect Costs) เช่น ค่าใชจ่้ายในการออกแบบ

และการสร้าง ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 

                                                 
1มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี, หลกัการประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547), หนา้ 3. 
2Martin Brassell and Jackie Maguire, Hidden Value: A study of the UK IP 

Valuation Market (Newport, England: UK Intellectual Property Office, 2017), p. 24. 
3Robert F. Reilly, Intellectual Property and Insolvency Issues: Valuation of 

Intellectual Property within a Bankruptcy Context [Online], available URL: 

http://www.willamette.com/pubs/presentations3/reilly_abi_conference_paper_2015.pdf, 

2017 (November, 19). 

http://www.willamette.com/pubs/presentations3/
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    3) กาํไรของผูพ้ฒันาทรัพยสิ์นทางปัญญา (Developer’s Profit) ซ่ึงสามารถ 

คาํนวณไดจ้ากอตัราร้อยละของการไดคื้นซ่ึงการลงทุน (Rate of Return) หรืออตัราส่วน

กาํไร (Profit Margin)  

    4) ค่าเสียโอกาส/ความมุ่งหมายท่ีจะไดรั้บประโยชนข์องผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurial Incentive) ซ่ึงสามารถคาํนวณไดจ้ากการสูญเสียกาํไรในช่วงท่ีตอ้งพฒันา

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสร้างใหม่หรือท่ีจะนาํมาแทนท่ี กล่าวคือ หากการพฒันาทรัพยสิ์น

ทางปัญญาท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนัใชเ้วลา 3 ปี เวลาสามปีนั้น คือ ช่วงเวลาท่ีสูญเสียกาํไร 

หรือเป็นค่าเสียโอกาสในการทาํกาํไรนัน่เอง 

    นอกจากการพิจารณาในเร่ืองตน้ทุนแลว้ ผูป้ระเมินอาจจะพิจารณาเร่ือง

การเส่ือมมูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นดว้ยเพื่อใหส้ามารถสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงได้

ดียิง่ข้ึน เกิดเป็นวธีิการประเมินมูลค่าตน้ทุนในอีกรูปแบบหน่ึงเรียกวา่ ตน้ทุนสร้างใหม่

หกัค่าเส่ือม (Reproduction Cost New Less Depreciation) หรือตน้ทุนทดแทนใหม่หกั  

ค่าเส่ือมราคา (Replacement Cost New Less Depreciation) ข้ึนอยูก่บัวา่ตีความคาํวา่ ตน้ทุน

ไวอ้ยา่งไร โดยการเส่ือมมูลค่าอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 

    1) การเส่ือมสภาพทางกายภาพ (Physical Deterioration) คือ การเส่ือม 

สภาพเน่ืองจากการใชง้าน แต่อยา่งไรกต็าม ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่าง  

จึงไม่ใช่ทรัพยสิ์นท่ีจะประสบเร่ืองการเส่ือมสภาพทางกายภาพเหมือนทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ  

    2) ความลา้สมยัในการใชง้าน (Functional Obsolescence) คือ การเส่ือม

มูลค่าเน่ืองจากทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่อาจใชง้านไดต้ามท่ีมุ่งหมายขณะพฒันาข้ึน  

เพราะความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

    3) ความลา้สมยัในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Obsolescence) คือ  

การเส่ือมมูลค่าเน่ืองจากปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่อาจควบคุมได ้

    ซ่ึงในการประมาณค่าการเส่ือมมูลค่านั้น ผูป้ระเมินตอ้งพิจารณาถึงอายุ

การใชง้านของทรัพยสิ์นทางปัญญา หรืออายกุารใชง้านท่ีคงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 

(Remaining Useful Life--RUL) ดว้ย เน่ืองจากระยะเวลาของการใชง้านยิง่นาน จะส่งผลให้

ยิง่ลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพมากข้ึนเป็นลาํดบั การประเมินอายกุารใชง้านของทรัพยสิ์น

ทางปัญญาอาศยัการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายดา้น ยกตวัอยา่งเช่น 



152 

    1) ปัจจยัดา้นกฎหมาย เช่น อายคุุม้ครองตามกฎหมายของทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

    2) ปัจจยัดา้นสัญญา 

    3) ปัจจยัดา้นการใชง้าน 

    4) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี

    5) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

    6) ปัจจยัดา้นการวิเคราะห์ 

    เม่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแลว้ กน็าํขอ้มูลมาใส่สูตร 

ในการคาํนวณมูลค่า คือ  

    1) ตน้ทุนสร้างใหม่ – ความลา้สมยัในการใชง้านท่ีแกไ้ขได ้ =  ตน้ทุน

ทดแทนใหม่ และ 

    2) ตน้ทุนทดแทนใหม่ – การเส่ือมสภาพทางกายภาพ – ความลา้สมยั 

ในเชิงเศรษฐกิจ – ความลา้สมยัในการใชง้านท่ีไม่อาจแกไ้ขได ้ =  มูลค่าของทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 

    ขั้นตอนการประเมินมูลค่าจากตน้ทุน มีดงัน้ี 

    1) บนัทึกและรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนในการสร้างทรัพยสิ์นทางปัญญา

อยา่งละเอียด เพื่อหาตน้ทุนโดยรวม 

    2) วเิคราะห์คาํนวณถึงการเส่ือมมูลค่าท่ีเกิดข้ึน 

    3) นาํตน้ทุนท่ีคาํนวณได ้ตามขอ้ 1 หกัการเส่ือมมูลค่าท่ีคาํนวณได ้

ตามขอ้ 2 กจ็ะไดมู้ลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

    ตวัอยา่งการประเมินมูลค่าจากตน้ทุนดว้ยวธีิ Replacement Cost New 

Less Depreciation  

    บริษทั A ตอ้งการประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัเพิ่งคิดคน้ได ้

ซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองในฐานะงานลิขสิทธ์ิประเภทหน่ึง การผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ดงักล่าวตอ้งใชพ้นกังานท่ีมีความเช่ียวชาญถึง 100 คน อตัราค่าจา้งต่อเดือน 50,000 บาท 

โดยใชร้ะยะเวลาในการสร้างทั้งส้ิน 3 เดือน และมีค่าใชจ่้ายจากการใชว้สัดุในสาํนกังานอีก 
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300,000 บาท นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัยงัวางแผนจะอพัเกรดโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ใหม่ในอีก 5 ปีขา้งหนา้  

 

ตารางท่ี 3 ตวัอยา่งการกาํหนดราคาโดยประเมินจากตน้ทุนดว้ยวธีิ Replacement Cost 

New Less Depreciation  

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทั A 

ต้นทุน   

ค่าจา้งพนกังาน 100 x 50,000 x 3 =   15,000,000  

ค่าวสัดุในสาํนกังาน 300,000 15,300,000 

ค่าเส่ือมราคา   

ความลา้สมยัในการใชง้าน (ใชป้ระโยชน์ 

ทั้งส้ิน 5 ปี ดงันั้น ราคาปีแรกจึงลดลง 20%) 

 

15,300,000 – 20% =   3,060,000 

 

3,060,000 

มูลค่าของโปรแกรมคอมพวิเตอร์  12,240,000 

 

   2.3.2 วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

    วธีิประเมินมูลค่าจากราคาตลาดนั้น ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดเชิงเศรษฐ-

ศาสตร์วา่ดว้ยสมมติฐานประสิทธิภาพการตลาด (Efficient Market Hypothesis) ซ่ึงหมายถึง 

ราคาท่ีขายในตลาดนั้นไดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแลว้รวมถึงสะทอ้นความเช่ือ

ของนกัลงทุนเก่ียวกบัความคาดหวงัในอนาคตดว้ย26

1 และหลกัอุปสงค ์อุปทาน (Supply 

and Demand) ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งราคากบัปริมาณความตอ้งการซ้ือหรือขาย27

2 

                                                 
1คนิษฐา เอ่ียมสะอาด และวรรณรพี บานช่ืนวจิิตร, “ความมีประสิทธิภาพ 

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน),” 

วารสารการเงินการธนาคารและการลงทุน 1, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556): 53. 
2สุกญัญา ตนัธนวฒัน ์และคณะ, เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2552), หนา้ 17-53. 
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วธีิเปรียบเทียบราคาตลาดนั้นจะใหผ้ลลพัธ์การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพไดก้ต่็อเม่ือมี

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีคลา้ยกนัมากอยา่งเพียงพอกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีจะประเมิน

เท่านั้น ซ่ึงการเปรียบเทียบราคาตลาดนั้นมีสองวธีิหลกั ๆ คือ วธีิการเปรียบเทียบธุรกรรม

ท่ีกระทาํโดยปราศจากการควบคุม (Comparable Uncontrolled Transaction--CUT) และ 

วธีิการเปรียบเทียบกาํไร (Comparable Profit Margin--CPM) 

    2.3.2.1 วธีิการเปรียบเทียบธุรกรรมท่ีกระทาํโดยปราศจากการควบคุม 

(Comparable Uncontrolled Transaction--CUT) 

      วธีิ CUT นั้น เป็นการเปรียบเทียบธุรกรรมท่ีทาํข้ึนระหวา่งบุคคล

ท่ีมีความอิสระต่อกนั และมีอาํนาจในการต่อรองเท่าเทียมกนั โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

      1) ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัหรือลกัษณะของทรัพยสิ์น

ทางปัญญาท่ีตอ้งการประเมิน 

      2) คน้หาและคดัเลือกธุรกรรมการขายหรือการใหใ้ชสิ้ทธิของ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนท่ีมีชนิด ลกัษณะการใชป้ระโยชน ์และวนัท่ีทาํธุรกรรมใกลเ้คียงกนั 

โดยธุรกรรมการขายหรือใหใ้ชสิ้ทธิดงักล่าวนั้นไดก้ระทาํโดยคู่สัญญาท่ีมีสถานะเท่าเทียม

กนั ปราศจากอาํนาจต่อรองท่ีเหนือกวา่กนั เพื่อนาํมาเปรียบเทียบกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีตอ้งการประเมิน 

      3) วเิคราะห์และประเมินมูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

      ปัจจยัท่ีมกัถูกนาํมาเปรียบเทียบบ่อยคร้ัง คือ อตัราค่าสิทธิ 

(Royalty Rate) เน่ืองดว้ยแนวคิดท่ีเช่ือวา่ ทรัพยสิ์นทางปัญญาควรไดรั้บค่าตอบแทนตาม

อตัราท่ีแทจ้ริงในตลาดเช่นเดียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได้28

1 

โดยตอ้งพิจารณาอตัราค่าสิทธิท่ีตกลงกนัจริงในอดีตของทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนท่ีเป็น

ชนิดเดียวกนั สิทธิในสัญญาอนุญาตเหมือนหรือคลา้ยกนั ดาํเนินธุรกิจเหมือนหรือคลา้ยกนั 

ประกอบกบัการประเมินกระแสรายไดใ้นอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บตลอดอายกุารใชง้าน 

                                                 
1กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, คู่มือ 

การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 

2560), หนา้ 19-22.  
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ท่ีคงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ (RUL) การประเมินมูลค่าท่ีอาศยัการเปรียบเทียบอตัราค่าสิทธิ

เป็นสาํคญัถูกเรียกขานว่า การประเมินมูลค่าจากอตัราค่าสิทธิ (Relief from Royalty Method) 

ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ เป็นการประยกุตใ์ชว้ธีิการประเมินมูลค่าจากการเปรียบเทียบราคาตลาด

และวธีิการประเมินมูลค่าจากรายไดป้ระกอบกนั  

      อตัราค่าสิทธิของธุรกรรมท่ีตอ้งการนาํมาเปรียบเทียบ แมจ้ะมี

บางกรณีปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นสาธารณะ แต่บางกรณีกไ็ม่สามารถเขา้ถึงได ้ดงันั้น 

ในทางปฏิบติัจึงมกัใชก้ฎทัว่ไป (Rule of Thumb) ซ่ึงสะทอ้นอตัราค่าสิทธิเฉล่ียในแต่ละ

ประเภทธุรกิจและสามารถนาํมาปรับใชไ้ดโ้ดยง่าย โดยทัว่ไปอตัราค่าสิทธิมกัใชอ้ตัรา 5% 

ของยอดขาย หรือ 25% ของกาํไรท่ีสืบเน่ืองจากการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ทั้งน้ี อตัราค่าสิทธิเบ้ืองตน้แบ่งตามประเภทของธุรกิจ (ดูตาราง 4) 

 

ตารางท่ี 4  อตัราค่าสิทธิเบ้ืองตน้แบ่งตามประเภทของธุรกิจ 

 

ประเภทธุรกิจ อตัราคา่สิทธิ (%) 

ค่าเฉล่ียมธัยฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ส่ือและบนัเทิง 8 2 50 

อินเทอร์เน็ต 7.5 0.3 40 

ซอฟตแ์วร์ 6.8 0 70 

เวชภณัฑแ์ละเทคโนโลยชีีวภาพ 5.1 0.1 40 

สินคา้อุปโภคบริโภค 5 0 17 

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 5 0.5 20 

สินคา้สุขภาพ 4.8 0.1 77 

เทคโนโลยโีทรคมนาคม 4.7 0.4 25 

เคร่ืองกลึง ตดัช้ินส่วนโลหะ 4.5 0.5 25 

รถยนต ์ 4 1 15 

คอมพิวเตอร์ 4 0.2 15 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 4 0.5 15 

เคมีภณัฑ์ 3.6 0.5 25 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

 

ประเภทธุรกิจ อตัราค่าสิทธิ (%) 

ค่าเฉล่ียมธัยฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

สารก่ึงตวันาํ 3.2 0 30 

อาหาร 2.8 0.3 7 

 

ท่ีมา:  สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, รายงานผลการศึกษาโครงการประเมนิ

มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา [Online], available URL: https://www.ipthailand 

.go.th/images/3534/web_01052018/report.pdf, 2561 (มกราคม, 10). 

 

      ตวัอยา่งการประเมินมูลค่าจากราคาตลาดดว้ยวธีิ Relief from 

Royalty (CUT) 

      บริษทั A เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ “SaiNam” ซ่ึงประกอบ

ธุรกิจเก่ียวกบัโทรคมนาคม บริษทั A ตอ้งการประเมินมูลค่าเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว 

โดยการเปรียบเทียบราคาตลาดดว้ยวธีิ Relief from Royalty 

 

ตารางท่ี 5  อตัราค่าสิทธิท่ีเรียกเกบ็จากธุรกรรมในอดีตของบริษทั A 

 

ธุรกรรม ปีท่ีทาํ

ธุรกรรม 

ระยะเวลา อตัราค่าสิทธิ ค่าสิทธิขั้นตํ่า 

อตัราขั้นตํ่า อตัราขั้นสูง 

ธุรกรรมท่ี 1 พ.ศ. 2558 10 3% 6% 1 ลา้นบาทต่อปี 

ธุรกรรมท่ี 2 พ.ศ. 2558 10 2.6% 5% N/A 

ธุรกรรมท่ี 3 พ.ศ. 2559 10 5% 8% 3 ลา้นบาทต่อปี 

ธุรกรรมท่ี 4 พ.ศ. 2559 10 4% 7% N/A 

ธุรกรรมท่ี 5 พ.ศ. 2560 10 3.2% 7.2% N/A 

ธุรกรรมท่ี 6 พ.ศ. 2561 10 2.8% 5.8% N/A 

ธุรกรรมท่ี 7 พ.ศ. 2561 10 1.8% 4.4% N/A 
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ตารางท่ี 6  การคาํนวณอตัราค่าสิทธิท่ีจะนาํมาใชใ้นการประเมิน 

 

ธุรกรรม ปีท่ีทาํ

ธุรกรรม 

ระยะเวลา อตัราค่าสิทธิ ค่าสิทธิขั้นตํ่า 

อตัราขั้นตํ่า อตัราขั้นสูง 

  อตัราขั้นสูง 5% 8%  

  อตัราขั้นตํ่า 1.8% 4.4%  

  ค่ามธัยฐาน 3% 6%  

  ค่าเฉล่ีย 3.2% 6.2%  

ค่าสิทธิ = 4.7% 

 

ตารางท่ี 7 ตวัอยา่งการกาํหนดราคาจากการเปรียบเทียบราคาตลาดดว้ยวธีิ Relief from 

Royalty 

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. รายได ้(บาท) 1,080,000.00 1,1340,000.00 1,190,700.00 1,250,200.00 1,312,700.00 

2. อตัราค่าสิทธิ (%) 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 

3. ค่าสิทธิ (บาท) 50,760.00 53,298.00 55,962.90 58,759.40 61,696.90 

4. หกั ภาษีเงินไดนิ้ติ-

บุคคล 20% (บาท) 

 

–10,152 

 

–10,659.6 

 

–11,192.58 

 

–11,751.88 

 

–12,339.38 

5. ค่าสิทธิสุทธิ (บาท) 40,608 42,638.4 44,770.32 47,007.52 49,357.52 

6. ตวัคูณอตัราคิดลด 

(อตัราคิดลด 15%) 

 

0.87 

 

0.756 

 

0.658 

 

0.572 

 

0.497 

7. มูลค่าปัจจุบนั (บาท) 35,328.96 29,633.69 25,631.01 21,858.5 18,323.98 

8. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของเคร่ืองหมายการคา้ =  130,776.14 

 

    2.3.2.2 วธีิการเปรียบเทียบกาํไร (Comparable Profit Margin--CPM) 

      วธีิ CPM เป็นการเปรียบเทียบโดยไม่ใชธุ้รกรรมการใหใ้ชสิ้ทธิ

หรือการขายแต่อยา่งใด หากแต่เป็นการเปรียบเทียบท่ีบริษทั ซ่ึงผูป้ระเมินจะตอ้งคน้หา

บริษทัท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ โดยบริษทัท่ีจะใชเ้ปรียบนั้น จะตอ้งมีลกัษณะคลา้ยกนั 

กบัธุรกิจของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีจะประเมินมูลค่าเกือบทุกประการ เช่น วสัดุ
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ประเภทเดียวกนั แหล่งผลิตเดียวกนั กลุ่มลูกคา้เดียวกนั ผลิตสินคา้ และบริการประเภท

เดียวกนั เป็นตน้ ส่ิงท่ีแตกต่างมีเพียงเพียงวา่บริษทัท่ีทาํการเปรียบเทียบนั้นจะตอ้งไม่มี

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเฉกเช่นเดียวกบัธุรกิจของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีจะประเมิน

มูลค่า ดงันั้น เม่ือบริษทัท่ีตอ้งการประเมินไดรั้บประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นทางปัญญา จึงควร

จะไดรั้บกาํไรมากกวา่บริษทัท่ีนาํมาเปรียบเทียบ เห็นไดว้า่ หลกัสาํคญัของวธีิ CPM คือ 

การคน้หาส่วนต่างของอตัรากาํไรซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ในการก่อใหเ้กิดรายได ้แลว้จึงนาํส่วนต่างของรายไดม้าแปรสภาพเป็นการอตัราค่าสิทธิ 

(Royalty Rate) ของทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น เม่ือคาํนวณไดอ้ตัราค่าสิทธิอนัเกิดจาก 

การเปรียบเทียบอตัรากาํไรแลว้ ใหน้าํมาคูณดว้ยรายไดข้องบริษทั ตามอายกุารใชง้าน 

ท่ีคงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ (RUL) จะไดผ้ลลพัธ์เป็นมูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

   2.3.3 วธีิประเมินมูลค่าจากรายได ้(Income Approach) 

    วิธีประเมินมูลค่าจากรายไดน้ั้น ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดเชิงเศรษฐ-

ศาสตร์วา่ดว้ยหลกัการคาดคะเน (Principle of Anticipation) ท่ีวา่มูลค่าของทรัพยสิ์นเกิดจาก

การคาดคะเนถึงผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึนในอนาคตโดยคาํนึงถึงปัจจยัทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประเมินดว้ยวธีิน้ีจึงตอ้งอาศยัการประมาณการรายไดห้รือกาํไรท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ในอนาคต ตลอดอายกุารใชง้านท่ีคงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ (RUL) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีไดรั้บ

ความนิยมและมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายท่ีสุดในแวดวงธุรกิจ แต่อยา่งไรกต็าม วธีิการประเมิน

มูลค่าจากรายไดเ้ป็นเร่ืองของการคาดคะเนจึงมีความเส่ียงท่ีอาจคาดไม่ถึง ส่งผลใหมู้ลค่า

ท่ีไดอ้าจไม่แม่นยาํนกั หากเทียบกบัการประเมินมูลค่าแบบอ่ืน 

    วธีิการประเมินรายได ้จะตอ้งแปลงรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บในอนาคต

กลบัมาเป็นมูลค่าทางรายไดท่ี้เป็นปัจจุบนั (Net Present Value--NPV) โดยใชอ้ตัราส่วนลด

จากกระแสเงินสด ตามสมการดา้นล่าง ดงัน้ี 

 

    Value (DCF) =    

 

    Value (DCF) คือ มูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีประมาณไดจ้ากวิธี DCF 

Net Operating Income (NOI) 

(1 + Discount Rate)i 

n 

Σ 
i = 1 
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    Net Operating Income คือ รายไดสุ้ทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากทรัพยสิ์น

นั้นในแต่ละปี  

    Discount Rate คือ อตัราคิดลดของทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น ๆ  

    จากสมการจะเห็นไดว้า่ ก่อนท่ีจะเร่ิมประเมินมูลค่าจากรายได ้ผูป้ระเมิน

ตอ้งเตรียมขอ้มูล 3 ประการสาํคญั ดงัต่อไปน้ี  

    1) กระแสรายได ้

     การคาดคะเนกระแสรายไดมี้หลายวธีิ ซ่ึงสามารถแบ่งวธีิท่ีนิยมใช้

โดยทัว่ไปเป็นหมวดหมู่ไดด้งัต่อไปน้ี 

     (1) วธีิการหาจากรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา 

กล่าวคือ รายไดท่ี้เจา้ของธุรกิจคาดวา่จะไดรั้บเพิ่มข้ึนจากการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา 

ในธุรกิจ เปรียบเทียบกบัการไม่ใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาในธุรกิจนั้น ๆ  

     (2) วธีิการหาจากค่าใชจ่้ายท่ีลดลงเน่ืองจากไม่ตอ้งจ่ายค่าใชสิ้ทธิ 

ในทรัพยสิ์นทางปัญญา กล่าวคือ ค่าใชจ่้ายท่ีลดลง หากเจา้ของธุรกิจมีทรัพยสิ์นทางปัญญา

เป็นของตนเอง กจ็ะไม่ตอ้งจ่ายค่าใชสิ้ทธิใหก้บับุคคลท่ีสามแต่อยา่งใด เพราะมีทรัพยสิ์น

ทางปัญญาเป็นของตนเอง  

     (3) วธีิการหาจากรายไดท่ี้คงเหลือจากการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา 

กล่าวคือ เร่ิมจากการนาํรายไดท้ั้งหมดของธุรกิจ หกัออกดว้ยรายไดอ้นัเกิดจากทรัพยสิ์น

ประเภทต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบการ ทั้งทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Assets) และ

ทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Assets) นอกเหนือจากทรัพยสิ์นทางปัญญา รายได้

ท่ีคงเหลือจากการหกัออก คือ รายไดอ้นัเกิดจากการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญานั้น 

     (4) วธีิการหาจากการแบ่งส่วนกาํไร (Profit Split) กล่าวคือ เร่ิมจาก

การนาํรายไดท้ั้งหมดของธุรกิจ แลว้แบ่งแยกรายไดว้า่ส่วนใดเกิดจาก (1) ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 

ทั้งทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งได ้และทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไม่ได ้หรือ (2) ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     (5) วธีิการหาจากการเปรียบเทียบรายได ้หรือวธีิ CPM ดงัท่ีกล่าว 

ในวธีิเปรียบเทียบราคาตลาดขา้งตน้ 

    2) อายกุารใชง้านท่ีคงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ (RUL) 

    3) อตัราคิดลด (Discount Rate) 
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    เน่ืองดว้ยค่าของเงินนั้นเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ค่าของเงินใน

ปัจจุบนักบัค่าของเงินในอนาคตยอ่มไม่เท่ากนั ยิง่นานวนัเขา้ ค่าของเงินกย็ิง่เส่ือมค่าลง 

ซ่ึงสามารถสังเกตอตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี ดว้ยเหตุน้ีรายไดท่ี้เกิดข้ึนในปัจจุบนั 

ยอ่มมีมูลค่าสูงกวา่รายไดจ้าํนวนเดียวกนัท่ีเกิดข้ึนในอนาคต จึงจาํเป็นตอ้งทาํการแปลง

กระแสรายไดใ้นแต่ละปีดว้ยการคิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริง

ขณะทาํการประเมินมูลค่าได ้

    การคาํนวณอตัราคิดลด มีวธีิการคาํนวณหลายรูปแบบ แต่โดยส่วนใหญ่

จะใช ้2 วธีิหลกั ดงัน้ี 

    1) การคาํนวณอตัราคิดลดจากแบบจาํลองผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

(Capital Asset Pricing Model--CAPM)  

     วธีิน้ีเป็นการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นดงัสมการ

ดา้นล่างน้ี 

 

     E (R) = Rf + β [E (Rm) – Rf] 

 

     E (R) คือ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุน 

     β คือ ตวัวดัความผนัผวนของการลงทุนในตลาดเทียบกบัการลงทุน 

ในทางเลือกอ่ืน  

     Rf คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง (Risk Free 

Rate) ซ่ึงเป็นผลตอบแทนขั้นตํ่าท่ีนกัลงทุนคาดวา่จะไดรั้บ 

     E (Rm) คือ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดการณ์วา่จะไดจ้ากการลงทุน 

ในตลาด 

     ตวัอยา่งเช่น ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 7 ปี (วนัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2562) มีค่าร้อยละ 3 ส่วนอตัราผลตอบแทนของตลาดมีค่าเท่ากบั 15 และ

ตลาดมีค่าความผนัผวนเท่ากบั 2 ดงันั้น อตัราคิดลด มีค่าเท่ากบั 3 + 2 [15 – 3] = 27% 

    2) การคาํนวณอตัราคิดลดจากตน้ทุนเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน 

(Weighted Average Cost of Capital--WACC) 



161 

     วธีิน้ีเป็นการคาํนวณหาค่าเฉล่ียจากสัดส่วนระหวา่งสินเช่ือและทุน 

ดว้ยสมการดา้นล่างน้ี 

     WACC =   (อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือ x สัดส่วนของสินเช่ือต่อเงินทุน- 

        ทั้งหมด) + (ตน้ทุนเงินทุน x สัดส่วนของทุนต่อเงินทุน- 

        ทั้งหมด) 

 

     ตวัอยา่งเช่น บริษทัมีเงินทุนทั้งหมด 4,000,000 บาท เป็นการลงทุน

ดว้ยตวัเอง 3,000,000 บาท และไปขอสินเช่ือจากธนาคารอีก 1,000,000 บาท ซ่ึงมีอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี ในขณะท่ีผลตอบแทนของการลงทุนท่ีตอ้งการ คือ ร้อยละ 20 ต่อปี 

ดงันั้น อตัราคิดลด  =  10 x (1,000,000/4,000,000) + 20 x (3,000,000/4,000,000)  =  17.5 % 

     เม่ือคาํนวณอตัราคิดลดแลว้ กส็ามารถอา้งอิงตวัคูณมูลค่าปัจจุบนั

ตามอตัราคิดลดไดด้งัตารางน้ี เช่น หากตอ้งการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกาํไรในอีก 5 ปี

นบัจากปัจจุบนัดว้ยอตัราคิดลด 10% ใหน้าํค่า 0.621 ไปคูณกบักาํไรในปีท่ี 5 
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ตารางท่ี 8  ตวัคูณมูลค่าปัจจุบนัตามอตัราคิดลด 

 

อตัราคิดลด (%) 

ปีท่ี 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30 40 

1 0.952 0.943 0.935 0.926 0.917 0.909 0.901 0.893 0.885 0.877 0.870 0.833 0.800 0.769 0.714 

2 0.907 0.890 0.873 0.857 0.842 0.826 0.812 0.797 0.783 0.769 0.756 0.694 0.640 0.592 0.510 

3 0.864 0.840 0.816 0.794 0.772 0.751 0.731 0.712 0.693 0.675 0.658 0.579 0.512 0.455 0.364 

4 0.823 0.792 0.763 0.735 0.708 0.683 0.659 0.636 0.613 0.592 0.572 0.482 0.410 0.350 0.260 

5 0.784 0.747 0.713 0.681 0.650 0.621 0.593 0.567 0.543 0.519 0.497 0.402 0.328 0.269 0.186 

6 0.746 0.705 0.666 0.630 0.596 0.564 0.535 0.507 0.480 0.456 0.432 0.335 0.262 0.207 0.133 

7 0.711 0.665 0.623 0.583 0.547 0.513 0.482 0.452 0.425 0.400 0.376 0.279 0.210 0.159 0.095 

8 0.677 0.627 0.582 0.540 0.502 0.467 0.434 0.404 0.376 0.351 0.327 0.233 0.168 0.123 0.068 

9 0.645 0.592 0.544 0.500 0.460 0.424 0.391 0.361 0.333 0.308 0.284 0.194 0.134 0.094 0.048 

10 0.614 0.558 0.508 0.463 0.422 0.386 0.352 0.322 0.295 0.270 0.247 0.162 0.107 0.073 0.035 
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     ขั้นตอนการประเมินมูลค่าจากรายได้29

1 มีดงัต่อไปน้ี 

     1) คาดคะเนกระแสรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บตลอดอายกุารใชง้าน 

ท่ีคงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ (RUL) 

     2) หกัรายจ่ายทั้งหมดออกจากรายไดเ้พื่อใหท้ราบกาํไรจากทรัพยสิ์น

ทางปัญญา ตวัอยา่งของรายจ่ายท่ีตอ้งนาํมาหกัออก ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าวตัถุดิบ ตน้ทุนการขาย

และการบริการ หรือตน้ทุนทางภาษี เป็นตน้ 

     3) นาํส่วนแบ่งกาํไรท่ีเจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาพึงไดรั้บมา

คูณกบักาํไรจากทรัพยสิ์นทางปัญญา 

     4) นาํอตัราคิดลด มาคาํนวณแปลงมูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ในแต่ละปีใหก้ลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

     5) นาํมูลค่าเงินท่ีคิดลดแลว้ในแต่ละปีมารวมกนั กจ็ะไดเ้ป็นมูลค่า

ของทรัพยสิ์นทางปัญญาในปัจจุบนั 

     ตวัอยา่งการประเมินมูลค่าจากรายไดด้ว้ยวธีิ Discounted Cash Flow 

(DCF) 

     บริษทั C ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัดนตรีแบบครบวงจร ตอ้งการประเมิน 

มูลค่าของลิขสิทธ์ิในงานดนตรีกรรม โดยคาดวา่สามารถขายไดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี  

 

ตารางท่ี 9  ตวัอยา่งการกาํหนดราคาโดยประเมินจากรายไดด้ว้ยวธีิ Discounted Cash Flow 

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

1. รายได ้(บาท) 1,200,000 850,000 560,000 

2. หกั ตน้ทุนวตัถุดิบ (บาท) –370,000 –290,000 –154,000 

3. กาํไรขั้นตน้ (บาท) 830,000 560,000 406,000 

4. หกั ตน้ทุนการขายและการบริหาร (บาท) –180,000 –97,000 –53,000 

 

                                                 
1กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, เร่ืองเดิม, 

หนา้ 25-26. 
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ตารางท่ี 9  (ต่อ) 

 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

5. กาํไรก่อนหกัภาษี (บาท) 650,000 463,000 353,000 

6. หกั ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% –130,000 –92,600 70,600 

7. กาํไรหลงัหกัภาษี (บาท) 520,000 370,400 282,400 

8. หกั ค่าตอบแทนสินทรัพย ์(บาท) –55,500 –43,500 –23,100 

9. กาํไรสุทธิ (บาท) 464,500 326,900 259,300 

10. ส่วนแบ่งกาํไร  25% 25% 25% 

11. ค่าลิขสิทธ์ิ 116,125 81,725 64,825 

12. ตวัคูณอตัราคิดลด (อตัราคิดลด 12%) 0.893 0.797 0.712 

13. มูลค่าปัจจุบนั (บาท) 103,699.625 65,134.825 46,155.400 

14. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของลิขสิทธ์ิ  =  214,989.85 

 

  2.4 การประเมนิทรัพย์สินทางปัญญาเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)  

   การประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพ มิไดเ้นน้การแปลงเป็นตวัเงิน เหมือนเช่นอยา่ง

การประเมินมูลค่าเชิงปริมาณ แต่จะอาศยัการวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย และปัจจยัแวดลอ้ม 

ทั้งหลายท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งการประเมิน โดยการประเมิน

จะอยูใ่นรูปแบบของ Checklist ซ่ึงเป็นการใหค้ะแนนตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดข้ึน 

   ขั้นตอนการประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพ มีดงัน้ี 

   1) กาํหนดลกัษณะหรือปัจจยัท่ีควรคาํนึงถึง เช่น ปัจจยัดา้นคุณสมบติัและ 

จุดแข็งของทรัพยสิ์นทางปัญญา ปัจจยัดา้นผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจของทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา ปัจจยัดา้นความสามารถในการแข่งขนัในตลาด ปัจจยัดา้นการพฒันา เป็นตน้ 

   2) ใหค้ะแนนหรือประเมินผลในแต่ละปัจจยั โดยพิจารณาถึงขอ้ดี เทียบกบั

ขอ้ดอ้ยของทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อปัจจยันั้น ๆ และควรคิดแนวทางสาํหรับการแกไ้ข

หรือปรับปรุงขอ้ดอ้ยเหล่านั้นในอนาคต 

   3) สรุปผลคะแนนหรือผลการประเมินโดยรวมวา่ทรัพยสิ์นทางปัญญามีขอ้ดี 

ขอ้ดอ้ย และแนวทางพฒันาในอนาคตอยา่งไร 
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ตารางท่ี 10  ตวัอยา่งการประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพ 

 

ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึง (และคาํอธิบาย) ผลการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง

พฒันา 

ด้านคุณสมบัติและจุดแข็งของทรัพย์สินทางปัญญา   

- อยู่ในข้ันของการพฒันา หรือสามารถ 

หาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต 

อันใกล้ หรือสามารถหาผลประโยชน์ 

ในเชิงพาณชิย์ได้แล้ว (ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

สามารถหาประโยชน์ไดแ้ลว้ จะมีความเส่ียง

ในการหารายไดน้อ้ยกวา่ทรัพยสิ์นท่ีอยู ่

ในขั้นของการพฒันา) 

ตวัอยา่ง: สามารถนาํ 

มาหาประโยชน์ 

ในอนาคตอนัใกล ้

 ตวัอยา่ง:  

เร่งวิจยัและ

พฒันาเพื่อ 

ใหน้าํมาหา

ประโยชน์ได้

โดยเร็ว 

- เป็นทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ หรือต่อยอด 

จากทรัพย์สินทางปัญญาเดิม (ทรัพยสิ์น 

ทางปัญญาใหม่ เป็นตลาดท่ีมีความเส่ียง) 

   

- บริษัท ผู้ประกอบการ หรือพนักงาน 

ในบริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

(หากเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั จะทาํให้

บริษทัมีความเส่ียงลดลง) 

   

- มีสิทธิในการทาํสัญญาให้ใช้สิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาน้ันหรือไม่ หากมีสิทธิ ได้อนุมัติ

ให้ใช้สิทธิแก่ผู้อ่ืนหรือไม่มีลกัษณะสัญญา 

ในรูปแบบใด (การใหสิ้ทธิผูอ่ื้นใช ้อาจส่ง 

ผลดีในดา้นรายไดค่้าเช่าสิทธิ แต่เป็นผลเสีย 

ถา้หากให้ใชสิ้ทธิแก่ผูท่ี้เขา้มาแข่งขนักบั

เจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญา) 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

 

ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึง (และคาํอธิบาย) ผลการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง

พฒันา 

- ได้ขึน้ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว 

แล้วหรือไม่ หากดําเนินการแล้วมีการจดทะเบียน 

ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในประเทศใดบ้าง 

(หากมีการจดทะเบียนในหลายพื้นท่ี ยอ่มมี 

การคุม้ครองสิทธิท่ีดีกวา่) 

   

- หากทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการจดทะเบียน 

ทรัพย์สินทางปัญญาน้ันจะหมดอายุ 

การคุ้มครองเม่ือใด (หากยงัเหลืออายคุุม้ครอง

นาน ยอ่มสามารถหารายไดเ้พิ่มมากข้ึน) 

   

- หากทรัพย์สินทางปัญญาใกล้หมดอายุ 

การคุ้มครอง สามารถต่ออายุได้หรือไม่  

(หากต่ออายคุุม้ครองได ้ยอ่มสามารถหารายได ้

เพิ่มมากข้ึน 

   

- ทรัพย์สินทางปัญญามีข้อพพิาทหรืออยู่ใน

ระหว่างการดําเนินคดี (ทั้งการฟ้องผู้อ่ืน และ 

ถูกผู้อ่ืนฟ้อง) หรือไม่ (หากเป็นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินคดี ยอ่มมีมูลค่า

ลดลง จากตน้ทุนในการดาํเนินการทาง

กฎหมาย) 

   

- มีโอกาสถูกฟ้องร้องเพิกถอนการจดทะเบียน

มากน้อยเพียงใด (หากมีโอกาสมาก ยอ่มมี

โอกาสสูงท่ีจะเสียสิทธิในการใชง้านทรัพยสิ์น

ทางปัญญา) 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

 

ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึง (และคาํอธิบาย) ผลการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง

พฒันา 

- เจ้าของซ่ึงมีทรัพยากรเพียงพอในการต่อสู้คดี

หากถูกร้องเรียนให้มีการเพกิถอนการจด

ทะเบียนหรือไม่ (หากมีทรัพยากร ทั้งทรัพย์

และเวลา ท่ีพร้อมจะใชเ้พื่อการปกป้องสิทธิ 

ยอ่มทาํใหมี้ความเส่ียงลดลง) 

   

ด้านผลประโยชน์ในเชิงธุรกจิของทรัพย์สินทางปัญญา 

- ช่วยลดต้นทุนการผลติได้มากเพยีงใด (หาก

ช่วยลดตน้ทุนการผลิตไดม้าก เม่ือเทียบกบั

การไม่มีทรัพยสิ์นทางปัญญา แสดงวา่ทรัพยสิ์น

ทางปัญญาช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได)้ 

   

- เพิม่ความเร็วในการผลติหรือไม่ (หากช่วยเพิ่ม

ความเร็วในการผลิตได ้แสดงวา่โอกาส 

ในการสร้างรายไดม้ากข้ึน) 

   

- เพิม่ยอดขายได้มากเพยีงใด (หากช่วยเพิ่ม

ยอดขายไดม้าก แสดงวา่มีความสามารถ 

ในการสร้างรายไดสู้ง) 

   

- ช่วยเพิม่ราคาของสินค้า/บริการได้มากเพยีงใด 

(หากช่วยเพิ่มราคาไดม้าก เม่ือเทียบกบัการไม่มี

ทรัพยสิ์นทางปัญญาแสดงวา่ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ช่วยใหสิ้นคา้/บริการมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน) 

   

- ช่วยเพิม่อตัรากาํไรได้มากเพยีงใด (หากช่วย

เพิ่มอตัรากาํไรไดม้าก เม่ือเทียบกบัการไม่มี

ทรัพยสิ์นทางปัญญา แสดงวา่ช่วยทาํใหก้าํไร

ต่อหน่วยเพิ่มข้ึน) 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

 

ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึง (และคาํอธิบาย) ผลการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง

พฒันา 

- ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดได้มากน้อยเพยีงใด  

(หากทาํใหธุ้รกิจมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน

มาก เม่ือเทียบกบัการไม่มีทรัพยสิ์นทางปัญญา 

แสดงวา่ทรัพยสิ์นทางปัญญามีมูลค่าสูง) 

   

 (หากมีการให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญา) สร้าง

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญามาก

น้อยเพียงใด (ถา้การใหเ้ช่าทรัพยสิ์นทางปัญญา

สร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจไดม้าก แสดงวา่ 

เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีมูลค่าสูง  

   

 (หากมีการให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญา)  

มีโอกาสทีจ่ะสร้างรายได้เพิม่ขึน้ในอนาคต

ได้มากน้อยเพยีงใด (ถา้การใหเ้ช่าทรัพยสิ์นทาง

ปัญญามีโอกาสสร้างรายไดใ้นอนาคตไดม้าก 

แสดงเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีมูลค่าสูง) 

   

ด้านระยะเวลาในการหาผลประโยชน์ทางธุรกจิ    

- ความเป็นไปได้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย 

กฎระเบียบ หรือมาตรการกํากับดูแล ซ่ึงจะมี 

ผลต่อทรัพย์สินทางปัญญา (หากมีความเป็น 

ไปไดสู้ง ยอ่มมีความเส่ียงดา้นรายไดสู้ง) 

   

- โอกาสทีจ่ะถูกนวตักรรมที่พฒันาขึน้มาใหม่ 

ทดแทนจนไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์/บริการได้ 

(หากถูกทดแทนไดง่้าย ยอ่มมีอายใุนการสร้าง

ประโยชน์ลดลง) 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

 

ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึง (และคาํอธิบาย) ผลการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง

พฒันา 

- ความเป็นไปได้ทีต้่นทุนการผลติจะเพิม่ขึน้ 

อย่างมีนัยสําคัญ (หากตน้ทุนสูงข้ึน ก็จะทาํให้

อตัรากาํไรลดลง) 

   

- ศักยภาพในการครองตลาดสินค้าและบริการ 

(หากมีศกัยภาพหรือความพร้อมสูง ยอ่มทาํให้

สามารถหาประโยชน์ไดน้านข้ึน) 

   

- จํานวนปีหรือระยะเวลาในการสร้างผลประโยชน์

ทางธุรกจิ (หากคาดวา่ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

มีโอกาสสร้างผลประโยชน์ไดน้าน ยอ่มทาํให้ 

มีมูลค่าสูง เน่ืองจากสร้างกาํไรไดต่้อเน่ือง) 

   

ด้านตลาดของสินค้า/บริการทีใ่ช้ทรัพย์สินทางปัญญา   

- มีตลาดสําหรับสินค้า/บริการทีไ่ด้รับ 

ความคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน

หรือไม่ ขนาดของตลาดใหญ่เพยีงใด (หากสินคา้/

บริการเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมาก จะทาํให ้

มีความแน่นอนในการหารายไดม้ากข้ึน) 

   

- ลูกค้าหลกั คือ ใคร มีกาํลังซ้ือมากน้อยเพยีงใด 

(หากปริมาณผูซ้ื้อมีอยูม่ากและผูซ้ื้อมีกาํลงัซ้ือ

สูง แสดงวา่เป็นตลาดท่ีมีมูลค่ามากและ 

มีความมัน่คง) 

   

- มีส่วนแบ่งตลาดในตลาดดังกล่าวคิดเป็น 

ร้อยละประมาณเท่าใด (หากสินคา้/บริการ 

มีส่วนแบ่งในตลาดมาก แสดงวา่ความสามารถ 

ในการหารายไดแ้ละกาํไรไดม้าก) 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

 

ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึง (และคาํอธิบาย) ผลการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง

พฒันา 

ด้านการแข่งขัน 

- คู่แข่งทางการค้าสามารถผลิตทรัพย์สิน

ทางปัญญาอ่ืนทีม่ีผลใกล้เคียงกนัได้

โดยง่ายหรือไม่ (หากทรัพยสิ์นทางปัญญา

มีความซบัซอ้นมาก ถูกพฒันาให้

เหนือกวา่ไดย้าก ยอ่มทาํใหรั้กษาตลาด

เฉพาะของตนไวไ้ดน้าน) 

   

- คู่แข่งทางการค้าจะใช้เวลาในการผลติ

ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนทีม่ีผลใกล้เคียง

กนันานเพยีงใด (หากคู่แข่งใชเ้วลานาน 

ยอ่มทาํใหมี้โอกาสในการทาํประโยชน์

จากทรัพยสิ์นทางปัญญาไดม้ากข้ึน) 

   

- จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดในการผลติ

ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนทีม่ีผลใกล้เคียง

กนั (หากมีค่าใชจ่้ายมาก ยอ่มตดัคู่แข่ง

รายยอ่ยออกได)้ 

   

ด้านการลงทุนและพฒันา    

- ต้องลงทุนเพิม่เท่าใด เพ่ือจะนําไปใช้หา

ผลประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ได้ (หากตอ้ง

ลงทุนเพิ่มในดา้นการวจิยัและพฒันา 

ยอ่มทาํใหมี้ตน้ทุนสูงข้ึน ส่งผลใหมี้มูลค่า

ประเมินตํ่าลง เม่ือเทียบกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาท่ีพร้อมนาํไปใชป้ระโยชน์ 

เชิงพาณิชย)์ 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 

 

ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึง (และคาํอธิบาย) ผลการประเมิน ผลคะแนน แนวทาง

พฒันา 

- ความเส่ียงในการพฒันาแล้วจะไม่ประสบ-

ความสําเร็จ (หากมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีทาํให้

การพฒันามีความเส่ียงมาก ยอ่มทาํให้

ทรัพยสิ์นทางปัญญามีมูลค่าตํ่าลง) 

   

- ต้องลงทุนเพิม่เท่าใด จึงจะทาํให้สินค้า/

บริการ เป็นทีส่นใจของลูกค้า (หากตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชา-

สัมพนัธ์ ยอ่มทาํใหมี้ตน้ทุนสูงข้ึน  

   

 ส่งผลใหมี้มูลค่าประเมินตํ่าลง เม่ือเทียบ

กบัสินคา้/บริการท่ีเป็นท่ีนิยมอยูแ่ลว้) 

   

- ความเส่ียงทีคู่่แข่งทางการค้าอาจเจาะ

ตลาดได้ก่อน (หากคู่แข่งสามารถพฒันา

ไดส้าํเร็จก่อน ยอ่มทาํให้โอกาส 

ในการหารายไดต้ํ่าลง) 

   

 

ท่ีมา:  สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, รายงานผลการศึกษาโครงการประเมนิ

มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา [Online], available URL: https://www.ipthailand 

.go.th/images/3534/web_01052018/report.pdf, 2561 (มกราคม, 10); และ UK 

Intellectual Property Office, Guidance Valuing your Intellectual Property 

[Online], available URL: https://www.gov.uk/guidance/valuing-your-

intellectual-property, 2017 (November, 15).  
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   ตวัอยา่ง สรุปผลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาเชิงคุณภาพ 

   จุดแขง็ของทรัพยสิ์นทางปัญญาน้ี: สามารถช่วยลดตน้ทุนการผลิตไดม้าก  

มีอตัราการสูญเสียในการผลิตลดลง 

   จุดอ่อนของทรัพยสิ์นทางปัญญาน้ี: การเป็นเทคโนโลยใีหม่ ทาํใหลู้กคา้ 

ไม่มัน่ใจวา่สินคา้จะมีคุณภาพเหมือนเดิม และอาจมีการคิดคน้เทคโนโลยท่ีีเหนือกวา่ไดง่้าย

ในอนาคต 

   แนวทางในการพฒันาใหดี้ข้ึน: การสร้างเคร่ืองจกัรตน้แบบและทดลองผลิต

เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเร่งลงทุนในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

   จากวิธีการประเมินมูลค่าท่ีนาํเสนอไปแลว้ในขา้งตน้ จะเห็นวา่ มีความ-

หลากหลาย และไม่มีการกาํหนดแบบตายตวัวา่วธีิไหนควรใชก้บัทรัพยสิ์นทางปัญญา

ประเภทใด ความไม่แน่นอนน้ีนบัวา่เป็นอุปสรรคประการหน่ึงในการประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นทางปัญญา คณะผูว้จิยัจึงทาํการวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการประเมินมูลค่า

ในแต่ละประเภท รวมถึงสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อการเลือกวธีิการประเมินมูลค่า ทั้งน้ี  

การจะเลือกวธีิใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูป้ระเมินมูลค่า  

 

ตารางท่ี 11  การวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการประเมินมูลค่าจากตน้ทุน 

 

การวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการประเมิน 

วธีิประเมินมูลค่าจากต้นทุน 

ข้อด ี ข้อเสีย 

- เขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการประเมินไดง่้าย 

เน่ืองจากขอ้มูลส่วนใหญ่ปรากฏในงบการเงิน  

- รายจ่ายหรือตน้ทุนท่ีใชไ้ม่สามารถสะทอ้น

ถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริง หรือผลประโยชน์ท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากทรัพยสิ์นทางปัญญา 

- มีประโยชน์เม่ือทรัพยสิ์นทางปัญญาสามารถ

สร้างทดแทนใหม่ได ้เช่น ซอฟตแ์วร์ 

- ทรัพยสิ์นทางปัญญาบางประเภทไม่สามารถ

หาส่ิงมาทดแทนได ้

- มีประโยชน์เม่ือไม่มีกระแสรายไดท่ี้เก่ียวเน่ือง 

กบัทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือมีกระแสรายได้

นอ้ย 

- ไม่คาํนึงถึงแนวโนม้ในการสร้างกระแสรายได ้

เช่น ความเส่ียง ความไม่แน่นอน และการแข่งขนั 

ทางการตลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

 

การวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการประเมิน 

- มีประโยชน์เม่ือทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่มี

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือมีกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจนอ้ย 

- ไม่คาํนึงถึงระยะเวลาการหาประโยชน์ 

ในเชิงเศรษฐกิจ 

 - ไม่คาํนึงถึงค่าใชจ่้ายส้ินเปลืองอยา่งการลงทุน 

ในการการวจิยัและพฒันา ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิด 

ความยุง่ยากในการแยกตน้ทุนของทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาออกจากตน้ทุนท่ีใชใ้นการวจิยัหรือพฒันา  

 - ไม่คาํนึงถึงความมีเอกลกัษณ์เฉพาะและ 

ความทนัสมยัของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

   วธีิการประเมินมูลค่าจากตน้ทุน จึงเหมาะกบัซอฟตแ์วร์ สิทธิบตัรท่ีอยูใ่น 

ขั้นพฒันา อีกทั้งยงันิยมใชก้บัการประเมินมูลค่าความลบัทางการคา้และลิขสิทธ์ิ เน่ืองจาก 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวยากในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อทาํการเปรียบเทียบราคาตลาด

หรือในการคาํนวณรายได ้

 

ตารางท่ี 12  การวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการประเมินมูลค่าจากราคาตลาด  

 

การวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการประเมิน 

วธีิประเมินมูลค่าจากราคาตลาด 

ข้อด ี ข้อเสีย 

- สะทอ้นราคาตลาดท่ีแทจ้ริง - ขอ้มูลท่ีปรากฏตามฐานขอ้มูลอาจลา้สมยั  

ทาํใหมี้ความเส่ียงในการประเมินมูลค่าปัจจุบนั 

- เรียบง่ายและแม่นยาํ - ขอ้มูลท่ีตอ้งการนาํมาใชเ้ปรียบเทียบส่วนใหญ่

ถูกปกปิดไวเ้ป็นความลบั ทาํใหไ้ม่สามารถ 

หาปัจจยัทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งในการตกลง 

ทาํธุรกรรมได ้
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 

 

การวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการประเมิน 

- สามารถตรวจสอบยนืยนัความถูกตอ้งได ้

(Cross-Checking)  

- ไม่สามารถรับรู้ถึงปัจจยัซ่อนเร้น หรือปัจจยัภายนอก 

ในการทาํธุรกรรม เช่น ทาํธุรกรรมตามกลยทุธ์ทาง

การตลาด ทาํธุรกรรมจากช่ือเสียง ณ ช่วงเวลาใด 

เวลาหน่ึง เป็นตน้ 

- มีประโยชน์เม่ือมีคู่เปรียบเทียบท่ี

เหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั  

- ทรัพยสิ์นปัญญาเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ 

จึงยากท่ีจะหาทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนท่ีเหมือนกนั 

หรือใกลเ้คียงกนัมาเปรียบเทียบ 

 

ตารางท่ี 13  การวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการประเมินมูลค่าจากรายได ้

 

การวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการประเมิน 

วธีิประเมินมูลค่าจากรายได้  

ข้อด ี ข้อเสีย 

- มูลค่ามาจากการวเิคราะห์อยา่งถ่ีถว้น  

ซ่ึงมีเหตุผลในการประเมินตั้งแต่ 

จุดเร่ิมตน้จนไปสู่ผลลพัธ์ 

- วธีิการมีความยุง่ยาก เน่ืองจากตอ้งคาํนึงถึง 

ขอ้สนันิษฐานหลายอยา่ง เช่น กระแสรายได ้

ในอนาคต วงจรชีวิตของทรัพยสิ์น อตัราลดทุน  

ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความเห็นของ 

ผูป้ระเมิน 

- มีประโยชน์เม่ือทรัพยสิ์นทางปัญญา

สร้างกระแสรายไดท่ี้สามารถคาดการณ์

ได ้

- ไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากขอ้มูลหรือขอ้สันนิษฐาน

ท่ีใชใ้นการประเมินเป็นนามธรรม และเป็นเพียง

การคาดการณ์รายไดใ้นอนาคต 

 

   จากตารางเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียขา้งตน้ คณะผูว้จิยัเห็นวา่ ผูป้ระเมินมูลค่า

ควรพิจารณาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ ซ่ึงปัจจยัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นทาง-

ปัญญาท่ีตอ้งการประเมิน เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทใด บริบทโดยรวมของทรัพยสิ์น

ทางปัญญาขณะทาํการประเมินมูลค่าเป็นอยา่งใด 
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   นอกจากอุปสรรคเร่ืองการเลือกวธีิการประเมินมูลค่าแลว้ อุปสรรคท่ีสาํคญั

อีกประการหน่ึง คือ การรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีข้ึน

ทะเบียนไวก้บักรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้เท่านั้น ปราศจากขอ้มูล

เชิงลึกท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการคิดคน้ ตน้ทุนในการคิดคน้ หรือความเส่ียง

ในสายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจไม่เพียงพอในการคาํนวณความเส่ียงและประเมินมูลค่า 

ท่ีแม่นยาํ ยิง่ไปกว่านั้น ทรัพยสิ์นทางสินทางปัญญาบางประเภทไม่มีระบบการข้ึนทะเบียน 

เช่น ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีจาํเป็นของทรัพยสิ์น

ทางปัญญาท่ีตอ้งการประเมิน ซ่ึงสามารถสร้างความลาํบากใจแก่ผูป้ระเมินมูลค่าได ้

วธีิการแกปั้ญหาในเชิงปฏิบติั คือ ตอ้งอาศยับนัทึกของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญา  

หรือการสอบถามจากลูกจา้งหรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

   เน่ืองดว้ยการรวบรวมขอ้มูลนั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

สภาพของธุรกิจโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทนั้นเป็นอยา่งดี จะได้

ทราบวา่ขอ้มูลใดเป็นส่วนสาํคญัหรือไม่สาํคญั เพื่อนาํมาปรับใชใ้นการประเมินมูลค่าได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูป้ระเมินมูลค่าจึงควรเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ มีความรู้ความเขา้ใจ

ในธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นเป็นอยา่งดี มิฉะนั้นแลว้จะเป็นอุปสรรคต่อ 

การประเมินมูลค่าได ้

 

  2.5 มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาในการบังคบัคด ี

   การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายสถานการณ์ 

เช่น การประเมินมูลค่าเพื่อตรวจสอบราคาโอน การประเมินมูลค่าเพื่อเสียภาษีเงินได ้ 

การประเมินมูลค่าเพื่อควบรวมกิจการ รวมถึงการประเมินมูลค่าในการบงัคบัคดีแพ่ง 

และคดีลม้ละลายดว้ย ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการประเมินยอ่มส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อมูลค่า

ของทรัพยสิ์นทางปัญญา 

   ดว้ยธรรมชาติของกระบวนการบงัคบัคดีแพ่งและคดีลม้ละลาย ราคาทรัพยสิ์น

ทางปัญญามิไดข้ึ้นอยูก่บัความประสงคข์องผูข้ายเท่านั้น แต่ตอ้งคาํนึงถึงเง่ือนไข 

หลกัเกณฑ ์และระยะเวลาในการบงัคบัคดีใหเ้สร็จส้ินตามกฎหมาย ยิง่กระบวนการ
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บงัคบัคดีใชร้ะยะเวลานาน ยิง่อาจส่งผลใหท้รัพยสิ์นทางปัญญาดอ้ยมูลค่าลง30

1 นอกจากน้ี 

การจาํหน่ายทรัพยสิ์นทางปัญญาในกรณีท่ีธุรกิจอยูใ่นสภาวะดาํเนินธุรกิจตามปกติ  

และในกรณีท่ีธุรกิจอยูใ่นสภาวะถูกบงัคบัชาํระหน้ี จะส่งผลใหมู้ลค่าของทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาแตกต่างกนัอยา่งยิง่ยวด จากการสาํรวจของของ American Bar Association พบวา่ 

มูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญาในกรณีท่ีธุรกิจอยูใ่นสภาวะถูกบงัคบัชาํระหน้ี จะมีมูลค่า

ดอ้ยลงจากสภาวะท่ีธุรกิจอยูใ่นสภาวะดาํเนินธุรกิจตามปกติถึงร้อยละ 30-90 โดยสังเกต

ไดจ้าก (ดูตาราง 14)31

2 

 

ตารางท่ี 14 ขอ้มูลเปรียบเทียบมูลค่าบริษทัในสภาวะดาํเนินธุรกิจตามปกติและสภาวะ

ถูกบงัคบัชาํระหน้ี 

 

องคก์รธุรกิจ มูลค่าบริษทั 

ในสภาวะดาํเนิน

ธุรกิจตามปกติ 

มูลค่าบริษทั 

ในสภาวะถูก

บงัคบัชาํระหน้ี 

อตัราส่วนร้อยละ

ของมูลค่าบริษทั

ในสภาวะดาํเนิน

ธุรกิจตามปกติต่อ

ในสภาวะถูกบงัคบั

ชาํระหน้ี 

อตัราร้อยละ 

ท่ีดอ้ยมูลค่าลง 

Polaroid 400 60 15 85 

Boston Market 210 31 14.7 85.3 

TWA 800 50 6.3 93.7 

Marvel 1,000 223 23.2 76.8 

                                                 
1ศรตม ์ดิษฐปาน, “การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาวตัถุประสงคท์าง 

ภาษีเงินได,้” (วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2555), 

หนา้ 78-82. 
2American Bar Association, Fundamentals of Intellectual Property Valuation: 

A Primer for Identifying and Determining Value (Chicago: American Bar Association, 

2005), p. 170. 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 

 

องคก์รธุรกิจ มูลค่าบริษทั 

ในสภาวะดาํเนิน

ธุรกิจตามปกติ 

มูลค่าบริษทั 

ในสภาวะถูก

บงัคบัชาํระหน้ี 

อตัราส่วนร้อยละ

ของมูลค่าบริษทั

ในสภาวะดาํเนิน

ธุรกิจตามปกติต่อ

ในสภาวะถูกบงัคบั

ชาํระหน้ี 

อตัราร้อยละ 

ท่ีดอ้ยมูลค่าลง 

Amherst Fiber Optics 5 0.25 5 95 

   ค่าเฉล่ีย 12.8 ค่าเฉล่ีย 87.16 

 

3. ปัญหาในการจําหน่ายทรัพย์สินทางปัญญา 

 

  3.1 ปัญหาของการจําหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาทีม่กีารอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

   เม่ือทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ีมีการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ไม่วา่ลูกหน้ีจะอยู่

ในฐานะผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ หรือ ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิกต็าม ยอ่มตอ้งส่งผลต่อ

คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง นอกจากน้ี ยงัเป็นปัญหาในการจาํหน่ายทรัพยสิ์นทางปัญญาดว้ย 

หากเจา้พนกังานบงัคบัคดีหรือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์อ้งการจาํหน่าย จะสามารถ

จาํหน่ายโดยถือวา่ไม่มีการทาํอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไดห้รือไม่ แลว้ผูซ้ื้อทรัพยจ์ะตอ้งผกูพนั

ในสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิท่ีลูกหน้ีไดท้าํไวห้รือไม่ 

 

  3.2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licenses) 

   สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา คือ สัญญาท่ีใหสิ้ทธิแก่ 

ผูไ้ดรั้บอนุญาตในการกระทาํการภายใตข้อบเขตของสิทธิแต่ผูเ้ดียวของเจา้ของทรัพยสิ์น

ทางปัญญา ซ่ึงหากกระทาํโดยไม่ไดมี้การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ จะละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาในอนัจะทาํใหเ้จา้ของลิขสิทธ์ิมีอาํนาจฟ้องและเรียกค่าเสียหายได ้ธุรกิจจาํนวน

มากอาศยัสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเพื่อท่ีจะใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม 
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   สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ อาจทาํไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 

   3.2.1 สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิโดยเดด็ขาด (Exclusive License)  

    สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในรูปแบบน้ี จะอนุญาตใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 

(Licensee) ใชป้ระโยชนใ์นทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้นุญาต (Licensor) แต่เพียงผูเ้ดียว

โดยไม่สามารถอนุญาตผูอ่ื้นไดอี้ก อีกทั้งผูอ้นุญาตเองกจ็ะไม่สามารถใชสิ้ทธิใด ๆ ใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาได ้ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิโดยเดด็ขาดมีผลใช้

บงัคบั32

1 ดว้ยลกัษณะของสัญญาจึงส่งผลใหส้ัญญารูปแบบน้ีมีมูลค่าในการเขา้ทาํสัญญา 

สูงท่ีสุด แต่อยา่งไรกดี็ อาํนาจในความเป็นเจา้ของยงัเป็นของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเช่นเดิม33

2 

   3.2.2 สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole License) 

    สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในรูปแบบน้ี จะอนุญาตใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 

(Licensee) ใชป้ระโยชนใ์นทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้นุญาต (Licensor) แต่เพียงผูเ้ดียว

โดยไม่สามารถอนุญาตผูอ่ื้นไดอี้กซ่ึงจะเหมือนกบัสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิโดยเดด็ขาด 

ท่ีแตกต่างกนั คือ สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแต่เพียงผูเ้ดียว ผูอ้นุญาตยงัสามารถใชสิ้ทธิ 

ในทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้ยู่34

3 ดว้ยลกัษณะของสัญญาจึงส่งผลใหสั้ญญารูปแบบน้ีมีมูลค่า

ในการเขา้ทาํสัญญาตํ่ากวา่สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิโดยเด็ดขาด 

   3.2.3 สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิโดยไม่เดด็ขาด (Non-Exclusive License) 

    สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในรูปแบบน้ี นอกจากจะอนุญาตใหผู้ไ้ดรั้บ

อนุญาต (Licensee) ใชป้ระโยชนใ์นทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้นุญาต (Licensor) ได้

แลว้ ผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิสามารถอนุญาตใหบุ้คคลอ่ืนใหสิ้ทธิไดอี้ก อีกทั้งผูอ้นุญาตให้

                                                 
1จกัรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลขิสิทธ์ิ สิทธิบัตร  

และเคร่ืองหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2541), หนา้ 25. 
2ไชยยศ เหมะรัชชตะ, ลกัษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพ- 

มหานคร: สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2560), หนา้ 459. 
3พิศวาท สุคนธพนัธุ์, ความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัลขิสิทธ์ิไทย (กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2552), หนา้ 77. 
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ใชสิ้ทธิยงัสามารถใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาไดด้งัเดิม35

1 ดว้ยลกัษณะของสัญญา 

จึงส่งผลใหส้ัญญารูปแบบน้ีมีมูลค่าในการเขา้ทาํสัญญาตํ่าท่ีสุด 

    เม่ือทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ีท่ีมีการทาํสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

ตกอยูใ่นขอบข่ายการบงัคบัคดี ยอ่มส่งผลต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงท่ีมิใช่ลูกหน้ี ปัญหา 

ท่ีตามมา คือ สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญายงัคงมีผลใชบ้งัคบัตามเดิม

หรือถือเป็นการยกเลิกสัญญาหรือไม่  

 

4. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

  4.1 หลกัการปฏบัิติต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

   การท่ีลูกหน้ีเขา้มาอยูภ่ายใตก้ระบวนการของกฎหมายลม้ละลาย นอกจากจะ

ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงแก่ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีแลว้ ยงัส่งผลต่อการปฏิบติัตามสัญญา

ท่ีลูกหน้ีไดก่้อใหเ้กิดข้ึนอีกดว้ย เน่ืองจากกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตอ้งการใหลู้กหน้ีมีโอกาสในการเร่ิมตน้ใหม่ (Fresh Start) ซ่ึงส่งผลใหส้ามารถยกเลิก

หรือไม่ปฏิบติัตามสัญญาท่ีตนเคยเขา้ผกูพนัได ้ 

   การยกเลิกหรือไม่ปฏิบติัตามสัญญายอ่มส่งกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่อคู่สัญญา

อีกฝ่ายหน่ึง จึงมีหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัตามสัญญาของลูกหน้ี อยูภ่ายใต ้Bankruptcy Code 

มาตรา 365 เพื่อช่วยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัคู่สัญญาอีกฝ่าย โดยบทบญัญติัดงักล่าว

ใหอ้าํนาจแก่ทรัสตี (Trustee) หรือลูกหน้ีผูด้าํเนินคดีฟ้ืนฟูกิจการ (Debtor in Possession) 

ในการเลือกว่าจะใหก้ารยอมรับ (Assume) หรือปฏิเสธ (Reject) หรือโอนสิทธิ (Assign) 

สัญญาท่ีมีภาระ (Executory Contract) ท่ีลูกหน้ีไดก่้อใหเ้กิดข้ึน ทั้งน้ี ตอ้งขอความยนิยอม

จากศาลดว้ย แต่การปฏิบติัต่อสัญญาตามมาตรา 365 ไม่ส่งผลต่อการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

ในเคร่ืองหมายการคา้แต่อยา่งใด เน่ืองจากบทนิยามคาํวา่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” ของ

กฎหมายลม้ละลายในประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 101 (35) (A) มีความหมายรวมถึง 

                                                 
1เร่ืองเดียวกนั, หนา้เดียวกนั. 
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ความลบัทางการคา้ สิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิเท่านั้น แต่มิไดห้มายความครอบถึงเคร่ืองหมาย

การคา้ดว้ย  

 

  4.2 บทนิยามของสัญญาทีเ่ป็นภาระ 

   สัญญาท่ีมีภาระ (Executory Contract) ไม่มีคาํจาํกดัความท่ีบญัญติัชดัแจง้ 

ในตวับทกฎหมาย แต่ส่วนใหญ่ ศาลจะตีความตามลกัษณะของสัญญา วา่คู่สัญญายงัคงมี

หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาต่อกนัอยูห่รือไม่ หากยงัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่าย 

มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาหรือยงัปฏิบติัตามสัญญาไม่ครบถว้น เช่น การจ่ายค่าสิทธิ

ยงัไม่ครบถว้น เป็นตน้ สัญญานั้นจะเป็นสัญญาท่ีมีภาระ ตกอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์อง

มาตรา 36536

1 

 

  4.3 ทางเลือกในการปฏบัิติต่อสัญญาทีเ่ป็นภาระและผลในการเลือก 

   ทรัสตีหรือลูกหน้ีผูด้าํเนินการฟ้ืนฟูกิจการ มีทางเลือก 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

   4.3.1 การยอมรับสัญญา 

    หากเห็นวา่ สัญญาท่ีมีอยูส่ามารถก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ลูกหน้ีใน 

การดาํเนินฟ้ืนฟูกิจการ หรือเป็นประโยชนใ์นการชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ี ทรัสตีหรือลูกหน้ี 

ผูด้าํเนินคดีฟ้ืนฟูกิจการอาจเลือกยอมรับสัญญาเพื่อผกูพนัภายใตส้ัญญาเดิมต่อไปกไ็ด ้

ซ่ึงส่งผลใหลู้กหน้ียงัมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผดิตามสัญญาเดิม เพียงแต่ความรับผดิ

ของลูกหน้ีท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีเลือกยอมรับสัญญา จะถือเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี 

(Expense Administration)37

2 

                                                 
1Warren E. Agin, “Drafting the Intellectual Property License: Bankruptcy 

Considerations,” Journal of Bankruptcy Law and Practice 9 (2000): 591-600. 
2Marc Barreca and John Knapp, Intellectual Property Licenses and Bankruptcy 

[Online], available URL: http://apps.americanbar.org/buslaw/committees/ 

CL160000pub/newsletter/200702/barreca.pdf, 2018 (June, 15). 
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    เน่ืองจากกฎหมายสัญญาของมลรัฐ กาํหนดวา่หากมีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง

ผดิสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไม่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีหรือปฏิบติัการชาํระหน้ีตามสัญญา

ต่อไป กฎหมายลม้ละลายจึงกาํหนดมาตรการในการเยยีวยาคู่สัญญาฝ่ายท่ีมิใช่ลูกหน้ีไว้

เช่นกนั โดยมาตรา 365 (b) กาํหนดหา้มมิใหท้รัสตีหรือลูกหน้ีผูด้าํเนินฟ้ืนฟูกิจการยอมรับ

สัญญาในกรณีท่ีสัญญาท่ีมีภาระ มีความรับผดิตามสัญญา (Default) เกิดข้ึนแลว้ เพื่อปกป้อง

คู่สัญญาท่ีมิใช่ลูกหน้ีเขา้มาอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของสัญญาใหม่ซ่ึงมิไดเ้กิดจากความยนิยอม

หรือสมคัรใจ เน่ืองจากจะทาํใหลู้กหน้ีไดรั้บประโยชน์โดยไม่มีภาระผูกพนัใด ๆ ต่อ

คู่สัญญาฝ่ายท่ีมิใช่ลูกหน้ี เวน้แต่ทรัสตีหรือลูกหน้ีผูด้าํเนินคดีฟ้ืนฟูกิจการจะปฏิบติัตาม

เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี38

1 

    1) ตอ้งเยยีวยาเหตุผดิสัญญานั้น หรือตอ้งจดัหาหลกัประกนัท่ีเพียงพอ

ต่อการเยยีวยาเหตุผดิสัญญานั้น 

    2) ตอ้งจ่ายค่าชดเชย หรือ ตอ้งจดัหาหลกัประกนัท่ีเพียงพอต่อ 

ความเสียหายเป็นตวัเงินท่ีเกิดข้ึนจริงแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย 

    3) ตอ้งจดัหาหลกัประกนัท่ีเพียงพอสาํหรับการดาํเนินงานในอนาคต 

   4.3.2 การปฏิเสธสัญญา 

    หากทรัสตีหรือลูกหน้ีผูด้าํเนินคดีฟ้ืนฟูกิจการเห็นวา่ การปฏิบติัตาม

สัญญานั้นจะก่อใหเ้กิดภาระหรือความเสียหายแก่กองทรัพยสิ์นของลูกหน้ี อาจเลือกปฏิเสธ

สัญญานั้นกไ็ด ้ซ่ึงการปฏิเสธสัญญามีผลทาํใหลู้กหน้ีตกเป็นฝ่ายผดิสัญญาตั้งแต่ก่อนวนัท่ี

มีการยืน่คาํร้องเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย (Pre-Petition) ตามมาตรา 502 (g) คู่สัญญาอีก

ฝ่ายหน่ึงจึงสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการท่ีลูกหน้ีผดิสัญญาได ้ในฐานะเจา้หน้ี 

ไม่มีประกนั39

2 ซ่ึงตอ้งเฉล่ียกบัเจา้หน้ีไม่มีประกนัรายอ่ืนและไดรั้บเงินตามสัดส่วนของ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 

                                                 
1Bankruptcy Code, Section 365 (b) (1). 
2Raymond T. Nimmer and Jeff C. Dodd, Modern Licensing Law (Eagan, 

Minn.: West, 2000), p. 1572. 
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   4.3.3 การโอนสิทธิตามสัญญา  

    หากทรัสตีหรือลูกหน้ีผูด้าํเนินคดีฟ้ืนฟูกิจการเห็นวา่ สัญญานั้นสามารถ

ท่ีจะเพิ่มมูลค่าใหก้องทรัพยสิ์นของลูกหน้ีได ้อาจเลือกโอนสิทธิในสัญญาใหแ้ก่บุคคล 

ท่ีสามได ้ไม่วา่ลูกหน้ีจะอยูใ่นฐานะผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (Licensor) หรือผูไ้ดรั้บอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิ (Licensee) กต็าม อยา่งไรกดี็ หากลูกหน้ีเป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

มาตรา 365 (c) กาํหนดขอ้จาํกดัในการโอนสิทธิวา่ หากกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูมี่ขอ้หา้ม

การโอนสิทธิ หรือคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ใหค้วามยนิยอมดว้ยในการโอนนั้น ลูกหน้ีกไ็ม่

สามารถโอนสิทธิต่อไปได ้ซ่ึงเป็นการปกป้องสิทธิของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิท่ีจะตอ้งไป

ผกูพนักบัคู่สัญญาท่ีตนไม่ไดมุ่้งประสงคจ์ะเขา้ผกูพนั 

 

  4.4 ระยะเวลาในการเลือกปฏิบัติต่อสัญญาทีเ่ป็นภาระ 

   เน่ืองจากสิทธิของทรัสตีท่ีจะเลือกยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาท่ีมีภาระ จะส่ง

ผลลพัธ์ท่ีสาํคญัต่อทั้งกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีและคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง จึงตอ้งมี 

การตดัสินใจโดยเร็ว หากลูกหน้ีเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายภายใต ้Chapter 7 การชาํระหน้ี 

ระยะเวลาในการตดัสินใจของทรัสตี คือ ภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีร้องขอลม้ละลาย 

หรือวนัท่ีมีคาํสั่งปลดจากการลม้ละลายโดยอตัโนมติั มิฉะนั้นจะถือวา่สัญญาถูกปฏิเสธ

โดยทนัทีตามมาตรา 362 (d) (1) (d) 

   หากลูกหน้ีเขา้สู่กระบวนการภายใต ้Chapter 9, 11, 12 ระยะเวลาในการตดัสินใจ

ของทรัสตี คือ ก่อนท่ีจะมีการเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ มิฉะนั้นจะถือวา่คู่สัญญา

ฝ่ายท่ีมิใช่ลูกหน้ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาต่อไป ส่วนฝ่ายลูกหน้ียงัมิตอ้งปฏิบติัตามสัญญา

จนกวา่จะมีการยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการ จะเห็นวา่ คู่สัญญาฝ่ายท่ีมิใช่ลูกหน้ีไดรั้บ 

ความเสียหายจากการตดัสินใจท่ีล่าชา้ ดงันั้น คู่สัญญาฝ่ายท่ีมิใช่ลูกหน้ีจึงมีสิทธิเรียก

ค่าเสียหายจากการไม่ตดัสินใจ และสามารถร้องขอใหศ้าลบงัคบัใหต้ดัสินใจว่าจะเลือก

ยอมรับหรือปฏิเสธสัญญา 
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  4.5 การคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

   เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม ค.ศ. 1998 รัฐสภาไดแ้กก้ฎหมายลม้ละลายเพื่อคุม้ครอง-

สิทธิของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาไว ้ในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็น 

ผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ภายใตห้ลกัเกณฑใ์นมาตรา 365 (n) เม่ือทรัสตีหรือลูกหน้ีผูด้าํเนินคดี

ฟ้ืนฟูกิจการเลือกท่ีจะปฏิเสธสัญญา ยอ่มทาํใหคู่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไดรั้บผลกระทบ 

อยา่งมาก กฎหมายจึงใหสิ้ทธิคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในการท่ีจะเลือกปฏิบติัต่อสัญญาได้

เช่นกนั โดยมีทางเลือกท่ีจะปฏิบติัต่อสัญญาได ้2 ประการ ดงัน้ี 

   4.5.1 สิทธิในการเลิกสัญญา (Treated as Terminated) 

    หากผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิยอมรับผลของการปฏิเสธสัญญาโดยทรัส

ตีหรือลูกหน้ีผูด้าํเนินคดีฟ้ืนฟูกิจการ กใ็หถื้อวา่สัญญานั้นส้ินสุดลง โดยลูกหน้ีซ่ึงเป็น 

ผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเป็นฝ่ายผดิสัญญา ตามมาตรา 365 (n) (1) (a) ดงันั้น ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้

ใชสิ้ทธิสามารถเรียกค่าเสียหายอนัเกิดจากการผดิสัญญาได ้ในฐานะเจา้หน้ีไม่มีประกนั 

   4.5.2 สิทธิในการคงสัญญาไว ้(Retain)  

    หากผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไม่ยอมรับผลของการปฏิเสธสัญญา 

โดยทรัสตีหรือลูกหน้ีผูด้าํเนินคดีฟ้ืนฟูกิจการ กมี็สิทธิท่ีจะเลือกใหสั้ญญาอนุญาตใหใ้ช้

สิทธิยงัคงมีอยูต่่อไปได ้โดยสิทธิท่ียงัคงมีอยูจ่ะถูกจาํกดัไวเ้ฉพาะ สิทธิท่ีมีอยูก่่อนการเร่ิม

ลม้ละลาย เท่านั้น ลูกหน้ีหรือทรัสตีไม่มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีในอนาคต (Future 

Improvement Clause) หลงัจากท่ีเลือกปฏิเสธสัญญานั้น ตามมาตรา 365 (n) (1) (b) 

นอกจากน้ี ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิมีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายค่าสิทธิทั้งหมดในระหว่าง 

อายสุัญญา40

1 และถือวา่ไดส้ละสิทธิในการหกักลบลบหน้ีท่ีมีภายใตส้ัญญาหรือสิทธิ

เรียกร้องตามสัญญาแลว้ ทั้งน้ี ทรัสตีตอ้งไม่เขา้แทรกแซงสิทธิตามสัญญาของผูไ้ดรั้บ

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ41

2 

    แต่อยา่งไรกต็าม กฎหมายลม้ละลายมิไดบ้ญัญติัใหค้วามคุม้ครองแก่ 

ผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ หากลูกหน้ีตอ้งการ

                                                 
1Bankruptcy Code, Section 365 (n) (1) (b). 
2Ibid., Section 365 (n) (3). 



184 

โอนสิทธิของตนท่ีไดรั้บอนุญาตมาใหบุ้คคลอ่ืนสามารถทาํไดห้รือไม่ ประเด็นน้ียงัคงเป็น 

ท่ีถกเถียงในศาลแต่ละรัฐ 

    กรณีลูกหน้ีเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหสิ้ทธิ ในสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

แบบไม่เดด็ขาด (Nonexclusive Licenses) ศาลมกัจะไม่อนุญาตใหมี้การโอนสิทธิท่ีไดรั้บ

อนุญาตไปใหบุ้คคลอ่ืนโดยปราศจากความยนิยอมของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ศาลในคดี 

Emmylou Harris v. Emus Records Corporation1 ปฏิเสธมิใหโ้อนสิทธิดว้ยเหตุผลท่ีวา่ 

สัญญาอนุญาตใหสิ้ทธิเป็นเร่ืองเฉพาะตวัของลูกหน้ี ส่วนศาลในคดี In re Patient Educ. 

Media, Inc.43

2 ปฏิเสธมิใหโ้อนสิทธิเน่ืองจากมองวา่ กฎหมายลิขสิทธ์ิถูกสร้างมาเพื่อกระตุน้

การกระทาํท่ีสร้างสรรคข์องผูส้ร้างสรรค ์ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการควบคุมวา่ผูใ้ดสามารถใช้

ประโยชน์จากงานอนัมีลิขสิทธ์ิไดบ้า้ง และศาลในอีกหลายคดีกมี็คาํตดัสินไปในแนวทาง

เดียวกนั44

3 

    กรณีลูกหน้ีเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ในสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

แบบเดด็ขาด (Exclusive Licenses) ความเห็นของศาลไม่ตรงกนั ขณะท่ีศาลอุทธรณ์ 9 

(Ninth Circuit) ในคดี Gardner v. Nike, Inc.45

4 เห็นวา่ ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไม่สามารถ

โอนสิทธิใหบุ้คคลอ่ืนโดยปราศจากความยนิยอมของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ทั้งน้ี มีหลายคดี

ท่ีตดัสินตามคดีดงักล่าว46

5 แต่อยา่งไรกต็าม ศาลลม้ละลายแห่งมลรัฐ Delaware ในคดี47

6  

Re Golden Books Family Entertainment และศาลลม้ละลายแห่งมลรัฐ Louisiana ใน

                                                 
1Emmylou Harris v. Emus Records Corporation, 734 F.2d 1329 (9th Cir. 1994). 
2In re Patient Educ. Media, Inc., 210 B.R. at 240. 
3In re Valley Media, Inc., 279 B.R. 105, 135. 
4Gardner v. Nike, Inc., 279 F.3d 774, 780. 
5Ward v. National Geographic Society, 208 F. Supp. 2d 429, 442 (S.D.N.Y. 

2002), re Hernandez, 285 B.R. at 806-809. 
6In re Golden Books Family Entertainment, Inc., 269 B.R. 300 (Bankr. Del. 

2001). 
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คดีMurray v. Franke-Misal Techs. Group LLC1 และในอีกหลายคดี49

2 เห็นวา่ ผูไ้ดรั้บอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิสามารถโอนสิทธิใหแ้ก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูอ้นุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิได ้เน่ืองจากสิทธิท่ีไดรั้บมาเป็นสิทธิแบบเดด็ขาด ซ่ึงผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ช้

สิทธิเป็นผูท่ี้มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในทรัพยสิ์นทางปัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญา โดย 

ผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิหรือเจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่มีสิทธิใดในทรัพยสิ์น

ทางปัญญานั้นอีก ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญายงัมีผลบงัคบัใช ้

 

  4.6 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 

   ตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เคร่ืองหมายการคา้มิไดอ้ยูใ่นคาํจาํกดัความของคาํวา่ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ในกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 101 (35A) 

จึงทาํใหบ้งัเกิดความสงสัยวา่ ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้สามารถใช้

มาตรการเยยีวยาภายใต ้มาตรา 365 (n) ไดห้รือไม่ ซ่ึงในทางปฏิบติัของศาล ดูเหมือนวา่

จะยงัมีความเห็นท่ีขดัแยง้กนัอยู ่ 

   ฝ่ายแรกมีความเห็นวา่ แมก้ฎหมายลม้ละลายจะมิไดก้าํหนดใหเ้คร่ืองหมาย

การคา้อยูใ่นคาํจาํกดัความของทรัพยสิ์นทางปัญญากต็าม ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิใน

เคร่ืองหมายการคา้ไดรั้บความคุม้ครองเช่นเดียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทอ่ืน50

3  

จากคดี In re Exide Techs ในศาลอุทธรณ์ภาค 3 (Third Circuit) ผูพ้พิากษา Ambro ให้

ความเห็นวา่ หากไม่ใชม้าตรการเยยีวยา ตามมาตรา 365 (n) การปฏิเสธสัญญาอนุญาตให้

ใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเกินควร 

                                                 
1Murray v. Franke-Misal Techs. Group LLC, 268 B.R. 759 (Bankr. M.D. La. 

2001). 
2ITOFCA Inc. v. Mega Trans Logistics, Inc., 2003 U.S. App (7th Cir. 2003). 
3Philip S. Warden, Richard L. Epling, and Samuel S. Cavior, Bankruptcy 

Issues in Trademarks [Online], available URL: https://www.pillsburylaw.com/images/ 

content/6/8/v2/682/ArticleNovDec2013BankruptcyIssuesinTrademarks.pdf, 2019 

(June, 25). 
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จะทาํใหก้ารลม้ละลายเป็นดาบมากกว่าจะเป็นเกราะป้องกนั51

1 นอกจากน้ี คดี Sunbeam 

Prods., Inc. v. Chicago Am. Manuf., LLC ในศาลอุทธรณ์ภาค 7 (Seventh Circuit)  

ศาลตดัสินวา่การปฏิเสธสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้เป็นเพียงการผดิ

สัญญา มิไดมี้ผลทาํใหเ้ป็นการบอกเลิกสัญญา ดงันั้น ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิยงัคง

สามารถใชสิ้ทธิตามสัญญาต่อไปได้52

2 

   ส่วนอีกฝ่ายมีความเห็นวา่ เม่ือเคร่ืองหมายการคา้อยูไ่ม่อยูใ่นความหมาย 

ของคาํวา่ ทรัพยสิ์นทางปัญญาตามกฎหมายลม้ละลาย จึงไม่สามารถใชม้าตรการ  

ตามมาตรา 365 (n) ได ้จากคดี Lubrizol Enters., Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc.53

3 

ในศาลอุทธรณ์ภาค 4 (Fourth Circuit) ตีความไดว้า่ หากผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไม่

สามารถใชสิ้ทธิเลิกสัญญาหรือคงไวซ่ึ้งสัญญา ตามมาตรา 365 (n) ผล คือ ผูไ้ดรั้บอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้สูญส้ินสิทธิทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองหมายการคา้ 

นอกจากน้ี คดี In re Tempnology, LLC ในศาลอุทธรณ์ภาค 1 (First Circuit) มีคาํตดัสินว่า 

เคร่ืองหมายการคา้มิใช่ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองภายใต ้มาตรา 365 (n) 

ดงันั้น ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้จึงส้ินสิทธิตามสัญญา ไม่สามารถ

ใชป้ระโยชนจ์ากเคร่ืองหมายการคา้ไดอี้ก โดยศาลใหเ้หตุผลวา่สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

ในเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งใหเ้จา้ของเคร่ืองหมายการคา้ (ในท่ีน้ี 

คือ ลูกหน้ี) ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินคา้ท่ีขายต่อสาธารณชนภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้นั้น มิฉะนั้นสัญญาดงักล่าวจะตกเป็นสัญญาท่ีว่างเปล่า (Naked License) 

ซ่ึงจะส่งผลต่อความคงอยูห่รือมูลค่าของเคร่ืองหมายการคา้ดว้ย54

4 

 

                                                 
1In re Exide Techs., 607 F.3d 957 (3d Cir. 2010). 
2Sunbeam Prods., Inc. v. Chicago Am. Manuf., LLC, 686 F.3d 372 (7th Cir. 

2012). 
3Lubrizol Enters., Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc., 756 F.2d 1043 (4th 

Cir. 1985). 
4In re Tempnology, LLC, 2018 WL 387621 (1st Cir. Jan. 12, 2018). 
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  4.7 การจําหน่ายทรัพย์โดยปราศจากภาระติดพนั 

   แมผู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะไดรั้บความคุม้ครอง ตามมาตรา 365 (n)  

แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิอาจสูญเสียสิทธิตามสัญญาไป ในกรณีท่ีทรัสตีหรือลูกหน้ี 

ผูด้าํเนินคดีฟ้ืนฟูกิจการไดข้ออนุญาตต่อศาลเพื่อขายทรัพยสิ์นโดยปราศจากสิทธิยดึหน่วง 

และภาระติดพนั (Sales Free and Clear of Liens and Encumbrances) ภายใตม้าตรา 363 (f) 

หากเขา้เง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

   1) กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ซ่ึงมิใช่กฎหมายลม้ละลาย อนุญาตใหข้ายทรัพยสิ์น

โดยปราศจากสิทธิยดึหน่วงและภาระติดพนัได ้ 

   2) ไดรั้บอนุญาตจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

   3) ราคาของทรัพยสิ์นท่ีขายมากกวา่สิทธิยดึหน่วงและภาระติดพนัทั้งหมด 

   4) สิทธิยดึหน่วงหรือภาระติดพนัมีขอ้โตแ้ยง้เร่ืองความสุจริต 

   5) คู่สัญญาถูกบงัคบัใหย้อมรับเงินท่ีสืบเน่ืองจากผลประโยชนใ์นสิทธิยดึ

หน่วงหรือภาระติดพนั 

 

5. สหราชอาณาจักร 

 

  5.1 หลกัการปฏบัิติต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

   เม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย กฎหมายลม้ละลาย 

ของประเทศองักฤษ (Insolvency Act 1986) มิไดก้าํหนดใหส้ัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาส้ินสุดโดยอตัโนมติั ดงันั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยงัคงมีหนา้ท่ีปฏิบติั

ตามขอ้ตกลงในสญัญา แต่อยา่งไรกต็าม กฎหมายลม้ละลายขององักฤษใหอ้าํนาจแก่ 

ผูช้าํระบญัชี ตามมาตรา 178-182 และทรัสตี ตามมาตรา 315 ในการปฏิเสธทรัพยท่ี์เป็นภาระ 

(Onerous Property) ซ่ึงแตกต่างจาก Administrator และ Administrative receiver ท่ีไม่มี

อาํนาจในการปฏิเสธทรัพยท่ี์เป็นภาระแก่ลูกหน้ี นอกจากน้ี คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ใช่ลูกหน้ี 

กอ็าจทาํคาํร้องต่อศาลเพื่อใหศ้าลออกคาํสั่งยกเลิกสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (Order for 
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Rescission) ไดเ้ช่นกนั ภายใตม้าตรา 1861 เม่ือคู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ใช่ลูกหน้ียกเลิกสัญญา 

จะเกิดสิทธิในการพิสูจนค์วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนและเรียกค่าเสียหายไดใ้นฐานะเจา้หน้ีไม่มี

ประกนัในกระบวนการลม้ละลาย 

 

  5.2 บทนิยามของทรัพย์ทีเ่ป็นภาระ 

   คาํนิยามของทรัพยท่ี์เป็นภาระ (Onerous Property) ปรากฏอยูใ่นมาตรา 178 (2) 

และมาตรา 315 (2) วา่หมายความถึง อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

   1) สัญญาท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน ์ 

   2) ทรัพยสิ์นอ่ืนของบริษทัท่ีไม่สามารถขายได ้หรือไม่พร้อมท่ีจะขาย หรือ

ก่อใหเ้กิดความรับผดิในการชาํระเงิน หรือก่อใหเ้กิดการกระทาํท่ีเป็นภาระ 

   สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอาจถือวา่เป็นสัญญาท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดประโยชนไ์ด ้หากส่งผลใหเ้กิดขอ้เสียเปรียบทางการเงินแก่ลูกหน้ี เช่น สัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่กาํหนดค่าสิทธิหรือกาํหนดค่าสิทธิท่ีไม่

เหมาะสม หรือสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิท่ีกาํหนดใหผู้อ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตอ้งยอมรับภาระ

หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีบางประการ เป็นตน้  

 

  5.3 ทางเลือกในการปฏบัิติต่อทรัพย์ทีเ่ป็นภาระ 

   ผูช้าํระบญัชีหรือทรัสตีสามารถเลือกปฏิบติัต่อทรัพยท่ี์เป็นภาระได ้3 ประการ 

                                                 
1IA 1986, Section 186- Rescission of Contracts by the Court. 

(1) The Court may, on the Application of a Person Who is, as Against the 

Liquidator, Entitled to the Benefit or Subject to the Burden of a Contract Made with 

the Company, Make an Order Rescinding the Contract on such Terms as to Payment 

by or to Either Party of Damages for the Non-Performance of the Contract, or Otherwise 

as the Court Thinks Just. 

(2) Any Damages Payable under the Order to such a Person may be Proved by 

Him as a Debt in the Winding up. 
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   1) ยอมรับ  

    หากเลือกท่ีจะยอมรับสัญญา กใ็หป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญาเช่นเดิม 

   2) ปฏิเสธ  

    หากเลือกปฏิเสธสัญญาท่ีเป็นภาระ กระทาํไดโ้ดยการยืน่หนงัสือบอกกล่าว

การปฏิเสธไม่ยอมรับสัญญาท่ีมีภาระไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลใหผู้อ้นุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิหลุดพน้จากหนา้ท่ีและความรับผดิทั้งหลายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัญญาท่ีถูกปฏิเสธ 

รวมถึงส้ินสิทธิและประโยชนท่ี์ไดรั้บจากสัญญาท่ีถูกปฏิเสธนั้นดว้ย56

1 ดงันั้น ขอ้ตกลงใด ๆ 

ท่ีระบุใหเ้ป็นหนา้ท่ีหรือความรับผดิของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไม่มีผลใชบ้งัคบัอีกต่อไป 

อยา่งไรกดี็ มิไดห้มายความวา่ ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะส้ินสิทธิหรือประโยชนต์าม

สัญญาท่ีถูกปฏิเสธไปดว้ย เพียงแต่สิทธิหรือประโยชนท่ี์ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะ

ไดรั้บตอ้งไม่เป็นภาระแก่ผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

   3) ตั้งพกั (Set Aside)  

    ผูช้าํระบญัชีหรือทรัสตี อาจร้องขอตั้งพกัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้

ใชสิ้ทธิไวก่้อนได ้หากมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

    (1) มีการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีตํ่ากวา่มูลค่า ตาม IA 1986 มาตรา 238 เป็นกรณี

ท่ีมีการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีไม่มีค่าตอบแทน หรือไดผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่มูลค่าทรัพยสิ์น 

    (2) มีการใหสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคล ตาม IA 1986 มาตรา 239 เป็นกรณีท่ีมี

การให ้สิทธิพิเศษบางอยา่งแก่บุคคลซ่ึงเป็นเจา้หน้ี ผูรั้บรอง หรือผูรั้บประกนั ซ่ึงเป็น 

การทาํใหบุ้คคลเหล่านั้นไดรั้บประโยชนม์ากกวา่เดิม 

    (3) มีการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีมูลค่ามากเกินควร ตาม IA 1986 มาตรา 244 

เป็นกรณีท่ีธุรกรรมมีเง่ือนไขในการชาํระเงินจาํนวนมากผดิปกติ หรือขดัต่อหลกัโดยทัว่ไป

ของการซ้ือขายอยา่งเป็นธรรม 

    (4) มีการทาํธุรกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการโกงเจา้หน้ี ตาม IA 1986 มาตรา 423 

เป็นกรณีท่ีทาํใหเ้จา้หน้ีหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไดรั้บผลประโยชนด์งัท่ีควรจะเป็น 

                                                 
1IA 1986, Section 178. 
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   หากไม่เห็นดว้ยกบัทางเลือกของผูช้าํระบญัชีหรือทรัสตี บุคคลดงัต่อไปน้ี 

สามารถโตแ้ยง้ได ้

   1) กรณีนิติบุคคลเป็นผูล้ม้ละลาย  

    หากเป็นกรณีสมคัรใจเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย (Voluntary Winding 

Up) ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือเจา้หน้ี อาจโตแ้ยง้ได ้ตามมาตรา 112  

    หากเป็นกรณีเลิกกิจการโดยคาํส่ังศาล (Compulsory Winding Up) 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือเจา้หน้ี อาจโตแ้ยง้ได ้ตามมาตรา 167 (3)  

    หากผูโ้ตแ้ยง้คดัคา้น เป็นบุคคลอ่ืนนอกจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือเจา้หน้ี 

อาจโตแ้ยง้ได ้ตามมาตรา 168 (5) 

   2) กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผูล้ม้ละลาย 

    ผูโ้ตแ้ยง้คดัคา้นอาจเป็นเจา้หน้ี ลูกหน้ี หรือบุคคลภายนอก ภายใต ้

มาตรา 303 (1) 

 

  5.4 ระยะเวลาในการเลือกปฏิบัติกบัทรัพย์ทีเ่ป็นภาระ 

   กฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษ มิไดก้าํหนดกรอบเวลาแก่ผูช้าํระบญัชี

และทรัสตีในการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธทรัพยท่ี์เป็นภาระ ซ่ึงการใหอ้าํนาจโดยไม่มี

กาํหนดเวลานั้นสร้างความไม่แน่นอนใหแ้ก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในสัญญา เน่ืองจากทั้งตวั

ลูกหน้ี คู่สัญญาท่ีไม่ใช่ลูกหน้ี หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่อาจแน่ใจไดเ้ลยว่าทรัพยสิ์น

หรือสัญญาท่ีตนทาํข้ึนจะมีถูกยอมรับหรือถูกปฏิเสธ ดว้ยเหตุน้ีกฎหมายลม้ละลายจึงเปิด

โอกาสใหบุ้คคลท่ีมีส่วนไดเ้สียส่งหนงัสือแจง้เตือนใหเ้ลือก (Notice to Elect) เพื่อให ้

ผูช้าํระบญัชีหรือทรัสตีตดัสินใจภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด กล่าวคือ 28 วนั 

นบัแต่วนัท่ีมีการส่งหนงัสือแจง้เตือน57

1 มิฉะนั้นแลว้จะหมดอาํนาจในการตดัสินใจและ

ถือวา่ยอมรับทรัพยห์รือสัญญาท่ีเป็นภาระนั้น โดยระยะเวลา 28 วนั อาจขยายไดโ้ดย 

การขออนุญาตจากศาล ทั้งน้ี บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียในการยืน่หนงัสือแจง้เตือนใหเ้ลือก 

ไม่รวมถึงลูกหน้ีท่ีลม้ละลาย ไม่วา่จะเป็นลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

                                                 
1IA 1986, Section 178 and 316; and IR 2016, Rule 19.9. 
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เน่ืองจากทรัพยสิ์นของลูกหน้ีไดต้กอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของทรัสตีและผูช้าํระบญัชี

แลว้ จึงมิใช่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นอีกต่อไป58

1 

 

  5.5 การคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

   หากผูช้าํระบญัชีหรือทรัสตีเลือกท่ีจะปฏิเสธสัญญาหรือตั้งพกัการปฏิบติัตาม

สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิกส็ามารถร้องขอต่อศาลใหย้กเลิก

สัญญาหรือปลดภาระของตนไดเ้ช่นกนั และจะเกิดสิทธิในการเรียกใหฝ่้ายท่ีไม่ปฏิบติั

ตามสัญญาเรียกค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาได้59

2 แต่อยา่งไรกต็าม กฎหมาย

ของประเทศองักฤษ มิไดมี้บทบญัญติัท่ีใหสิ้ทธิแก่ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในการเลือก

ปฏิบติัตามสัญญาต่อไป 

   เม่ือเปรียบเทียบกระบวนการปฏิเสธทรัพยท่ี์เป็นภาระตามกฎหมายลม้ละลาย

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษ จะเห็นไดว้า่ แมท้ั้งสองประเทศจะใหสิ้ทธิ

กบัผูช้าํระบญัชีหรือทรัสตี (แลว้แต่กรณี) ในการเลือกท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธการปฏิบติั

ตามสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาได ้แต่กฎหมายลม้ละลายของประเทศ-

สหรัฐอเมริกากลบัคุม้ครองคู่สัญญาฝ่ายท่ีมิใช่ลูกหน้ีมากกวา่ประเทศองักฤษ เน่ืองจาก

คู่สัญญาฝ่ายท่ีมิใช่ลูกหน้ีตามกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิท่ีจะเลือก

คงขอ้ตกลงตามสัญญาต่อไป ในขณะท่ี กฎหมายลม้ละลายประเทศองักฤษมิไดใ้หสิ้ทธิ

ในการเลือกแก่คู่สัญญาท่ีไม่ใช่ลูกหน้ี มีแต่เพียงสิทธิเรียกใหช้าํระค่าเสียหายจากการไม่

ปฏิบติัตามสัญญาเท่านั้น 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1Frosdick v Fox and another [2017] EWHC 1737. 
2IA 1986, Section 345. 
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ภาพท่ี 4  ประเทศสหรัฐอเมริกา: แผนผงักระบวนการบงัคบัคดีลม้ละลายโดยสังเขป 
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ภาพท่ี 5  สหราชอาณาจกัร: แผนผงักระบวนการบงัคบัคดีแพ่งโดยสังเขป 
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ภาพท่ี 6  สหราชอาณาจกัร: แผนผงักระบวนการบงัคบัคดีลม้ละลาย 
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  5.6 การจําหน่ายในทรัพย์สินทางปัญญาทีจ่ดทะเบียนในสหภาพยุโรป 

   5.6.1 ระบบสิทธิบตัรในอนุสัญญาสิทธิบตัรยโุรป (European Patent 

Convention--EPC) 

    ตามมาตรา 73 แห่ง EPC คาํขอรับสิทธิบตัรยโุรปอาจนาํออกอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในอาณาเขตทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของรัฐท่ีเป็นภาคี

ซ่ึงระบุไว ้(Designated Contracting States) ถา้คู่สัญญาตอ้งการ สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

สามารถจดทะเบียนไวก้บั EPO (European Patent Office) ได ้โดยผูท่ี้ประสงคจ์ะจดทะเบียน

จะตอ้งเสนอเอกสารใหเ้พียงพอท่ีจะทาํให ้EPO เช่ือวา่ไดมี้การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจริง 

และชาํระค่าธรรมเนียม การดาํเนินการน้ีจะยงัทาํไม่ไดจ้นกระทัง่คาํขอรับสิทธิบตัรนั้น

ไดรั้บการอนุมติัแลว้ การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธินั้นไม่ส่งผลใด ๆ กบั EPO 

แต่เน่ืองจากศาลในบางประเทศ อาจบงัคบัใหมี้การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

เพื่อเป็นหลกัฐานได ้และเน่ืองจากไม่มีทะเบียนในระดบัชาติสาํหรับสิทธิบตัรยโุรป

วธีิการเดียวท่ีเป็นไปไดจึ้งเป็นการจดทะเบียนกบั EPO 

   5.6.2 ระบบเคร่ืองหมายการคา้ในขอ้บงัคบัเคร่ืองหมายการคา้ประชาคม 

(Regulation on the Community Trade Mark--CTM) 

    แมว้่าขอ้บงัคบัเคร่ืองหมายการคา้ประชาคม ไดก้าํหนดกฎเกณฑ ์

บางขอ้วา่ เคร่ืองหมายการคา้ประชาคม (Community Trade Mark--CTM) เป็นวตัถุแห่ง

ทรัพยสิ์น แต่มาตรา 16 แห่งขอ้บงัคบัเคร่ืองหมายการคา้ประชาคม ไดก้าํหนดหลกัการ

ในการจดัการเคร่ืองหมายการคา้ประชาคมอยา่งเคร่ืองหมายการคา้ในแต่ละชาติ (National 

Trademark) ดงันั้น ในการตอบคาํถามเก่ียวกบัการโอนเคร่ืองหมายการคา้ประชาคม  

จึงจาํเป็นท่ีจะพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของรัฐภาคี ซ่ึงเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ 

มีภูมิลาํเนาหรือสาํนกัทาํการงานอยู ่

    ในเร่ืองการบงัคบัเคร่ืองหมายการคา้กเ็ช่นกนั มาตรา 91 แห่งขอ้บงัคบั

เคร่ืองหมายการคา้ประชาคม กาํหนดใหรั้ฐภาคี จดัตั้ง “ศาลเคร่ืองหมายการคา้ประชาคม 

(Community Trade Mark Court)” ของตน สาํหรับการดาํเนินคดีละเมิดเคร่ืองหมายการคา้

นั้น ไม่มีศาลชั้นตน้กลางของประชาคม ดงันั้น ขอ้เรียกร้องต่าง ๆ จึงจะตอ้งฟ้องต่อ  
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“ศาลเคร่ืองหมายการคา้ประชาคม” ในรัฐภาคีรัฐใดรัฐหน่ึง ซ่ึงจะใชก้ฎหมายสารบญัญติั

และวธีิสบญัญติัของตนในการพิจารณา 

 

  5.7 ระบบสิทธิบัตรในเยอรมนั 

   ระบบสิทธิบตัรในเยอรมนัและญ่ีปุ่นความคลา้ยคลึงกนัหลายประการ เช่น 

หลกัการพิจารณาเน้ือหาสาระ (Substantive Examination Principle) หลกัผูย้ืน่ก่อนมีสิทธิ

ดีกวา่ (First-to-File Principle) หลกัการประกาศโฆษณา (Publication System) และ

ระบบการยืน่ขอใหมี้การตรวจสอบการประดิษฐ ์(Request for Examination System)  

   อยา่งไรกต็าม ระบบสิทธิบตัรของเยอรมนัมีความแตกต่างจากระบบญ่ีปุ่น 

ในประการดงัต่อไปน้ี ในกรณีการยืน่ขอรับสิทธิบตัรในประเทศเยอรมนั เง่ือนไขขั้นตํ่า 

ท่ีจะมีการดาํเนินคดียืน่ฟ้องต่อศาลได ้คือ เม่ือมีการประกาศโฆษณาคาํขอรับสิทธิบตัร 

แต่ในกรณีของการยืน่ขอรับสิทธิบตัรต่อ European Patent Convention (EPC) เง่ือนไข

ขั้นตํ่าท่ีจะมีการดาํเนินคดียืน่ฟ้องต่อศาลได ้นอกจากการประกาศโฆษณาของคาํขอรับ 

สิทธิบตัร EPC แลว้ ในกรณีท่ีคาํขอรับสิทธิบตัร EPC ไม่ไดบ้รรยายในภาษาเยอรมนั  

ยงัจะตอ้งมีการประกาศโฆษณา คาํแปลภาษาเยอรมนัของขอ้ถือสิทธิในคาํขอรับสิทธิบตัร 

EPC ณ สาํนกังานสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้เยอรมนั (German Patent and Trademark 

Office--GPTO) อีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ี การฟ้องคดีกส็ามารถทาํไดแ้มก้ระทัง่ในระหวา่ง 

การรอรับสิทธิบตัร  

   ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัสิทธิบตัรเยอรมนั การโอนสิทธิในสัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (License) แมก้ระทัง่การโอนสิทธิในกรณีท่ีผูท้รงสิทธิบตัรลม้ละลาย 

จะไม่กระทบถึงสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิต่าง ๆ ท่ีไดใ้หต่้อบุคคลอ่ืน ๆ ไปก่อนหนา้นั้น 

(มาตรา 15 (3)) ดว้ยเหตุน้ี เม่ือมีการโอนสิทธิในสิทธิบตัร สิทธิของเจา้ของในฐานะ 

ผูท้รงสิทธิบตัร จึงจะถูกแยกออกจากฐานะของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (Licensor) และเจา้ของ

จะสูญเสียสิทธิในสิทธิบตัรเน่ืองจากการโอนนั้น แต่ยงัคงเป็นคู่สัญญาในสัญญาอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิอยู ่ดงันั้น ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (Licensee) จึงอาจอา้งสิทธิท่ีจะใช ้

การประดิษฐ์ตามสิทธิบตัร ต่อสู้กบัเจา้ของสิทธิบตัรคนใหม่ตามสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

ท่ีมีอยูเ่ดิมได ้ในวธีิปฏิบติัในประเทศเยอรมนัน้ี นิติสัมพนัธ์ระหวา่งผูโ้อนและผูรั้บโอน
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จะถูกกาํหนดโดยสัญญาไวก่้อนหนา้ ดงันั้น จึงไม่เกิดปัญหาทางกฎหมายในเร่ืองของ

การคุม้ครองผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ในกรณีท่ีผูท้รงสิทธิบตัรลม้ละลาย 

 

  5.8 ระบบเคร่ืองหมายการค้าในเยอรมนั 

   สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิสาํหรับเคร่ืองหมายการคา้เยอรมนั ทนัทีท่ีไดมี้ 

การตกลงกนัเรียบร้อยแลว้ จะมีผลผกูพนัระหวา่งคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งและต่อบุคคลภายนอก 

ต่างจาก มาตรา 30 แห่ง พระราชบญัญติัสิทธิบตัรเยอรมนั และมาตรา 23 แห่งขอ้บงัคบั

เคร่ืองหมายการคา้ประชาคม (Community Trade Mark Regulation) (ขอ้บงัคบัท่ีประชุม

ยโุรป 40/94 ของวนัท่ี 20 ธนัวาคม ค.ศ. 1993 (European Council Regulation 40/94 of 

20 December 1993) สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้ ไม่สามารถนาํไป 

จดไวก้บัทะเบียนของสาํนกังานสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้เยอรมนั (GPTO) ได ้

ผลท่ีเกิดข้ึน กคื็อ บุคคลภายนอกไม่สามารถท่ีจะรับรู้ขอ้มูลใด ๆ เก่ียวกบัสัญญาอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิจากทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้เยอรมนั ในกรณีท่ีมีการโอนเคร่ืองหมายการคา้ 

ผูรั้บโอนกอ็าจไม่รับรู้ถึงสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิท่ีมีอยูก่บับุคคลอ่ืน มาตรา 30 (5) แห่ง

พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้เยอรมนักาํหนดในเร่ืองน้ีว่า การโอนเคร่ืองหมายการคา้

ยอ่มไม่กระทบถึงสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิท่ีไดใ้หต่้อบุคคลภายนอกไวก่้อนหนา้ ดงันั้น 

สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจึงคงมีอยูต่่อไปแมว้า่ผูรั้บโอนเคร่ืองหมายการคา้จะไม่รับรู้ 

ถึงการมีอยูข่องสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเลยกต็าม 

 

  5.9 ระบบสิทธิบัตรในฝร่ังเศส 

   ลกัษณะสาํคญัของระบบสิทธิบตัรฝร่ังเศส กคื็อ ผูข้อรับสิทธิบตัร มีสิทธิท่ีจะ

ฟ้องการละเมิดสิทธิบตัรได ้(มาตรา 613-1 แห่งประมวลทรัพยสิ์นทางปัญญาฝร่ังเศส) 

อยา่งไรกต็าม การฟ้องคดีโดยอา้งคาํขอรับสิทธิบตัรฝร่ังเศส จะกระทาํไดภ้ายหลงัจาก

การประกาศโฆษณาคาํขอรับสิทธิบตัร หรือภายหลงัไดมี้การแจง้ใหบุ้คคลภายนอกทราบวา่ 

มีสาํเนาคาํขอรับสิทธิบตัรท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ (Certified Copy of the Application) 

(มาตรา 615-4 แห่งประมวลทรัพยสิ์นทางปัญญาฝร่ังเศส) เท่านั้น 
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   ในกรณีของการขอรับสิทธิบตัรยโุรป (European Patent Application)  

การดาํเนินคดีจะทาํไดต่้อเม่ือไดมี้การประกาศโฆษณา และถา้คาํขอรับสิทธิบตัรไม่ใช่

ภาษาฝร่ังเศส ภายหลงัจากท่ีสาํนกังานสิทธิบตัรฝร่ังเศสไดป้ระกาศโฆษณาคาํแปล 

ภาษาฝร่ังเศส ของขอ้ถือสิทธิในคาํขอรับสิทธิบตัรนั้น (มาตรา 614-9 แห่งประมวล-

ทรัพยสิ์นทางปัญญาฝร่ังเศส) 

   การฟ้องคดีละเมิดสิทธิบตัรน้ี อยูใ่นเขตอาํนาจแต่เพียงผูเ้ดียวของศาลชั้นตน้ 

(First Instance Courts) และศาลอุทธรณ์ (Courts of Appeal) ท่ีศาลชั้นตน้เหล่าน้ีสังกดัอยู ่

(มาตรา 615-17 แห่งประมวลทรัพยสิ์นทางปัญญาฝร่ังเศส) ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแต่

เพียงผูเ้ดียว ตามท่ีไดมี้การบนัทึกในทะเบียนสิทธิบตัรสามารถ เร่ิมคดีการละเมิดสิทธิบตัร

ดว้ยตนเองได ้ถา้ผูท้รงสิทธิบตัรไม่เร่ิมดาํเนินคดี แมภ้ายหลงัจากท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ช้

สิทธิไดร้้องขอใหผู้ท้รงสิทธิบตัรฟ้องละเมิดสิทธิบตัร เวน้แต่สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน (มาตรา 615-2 แห่งประมวลทรัพยสิ์นทางปัญญาฝร่ังเศส) 

 

  5.10  ระบบเคร่ืองหมายการค้าในฝร่ังเศส 

    เช่นเดียวกบัในกรณีของสิทธิบตัร ผูข้อจดเคร่ืองหมายการคา้มีสิทธิท่ีจะ

ฟ้องละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ และการฟ้องคดีจะทาํไดต่้อเม่ือ มีการประกาศโฆษณา 

คาํขอจดเคร่ืองหมายการคา้ หรือเม่ือมีการแจง้ไปถึงผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่ ละเมิดเคร่ืองหมาย

การคา้วา่มีสาํเนาคาํขอจดเคร่ืองหมายการคา้ (มาตรา 716-2 แห่งประมวลทรัพยสิ์นทาง-

ปัญญาฝร่ังเศส) โดยศาลจะรอการพิจารณาไว ้จนกระทัง่มีการประกาศโฆษณาการขอ 

จดเคร่ืองหมายการคา้นั้น 

    ในกรณีท่ีเคร่ืองหมายการคา้มีเจา้ของร่วมกนัตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เจา้ของร่วม

แต่ละคนสามารถท่ีจะฟ้องละเมิดเคร่ืองหมายการคา้โดยลาํพงั เพื่อคุม้ครองประโยชนข์อง

เคร่ืองหมายการคา้ได ้แต่ตอ้งมีการบอกกล่าวตกัเตือน (Bill of Complaint) ไปยงัเจา้ของ

ร่วมคนอ่ืน 
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  5.11 วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาอนัเป็นหลกัประกนั 

    สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property Rights--IPRs) ทุกประเภท

อาจะใชเ้ป็นประกนัไดท้ั้งส้ิน สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญามกัเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึง

ในสินทรัพยข์องบริษทั สถาบนัการเงินซ่ึงอนุมติัสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัต่าง ๆ จึงพยายาม 

ท่ีจะเอาประกนัเหนือทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งหมด (Whole IP Portfolio) ของบริษทั ไม่ใช่

แต่เพียงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอนัใดอนัหน่ึง 

    อยา่งไรกต็าม การใชห้ลกัประกนัเหนือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นเพียง 

ส่วนนอ้ย (Minor Role) เท่านั้น เน่ืองจากความยากลาํบากในการประเมินมูลค่าสิทธิ 

ในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

    หลกัประกนัเหนือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงจดทะเบียน จะเป็นท่ีนิยม

มากวา่ แต่ในกรณีใดกต็าม ความเป็นเจา้ของและความสมบูรณ์ของสิทธินั้น ควรท่ีจะตอ้ง

ไดรั้บการตรวจสอบก่อนท่ีจะรับเป็นหลกัประกนั นอกจากน้ี กค็วรท่ีจะมีการคน้หา 

ขอ้โตแ้ยง้สิทธิท่ีเคยมีก่อนหนา้น้ีดว้ย 

    อีกประการหน่ึง การจาํนาํสิทธินั้น จะตอ้งบงัคบัโดยวธีิการขายทอดตลาด 

(Public Auction) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมีค่าใชจ่้ายมาก และมีขอ้เสียวา่ อาจทาํใหไ้ม่ไดรั้บมูลค่า

ท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยน์ั้น 

    วธีิการหลกั 2 วธีิท่ีนิยมใชใ้นการเอาสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา60

1 เป็น

หลกัประกนันั้น ไดแ้ก่ การโอนเป็นประกนั (Security Assignment) และการจาํนาํสิทธิ 

(Pledge) 

    การจาํนาํสิทธิ (Pledge) เป็นหลกัประกนัอุปกรณ์ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้เรียกร้อง

อนัมีประกนั (Secured Claim) ในขณะท่ีการโอนเป็นประกนั (Security Assignment) 

เป็นหลกัประกนัซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสัญญาอุปกรณ์ จึงสามารถอยูโ่ดยลาํพงัแยกจากขอ้เรียกร้อง

อนัมีประกนัได ้วธีิการทั้งสองน้ีมีการใชก้นัโดยทัว่ไปในประเทศเยอรมนั อยา่งไรกต็าม 

การโอนเป็นประกนั (Security Assignment) เป็นท่ีนิยมมากกวา่เน่ืองจากความง่ายใน 

การบงัคบัสิทธิ 

                                                 
1Ikeda, op. cit. 
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    5.11.1 สิทธิบตัร 

      การโอนเป็นประกนั (Security Assignment) และการจาํนาํสิทธิ 

(Pledge) เหนือสิทธิบตัรสามารถนาํไปจดทะเบียนกบัสาํนกังานสิทธิบตัรและเคร่ืองหมาย

การคา้เยอรมนั (Deutsches Patent und Markenamt--DPMA) ได ้อยา่งไรกต็าม  

การจดทะเบียนไม่จาํเป็นท่ีจะทาํใหก้ารเป็นหลกัประกนันั้นสมบูรณ์ 

    5.11.2 เคร่ืองหมายการคา้ 

      ไม่มีเง่ือนไขอยา่งเป็นทางการในการก่อสิทธิ จาํนาํสิทธิ (Pledge) 

หรือการโอนเป็นประกนั (Security Assignment) เหนือเคร่ืองหมายการคา้ระดบัชาติ 

(National Trade Marks) สาํหรับเคร่ืองหมายการคา้สหภาพยโุรป (EU Trade Marks)  

จะเป็นการรอบคอบกวา่ท่ีจะจดทะเบียน การโอนเป็นประกนั หรือการจาํนาํสิทธิ กบั

สาํนกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาสหภาพยโุรป (European Union Intellectual Property Office--

EUIPO) เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขอยา่งหน่ึงท่ีหลกัประกนัน้ีจะมีผลกบับุคคลภายนอก การจด

ทะเบียนจึงจาํเป็นในการป้องกนัการไดรั้บโดยสุจริต (Bona Fide Acquisition) 

ของบุคคลภายนอกซ่ึงไม่มีหลกัประกนั 

    5.11.3 ลิขสิทธ์ิ 

      ลิขสิทธ์ิไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัได ้เน่ืองจากลิขสิทธ์ิไม่อาจ

โอนใหก้นัได ้อยา่งไรกต็าม สิทธิในการใช ้(Right of Use) สามารถโอนหรือจาํนาํได้  

    5.11.4 สิทธิในการออกแบบ (Design Rights) 

      ไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นทางการในการจาํนาํสิทธิ (Pledges) หรือโอนเป็น

ประกนั (Security Assignments) เก่ียวกบัสิทธิในการออกแบบในระดบัชาติ สาํหรับสิทธิ

ในการออกแบบประชาคม หลกัการเดียวกนักบักรณีของเคร่ืองหมายการคา้จะนาํมาใช้

บงัคบั 

    5.11.5 ผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน ์(Utility Models) 

      ใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัสิทธิบตัร 
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  5.12  ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายล้มละลายของบางประเทศในสหภาพยุโรป 

    ขอ้บงัคบัสหภาพยโุรป ไดก้าํหนดกรอบกระบวนการและวธีิการพิจารณา

ขา้มแดน สาํหรับการลม้ละลายขา้มชาติภายในสหภาพยโุรป เพื่อการน้ีขอ้บงัสหภาพยโุรป

กาํหนดใหเ้ขตอาํนาจท่ีลูกหน้ีมีสถานทาํการงานหลกัเป็นผูด้าํเนินกระบวนการลม้ละลาย

หลกั แมว้า่ขอ้บงัคบัน้ีโดยลาํพงัช่วยทาํใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในกระบวนการ

ลม้ละลายในยโุรป ขอ้บงัคบัน้ีกย็งัคงไม่ไดมี้การรวมเน้ือหาสาระทางสาระบญัญติัของ

กฎหมายลม้ละลายของรัฐภาคีรวมไปถึงเร่ืองการจดัการกบัสินทรัพยใ์นการลม้ละลายดว้ย 

ดงันั้น กฎหมายของรัฐภาคี ซ่ึงลูกหน้ีมีสถานทาํการงานหลกัจะกาํหนดวธีิการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ในระหวา่งกระบวนการลม้ละลาย แมว้่าจะไดมี้การปรับตวัเขา้หากนั

ของกฎหมายลม้ละลายในยโุรปโดยเฉพาะในเร่ืองการลม้ละลายขา้มแดน ในระดบัประเทศ

แมจ้ะพจิารณาการแกไ้ขกฎหมายลม้ละลายในรัฐภาคีของสหภาพยโุรปหลาย ๆ รัฐ กย็งัคงมี

ความแตกต่างระหวา่งรัฐต่าง ๆ อยูม่าก 

    โดยทัว่ไปแลว้ไม่มีบทบญัญติัเฉพาะแห่งกฎหมายในประเทศในยโุรปเก่ียวกบั

การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาเม่ือมีการลม้ละลาย นอกจากขอ้ยกเวน้ในไม่ก่ีประเทศ 

กฎหมายของรัฐภาคีในสหภาพยโุรปท่ีควบคุมกระบวนการลม้ละลาย ไม่ไดถื้อสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือตวัทรัพยสิ์นทางปัญญาแตกต่างไปจากสินทรัพยห์รือสัญญาอ่ืน ๆ 

ในทาํนองเดียวกนักไ็ม่มีบทบญัญติัชดัแจง้วา่ควรจะจดัการสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา

อยา่งไรเม่ือผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิลม้ละลาย ในหลาย ๆ 

ประเทศในยโุรป หลกัสัญญาทัว่ไปจะนาํมาใชบ้งัคบั และสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะ 

ถูกปฏิบติัเช่นเดียวกบัสัญญาทัว่ไป 

    หนา้ท่ีหลกัของผูท้าํงานดา้นการลม้ละลายมีความคงเส้นคงวาในประเทศ

ต่าง ๆ ในยโุรป นัน่คือ มีหนา้ท่ีทาํใหสิ้นทรัพยข์องลูกหน้ีมีมูลค่ามากท่ีสุดในกระบวนการ

ลม้ละลาย กฎหมายภายในเก่ียวกบัการขายสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาในกระบวนการ

ลม้ละลาย สามารถท่ีจะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีขาย  

สิทธิของผูท้าํงานดา้นการลม้ละลายท่ีจะจดัการกบัสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาแตกต่างกนัไปตามกฎหมายของรัฐภาคี ประเภทของกระบวนการลม้ละลาย 

และสภาพของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น 
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    เป็นท่ีแน่ชดัวา่ แมจ้ะมีความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งประเทศต่าง ๆ ในยโุรป 

ในเร่ืองของการไม่มีบทบญัญติัเฉพาะเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในกระบวน 

การลม้ละลาย แต่การจดัการน้ีกมี็ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัในแต่ละรัฐภาคี ดงันั้น 

การพิจารณาประเทศในยโุรปแต่ละประเทศแยกจากกนัจึงจาํเป็นในการอธิบายการจดัการ

สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาระหวา่งการลม้ละลายในแต่ละประเทศ 

 

6. ประเทศเยอรมนั 

 

  6.1 กฎหมายเยอรมนัซ่ึงควบคุมการล้มละลายข้ามแดน 

   หลายศตวรรษท่ีผา่นมา ศาลเยอรมนัไดย้ดึหลกัดินแดนในเร่ืองกระบวนการ

ลม้ละลายต่างชาติ ในขณะท่ี กระบวนการลม้ละลายเยอรมนัอา้งสิทธิเหนือสินทรัพยข์อง

ลูกหน้ีทัว่โลก การลม้ละลายท่ีเกิดข้ึนในต่างชาติจะไม่ส่งผลต่อสินทรัพยซ่ึ์งอยูใ่นประเทศ-

เยอรมนัยกเวน้จะมีสนธิสัญญาทวภิาคีระหวา่งกนั ในปี ค.ศ. 1985 ศาลสูงสหพนัธรัฐ-

เยอรมนัไดเ้ปล่ียนแปลงแนวทาง โดยวางหลกัวา่การลม้ละลายในต่างชาติจะมีผลใน

เยอรมนั ภายในบงัคบัแห่งเขตอาํนาจนานาชาติ และนโยบายสาธารณะของเยอรมนั เพื่อให้

เป็นไปตามหลกัน้ี ศาลไดพ้ฒันาหลกัการท่ีใชอ้ยา่งกวา้ง แต่รายละเอียดหลายประการ

ยงัคงไม่มีความชดัเจนจนกระทัง่เยอรมนัไดมี้การเพิ่มบทบญัญติัเก่ียวกบัการลม้ละลาย

ขา้มแดนในมีนาคม ปี ค.ศ. 2013 (โดยเพิ่มเติมไปในประมวลลม้ละลายเยอรมนั) ซ่ึงเป็น

เวลาใกลเ้คียงกบัท่ีขอ้บงัคบัสหภาพยโุรปดั้งเดิมไดมี้ผลใชบ้งัคบั บทบญัญติัเก่ียวกบั 

การลม้ละลายขา้มแดนซ่ึงเพิ่มข้ึนใหม่น้ี กาํกบัดูแลการลม้ละลายขา้มแดนของเขตอาํนาจ

นอกสหภาพยโุรป ในขณะท่ี ขอ้บงัคบัสหภาพยโุรปกาํกบัดูแลการลม้ละลายขา้มแดนใน

รัฐภาคีของสหภาพ โดยหลกัการแลว้กฎเกณฑเ์ก่ียวกบักฎหมาย ซ่ึงใชบ้งัคบัและการยอมรับ 

สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องขอ้บงัคบัสหภาพยโุรป เวน้แต่ในเร่ืองเง่ือนไขเพิ่มเติมว่า 

กระบวนการลม้ละลายต่างชาติจะตอ้งมีมาตรฐานผา่น การทดสอบเขตอาํนาจนานาชาติ 

(International Jurisdiction Test) ตามหลกักฎหมายเยอรมนั จึงจะไดรั้บการยอมรับในเยอรมนั 

ประเทศเยอรมนัเป็นหน่ึงในประเทศหลกัท่ีผลกัดนัและพฒันาหลกัการของขอ้บงัคบั
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สหภาพยโุรปเดิม และโดยส่วนใหญ่แลว้ มีหลกัการท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการกาํกบั-

ดูแลการลม้ละลายขา้มแดนภายในและภายนอกสหภาพยโุรป 

 

  6.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะสินทรัพย์ในกระบวนการล้มละลาย-

เยอรมนั 

   เทคโนโลยแีละทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ เป็นหน่ึงในเสาหลกัของเศรษฐกิจ-

เยอรมนั ส่งผลใหก้ฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาเยอรมนัซ่ึงแมจ้ะเป็นกฎหมายซ่ึงค่อนขา้ง

ใหม่ มีการพฒันาอยา่งรวดเร็วในศตวรรษท่ีผา่นมาและมีความสาํคญัอยา่งมากในการดาํเนิน

ธุรกิจของเยอรมนั ในทางกลบักนักฎหมายลม้ละลายเยอรมนัมีความเป็นมาท่ียาวนาน 

โดยมีรากฐานมาจากกฎหมายโรมนั และมีลกัษณะเป็นกระบวนการบงัคบัร่วมกนั 

หลกัการของกฎหมายลม้ละลายตามประวติัศาสตร์แลว้จะมุ่งเนน้ในสินทรัพยซ่ึ์งจบัตอ้งได ้

มากกวา่สินทรัพยซ่ึ์งจบัตอ้งไม่ได ้และหลกัการเก่ียวกบัสินทรัพยซ่ึ์งจบัตอ้งไม่ไดพ้ึ่งมี

การพฒันาในระยะหลงั การพฒันาของกฎหมายทั้งสองประเภทน้ีมีลกัษณะของการอยู่

ร่วมกนัอยา่งสงบโดยไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ต่างจากความสัมพนัธ์จาํนวนมาก 

ท่ีกฎหมายลม้ละลายเยอรมนัมีต่อกฎหมายสังหาและอสังหาริมทรัพย ์

   กฎหมายลม้ละลายเยอรมนัเดิม (ใชบ้งัคบักระทัง่ปี ค.ศ. 1999) และกฎหมาย-

ลม้ละลายปัจจุบนัไม่ไดร้ะบุการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาไวเ้ป็นการเฉพาะ โดยเน้ือแท้

แลว้ สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญารวมถึงสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ถูกกาํกบัโดย 

หลกักฎหมายลม้ละลายทัว่ไป และในบางกรณีโดยการอาศยับทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิง่

เทียบกบัทรัพยมี์รูปร่าง วธีิการน้ีมีไม่ไดเ้ป็นไปโดยไม่มีขอ้ขดัขอ้ง และเป็นท่ีสงสัยวา่

ประโยชนข์องทั้งสองกรณีมีความเหมือนกนัหรือไม่ เช่น ในกรณีของการจดัการหลกัประกนั

เหนือทรัพยสิ์นทางปัญญา และการจดัการสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในการลม้ละลาย 

   โดยทัว่ไปแลว้ ตามกฎหมายลม้ละลายเยอรมนั สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา

ของลูกหน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยซ่ึ์งลม้ละลาย ทนัทีท่ีเร่ิมกระบวนการลม้ละลาย 

โดยราคาของทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นจะเปล่ียนเป็นเงินโดยผูจ้ดัการการลม้ละลาย (หรือ

ลูกหน้ีในกรณีกระบวนการลม้ละลายโดยลูกหน้ียงัคงเป็นเจา้ของ (Debtor-in-Procession))  
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เพื่อประโยชนข์องเจา้หน้ี หลกัการน้ีกส็ามารถใชก้บัลิขสิทธ์ิเช่นกนั แต่เน่ืองจากลิขสิทธ์ิ

ถือวา่เป็นสิทธิส่วนบุคคล กฎหมายลิขสิทธ์ิจึงจะมีลกัษณะเฉพาะบางประการ การจดัการ

สิทธิ ในทรัพยสิ์นทางปัญญา ในกระบวนการลม้ละลายประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายเยอรมนั 

เช่น กระบวนการวสิามญั (Irregular Proceeding) กระบวนการลม้ละลายโดยลูกหน้ี 

ยงัคงเป็นเจา้ของ (Debtor-in-Procession) กระบวนการแผนลม้ละลาย (Insolvency Plan 

Proceeding) ฯลฯ ไม่แตกต่างกนัในหลกัการ เน่ืองจากทุกกระบวนการต่างมีวตัถุประสงค์

เดียวกนั 

   การขายสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ถูกกาํกบัดูแลโดยหลกักฎหมายทัว่ไป 

ไม่วา่ลูกหน้ีจะขายอยา่งธรรมดา (Sold as a Going Concern) หรือจาํหน่ายในการลม้ละลาย 

(Liquidate) ยกเวน้เม่ือผูจ้ดัการในการลม้ละลาย (หรือลูกหน้ีกรณีกระบวนการลม้ละลาย

โดยลูกหน้ียงัคงเป็นเจา้ของ (Debtor-in-Procession)) มีอาํนาจจดัการสิทธิในทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา โดยปกติสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาจะมีมูลค่าเป็นนยัสาํคญัสาํหรับกองสินทรัพย์

ท่ีลม้ละลาย ดงันั้น จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรึกษากรรมการลูกหน้ี ในกรณีท่ีค่าใชจ่้ายใน 

การรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญา มากกวา่ประโยชนแ์ละราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการใช้

หรือจาํหน่าย ผูจ้ดัการในการลม้ละลายอาจละท้ิงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นเพื่อ

ประโยชนข์องเจา้หน้ีทั้งหลาย ถา้ลูกหน้ีดาํเนินการฟ้ืนฟูกิจการ โดยวธีิการแผนลม้ละลาย 

(Insolvency Plan) ความเป็นเจา้ของของทรัพยสิ์นทางปัญญาอาจยงัคงเป็นของลูกหน้ี  

แมห้ลงัจากไดมี้การเลิกกระบวนการลม้ละลายแลว้กต็าม ในสถานการณ์พิเศษ ผูจ้ดัการ

ในการลม้ละลายอาจอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าของ

กองสินทรัพยซ่ึ์งลม้ละลายกไ็ด ้อยา่งไรกต็าม วธีิการน้ีมกัใชเ้ป็นการชัว่คราวเน่ืองจาก

กระบวนการลม้ละลายมีระยะเวลาท่ีจาํกดั 

   ถา้สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาถูกขายไปในราคาถูกก่อนมีการร้องขอ สิทธิ

เหล่าน้ีอาจถูกนาํกลบัมาได ้โดยมูลเหตุท่ีวา่ การขายน้ีไม่ไดเ้ป็นการขายตํ่ากวา่ราคาตลาด 

โดยไม่มีเหตุอนัควร (Not at Arm’s Length) ขอ้แทรกซอ้นอีกประการหน่ึง คือ กรณีท่ี

ลูกหน้ีไดใ้หมี้ประกนัเหนือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือไดอ้นุญาตใหบุ้คคลภายนอก

ใชสิ้ทธิ โดยเฉพาะเม่ือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นถูกจาํนาํ กจ็ะเกิดความไม่แน่นอนวา่

ผูจ้ดัการในการลม้ละลายมีสิทธิท่ีจะจาํหน่ายหรือไม่ หรือผูรั้บจาํนาํจะเป็นผูมี้สิทธินั้น 
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หากผูรั้บจาํนาํเป็นผูมี้สิทธิ ผูรั้บจาํนาํอาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้หรือลม้เหลวในการขาย

สินทรัพยอ่ื์นในกองสินทรัพยซ่ึ์งลม้ละลาย ซ่ึงอาจขายไดใ้นราคาท่ีดีกวา่มากหากขายไป

พร้อมกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิท่ีเก่ียวขอ้ง แมว้า่

กิจการนั้นจะไม่ไดมี้การขาย ผูรั้บจาํนาํอาจส่งผลกระทบจากการถือครองอยา่งมีนยัสาํคญั 

เน่ืองจากผูรั้บจาํนาํสามารถขดัขวางการดาํเนินกิจการถา้การผลิตหรือการกระจายสินคา้

ตอ้งอาศยัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให ้

การขายกิจการ (Going Concern Sale) ไม่สามารถทาํได ้ 

   โดยปกติแลว้ สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ อยา่งนอ้ยในกรณีสัญญาอนุญาตใหใ้ช้

สิทธิไม่จาํกดัจาํนวนผูรั้บอนุญาต จะไม่มีขอ้หา้มการขายทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงมี 

การอนุญาตตามสัญญา เน่ืองจากสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะโอนไปพร้อมกบัตวัทรัพยสิ์น

ทางปัญญา (กล่าวคือ ผูไ้ดรั้บอนุญาตอาจอา้งสิทธิตามสัญญาข้ึนยนัผูรั้บโอนทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาได)้ อยา่งไรกต็าม หากสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะไม่ถูกกระทบกระเทือนโดย

การลม้ละลาย การมีอยูข่องสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิอาจลดมูลค่าของทรัพยสิ์นทางปัญญา

อยา่งมีนยัสาํคญัและอาจทาํใหท้รัพยสิ์นทางปัญญานั้นไม่มีมูลค่าอีกต่อไป และกรณีน้ี 

จะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอนในสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแต่เพยีงผูเ้ดียว ดงันั้น ปัญหาวา่สัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิใดจะมีอยูภ่ายหลงัการลม้ละลาย และตอ้งมีอยูโ่ดยกองสินทรัพย ์

(กล่าวคือ ส่วนท่ีไม่ถูกกระทบกระเทือนโดยการลม้ละลาย) และความสามารถของ 

ผูจ้ดัการการลม้ละลายในการยกเลิกสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ เป็นคาํถามในทางปฏิบติั

ซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัและจะมีการกล่าวถึงดา้นล่างน้ี 

 

  6.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในกระบวนการล้มละลายเยอรมนั 

   สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอาจถือเป็นสินทรัพยส์าํคญั 

ในกองสินทรัพยข์องผูไ้ดรั้บอนุญาตซ่ึงลม้ละลาย โดยเฉพาะเม่ือสิทธิน้ีจาํเป็นตอ้งใชใ้น 

การดาํเนินกิจการต่อไป และแมสั้ญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะไม่จาํเป็นในการดาํเนินกิจการ 

สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิกมี็มูลค่าซ่ึงผูจ้ดัการในการลม้ละลายจะตอ้งพยายามเปล่ียนเป็น

เงิน แต่ทั้งกฎหมายลม้ละลายเยอรมนัเดิม และประมวลลม้ละลายเยอรมนัปัจจุบนัต่างไม่ได้

กล่าวถึงผลของการลม้ละลายท่ีมีต่อสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิโดยชดัแจง้ 
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   ตามหลกัทัว่ไปของกฎหมายลม้ละลายเยอรมนั การจดัการสัญญาอนุญาตใหใ้ช้

สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาในการลม้ละลายข้ึนอยูก่บัสภาพของสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

นั้น กล่าวโดยเฉพาะสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแต่เพียงผูเ้ดียวถือเป็น (ก่ึง) สิทธิในทรัพยสิ์น 

((Quasi) in Rem) ซ่ึงอยูน่อกกองสินทรัพยซ่ึ์งลม้ละลาย และดงันั้น จึงไม่ถูกกระทบ-

กระเทือนการลม้ละลายของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ในทางกลบักนัสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

ไม่จาํกดัจาํนวนผูรั้บอนุญาต ถือเป็นสิทธิตามนิติกรรมสัญญา ซ่ึงจะไม่สามารถบงัคบัไดก้บั

กองสินทรัพยข์องผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเม่ือไดมี้การเร่ิมกระบวนการลม้ละลายแลว้ เวน้แต่

เม่ือ (i) มีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หรือ (ii) ผูจ้ดัการในการลม้ละลายตดัสินใจปฏิบติั

ตามสัญญา หากว่าสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิถูกมองว่ามีลกัษณะเป็นสัญญาซ่ึงกาํลงัดาํเนิน 

การชาํระ (Executory) (โดยมีหน้ีซ่ึงตอ้งชาํระตอบแทนใหแ้ก่กนัอยา่งต่อเน่ือง โดยคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายยงัชาํระหน้ีใหแ้ก่กนัไม่ครบถว้นในเวลาท่ีเร่ิมกระบวนการลม้ละลาย) ในคดี

เม่ือไม่นานมาน้ี ศาลยติุธรรมสหพนัธรัฐเยอรมนัไดว้างหลกัวา่ ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

สามารถท่ีจะใชสิ้ทธิต่อไปไดใ้นกรณีท่ีผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิลม้ละลาย ถา้ตามสัญญาอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิ ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไดช้าํระค่าใชสิ้ทธิครบถว้น และไดเ้ร่ิมใชสิ้ทธิตาม

สัญญาแลว้ อนัจะทาํใหส้ัญญานั้นไดช้าํระหน้ีใหแ้ก่กนัโดยสมบูรณ์ 

   สาํหรับสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไม่จาํกดัจาํนวนผูไ้ดรั้บอนุญาต ตามกฎหมาย-

ลม้ละลายเดิมของเยอรมนั สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิถือไดว้า่ ไม่ถูกกระทบกระเทือนจาก

การลม้ละลาย เน่ืองจากสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิถูกถือเสมือนเป็นสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย ์

ซ่ึงโดยบทบญัญติัชดัแจง้แห่งกฎหมาย ผูจ้ดัการในการลม้ละลายไม่สามารถยกเลิกได ้

ตามประมวลลม้ละลายเยอรมนัปัจจุบนั บทบญัญติัซ่ึงกาํกบัการเช่าสังหาริมทรัพยข์อง

ผูใ้หเ้ช่าซ่ึงลม้ละลายถูกยกเลิกไป เน่ืองจากถูกมองวา่ เป็นบทบญัญติัซ่ึงขดัขวางการขาย

กิจการ (Going Concern Sale) และความตระหนกัวา่ ผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะใชสั้ญญาเช่าก่อน

การร้องขอต่อไป และครอบครองและใชสิ้นทรัพยซ่ึ์งเป็นของกองสินทรัพยซ่ึ์งลม้ละลาย 

เหตุผลในการแกไ้ขน้ีกล่าวถึงสังหาริมทรัพย ์โดยไม่มีการกล่าวถึงทรัพยสิ์นทางปัญญาเลย 

โดยคาดวา่เน่ืองจากไม่มีการคาํนึงถึงทรัพยสิ์นทางปัญญาในเวลาท่ีแกไ้ข ปัญหาน้ีได้

ปรากฏต่อสาธารณชนต่อมาในกระบวนการลม้ละลาย 2 กระบวนการใหญ่ของ Kirch 
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Media ในปี ค.ศ. 2002 เก่ียวกบัสัญญาอนุญาตใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิ และ Qimonda ในปี ค.ศ. 2009 

เก่ียวกบัสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิบตัร 

   แมว้า่ประมวลลม้ละลายเยอรมนั จะมีบทบญัญติัท่ีคลา้ยคลึงกนั เก่ียวกบัสัญญา

ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ความเห็นส่วนใหญ่ปฏิเสธการใชบ้ทบญัญติัน้ีกบัสัญญาอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา ดงันั้น หลกักฎหมายลม้ละลายทัว่ไปเก่ียวกบัสัญญาจึง

เป็นกฎหมายซ่ึงกาํกบัสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา กล่าวคือ มาตรา 103 

และมาตรา 112 แห่งประมวลลม้ละลายเยอรมนั โดยเฉพาะสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

ไม่จาํกดัจาํนวนผูไ้ดรั้บอนุญาต จะอยูใ่นบงัคบัของกฎเกณฑท์ัว่ไปเก่ียวกบัสัญญาซ่ึงกาํลงั

ดาํเนินการชาํระ ตามคาํพิพากษาของเยอรมนั สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา

มกัมีลกัษณะอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการชาํระ เน่ืองจากผูไ้ดรั้บอนุญาตมกัมีหนา้ท่ีท่ีจะชาํระ

ค่าอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ และผูอ้นุญาตมีหนา้ท่ีอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิอยา่งต่อเน่ืองและรักษา

และพฒันาทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น หากสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเป็นสัญญาซ่ึงอยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินการชาํระแลว้ ผูจ้ดัการในการลม้ละลาย (หรือลูกหน้ีกรณีกระบวนการลม้ละลาย

โดยลูกหน้ียงัคงเป็นเจา้ของ (Debtor-in-Procession)) สามารถท่ีจะใชดุ้ลพินิจ เพื่อประโยชน์

ของเจา้หน้ีทั้งหลาย ปฏิบติัตามหรือปฏิเสธสัญญาได ้โดยเพื่อป้องกนัความล่าชา้ คู่สัญญา

ฝ่ายซ่ึงไม่ใช่ลูกหน้ีอาจร้องขอต่อผูจ้ดัการในการลม้ละลายใหป้ฏิบติัตามหรือปฏิเสธสัญญา

ในทนัทีได ้การกระทาํเช่นน้ีอาจเป็นประโยชนเ์ม่ือผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิซ่ึงไม่ใช่ลูกหน้ี 

ไดใ้หส้ัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแต่เพียงผูเ้ดียวแก่ลูกหน้ีผูไ้ดรั้บอนุญาต ซ่ึงทาํใหไ้ม่สามารถ 

ทาํสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิใหม่ข้ึนเพื่อใชป้ระโยชน์และหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นทางปัญญา 

จนกวา่สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะถูกยกเลิก 

   หากผูจ้ดัการในการลม้ละลายยอมรับสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ คู่สัญญาทั้งสอง

ฝ่ายต่างตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาของตน ถา้ผูจ้ดัการในการลม้ละลายยอมรับสัญญา

อนุญาตใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิ และต่อมาไดจ้าํหน่ายทรัพยสิ์นทางปัญญาไป สัญญาอนุญาต 

ใหใ้ชสิ้ทธิยงัคงใชบ้งัคบัได ้โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิอาจยกสัญญาข้ึนยนัผูรั้บโอน  

ถา้สัญญาถูกปฏิเสธ ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะไม่สามารถเรียกร้องใหด้าํเนินการอยา่งใด

อยา่งหน่ึง และจะมีเพียงสิทธิเรียกร้องซ่ึงไม่มีประกนัเท่านั้น การลม้ละลายของผูอ้นุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิมกัเกิดผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ เน่ืองจากการรักษา
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ประโยชนข์องกองสินทรัพยม์กัขดักบัประโยชนข์องผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ผูจ้ดัการ

ในการลม้ละลายอาจใชส้ถานการณ์ทางกฎหมายน้ี เพื่อต่อรองขอ้ตกลงในสัญญาอนุญาต 

ใหใ้ชสิ้ทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาใหม่เพื่อประโยชนข์องกองสินทรัพยซ่ึ์งลม้ละลาย 

รวมทั้งเรียกร้องค่าใชสิ้ทธิเพิ่มเติม (แมว้า่ค่าใชสิ้ทธิตามสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะชาํระ

ครบถว้นแลว้กต็าม) ดงัเช่นในกรณีของ Qimonda กล่าวโดยเฉพาะในคดี Qimonda 

ศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์เยอรมนัตดัสินวา่ สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิบตัรแลกเปล่ียนกนั 

(Cross-License) ยงัคงมีอยูต่่อไปภายหลงัการลม้ละลาย เน่ืองจากไดมี้การชาํระหน้ีครบถว้น

ตั้งแต่ก่อนเร่ิมกระบวนการลม้ละลายแลว้ อยา่งไรกต็าม คดีน้ีไดมี้การประนีประนอม

และถอนคาํร้องไปก่อนท่ีศาลฎีกาจะมีคาํพิพากษา 

   ในเร่ืองสิทธิท่ีจะยกเลิกสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ สิทธิของบุคคลซ่ึงไม่ใช่

ลูกหน้ีต่างจากสิทธิของลูกหน้ี ตวัอยา่งเช่น ผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิซ่ึงไม่ใช่ลูกหน้ี ไม่สามารถ

ท่ีจะยกเลิกสัญญาเน่ืองจากการท่ีลูกหน้ีเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายได ้ขอ้ตกลงใน 

การยกเลิกสัญญาเม่ือมีการลม้ละลายใด ๆ จะตกเป็นโมฆะตามมาตรา 119 แหง้ประมวล-

ลม้ละลายเยอรมนั เน่ืองจากการยกเลิกสัญญาดงักล่าวจะเป็นการละเมิดสิทธิของผูจ้ดัการ

ในการลม้ละลายท่ีจะปฏิบติัตามสัญญา 

   ในกรณีของการผดินดัชาํระหน้ีก่อนการลม้ละลาย ยงัคงมีความคุม้ครอง

เพิ่มเติมสาํหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิซ่ึงลม้ละลาย ท่ีจะรักษาสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

ไวห้ากมีการผดินดัชาํระหน้ีก่อนการลม้ละลายเกิดข้ึน มาตรา 112 แห่งประมวลลม้ละลาย-

เยอรมนักาํหนดวา่เม่ือคาํร้องขอเพื่อเร่ิมกระบวนการลม้ละลายไดย้ืน่แลว้ สัญญาจะไม่

สามารถถูกยกเลิกดว้ยเหตุ (i) การผดินดัชาํระเงินก่อนการร้องขอใหล้ม้ละลาย หรือ (ii) 

ความเส่ือมถอยของฐานะการเงินของลูกหน้ี คาํพิพากษาฎีกาเยอรมนัไดป้รับหลกั 

ในมาตราน้ีเขา้กบัสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา 

   สาํหรับสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิช่วง คาํพิพากษาฎีกาเยอรมนัเม่ือไม่นานมาน้ี 

(แมว้า่ไม่ใช่ในบริบทของการลม้ละลาย) มีแนวทางวา่ ถา้ผูจ้ดัการในการลม้ละลายของ 

ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ยกเลิกสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา สัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิช่วงอาจยงัคงมีอยูต่่อภายหลงัการเลิกสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิได ้ 
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ซ่ึงการน้ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัขอ้งกบัผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิซ่ึงประสงคจ์ะทาํสัญญาอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิใหม่และอาจเป็นการลดมูลค่าของสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิใหม่ 

   ในเร่ืองของอาํนาจของผูจ้ดัการในการลม้ละลายท่ีจะโอนสัญญาอนุญาตให้

ใชสิ้ทธิ กฎหมายลม้ละลายเยอรมนัไม่มีบทบญัญติัชดัแจง้ใด ๆ ซ่ึงอนุญาตใหผู้จ้ดัการใน

การลม้ละลายของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิท่ีจะโอนหรือขายสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

ใหแ้ก่บุคคลภายนอก โดยไม่ไดรั้บคาํยนิยอมของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้

ใชสิ้ทธิ และผูรั้บโอน สัญญามกัจะตอ้งมีข้ึนระหวา่งผูรั้บโอนกบัผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเดิม 

เพื่อกาํหนดวา่ผูรั้บโอนจะมีความรับผดิชอบในขอ้เรียกร้องใด ๆ หลงัการโอนความพยายาม

ในทางนิติบญัญติัในการปิดช่องวา่งและคาํพพิากษาเม่ือไม่นานมาน้ี 

   ในปี ค.ศ. 2007 และ ค.ศ. 2012 ในกระบวนการลม้ละลายของ Kirch Media และ 

Qimonda ฝ่ายนิติบญัญติัไดพ้ยายามท่ีจะควบคุมการจดัการสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

โดยการเพิ่มบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ และผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

ในการลม้ละลาย ขอ้เสนอในปี ค.ศ. 2012 น้ีมีวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงท่ีจะให ้ผูไ้ดรั้บ

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิซ่ึงไม่เป็นลูกหน้ี มีทางเลือกท่ีจะร้องขอใหผู้จ้ดัการในการลม้ละลาย

เจรจาสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิใหม่ เม่ือมีการปฏิเสธสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเดิม โดย 

“ขอ้ตกลงท่ีเพียงพอ” เพื่อใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิสามารถมีสิทธิ ในสัญญาอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงจาํเป็นในการดาํเนินกิจการของตนต่อไป ความพยายาม

เหล่าน้ีลม้เหลวเน่ืองจากไม่สามารถหาจุดสมดุลท่ียติุธรรมของผลประโยชน์ต่าง ๆ ได ้

   นอกจากความพยายามในทางนิติบญัญติัดงัท่ีกล่าวขา้งตนแลว้ ไดมี้คาํพิพากษา

ในช่วงไม่นานมาน้ีของศาลยติุธรรมสหพนัธรัฐเยอรมนัซ่ึงแสดงออกถึงแนวโนม้ท่ีจะ

คุม้ครอง ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ จากการลม้ละลายของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ตวัอยา่งเช่น 

ในคาํตดัสินล่าสุด ศาลยติุธรรมสหพนัธรัฐเยอรมนัไดอ้า้งโดยชดัแจง้ถึงโครงสร้างและ 

เน้ือหาสาระของหน้ีตามสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ โดยวางหลกัวา่สัญญาอนุญาตใหใ้ช้

สิทธินั้นจะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากการลม้ละลาย เน่ืองจากหน้ีหลกัตามสัญญาไดมี้

การชาํระโดยสมบูรณ์ก่อนเร่ิมกระบวนการลม้ละลาย ทาํใหส้ัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไม่ใช่

สัญญาซ่ึงอยูร่ะหวา่งดาํเนินการชาํระ เน่ืองจากคาํพิพากษาน้ีไดอ้อกมาโดยคณะท่ีหน่ึง 

(1st Senate) แห่งศาลยติุธรรมสหพนัธรัฐเยอรมนั (ซ่ึงมีเขตอาํนาจเหนือขอ้พิพาทเก่ียวกบั
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ทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภทนอกจากสิทธิบตัร) และไดมี้การปรึกษากบัคณะท่ี 10  

ซ่ึงมีเขตอาํนาจเหนือคดีเก่ียวกบัสิทธิบตัรทั้งปวง จึงเป็นท่ีเช่ือไดว้า่คดีน้ีสามารถปรับใช้

กบัทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท คาํพิพากษาน้ียงัคงรอการยนืยนัจากคณะท่ี 9 ซ่ึงมี

เขตอาํนาจเหนือคดีลม้ละลายทั้งปวง ทั้งน้ี ยงัคงมีคาํถามอยูว่า่ การใหเ้หตุผลในปัจจุบนั

จะเขา้กบัหลกัทัว่ไปของกฎหมายลม้ละลายอยา่งไร ความเห็นส่วนใหญ่ในงานเขียนทาง

กฎหมายมีวา่สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิซ่ึงใหสิ้ทธิอยา่งไม่จาํกดัและไม่มีการเพกิถอน 

จะถือไดว้า่เป็นการใหก่ึ้งสิทธิในทรัพย ์(Quasi in Rem) 

  โดยสรุปแลว้ แมจ้ะมีความสนใจในทางตุลาการอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาในการลม้ละลาย ปัญหาหลาย ๆ เร่ืองยงัคงมีช่องทางในการตีความ

จาํนวนมาก ดว้ยเหตุน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงควรมีความระมดัระวงัในการจดัการทรัพยสิ์น

ทางปัญญาในระหวา่งกระบวนการลม้ละลาย ถึงกระนั้นคาํพพิากษาในช่วงน้ี กเ็ป็นแนวทาง

ท่ีดี ในการร่างสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อใหไ้ม่ถูกกระทบกระเทือน

จากการลม้ละลายตามกฎหมายเยอรมนั 

 

7. ประเทศฝร่ังเศส 

 

  ฝร่ังเศสเป็นหน่ึงในประเทศดั้งเดิมของสหภาพยโุรป และอยูใ่นบงัคบัของ

ขอ้บงัคบัสหภาพยโุรป ส่งผลใหก้ารยอมรับกระบวนการต่างชาติภายในสหภาพยโุรป

เป็นไปโดยอตัโนมติั สาํหรับกระบวนการ EU รองซ่ึงมีข้ึนในฝร่ังเศส ภายหลงัการเร่ิมตน้

ของกระบวนการหลกัในประเทศอ่ืนของสหภาพยโุรป ผูจ้ดัการในการลม้ละลายจะตอ้ง

ส่ือสารและร่วมมือกนั ดงัท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั EU อยา่งไรกต็าม ฝร่ังเศสไม่ไดน้าํ 

Model Law มาปรับใชใ้นประเทศ และกฎหมายฝร่ังเศสไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ซ่ึงการยอมรับ หรือกลไกในการช่วยเหลือกระบวนการลม้ละลายในต่างชาติของประเทศ

นอกสหภาพยโุรป เช่นเดียวกบัในหลาย ๆ ประเทศ ขอ้ตกลงในเร่ืองกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

ในสัญญาท่ีทาํกนัขา้มประเทศ จะไม่ถูกนาํมาปรับใชเ้หนือผลของกฎหมายลม้ละลาย

ฝร่ังเศส ดงันั้น กฎหมายลม้ละลายฝร่ังเศส ซ่ึงไม่ไดมี้การพฒันาอยา่งเตม็ท่ีในเร่ือง 

การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา จะเป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
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  บทบญัญติัเก่ียวกบักระบวนการลม้ละลายในฝร่ังเศสมีอยูใ่นมาตรา L 610-1 ถึง  

L 610-7 ของประมวลพาณิชยฝ์ร่ังเศส ซ่ึงแกไ้ขโดย Law No. 2015-990 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบั

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2015 เช่นเดียวกบัหลาย ๆ ประเทศในยโุรป สิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาไม่ไดถู้กกล่าวถึงเป็นการเฉพาะในบทบญัญติั และสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาจะถูกปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัสัญญาอ่ืน ๆ เม่ือเกิดการลม้ละลาย 

ขอ้ยกเวน้ในเร่ืองน้ี คือ ลิขสิทธ์ิ โดยประมวลทรัพยสิ์นทางปัญญา (Code de la Propriété 

Intellectuelle) ไดก้าํหนดความคุม้ครองหลายประการสาํหรับผูส้ร้างสรรคง์านตีพิมพ ์ 

หรืองานโสตทศันวสัดุเม่ือผูตี้พิมพ ์(มาตรา L 132-15) หรือผูผ้ลิตโสตทศันวสัดุ 

(มาตรา L 132-30) ลม้ละลาย 

  กระบวนการลม้ละลายในฝร่ังเศส สาํหรับบริษทัซ่ึงกาํลงัเผชิญกบัปัญหาทาง 

การเงินมีอยู ่3 กระบวนการ กระบวนการ Safeguard (Procédure de Sauvegarde) ใชไ้ด้

สาํหรับบริษทัซ่ึงยงัไม่ลม้ละลาย โดยการยืน่คาํขอต่อศาลเพื่อเร่ิมกระบวนการ คาํตดัสิน 

ของศาลจะเร่ิมระยะเวลาในการสังเกตการณ์ ซ่ึงบริษทัจะเจรจากบัเจา้หน้ีทั้งหลาย  

ในการชาํระหน้ีซ่ึงมีอยูก่่อนยืน่คาํขอ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวางแผน Safeguard ต่อมา

จะมีการแต่งตั้งผูจ้ดัการ (Administrateur Judiciaire) เพื่อกาํกบัดูแลกระบวนการ แต่ลูกหน้ี

ยงัคงมีสิทธิบริหารกิจการต่อไป นอกจากน้ี ยงัมีกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ (Redressement 

Judiciaire) ซ่ึงสามารถใชไ้ดส้าํหรับบริษทัซ่ึงลม้ละลาย โดยจะตอ้งเร่ิมกระบวนการ ภายใน 

45 วนันบัแต่ลม้ละลาย เช่นเดียวกบัในกระบวนการ Safeguard เม่ือมีการฟ้ืนฟูกิจการกจ็ะ

เป็นการเร่ิมระยะเวลาสังเกตการณ์ 6 เดือน โดยอาจขยายระยะเวลาเพิ่มเติมไดอี้ก 6 เดือน 

และในสถานการณ์พิเศษอาจขยายเพิ่มเป็นพิเศษไดอี้ก 6 เดือน รวมเป็นระยะเวลา 18 เดือน 

วตัถุประสงคข์องระยะเวลาสังเกตการณ์น้ี คือ เพื่อสืบสวนกิจการของลูกหน้ี และใหลู้กหน้ี

เสนอวธีิปรับรูปแบบกิจการ หรือวางแผนในการขายสินทรัพยเ์พื่อดาํเนินกิจการต่อไป 

ในกรณีน้ีผูจ้ดัการจะถูกแต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือในการดาํเนินงานของบริษทั หรือเขา้

บริหารงานแทนอยา่งเป็นทางการ สาํหรับกระบวนการทั้งสองน้ี เป้าหมาย กคื็อ การเปล่ียน 

รูปแบบบริษทั คุม้ครองการดาํเนินกิจการ และลดภาระหน้ีสิน สุดทา้ยกระบวนการ

ลม้ละลายสามารถใชไ้ดก้บับริษทัท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัและไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไป 

หรือเปล่ียนรูปแบบกิจการได ้เน่ืองจากมีปัญหาเร้ือรัง ผูจ้าํหน่ายทรัพยสิ์น (Liquidator) 
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จะถูกแต่งตั้งเพื่อดาํเนินกระบวนการ และเจา้หน้ีจะไดรั้บชาํระหน้ีจากเงินท่ีไดจ้ากการขาย

กิจการและสินทรัพย ์

  การเร่ิมตน้กระบวนการ Safeguard ฟ้ืนฟูกิจการ หรือลม้ละลาย จะไม่ทาํใหเ้ป็น

การส้ินสุดของสัญญาซ่ึงกาํลงัดาํเนินอยู ่(กล่าวคือ มีผลบงัคบัอยูใ่นสันท่ีมีการยืน่ขอ

ลม้ละลาย) โดยอตัโนมติั สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาจะถือวา่เป็น

สัญญาซ่ึงกาํลงัดาํเนินอยู ่ถา้มีการจ่ายค่าใชสิ้ทธิโดยผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแก่ผูอ้นุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิเป็นประจาํ เพื่อการใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น ถา้สัญญาอนุญาตใหใ้ช้

สิทธิไดโ้อนสิทธิ และ/หรือ มีการชาํระทนัทีท่ีตกลง สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธินั้นอาจถือ

ไดว้า่ส้ินสุดลงแลว้ อยา่งไรกต็าม ทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงมีการชาํระราคากนัคร้ังเดียว 

กม็กัถูกถือวา่เป็นสัญญาซ่ึงกาํลงัดาํเนินอยู ่เน่ืองจากหนา้ท่ีต่อเน่ืองภายในสัญญานั้น 

(การดูแลรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้) กฎหมายพาณิชยไ์ดก้าํหนดไวช้ดัแจง้วา่ 

ขอ้ตกลงใหส้ัญญาส้ินสุดลงเม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงลม้ละลายนั้นบงัคบัไม่ได ้แมว้า่

ในกรณีตวัอยา่งเช่น ลูกหน้ีผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไดผ้ดิสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ

ก่อนการยืน่ลม้ละลาย โดยการไม่ชาํระค่าใชสิ้ทธิ ส่ิงท่ีตามมา คือ ผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจะ

ไม่มีอาํนาจยกเลิกสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ เน่ืองจากการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของ 

ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ไม่วา่จะมีขอ้ตกลงในสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ อยา่งไรกต็าม 

  ในกระบวนการ Safeguard และฟ้ืนฟูกิจการ ผูจ้ดัการมีสิทธิท่ีจะเลือก ยกเลิก 

หรือยอมรับสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาในระหวา่งช่วงระยะเวลา

สังเกตการณ์ ในการยกเลิกสัญญา ผูจ้ดัการจะตอ้งยืน่คาํขอต่อศาล และศาลจะตอ้งยนิยอม

ในการยกเลิกดงักล่าว ภายหลงัจากท่ีไดต้รวจสอบแลว้วา่ การยกเลิกจะรักษามูลค่าของ

กองสินทรัพยข์องลูกหน้ี และจะไม่เป็นการเส่ือมประโยชนแ์ก่เจา้หน้ีทั้งหลาย คู่สัญญา

นั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าเสียหายในทางทฤษฎี โดยจะตอ้งเรียกร้องเอากบัตวัแทนเจา้หน้ี 

คู่สัญญาซ่ึงไม่เป็นลูกหน้ีสามารถถามผูจ้ดัการอยา่งเป็นทางการไดว้า่ ลูกหน้ีจะยอมรับ

สัญญาหรือไม่ โดยผูจ้ดัการจะตอ้งตอบคาํถามดงักล่าวภายใน 1 เดือนนบัแต่การถาม 

หากไม่มีการตอบสัญญานั้นจะส้ินสุดลง หากผูจ้ดัการเลือกท่ีจะยอมรับตามสัญญาต่อไป 

กจ็ะตอ้งปฏิบติัตามสัญญาอยา่งเตม็ท่ีเน่ืองจากผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจท่ีเปล่ียนแปลงสัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมของคู่สัญญา 
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  กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการและลม้ละลาย มกัจะมีผลลพัธ์เป็นการขายโดยคาํสั่งศาล 

ซ่ึงรวมทั้งการขายทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงมีสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ หรือตวัสัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธินั้นเองดว้ย ขอ้สัญญาในสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิซ่ึงจาํกดัหรือหา้ม

การโอน (ไม่วา่โดยผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ) นั้นใชบ้งัคบัไม่ได้

ในกระบวนการลม้ละลายทุกประเภท ในกรณีของการขายทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงมีสัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิอยู ่โดยผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธินั้นยงัจะไม่ถูก

ยกเลิก โดยเม่ือศาลลม้ละลายไดส่ั้งขายกิจการ มาตรา L 642-7 กาํหนดวา่ สญัญาเช่า ขาย 

หรือบริการ ซ่ึงจาํเป็นในการดาํเนินกิจการต่อไปจะตอ้งรวมอยูด่ว้ยในการโอนนั้น 

กฎหมายฝร่ังเศสมีหลกัการท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมัน่คงว่า สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิทรัพยสิ์น

ทางปัญญาถือเป็นสัญญาหน่ึงท่ีจาํเป็นในการประกอบกิจการดว้ย แมว้า่จะมีขอ้โตแ้ยง้วา่

สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นสิทธิส่วนตวั และดงันั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บคาํยนิยอม

ในการโอนสิทธิ คาํพิพากษาไดว้างหลกัอยา่งแน่ชดัวา่ มาตรา L 642-7 ไม่แบ่งแยกระหวา่ง

สัญญาธรรมดากบัสัญญาส่วนตวั เร่ืองน้ีอาจมีปัญหาเป็นพิเศษ หากผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ช้

สิทธิโอนสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิซ่ึงมีขอ้มูลท่ีเป็นความลบัรวมอยูด่ว้ย ซ่ึงเป็นกรณีท่ี

เกิดข้ึนมาก ในกรณีของการโอนของลูกหน้ีผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ขอ้ต่อสู้ในเร่ืองลกัษณะ 

“ส่วนตวั” มีนํ้าหนกัมากข้ึน เน่ืองจากสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิมกัมีหนา้ท่ีส่วนตวั 

ซ่ึงมีความสาํคญั ซ่ึงจะสามารถปฏิบติัตามไดแ้ต่โดยผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิคนนั้นเท่านั้น 

  เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะสังเกตวา่ เม่ือมีการยืน่คาํขอใหล้ม้ละลาย กองสินทรัพย ์

(Inventory) จะถูกจดัตั้งข้ึนโดยลูกหน้ีเพื่อเป็นการคุม้กนั และเม่ือไดรั้บการร้องขอ หรือ

โดยผูข้ายทอดตลาดซ่ึงศาลกาํหนด เจา้ของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาจะตอ้งระบุ

ทรัพยสิ์นของตนโดนเฉพาะ โดยมีเอกสารอา้งอิงเพื่อทาํใหแ้น่ใจไดว้า่ทรัพยสิ์นเหล่านั้นจะ

ไม่ถูกระบุวา่เป็นของลูกหน้ี เจา้ของทรัพยสิ์นซ่ึงลูกหน้ีครอบครองจะตอ้งจะตอ้งเรียกร้อง

ความเป็นเจา้ของของตนต่อผูจ้ดัการซ่ึงศาลแต่งตั้งภายใน 3 เดือนนบัแต่การประกาศโฆษณา 

การเร่ิมตน้กระบวนการ ศาลฝร่ังเศสไดว้างหลกัวา่หนา้ท่ีในการยืน่คาํร้องเพื่อเอาทรัพยสิ์น

คืนภายในกาํหนดระยะเวลา 3 เดือนน้ี ไม่จาํกดัอยูเ่พียงแต่ทรัพยมี์รูปร่างเท่านั้น และ 

จะมีการบงัคบัอยา่งเขม้งวด ในกรณีหน่ึง ผูท้รงสิทธิบตัรร่วมซ่ึงไม่ไดร่้วมดว้ยใน

แผนการโอนสิทธิ ซ่ึงไดข้ายทอดตลาดไปตามแผน ไดม้าเรียกร้องสิทธิ ในสิทธิบตัร 
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ของตน 19 เดือนภายหลงัจากการเร่ิมตน้กระบวนการลม้ละลาย ศาลไดย้กคาํร้องเน่ืองจาก

พน้กาํหนดระยะเวลาแลว้ 

  ในเร่ืองเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ ประมวลทรัพยสิ์นทางปัญญาไดก้าํหนดชดัแจง้คุม้ครอง

สัญญาตีพิมพ ์และสัญญาผลิตโสตทศันวสัดุ โดยถา้ผูตี้พิมพห์รือผูผ้ลิตโสตทศันวสัดุเขา้สู่

กระบวนการ Safeguard หรือฟ้ืนฟูกิจการ สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งจะไม่ถูกยกเลิก ในส่วนของ

การตีพิมพ ์ถา้กิจการของผูตี้พิมพด์าํเนินต่อไป ตามมาตรา L 622-13 แห่งประมวลพาณิชย ์

หน้ีท่ีผูตี้พิมพมี์อยูต่่อผูส้ร้างสรรคจ์ะตอ้งชาํระทั้งส้ิน นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของผูผ้ลิต

โสตทศันวสัดุ จะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีทั้งหมดหากงานนั้นยงัคงมีการใชห้าประโยชน์

โดยลูกหน้ีอยู ่ผูส้ร้างสรรคอ์าจเขา้แทรกแซงกระบวนการขายสินทรัพยข์องบริษทัตีพิมพ์

ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการลม้ละลายได ้โดยการร้องขอยกเลิกสัญญาตีพิมพ ์ผูจ้าํหน่ายทรัพยสิ์น

สามารถท่ีจะขายสาํเนาผลิตภณัฑท่ี์มีอยูไ่ด ้แต่ผูส้ร้างสรรคมี์สิทธิท่ีจะซ้ือเป็นคนแรก  

ในเหตุการณ์ของการขายบริษทัผลิตโสตทศันวสัดุ งานโสตทศันวสัดุจะตอ้งแยกออกจาก

กนัในการขายแต่ละคร้ัง และผูจ้าํหน่ายจะตอ้งแจง้ผูส้ร้างสรรคแ์ต่ละคนใหท้ราบถึง 

การขายท่ีจะมีสิทธิในการซ้ือก่อน ผูส้ร้างสรรคย์งัสามารถท่ีจะยกเลิกสัญญาได ้หากไม่มี

การประกอบกิจการนานเกินกวา่ 3 เดือน หรือเม่ือบริษทัผลิตโสตทศันวสัดุไดเ้ขา้สู่

กระบวนการลม้ละลาย 

  โดยรวมแลว้ กระบวนการลม้ละลายฝร่ังเศสมีเป้าหมายในการรักษากิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจและการจา้งงานโดยการปรับเปล่ียนรูปแบบกิจการ ส่งผลใหศ้าลฝร่ังเศส 

มีแนวโนม้ท่ีจะสนบัสนุนลูกหน้ี และสนบัสนุนการปรับเปล่ียนกิจการอยา่งมีนยัสาํคญั 

ดว้ยนโยบายเหล่าน้ีจึงส่งผลต่อการตดัสินใจของศาลในเร่ืองของการยกเลิก หรือการโอน

สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

   7.1 กรณตีัวอย่างการยดึและอายดัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาคดีล้มละลาย 

ในประเทศเยอรมนั 

   มาตรา 12 สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ประชาคม ประมวลลม้ละลาย-  
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เยอรมนั (German Insolvency Code)61

1 ในขอ้บงัคบัน้ี สิทธิบตัรประชาคม เคร่ืองหมายการคา้

ประชาคม หรือสิทธิอ่ืนซ่ึงคลา้ยคลึงกนัซ่ึงกาํหนดข้ึนโดยกฎหมายแห่งประชาคม จะเขา้

มาร่วมไดแ้ต่โดยกระบวนการซ่ึงกล่าวถึงในมาตรา 3 (1) Article 18 Powers of the 

Liquidator (อาํนาจของผูช้าํระบญัชี) 

   สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอีกสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงมีผลกระทบในทางปฏิบติัต่อ 

การลม้ละลายของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (Licensor) ตามมาตรา 103 แห่งประมวลลม้ละลาย- 

เยอรมนั ผูจ้ดัการในการลม้ละลาย (Insolvency Administrator) มีสิทธิท่ีจะเลือกไม่ปฏิบติั

ตามสัญญาซ่ึงบริษทัท่ีลม้ละลายมีอยู ่รวมถึงสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิดว้ย บทบญัญติัน้ี

ไดท้าํใหเ้กิดขอ้ถกเถียงวา่ มาตราน้ีควรใชบ้งัคบักบัสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิดว้ยหรือไม่ 

และสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิควรไดรั้บความคุม้ครองจากการลม้ละลายของผูอ้นุญาตให้

ใชสิ้ทธิอยา่งไร 

   ความพยายามในทางนิติบญัญติั ในการเพิ่มบทบญัญติัเฉพาะในการประมวล-

ลม้ละลาย เก่ียวกบัเร่ืองสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไดล้ม้เหลวเม่ือไม่นานมาน้ี อยา่งไรกต็าม 

คาํพิพากษาฎีกา (Case Law) ในปัจจุบนัไดแ้สดงวา่ มีการเพิ่มการคุม้ครองใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บ

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ แมจ้ะไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีชดัเจนกต็าม 

   คาํพิพากษาซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในบริบทน้ี คือ คดี Infineon v. Michael Jaffé 

ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการในการลม้ละลายของ Qimonda ณ ศาลสูงทอ้งถ่ินมิวนิค (Higher Regional 

Court Munich) (Docket 6 U 541/12) คดีน้ีไดถึ้งท่ีสุดเม่ือไม่นานมาน้ี ศาลไดพ้ิพากษาวา่

ในสถานการณ์ท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างไดช้าํระหน้ีซ่ึงเกิดจากสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

(สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิบตัรแลกเปล่ียนร่วมกนั (Patent Cross-License Agreements)) 

เตม็จาํนวนแลว้ ผูจ้ดัการในการลม้ละลายไม่มีสิทธิเลือกไม่ปฏิบติัตามสัญญา และสัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิสามารถใชบ้งัคบัยนัผูจ้ดัการในการลม้ละลายได ้ศาลยงัตดัสินอีกวา่

                                                 
1German Insolvency Code, Article 12 Community Patents and Trade Marks for 

the Purposes of this Regulation, a Community Patent, a Community Trade Mark or 

any other Similar right Established by Community Law may be Included only in the 

Proceedings Referred to in Article 3 (1). 
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การชาํระหน้ีเตม็จาํนวนจะถือวา่เกิดข้ึนเม่ือ สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไดอ้นุญาตใหใ้ช้

โดยจะไม่มีการเพิกถอน (Irrevocably) และไม่มีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุด (Without a Time 

Limit) โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่จาํตอ้งจ่ายค่าใชสิ้ทธิ (Royalties) อีก เช่น เพราะสัญญาอนุญาต 

ใหใ้ชสิ้ทธิไดจ่้ายเตม็จาํนวนแต่แรก (Fully Paid-up License) หรือสัญญาอนุญาตใหใ้ช้

สิทธิบตัรแลกเปล่ียนร่วมกนัซ่ึงไม่มีค่าใชสิ้ทธิ (Royalty-Free Cross-License) 

   พฒันาการเม่ือไม่นานมาน้ีอีกประการหน่ึงท่ีมีความสาํคญั เก่ียวเน่ืองกบัคดี

ความสิทธิบตัรซ่ึงจาํเป็นในการปฏิบติัตามมาตรฐาน (Standard-Essential Patents--SEPs) 

(กล่าวคือ สิทธิบตัรการประดิษฐซ่ึ์งจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติัตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะสามารถนาํออกขายในตลาดได)้ กล่าวโดยเฉพาะ คือ พฒันาการใน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี ไดมี้ปริมาณคดีความเก่ียวกบั SEPs เพิ่มข้ึน

จาํนวนมา พฒันาการท่ีเป็นจุดเปล่ียน (Landmark) คือ การยอมรับขอ้ต่อสู้ของ Frand 

เก่ียวเน่ืองกบัมาตรการบงัคบัใชสิ้ทธิ (Compulsory License) ของศาลยติุธรรมสหรัฐ 

(Federal Court of Justice) ในคาํพพิากษามาตรฐานทะเบียนส้ม (Orange-Book Standard 

Decision) (NJW-RR 2009, 1047) เง่ือนไขซ่ึงไดมี้การกาํหนดในคาํพิพากษามาตรฐาน

ทะเบียนส้ม  

   ปัจจุบนัไดเ้กิดขอ้สงสัยข้ึนอีก หลงัจากไดมี้คาํพิพากษาศาลทอ้งถ่ินดึสเซิล-

ดอร์ฟ (Düsseldorf Regional Court) เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 2013 ในคดี Huawei v. ZTE 

(Docket 4b O 104/12) ส่งปัญหาเร่ืองการเยยีวยาเจา้ของ SEPs ไปยงัศาลยติุธรรมสหภาพ-

ยโุรป (Court of Justice of the European Union--CJEU) การส่งปัญหาน้ีถูกมองวา่เป็น

ปฏิกิริยาต่อการแถลงข่าว (Press Release) ของคณะกรรมาธิการยโุรป (European 

Commission) เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม ค.ศ. 2012 เก่ียวกบักระบวนการต่อตา้นการผกูขาด 

ซ่ึงไดด้าํเนินการกบั Samsung ในขอ้กล่าวหาวา่ มีการใชอ้าํนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ 

(Abuse of Market Dominance) โดยการอา้งเอา SEPs ข้ึนเพื่อต่อสู้กบั Apple ใน 

คาํแถลงการณ์คดัคา้นของคณะกรรมาธิการยโุรป กล่าววา่ การอา้งเอา SEPs อาจเป็น 

การฝ่าฝืนกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในกรณีท่ีจาํเลย “ยนิดีท่ีจะเจรจา (Willing to 

Negotiate)” เพื่อใหไ้ดรั้บสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 
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   ศาลทอ้งถ่ินในคดีน้ีไดส่้งปัญหา 5 ปัญหาไปยงั CJEU โดยเฉพาะ คือ ตอ้งการ

ความแน่ชดัวา่ มาตรฐานท่ีเขม้งวดซ่ึงใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัสาํหรับขอ้เสนอ Frand ของจาํเลย 

ตามท่ีไดว้างหลกัไวใ้นมาตรฐานทะเบียนส้มน้ียงัใชไ้ดห้รือไม่ ปัญหาแรกและปัญหาหลกั 

คือ จะเป็นการเพียงพอสาํหรับจาํเลยหรือไม่ ท่ีจะแสดงวา่ ตนเอง “ยนิดีท่ีจะเจรจา” หรือ

จาํเลยจะตอ้งทาํคาํเสนอ สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิท่ีมีผลผกูพนั (Binding License Offer) 

ไปยงัผูท้รงสิทธิบตัร (ดงัท่ีไดมี้การวางหลกัไวใ้นคาํพิพากษามาตรฐานทะเบียนส้ม) 

ปัญหาอ่ืน ๆ นั้นเก่ียวเน่ืองกบัเง่ือนไขท่ีตอ้งมีการเจรจา  

   ในส้ินปี ค.ศ. 2014 อยัการสูงสุดจะเสนอความเห็น ซ่ึง CJEU จะใชใ้นการมี 

คาํพิพากษา คาํพพิากษาน้ีจะเก่ียวขอ้งอยา่งมากบัคดีละเมิดสิทธิ ซ่ึงอา้ง SEPs โดย 

คาํพิพากษาคาดวา่จะออกมาในปี ค.ศ. 201562

1 

   พฒันาการท่ีมีความสาํคญัเม่ือไม่นานมาน้ีเก่ียวเน่ืองกบั ความคุม้ครองของ  

ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิช่วง (Sub-Licensees) ในสถานการณ์ท่ีสัญญาอนุญาตใหใ้ช้

สิทธิหลกัหมดอาย ุในคดี Take Five (GRUR 2012, 914) และ M2Trade (GRUR 2012, 916) 

ศาลยติุธรรมสหรัฐ (Federal Court of Justice) ไดมี้คาํพิพากษาวา่ การหมดอายขุองสัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิหลกั (ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ) โดยหลกัทัว่ไปแลว้ ไม่ทาํใหส้ัญญาอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิช่วงส้ินสุดลงไปดว้ย แมว้า่ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิหลกั จะไม่ไดอ้นุญาตให ้

ผูไ้ดรั้บอนุญาตใชสิ้ทธิช่วง มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวกต็าม แต่เป็นเพียง สัญญาอนุญาตใหใ้ช้

สิทธิธรรมดาโดยมีการชาํระค่าใชสิ้ทธิ 

   คาํพิพากษาเหล่าน้ี ถูกมองวา่เป็นกา้วท่ีสาํคญั ในการเพิ่มความคุม้ครองของ 

ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ในสถานการณ์ท่ีสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ไดรั้บการกระทบ-

กระเทือนจากผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (กล่าวคือ สถานการณ์ซ่ึงสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิหลกั 

ส้ินสุดลงโดยมิใช่ความผดิของผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิช่วง) 

   สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอีกสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงมีผลกระทบในทางปฏิบติัต่อ

การลม้ละลายของผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (Licensor) ตามมาตรา 103 แห่งประมวลลม้ละลาย-

เยอรมนั ผูจ้ดัการในการลม้ละลาย (Insolvency Administrator) มีสิทธิท่ีจะเลือกไม่ปฏิบติั

                                                 
1Frand v Orange-Book-Standard Decision, op. cit. 
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ตามสัญญาซ่ึงบริษทัท่ีลม้ละลายมีอยู ่รวมถึงสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิดว้ย บทบญัญติัน้ี

ไดท้าํใหเ้กิดขอ้ถกเถียงวา่ มาตราน้ีควรใชบ้งัคบักบัสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิดว้ยหรือไม่ 

และสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิควรไดรั้บความคุม้ครองจากการลม้ละลายของผูอ้นุญาตให้

ใชสิ้ทธิอยา่งไร 

   ความพยายามในทางนิติบญัญติั ในการเพิ่มบทบญัญติัเฉพาะในการประมวล-

ลม้ละลาย เก่ียวกบัเร่ืองสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไดล้ม้เหลวเม่ือไม่นานมาน้ี อยา่งไรกต็าม 

คาํพิพากษาฎีกา (Case Law) ในปัจจุบนัไดแ้สดงวา่ มีการเพิ่มการคุม้ครองใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บ

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ แมจ้ะไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีชดัเจนกต็าม 

   คาํพิพากษาซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในบริบทน้ี คือ คดี Infineon v. Michael Jaffé 

ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการในการลม้ละลายของ Qimonda ณ ศาลสูงทอ้งถ่ินมิวนิค (Higher Regional 

Court Munich) (Docket 6 U 541/12) คดีน้ีไดถึ้งท่ีสุดเม่ือไม่นานมาน้ี ศาลไดพ้ิพากษาวา่ 

ในสถานการณ์ท่ี คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างไดช้าํระหน้ีซ่ึงเกิดจากสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

(สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิบตัรแลกเปล่ียนร่วมกนั (Patent Cross-License Agreements)) 

เตม็จาํนวนแลว้ ผูจ้ดัการในการลม้ละลายไม่มีสิทธิเลือกไม่ปฏิบติัตามสัญญา และสัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิสามารถใชบ้งัคบัยนัผูจ้ดัการในการลม้ละลายได ้ศาลยงัตดัสินอีกวา่ 

การชาํระหน้ีเตม็จาํนวนจะถือวา่เกิดข้ึนเม่ือสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไดอ้นุญาตใหใ้ช้

โดยจะไม่มีการเพิกถอน (Irrevocably) และไม่มีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุด (Without a Time 

Limit) โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่จาํตอ้งจ่ายค่าใชสิ้ทธิ (Royalties) อีก เช่น เพราะสัญญาอนุญาต 

ใหใ้ชสิ้ทธิไดจ่้ายเตม็จาํนวนแต่แรก (Fully Paid-up License) หรือสัญญาอนุญาตใหใ้ช้

สิทธิบตัรแลกเปล่ียนร่วมกนัซ่ึงไม่มีค่าใชสิ้ทธิ (Royalty-Free Cross-License) 

   กรณีโอนสิทธิจากสัญญาจา้งในทรัพยสิ์นทางปัญญา  

   คดี Applied Materials, Inc. v. Advanced Micro-Fabrication Equipment 

(Shanghai) Co. ศาลพิพากษาวา่ ขอ้ความในสัญญาจา้งแรงงานนั้นไม่อาจใชบ้งัคบัได้

เน่ืองจากเป็นการบงัคบัใชสิ้ทธิเกินขอบเขต ขอ้ความวา่ “ใหก้ารประดิษฐซ่ึ์งไดเ้ปิดเผยต่อ

บุคคลท่ีสามหรือไดก้ระทาํลงภายใน 1 ปี หลงัจากสัญญาจา้งส้ินสุดลง ใหสั้นนิษฐานวา่ 

เป็นงานท่ีไดคิ้ดคน้หรือกระทาํข้ึนตามสัญญาจา้งแรงงานน้ี” ศาลเห็นวา่ เป็นการบงัคบั

ใชสิ้ทธิเกินขอบเขตดว้ยเหตุผลดงัน้ี เหตุผลประการแรก ขอ้ความดงักล่าวไม่ไดจ้าํกดัเพียง
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ประเภทของงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความลบัของบริษทั Applied เท่านั้น หากแต่รวมถึง 

การประดิษฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตลูกจา้งของ Applied ท่ีกวา้งและไร้ขอบเขต เหตุผลประการ 

ท่ีสอง ขอ้ความดงักล่าวไม่ไดจ้าํกดัเพียงการประดิษฐ์ท่ีไดคิ้ดคน้โดยลูกจา้งระหวา่งท่ีเป็น

ลูกจา้งแต่เพียงเท่านั้น หากแต่รวมถึงการประดิษฐใ์ด ๆ ท่ีลูกจา้งไดเ้ปิดเผย ไม่วา่จะได้

คิดคน้ท่ีใด หรือเวลาใด อีกทั้งสัญญาโอนสิทธิท่ีกาํหนดใหลู้กจา้งโอนสิทธิการประดิษฐ์

ท่ีไดคิ้ดคน้ภายหลงัสัญญาจา้งแรงงานไม่อาจใชบ้งัคบัไดเ้น่ืองจากเป็นขอ้ความท่ีขดัต่อ 

Section 16600 แห่ง California Business & Profession Code ดว้ย 

 

  7.2 ลขิสิทธ์ิ 

   ลิขสิทธ์ิในเยอรมนัโดยปกตินั้น จะใหผู้ส้ร้างสรรคง์านเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

แต่หากงานอนัมีลิขสิทธ์ิไดก้ระทาํลงโดยลูกจา้งภายใตส้ัญญาจา้งแรงงาน ใหถื้อวา่นายจา้ง

เป็นผูส้ร้างสรรคง์านและเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนั้น ๆ (ซ่ึงแตกต่างจากประเทศไทย) 

ดงันั้น ขอบเขตของการจา้งงานสัญญาจา้งแรงงานจึงเป็นส่ิงสาํคญัและเป็นหลกัฐานท่ีจะ

แสดงใหเ้ห็นวา่ งานดงักล่าวนั้น ใครเป็นผูส้ร้างสรรคแ์ละเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิตามสัญญา

จา้งแรงงาน ดงัจะเห็นไดจ้ากคดี Martha Graham Sch. & Dance Found., Inc. v. Martha 

Graham Ctr. Of Contemporary Dance, Inc.  

   ซ่ึง Martha Graham เป็นผูอ้อกแบบท่าเตน้และเป็นลูกจา้งเตม็เวลา โดยทาง

คณะกรรมการบริษทัตอ้งการให ้Graham ออกแบบท่าเตน้ใหม่ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป

ไดต้ามตารางเวลาทาํงาน ซ่ึง Graham ไม่ไดเ้ป็นนกัออกแบบท่าเตน้ใหก้บัผูอ่ื้น ทั้งไม่ไดรั้บ

ค่าแห่งลิขสิทธ์ิใด ๆ จากการออกแบบท่าเตน้ดงักล่าว Graham ไดรั้บเพียงเงินเดือนและ

สวสัดิการท่ีลูกจา้งพึงไดรั้บ ศาลพิพากษาว่า การออกแบบท่าเตน้ของ Graham ภายใต้

สัญญาจา้งแรงงานดงักล่าวนั้นเป็นงานตามสัญญาจา้งแรงงานซ่ึงตกเป็นของนายจา้ง 

 

  7.3 สิทธิบัตร 

   คดี Preston v. Marathon Oil Co., นั้น สัญญาจา้งแรงงานไดใ้หค้าํนิยามคาํวา่ 

“ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property)” ไวว้า่ “ส่ิงประดิษฐ ์การคน้พบ การพฒันา 

วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบ ความคิด หรือ
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งานอ่ืน ๆ ทุกชนิด ท่ีไดก้ระทาํโดยลูกจา้งภายใตส้ัญญาจา้งแรงงาน” ศาลพิพากษาวา่ 

จากคาํนิยามดงักล่าว เม่ือลูกจา้งประดิษฐร์ะบบการคดักรองแก๊สมีเทนไม่ไดก้ระทาํลง

ก่อนสัญญาจา้งแรงงาน การประดิษฐด์งักล่าวจึงตกเป็นของนายจา้ง 

   คดี Brown v. Alcatel USA, Inc. นั้น ศาลพิพากษาว่านิยามคาํวา่ “ส่ิงประดิษฐ ์

(Invention)” รวมถึงความคิด สัญญาจา้งแรงงานกาํหนดใหลู้กจา้งแจง้แก่นายจา้งถึง 

การคน้พบหรือการประดิษฐท่ี์ลูกจา้งไดก้ระทาํข้ึนอนัเก่ียวขอ้งกบักิจการของนายจา้ง 

ลูกจา้งโตแ้ยง้ว่าความคิดดงักล่าวของเขาท่ีช่ือ “Solution” นั้น ยงัไม่ไดพ้ฒันาถึงขนาด 

ท่ีจะเป็นส่ิงประดิษฐ ์เขายงัไม่ไดใ้ส่รายละเอียดเก่ียวกบัการทาํงานและยงัไม่ไดท้าํเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ศาลยกขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ ความคิด ไม่จาํตอ้งเป็นความคิด

ท่ีออกมาเป็นรูปเป็นร่างแลว้แต่อยา่งใด 

 

  7.4 ความเคลือบคลมุของสัญญาการโอนสิทธิ 

   คดี SiRF Tech., Inc. v. Int’l Trade Comm’n, นั้น ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการประดิษฐ์

ของลูกจา้งใหง้านประดิษฐข์องลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นประโยชนต่์อกิจการของนายจา้ง

ตกเป็นของนายจา้ง ศาลพิพากษาวา่ ขอ้ความตามสัญญานั้นเคลือบคลุมโดยสภาพจาํเป็น

จะตอ้งมีหลกัฐานอ่ืน ๆ มาประกอบการตีความดงักล่าว หลกัฐานอ่ืน ๆ นั้นอาจรวมถึง

สภาพแห่งกิจการของนายจา้งและงานของลูกจา้ง หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ส่ิงใดถือเป็น

ส่ิงประดิษฐต์ามขอ้ตกลงดงักล่าวนั้น 

   คดี DDB Techs., LLC. v. MLB Advanced Media, LP นั้น สัญญาจา้งแรงงาน

กาํหนดใหก้ารประดิษฐข์องลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของนายจา้งเป็นของนายจา้ง  

ศาลพิพากษาวา่ขอ้ความดงักล่าวเคลือบคลุม และจาํเป็นจะตอ้งมีหลกัฐานอ่ืน ๆ มาประกอบ 

การตีความดงักล่าว หลกัฐานอ่ืน ๆ นั้น อาจประกอบดว้ย ลกัษณะกิจการของนายจา้ง 

และงานของลูกจา้ง 

   คดี Odyssey Wireless, Inc. v. Apple Inc. นั้น ขอ้ตกลงเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและการรักษาความลบัขอ้มูลไดก้าํหนดใหสิ้ทธิต่าง ๆ ของลูกจา้ง “ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หรือเกิดจากกิจการของนายจา้ง” ตกเป็นของนายจา้ง ศาลพิพากษาวา่ ขอ้ความดงักล่าว

เคลือบคลุม 
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   คดี Motorola, Inc. v. Lemko Corp., นั้น สัญญาจา้งแรงงานมีขอ้ตกลงให ้

การประดิษฐข์องลูกจา้ง “ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหรือคาดวา่เก่ียวขอ้งกบักิจการของนายจา้ง  

เกิดจากงานท่ีทาํใหน้ายจา้ง” ตกเป็นของนายจา้ง ศาลพิพากษาวา่ ขอ้ความดงักล่าว 

เคลือบคลุม และจาํเป็นตอ้งมีหลกัฐานอ่ืนประกอบ แต่คาํวา่ “ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม 

หรือความคิดท่ีไดพ้ฒันาในระหวา่งการจา้งแรงงาน” นั้น ไม่ถือวา่เคลือบคลุม 

   จากคดีดงักล่าวขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นว่า คาํวา่ “ท่ีเก่ียวขอ้งกบั (Related to)” นั้นทาํให้

ขอ้ความในสัญญาเคลือบคลุม 

 

ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา  

5 ประเทศ 

 

เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 5 ประเทศ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา   

 คดีแพง่ทัว่ไป คดีลม้ละลาย 

ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินการ

บงัคบัคดี 

ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver) ทรัสตี (Trustee) ท่ีไดรั้บ 

การรับรองคุณสมบติัจาก

สาํนกังานทรัสตีแห่งประเทศ-

สหรัฐอเมริกา (United States 

Trustee) 

วธีิการนํายดึหรืออายดั 

1) ลิขสิทธ์ิ (รวมถึงแบบแผนผงั

ของวงจรรวม) 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (รวมถึง

ช่ือทางการคา้ และส่ิงบ่งช้ี

ทางภูมิศาสตร์) 

ศาลแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยใ์ห ้

ทาํหนา้ท่ีเสมือนเป็นเจา้พนกังาน 

ของศาล แลว้ออกคาํสั่งใหลู้กหน้ี 

โอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

แก่ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์โดยควรแจง้ 

ถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

ศาลแต่งตั้งทรัสตี เพื่อควบคุม 

จดัการดูแลทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ของลูกหน้ี ซ่ึงควรแจง้ต่อ 

สาํนกังานทะเบียนลิขสิทธ์ิหรือ 

สาํนกังานทะเบียนสิทธิบตัร 

และเคร่ืองหมายการคา้วา่ลูกหน้ี 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

 

เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 5 ประเทศ 

 ต่อสํานกังานทะเบียนลิขสิทธ์ิ 

หรือสาํนกังานทะเบียนสิทธิบตัร

และเคร่ืองหมายการคา้ 

หมดอาํนาจในการจดัการ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าว 

อีกต่อไป 

วธีิการประเมินมูลค่า   

1) ลิขสิทธ์ิ ส่วนใหญ่จะใชว้ธีิการประเมิน

มูลค่าแบบผสมผสาน ซ่ึงตั้งอยู่

บนหลกัของการประเมินมูลค่า

พื้นฐาน 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

1) วธีิการประเมินจากราคาตลาด 

(Market Based Methods) 

2) วธีิการประเมินจากตน้ทุน 

(Cost-Based Methods) 

3) วธีิการประเมินจากรายได ้

(Income-Based Methods) 

ใชว้ธีิการประเมินเช่นเดียวกนั

กบัคดีแพง่ทัว่ไป เพียงแต่

มูลค่าอาจจะลดตํ่าลงมา 

2) สิทธิบตัร (รวมถึงแบบ

แผนผงัของวงจรรวม) 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (รวมถึง

ช่ือทางการคา้) 

 

วธีิการขาย 

1) ลิขสิทธ์ิ (รวมถึงแบบแผนผงั

ของวงจรรวม) 

2) สิทธิบตัร (รวมถึงแบบ

แผนผงัของวงจรรวม) 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (รวมถึง

ช่ือทางการคา้) 

  

  

ผูพ้ิทกัษท์รัพยน์าํทรัพยสิ์น 

ทางปัญญาออกขายภายใต ้

การควบคุมและกาํกบัดูแลจาก

ศาล มิไดใ้ชห้ลกัเกณฑห์รือ

ขั้นตอนการขายตามกฎหมาย

ดงัเช่นทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน 

โดยอาจจะทาํตามขอ้ตกลง

ระหวา่งเจา้หน้ีและลูกหน้ี หรือ 

นาํออกขายทอดตลาดตามปกติ

ก็ได ้

1) ทรัสตีทาํตามขอ้ตกลง

ระหวา่งเจา้หน้ีและลูกหน้ี 

โดยไม่จาํตอ้งออกขาย

ทอดตลาดก็ได ้

2) ทรัสตีนาํทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาออกขายทอดตลาด

ตามปกติ (ไม่นิยมใชก้บั

ความลบัทางการคา้) 

3) ทรัสตีขายทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาภายใตม้าตรา 363  
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

 

เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 5 ประเทศ 

   หรือท่ีเรียกวา่ Stalking 

Horse Agreement (ไม่นิยม

ใชก้บัความลบัทางการคา้) 

สหราชอาณาจักร   

 คดีแพง่ทัว่ไป คดีลม้ละลาย 

ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ี 

ดาํเนินการบงัคบัคดี 

ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver) กรณีบุคคลธรรมดา 

1) ทรัสตี (Trustee) กรณี 

นิติบุคคล  

2) ผูช้าํระบญัชี (Liquidator) 

ซ่ึงอาจเป็นเจา้พนกังาน-

พิทกัษท์รัพย ์(Official 

Receiver) หรือผูด้าํเนิน 

การจดัการทรัพยสิ์น 

(Insolvency Practitioner) 

แลว้แต่กรณี 

วธีิการนํายดึหรืออายดั 

1) ลิขสิทธ์ิ 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (รวมถึง 

ช่ือทางการคา้) 

ศาลแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพยใ์ห้ทาํ

หนา้ท่ีเสมือนเป็นเจา้พนกังาน

ของศาล แลว้ออกคาํสั่งให้

ลูกหน้ีโอนสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาแก่ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์ 

หากเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ท่ีไม่มีทะเบียน อยา่งลิขสิทธ์ิ 

ความลบัทางการคา้ สามารถ 

ทาํสัญญาโอนสิทธิจากลูกหน้ี

ไดท้นัที แต่หากเป็นทรัพยสิ์น

ทางปัญญาท่ีมีทะเบียน  

ศาลแต่งตั้งทรัสตี หรือผูช้าํระ

บญัชี เพื่อควบคุมจดัการดูแล

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ี 

หากเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีมีทะเบียน ตอ้งแจง้หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเปล่ียนช่ือทาง

ทะเบียนดว้ย โดยเฉพาะต่อ 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(UKIPO) วา่ลูกหน้ีหมดอาํนาจ

ในการจดัการทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาดงักล่าวอีกต่อไป 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

 

เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 5 ประเทศ 

 ตอ้งแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อเปล่ียนช่ือทางทะเบียนดว้ย 

โดยเฉพาะต่อกรมทรัพยสิ์น-

ทางปัญญา (UKIPO) ในกรณี 

ท่ีเป็นเคร่ืองหมายการคา้  

และช่ือทางการคา้ควรแจง้ต่อ 

Companies House ดว้ย 

 

วธีิการประเมินมูลค่า 

1) ลิขสิทธ์ิ ส่วนใหญ่จะใชว้ธีิการประเมิน

มูลค่าแบบผสมผสาน ซ่ึงตั้งอยู่

บนหลกัของการประเมินมูลค่า

พื้นฐาน 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

1) วธีิการประเมินจากราคาตลาด 

(Market Based Methods) 

2) วธีิการประเมินจากตน้ทุน 

(Cost-Based Methods) 

3) วธีิการประเมินจากรายได ้

(Income-Based Methods) 

ใชว้ธีิการประเมินเช่นเดียว 

กนักบัคดีแพง่ทัว่ไป เพียงแต่

มูลค่าอาจจะลดตํ่าลงมา 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (รวมถึง 

ช่ือทางการคา้) 

 

วธีิการขาย 

1) ลิขสิทธ์ิ 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (รวมถึง 

ช่ือทางการคา้) 

ผูพ้ิทกัษท์รัพยน์าํทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาออกขายภายใตก้ารควบคุม

และกาํกบัดูแลจากศาล มิได ้

ใชห้ลกัเกณฑห์รือขั้นตอน 

การขายตามกฎหมายดงัเช่น

ทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน โดยอาจ 

1) การทาํสญัญาซ้ือขาย  

2) การประมูลขายทอดตลาด 

3) การประมูลแบบปิดราคา 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

 

เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 5 ประเทศ 

 จะทาํตามขอ้ตกลงระหวา่งเจา้หน้ี

และลูกหน้ี หรือนาํออกขาย

ทอดตลาดตามปกติก็ได ้

 

ประเทศสวเีดน 

 คดีแพง่ทัว่ไป คดีลม้ละลาย 

ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ี 

ดาํเนินการบงัคบัคดี 

Kronofogdemyndigheten 

 

Kronofogden 

Bankruptcy Act (1987: 672) 

Konkurslag (1987: 672)  

วธีิการนํายดึหรืออายดั 

1) ลิขสิทธ์ิ 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ 

(รวมถึง ช่ือทางการคา้) 

4) ความลบัทางการคา้ 

5) แบบแผนผงัของวงจร

รวม 

6) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

ศาลแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพย ์ให้ทาํ

หนา้ท่ีเสมือนเป็นเจา้พนกังาน

ของศาล แลว้ออกคาํสั่งใหลู้กหน้ี

โอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา

แก่ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์หากเป็น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่มี

ทะเบียน อยา่งลิขสิทธ์ิ ความลบั

ทางการคา้ สามารถทาํสญัญา

โอนสิทธิจากลูกหน้ีไดท้นัที  

แต่หากเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีมีทะเบียน ตอ้งแจง้หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเปล่ียนช่ือทาง 

ทะเบียนดว้ย โดยเฉพาะต่อสาํนกั-

สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ 

The Swedish Patent and 

Registration Office (PRV) 

Kronofogdemyndigheten 

ควบคุมจดัการดูแลทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของลูกหน้ี หากเป็น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีทะเบียน 

ตอ้งแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อเปล่ียนช่ือทางทะเบียนดว้ย 

โดยเฉพาะต่อ 

1) The Swedish Patent and 

Registration Office (PRV)  

2) European Patent Office 

(EPO) 

3) European Union Intellectual 

Property Office (EUIPO) 

วา่ลูกหน้ีหมดอาํนาจในการจดั 

การทรัพยสิ์นทางปัญญา

ดงักล่าวอีกต่อไป 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

 

เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 5 ประเทศ 

 (Design Protection) และองคก์ร

ของสหภาพยโุรปท่ีดูแลเร่ือง

สิทธิบตัร คือ European Patent 

Office (EPO) และ European 

Union Intellectual Property 

Office (EUIPO) ในกรณีท่ีเป็น

เคร่ืองหมายการคา้ และช่ือทาง 

การคา้ควรแจง้ต่อ Bolagsverket 

ดว้ย 

 

วธีิการประเมินมูลค่า 

1) ลิขสิทธ์ิ 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ 

(รวมถึงช่ือทางการคา้) 

ส่วนใหญ่จะใชว้ธีิการประเมิน

มูลค่าแบบผสมผสาน ซ่ึงตั้งอยู่

บนหลกัของการประเมินมูลค่า

พื้นฐาน 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

ใชว้ธีิการประเมินเช่นเดียวกนั

กบัคดีแพง่ทัว่ไป เพียงแต่มูลค่า

อาจจะลดตํ่าลงมา 

4) ความลบัทางการคา้ 

5) แบบแผนผงัของวงจร

รวม 

6) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

1) วธีิการประเมินจากราคาตลาด 

(Market Based Methods) 

2) วธีิการประเมินจากตน้ทุน 

(Cost-Based Methods) 

3) วธีิการประเมินจากรายได ้

(Income-Based Methods) 

 

วธีิการขาย 

1) ลิขสิทธ์ิ 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ 

(รวมถึงช่ือทางการคา้) 

ผูพ้ิทกัษท์รัพยน์าํทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาออกขายภายใตก้ารควบคุม

และกาํกบัดูแลจากศาล มิไดใ้ช ้

1) การทาํสญัญาซ้ือขาย  

2) การประมูลขายทอดตลาด 

3) การประมูลแบบปิดราคา 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

 

เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 5 ประเทศ 

4) ความลบัทางการคา้ 

5) แบบแผนผงัของวงจร

รวม 

6) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

หลกัเกณฑ์หรือขั้นตอน 

การขายตามกฎหมายดงัเช่น

ทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน โดยอาจ 

จะทาํตามขอ้ตกลงระหวา่ง

เจา้หน้ีและลูกหน้ี หรือนาํออก

ขายทอดตลาดตามปกติก็ได ้

 

ประเทศฝร่ังเศส 

 คดีแพง่ทัว่ไป คดีลม้ละลาย 

ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินการ

บงัคบัคดี 

หน่วยงานบงัคบัคดี (Huissier 

de Justice) 

กระบวนการก่อนลม้ละลายและ

กระบวนการลม้ละลาย 5 รูปแบบ 

แบ่งไดเ้ป็นกระบวน การซ่ึงศาลให้

การช่วยเหลือ และกระบวนการ 

ซ่ึงศาลควบคุม 

1) Mandat ad Hoc คือ กระบวนการ

ก่อนลม้ละลายซ่ึงศาลให ้

การช่วยเหลือโดยลูกหน้ีอาจขอ 

ใหศ้าลตั้ง Mandataire ad Hoc 

เป็นผูด้าํเนินการช่วยเหลือ 

และดูแล 

2) Sauvegarde คือ กระบวนการ

ลม้ละลาย ซ่ึงศาลควบคุม  

โดยลูกหน้ีซ่ึงยงัไม่มีหน้ีสิน 

ลน้พน้ตวั (Cessation de 

Paiement) แต่กาํลงัเผชิญปัญหา

ทางการเงินซ่ึงไม่อาจแกไ้ขได้

ดาํเนินการฟ้ืนฟูกิจการก่อน

ลม้ละลาย 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

 

เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 5 ประเทศ 

  3) Sauvegarde Financière 

Accélérée คือ กระบวนการ 

Sauvegarde รูปแบบเฉพาะ

สาํหรับกิจการขนาดใหญ่ 

  4) Redressement Judiciaire คือ 

กระบวนการลม้ละลาย ซ่ึง

ศาลควบคุม สาํหรับลูกหน้ี 

ซ่ึงมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 

โดยจะเร่ิมตน้เม่ือเจา้หน้ี

หรือพนกังานอยัการร้องขอ 

5) Judicial Liquidation คือ 

กระบวนการลม้ละลาย 

ซ่ึงศาลควบคุม 

วธีิการนํายดึหรืออายดั 

1) ลิขสิทธ์ิ 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (รวมถึง 

ช่ือทางการคา้) 

เจา้ของลิขสิทธ์ิถูกยดึ ศาลอาจ

สั่งใหจ่้ายเงินจาํนวนหน่ึง 

หรือเงินส่วนหน่ึง แก่เจา้ของ

ลิขสิทธ์ิเพื่อเป็นเบ้ียยงัชีพได้

สิทธิบตัรจะกระทาํโดย 

เจา้พนกังานบงัคบัคดี (Huissier 

de Justice) หรือเจา้พนกังาน 

การคลงั (Huissier des Finances 

Publiques) ศาลมีหนา้ท่ี

ตรวจสอบการความสมบูรณ์

ของหน้ี ยนืยนัความสมบูรณ์

ของการยดึ สั่งขายทอดตลาด 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

 

เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 5 ประเทศ 

 สิทธิบตัร และจดัการขาย

สิทธิบตัรนั้น ซ่ึงวธีิการบงัคบั

คดีสิทธิบตัรน้ีสืบคน้ไดจ้าก

เวบ็ไซตข์องหน่วยงานทาง 

การคลงัและภาษี 

 

วธีิการประเมินมูลค่า 

1) ลิขสิทธ์ิ 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (รวมถึง 

ช่ือทางการคา้) 

3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

วธีิการเทียบจากราคาตลาด 

(Axées sur le Marché) วธีิการ

คิดจากค่าใชจ่้าย (Fondées sur 

les Coûts) และวธีิการประเมิน

จากความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจ

ในอนาคต (Reposant sur des 

Evaluations D’avantages 

Economiques Passés ou 

Futurs) 

ใชว้ธีิการประเมินเช่นเดียวกนั

กบัคดีแพง่ทัว่ไป เพียงแต่

มูลค่าอาจจะลดตํ่าลงมา 

วธีิการขาย 

1) ลิขสิทธ์ิ 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (รวมถึง 

ช่ือทางการคา้) 

การนาํทรัพยสิ์นทางปัญญา

ออกขายภายใตก้ารควบคุม

และกาํกบัดูแลจากศาล มิได ้

ใชห้ลกัเกณฑห์รือขั้นตอน 

การขายตามกฎหมายดงัเช่น 

ทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน โดยอาจ 

จะทาํตามขอ้ตกลงระหวา่ง

เจา้หน้ีและลูกหน้ี หรือนาํออก

ขายทอดตลาดตามปกติก็ได ้

1) การทาํสญัญาซ้ือขาย  

2) การประมูลขายทอดตลาด 

3) การประมูลแบบปิดราคา 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

 

เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 5 ประเทศ 

ประเทศเยอรมัน 

 คดีแพง่ทัว่ไป คดีลม้ละลาย 

ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ี 

ดาํเนินการบงัคบัคดี 

พนกังานบงัคบัคดี 

“Gerichtsvollzieher” (Bailiff)  

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการใช้

สิทธิบงัคบัคดี 

“Vollstreckungsklausel” 

ศาลมีอาํนาจโอนกรรมสิทธ์ิ 

และสิทธ์ิต่าง ๆ ใหผู้ช้าํระ

บญัชี เป็นผูด้าํเนินการ 

ชาํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ี  

 

วธีิการนํายดึหรืออายดั 

1) ลิขสิทธ์ิ 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ 

(รวมถึงช่ือทางการคา้) 

4) ความลบัทางการคา้ 

5) แบบแผนผงัของวงจรรวม 

6) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

คดีลิขสิทธ์ิ จะดูท่ีสัญญา 

การอนุญาตให้ใชสิ้ทธิโดยพิจาณา 

จากอายกุารคุม้ครองของผูรั้บ

อนุญาตหรือสัญญาแบ่งสิทธิ 

(Sub-Licensees) สัญญาอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิ (Licence Contracts) 

โดยใหอ้าํนาจเจา้พนกังาน 

ในการบงัคบัคดีเป็นผูเ้ลือกบงัคบั

ระหวา่งผูอ้นุญาต (Licensor) 

และผูข้ออนุญาต (Licensee) 

 

วธีิการประเมินมูลค่า 

1) ลิขสิทธ์ิ 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (รวมถึง 

ช่ือทางการคา้) 

4) ความลบัทางการคา้ 

5) แบบแผนผงัของวงจรรวม 

6) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

1) Cost Approach มูลค่าของ 

ส่ิงหน่ึง  =  ตน้ทุนในการหา 

ส่ิงอ่ืนท่ีเทียบเคียงไดม้าทดแทน 

วธีิการ ก็คือ เร่ิมท่ีการประมาณ

การตน้ทุนในราคาทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา ราคาปัจจุบนั แลว้หกัลบ

ดว้ยค่าเส่ือม (ถา้มี) บวกดว้ย  

ใชว้ธีิการประเมินเช่นเดียว 

กนักบัคดีแพง่ทัว่ไป เพียงแต่

มูลค่าอาจจะลดตํ่าลงมา 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

 

เปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัคดีการโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 5 ประเทศ 

  มูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา ก็จะไดมู้ลค่าของ

ทรัพยสิ์นนั้น  

2) Yield Approach เป็นวิธีคิด

ค่าตอบแทนใหพ้นกังานท่ีคิด

ประดิษฐ ์ไดรั้บสิทธิบตัรใหแ้ก่

นายจา้ง  

3) NPV (Income-Based Methods) 

 

วธีิการขาย 

1) ลิขสิทธ์ิ 

2) สิทธิบตัร 

3) เคร่ืองหมายการคา้ (รวมถึง 

ช่ือทางการคา้) 

4) ความลบัทางการคา้ 

5) แบบแผนผงัของวงจรรวม 

6) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

ผูพ้ิทกัษท์รัพยน์าํทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาออกขายภายใตก้ารควบคุม

และกาํกบัดูแลจากศาล มิไดใ้ช้

หลกัเกณฑห์รือขั้นตอนการขาย

ตามกฎหมายดงัเช่นทรัพยสิ์น

ประเภทอ่ืน โดยอาจจะทาํตาม

ขอ้ตกลงระหวา่งเจา้หน้ีและลูกหน้ี 

หรือนาํออกขายทอดตลาด

ตามปกติก็ได ้

1) การทาํสญัญาซ้ือขาย  

2) การประมูลขายทอดตลาด 

3) การประมูลแบบปิดราคา 

 

  7.5 ความเป็นไปได้ในการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย 

   การบงัคบัคดีในไทยนั้น เจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นผูท้าํหนา้ท่ียดึทรัพยสิ์นใน

คดีแพ่ง โดยอาศยัอาํนาจในส่วนท่ี 3 การยดึทรัพยสิ์นของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา-

ความแพ่ง ซ่ึงในปัจจุบนัไดถู้กแกไ้ขโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย-

วธีิพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2560 ไปค่อนขา้งมาก อนัเป็นแกไ้ขปรับปรุงให้

รองรับการบงัคบัคดีกบัสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ไดอ้ยา่งทรัพยสิ์นทางปัญญา ในการแกไ้ข

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งดงักล่าวมีนยัสาํคญัท่ีตอ้งพิจารณา เน่ืองจากถอ้ยคาํ
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ตามกฎหมายท่ีใชก้บัการยดึทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไดถู้กนาํมาปรับใชแ้ก่กรณีของทรัพยสิ์น

ทางปัญญาดว้ย 

   โดยท่ีมาตรา 303 เป็นการอายดัสังหาริมทรัพย ์(ส่ิงของ) มาตรา 304 เป็นการยดึ

เรือ แพ สัตวพ์าหนะ (สังหาริมทรัพยพ์ิเศษ) มาตรา 305 เป็นการยดึหลกัทรัพย ์มาตรา 306 

เป็นการยดึตัว๋เงินหรือตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้มาตรา 307 เป็นการยดึหุน้แบบจาํกดั 

ความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจาํกดัหรือบริษทัจาํกดั จนมาถึงมาตรา 308 ท่ีเป็นการยดึ

สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ หรือสิทธิอยา่งอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั (ทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีมีทะเบียนแลว้) และมาตรา 309 ท่ีเป็นการยดึสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ท่ียงัไม่ได ้

จดทะเบียน สิทธิขอรับสิทธิบตัร หรือสิทธิอยา่งอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั (สิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาท่ีไม่มีทะเบียน) 

   ประการสาํคญั คือ เม่ือสังเกตวรรคสองของมาตรา 30563

1 กจ็ะพบวา่ ไดมี้ 

การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกรณีไม่สามารถแจง้การยดึแก่บุคคลแบบทัว่ไปได ้ 

ซ่ึงการบญัญติักฎหมายในลกัษณะดงักล่าวไดถู้กนาํมาใชแ้ก่กรณีของทรัพยสิ์นทางปัญญา

ดว้ย ตามท่ีปรากฏอยูใ่นความตอนทา้ยในวรรคแรกของมาตรา 30864

2 และความตอนทา้ย

                                                 
1วรรคสองของมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง ไดบ้ญัญติั

ไวว้า่ “ในกรณีท่ีไม่สามารถแจง้บุคคลตามวรรคหน่ึงไดใ้หปิ้ดประกาศแจง้รายการและ

จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ยดึไวใ้นท่ีแลเห็นไดง่้าย ณ ภูมิลาํเนาหรือสาํนกัทาํการงานของบุคคล

เช่นวา่นั้นหรือแจง้โดยวธีิอ่ืนใดตามท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีเห็นสมควรและใหมี้ผลใชไ้ด้

นบัแต่เวลาท่ีประกาศนั้นไดปิ้ดไวห้รือการแจง้โดยวธีิอ่ืนใดตามท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดี

เห็นสมควรนั้นไดท้าํหรือไดต้ั้งตน้แลว้” 
2ความตอนทา้ยในวรรคแรกของมาตรา 308 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา

ความแพ่ง ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “(1) แจง้รายการสิทธิท่ียดึใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาทราบ 

ถา้ไม่สามารถกระทาํไดใ้หด้าํเนินการตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 305 วรรคสอง 

(2) แจง้ใหน้ายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีจดทะเบียนตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการนั้นบนัทึกการยดึไวใ้นทะเบียน” 
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ในวรรคแรกของมาตรา 30965

1 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงักล่าวอาจกลายเป็นอุปสรรคใน

การปฏิบติังานของเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดใ้นทางปฏิบติัได ้ในปัจจุบนั การปฏิบติังาน

หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะตอ้งดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั อนัเป็น

แนวปฏิบติัท่ีเป็นผลมาจากคาํสั่งทางปกครองของกรมบงัคบัคดี66

2 ทวา่ การบงัคบัคดีกบั

ทรัพยสิ์นทางปัญญากลบัไม่มีคาํสั่งทางปกครองในลกัษณะเดียวกนักาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

อยา่งไรกต็าม คาํสั่งทางปกครองในขา้งตน้เป็นการออกคาํสั่งของฝ่ายบริหาร (กระทรวง 

ทบวง กรม) ท่ีอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 

และท่ีแกไ้ขเพิ่ม ซ่ึงกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเองกส็ามารถออกคาํส่ังทางปกครองในลกัษณะ

อยา่งเดียวกนัน้ีได ้เพื่อใหก้ารยดึทรัพยสิ์นทางปัญญาสามารถสาํเร็จเป็นรูปธรรมไดดี้ยิง่ข้ึน 

   ประกาศหรือคาํสั่งทางปกครองท่ีออกโดยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาในปัจจุบนั 

ลว้นแลว้แต่เป็นการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา

ปฏิบติัตามคาํพิพากษาของศาลเท่านั้น โดยท่ีคดีส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเรียนร้องสิทธิ

ต่าง ๆ ในกระบวนวิธีการจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นการคดัคา้น/โตแ้ยง้ อุทธรณ์คาํส่ัง 

นายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้หรือผูต้รวจสอบสิทธิบตัร อุทธรณ์คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ- 

เคร่ืองหมายการคา้หรือคณะกรรมการสิทธิบตัร เม่ือศาลพิจารณาพิพากษาท่ีสุดแลว้ไดผ้ล

เป็นประการใด กรมทรัพยสิ์นทางปัญญากจ็ะทาํการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนในคุณสมบติั

หรือความเป็นเจา้ของในสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีพิพาท 

   กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาสามารถออกคาํสั่งทางปกครองในทาํนองเดียวกนั

กบักรมบงัคบัคดีเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาสามารถปฏิบติังานในลกัษณะ 

ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีถูกบงัคบัคดี ซ่ึงทรัพยสิ์น

                                                 
1ความตอนทา้ยในวรรคแรกของมาตรา 309 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา-

ความแพ่ง ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “. . . ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกระทาํโดยแจง้รายการสิทธิท่ียดึ

ใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาทราบถา้ไม่สามารถกระทาํไดใ้หด้าํเนินการตามวธีิการท่ีบญัญติัไว้

ในมาตรา 305 วรรคสอง” 
2กรมบงัคบัคดี, “คาํสั่งกรมบงัคบัคดี ท่ี 501/2560 เร่ือง การปฏิบติังานเก่ียวกบั

การยดึทรัพย ์ขบัไล่ ร้ือถอน,” 1 กนัยายน 2560. 
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ทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งหรือมองเห็นได ้การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรม

อนัเป็นผลมาจากการบงัคบัคดีจึงเป็นการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนเท่านั้น ไม่วา่จะเป็น

การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการหรือคุณสมบติัของทรัพยสิ์นทางปัญญา โอนสิทธิ 

หรืออนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ รวมไปถึงการอายดัหรือระงบัทะเบียน คาํส่ังทางปกครองท่ี 

กรมทรัพยท์รัพยสิ์นทางปัญญาควรจะออกมาใชบ้งัคบันั้น สมควรท่ีจะตอ้งมีความชดัเจนวา่

ทุกกระบวนการท่ีกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงของการ “ยดึทรัพยสิ์น” และสร้างความเช่ือมโยง

หรือความสัมพนัธ์กนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี (เจา้พนกังานบงัคบัคดี) กบัเจา้หนา้ท่ี

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา หาใช่การพึ่งพาแต่ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 

แต่เพียงอยา่งเดียว 

   นอกจากน้ี การท่ีภาครัฐไดป้รับแกป้ระมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 

เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและขยายขีดความสามารถของการบงัคบัคดีใหส้ามารถบงัคบัคดี

กบัทรัพยสิ์นทางปัญญาไดน้ั้น อาจไม่เพียงพอต่อการบงัคบัคดีในทางปฏิบติั เจา้พนกังาน-

บงัคบัคดีอาจพบอุปสรรคเม่ือจาํตอ้งพิจารณาวา่ทรัพยสิ์นทางปัญญาตั้งอยูท่ี่ใด 

   การบงัคบัคดีกบัสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไดน้ั้น โดยหลกัแลว้ คือ ตอ้งบงัคบัคดี  

ณ ภูมิลาํเนาหรือสถานท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู ่ซ่ึงอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลยติุธรรมใด  

กบ็งัคบัคดีกนัไปตามกรณีตามเขตอาํนาจของศาลนั้น และหากมีทรัพยสิ์นในคดีเดียวกนั

นั้นท่ีตอ้งทาํการบงัคบัคดีไปอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลยติุธรรมอ่ืน เจา้พนกังานบงัคบัคดี

จะตอ้งขออาํนาจจากศาลยติุธรรมท่ีมีเขตอาํนาจในสถานท่ีท่ีทรัพยสิ์นตั้งอยู ่เพื่อบงัคบัคดี

ตามคาํพิพากษาของศาลยติุธรรมเดิมก่อนหนา้67

1 ยกตวัอยา่ง เช่น นาย ก ฟ้อง นาย ข 

ต่อศาลจงัหวดันนทบุรี ต่อมา พบว่า มีทรัพยสิ์นของ นาย ข ส่วนหน่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นเขต

อาํนาจศาลจงัหวดันนทบุรี แต่ไปอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี นาย ก เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาจึงตั้ง

เร่ืองบงัคบัคดีใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีทาํการยดึทรัพยสิ์นของ นาย ข ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดั-

ชลบุรี อนัเป็นเขตอาํนาจของศาลจงัหวดัชลบุรี เพื่อใหศ้าลจงัหวดัชลบุรีอนุญาตยดึ

ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลจงัหวดัชลบุรีไปทาํการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา 

ของศาลจงัหวดันนทบุรี (บงัคบัคดีแทน) เป็นตน้ 

                                                 
1ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 271.  
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   ในขณะท่ีคดีลม้ละลาย เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์อาํนาจเบด็เสร็จเดด็ขาด 

ในการรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ี (Collective) และขออนุมติัจากศาลลม้ละลายกลาง 

ซ่ึงเป็นศาลท่ีมีเขตอาํนาจทัว่ราชอาณาจกัร หากพิจารณาเร่ืองศาลท่ีมีอาํนาจในการบงัคบัคดี

แลว้กจ็ะพบวา่ การบงัคบัคดีกรณีท่ีจะตอ้งบงัคบัคดีนอกเขตศาลในคดีลม้ละลาย  

(ศาลเดียว) สะดวกรวดเร็วกวา่คดีแพ่ง (สองศาล) 

   ในการน้ี ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้ไม่ถูกจาํกดัเร่ือง

ท่ีตั้ง เป็นหลกัปฏิบติัสากล ทรัพยสิ์นทางปัญญาถูกจาํกดัความมีผลทางในทางกฎหมาย-

ภายใตห้ลกัดินแดน (Territorial Principle) เท่านั้น กล่าวคือ จดทะเบียนหรือมีกฎหมายให ้

ความคุม้ครองในประเทศไหน เม่ือไดป้ฏิบติัตามกฎหมายของประเทศนั้น ยอ่มไดรั้บ

ความคุม้ครองภายในประเทศนั้น หากนกักฎหมายจะตีความวา่ ทรัพยสิ์นทางปัญญาเกิดข้ึน

ท่ีใด จึงมีท่ีตั้งอยูท่ี่เดียวกนั ยอ่มไม่ถูกตอ้งนกั เช่น นาย ก ยืน่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 

ณ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์จงัหวดันนทบุรี กถื็อเอาว่าเคร่ืองหมายการคา้

นั้นตั้งอยู ่ณ จงัหวดันนทบุรี อยูใ่นเขตอาํนาจของศาลจงัหวดันนทบุรี เป็นตน้ หรือคิดได้

อีกแง่มุมหน่ึง คือ ยืน่จดทะเบียนผา่นส่วนราชการไหน กถื็อเอาวา่ทรัพยสิ์นทางปัญญา

เกิดท่ีนั้น เช่น นาย ข ยืน่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ผา่นสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัชลบุรี 

จึงถือเอาวา่เคร่ืองหมายการคา้นั้นตั้งอยู ่ณ จงัหวดัชลบุรี อยูใ่นเขตอาํนาจของศาลจงัหวดั-

ชลบุรี เป็นตน้ กลายเป็นการตีความท่ีไม่จบไม่ส้ินและไม่ไดข้อ้ยติุท่ีชดัเจน หากตีความ

ในลกัษณะเช่นวา่น้ี จะกลายเป็นการตีความท่ีไดผ้ลประหลาดทางกฎหมาย 

   ส่ิงท่ีภาครัฐสมควรกระทาํ กคื็อ มองมุมกลบักนั และเทียบเคียงการบงัคบัคดี

กรณีท่ีจะตอ้งบงัคบัคดีนอกเขตศาลในคดีแพ่งเปรียบเทียบกบัคดีลม้ละลาย ในเม่ือ 

ศาลลม้ละลายกลาง ศาลชาํนญัพิเศษซ่ึงอยูใ่นระบบศาลยติุธรรมเช่นเดียวสามารถเขา้มา

อาํนวยความยติุธรรมได ้ทาํไมศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง

จะเขา้มาช่วยในส่วนน้ีไม่ได ้ภาครัฐจาํตอ้งปรับแกก้ฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งใหร้องรับ

แนวความคิดของทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบงัคบัคดี ทั้งน้ี 

จาํตอ้งปรับแกบ้ทบญัญติัใหเ้กิดความชดัเจนในกรณีท่ีจะตอ้งบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญานอกเขตศาล เปิดโอกาสใหศ้าลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง

สามารถบงัคบัคดีแทนได ้เพื่อใหศ้าลชาํนญัพิเศษน้ีวินิจฉยัหรือมีคาํสั่งบงัคบัคดีแทน
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เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีทะเบียนและไม่มีทะเบียน อยา่งไรกต็าม หากการปรับแก้

กฎหมายวธีิสบญัญติัในทางแพ่งหรือกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งไม่อาจกระทาํได้

โดยง่าย ในระบบของศาลชาํนญัพิเศษท่ีอยูภ่ายในศาลยติุธรรมอยา่งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา 

และการคา้ระหวา่งประเทศกลางสามารถออกกฎหมายวธีิพิจารณาความเป็นการเฉพาะได้68

1 

โดยอาศยัเหตุผลเพื่อใหก้ารดาํเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ

เท่ียงธรรม อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

โดยอนุมติัประธานศาลฎีกามีอาํนาจออกขอ้กาํหนดได ้ซ่ึงศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

การคา้ระหวา่งประเทศกลางไดเ้คยมีกรณีการออกขอ้กาํหนดอนัมีลกัษณะเป็นกฎหมาย-

วธีิพิจารณาความมาแลว้69

2 การปรับแกก้ฎหมายในลกัษณะน้ีจึงเป็นการใชก้ฎหมายและ

อาศยัอาํนาจศาลเขา้มาช่วยเจา้พนกังานบงัคบัคดีและเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์หส้ามารถ

ปฏิบติังานไดแ้ม่นยาํถูกตอ้ง เกิดความสะดวกรวดเร็วไดอ้ยา่งดีท่ีสุด โดยเจา้พนกังาน-

บงัคบัคดีและเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ม่ตอ้งปรับตวัหรือปรับเปล่ียนกระบวนวิธีการ

ทาํงานมากจนเกินไป หนา้ถดัไปเป็นสรุปแผนภาพกระบวนการดาํเนินการบงัคบัคดีแพ่ง 

คดีลม้ละลายทรัพยท์ัว่ไป และกระบวนการดาํเนินการบงัคบัคดีแพ่ง คดีลม้ละลายทรัพย์

ท่ีมีทะเบียนและไม่มีทะเบียนโดยคณะผูว้จิยั 
 

 

                                                 
1พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศและ

วธีิพิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2539 แกไ้ขเพิ่มเติม

โดยพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศและวธีิ

พิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558, 

มาตรา 30. 
2ขอ้กาํหนดคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2540. 
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ภาพท่ี 7  การบงัคบัคดีในคดีแพ่ง 

 

 

ภาพท่ี 8  การจดัการทรัพยสิ์นของลูกน้ีในคดีลม้ละลาย 



238 

 

 
 

ภาพท่ี 9  แนวทางการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีระบบการจดทะเบียน 

ในคดีแพ่ง 
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ภาพท่ี 10  แนวทางการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่มีระบบการจดทะเบียน 

ในคดีแพ่ง 
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ภาพท่ี 11  แนวทางการจดัการทรัพยสิ์นของลูกน้ีซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมี 

ระบบการจดทะเบียนในคดีลม้ละลาย 
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ภาพท่ี 12  แนวทางการจดัการทรัพยสิ์นของลูกน้ีซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่มี 

ระบบการจดทะเบียนในคดีลม้ละลาย 



 

บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

  ในส่วนน้ีคณะผูว้จิยัไดน้าํเสนอการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศ-

ญ่ีปุ่นตามขอ้กาํหนดในขอ้ตกลงในฐานะเป็นประเทศในแถบเอเชียวา่มีขั้นตอนอยา่งไร

พอสังเขป 

 

1. วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ไป 

 

  การบงัคบัคดีในประเทศญ่ีปุ่นนั้น สาํหรับการบงัคบัคดีในกรณีท่ีเป็นหน้ีเงิน 

(Compulsory Execution for a Claim for Payment of Money) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  

4 ประเภท0

1 ไดแ้ก่  

  1) การบงัคบัคดีกบัอสังหาริมทรัพย ์(Real Property) 

  2) การบงัคบัคดีกบัเรือ (Vessel) 

  3) การบงัคบัคดีกบัสังหาริมทรัพย ์(Movables) 

  4) การบงัคบัคดีกบัสิทธิเรียกร้อง หรือสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน (Claim and any 

Other Property Right) 

  ตามประมวลกฎหมายแพ่งญ่ีปุ่นนั้น สังหาริมทรัพย ์หมายถึง ท่ีดินหรือส่ิง ซ่ึงยดึติด

อยูก่บัท่ีดิน ส่วนวตัถุมีรูปร่าง (Tangible Thing) อ่ืนซ่ึงไม่ใช่อสังหาริมทรัพยน์ั้นถือเป็น

สังหาริมทรัพย์1 2  

                                                 
1Civil Execution Act of 1979 (Act No. 4 of 1979), Section 2 Japanese Law 

Translation Database System, Ministry of Justice, Japan (1 April 2009). 
2Civil Code (Act No. 89 of 1896), Article 86 Japanese Law Translation 

Database System, Ministry of Justice, Japan (1 April of 2009). 
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  ตามพระราชบญัญติัการบงัคบัคดีแพ่ง “เรือ (Vessel)” หมายถึง เรือซ่ึงมีระวาง

หนกัไม่นอ้ยกวา่ 20 ตนั2

1 

  “สิทธิเรียกร้อง” หมายถึง สิทธิเรียกร้องใหช้าํระเงินหรือ ใหส่้งมอบเรือหรือ

สังหาริมทรัพย์3 2 

  “สิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน” หมายถึง สิทธิในทรัพยสิ์น อยา่งอ่ืนนอกจาก 

สังหาริมทรัพย ์เรือ หรือสิทธิเรียกร้อง4

3  

  เน่ืองจากทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ใช่วตัถุมีรูปร่างจึงไม่สามารถถือเป็นสังหา- 

ริมทรัพยไ์ด ้การบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงอยูใ่นบงัคบัของวธีิการบงัคบัคดีกบั 

สิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน (Other Property Right) ซ่ึงพระราชบญัญติัการบงัคบัคดีแพ่ง 

มาตรา 167 (1) กาํหนดใหใ้ชว้ธีิการบงัคบัคดีกบัสิทธิเรียกร้อง (Claim) บงัคบัเวน้แต่จะมี

กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

  ทั้งน้ี วธีิการเฉพาะในการบงัคบัคดีกบัสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน ซ่ึงมีการบญัญติั

ไวใ้นมาตรา 167 (2) ถึง 167 (5) นั้น ไดแ้ก่ มาตรา 167 (2) เขตอาํนาจของการบงัคบัคดี 

สาํหรับสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนซ่ึงตอ้งมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ ถือวา่มีอยู่

ในท่ีท่ีมีการจดทะเบียนนั้น  

  มาตรา 167 (3) การยดึสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน ในกรณีท่ีไม่มีลูกหน้ีบุคคลท่ี 3 

(Third Party Obligor) จะมีผลเม่ือคาํสั่งยดึไปถึงลูกหน้ี (Served upon the Obligor) 

  มาตรา 167 (4) ในกรณีท่ีก่อนท่ีคาํสั่งยดึจะไปถึงลูกหน้ี ไดมี้การจดทะเบียนการยดึ 

สิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนซ่ึงตอ้งมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ การยดึจะมีผล

ตั้งแต่เม่ือไดมี้การจดทะเบียน และสาํหรับสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนซ่ึงตอ้งมีการจด

                                                 
1Civil Execution Act of 1979 (Act No.4 of 1979), Article 112 Japanese Law 

Translation Database System, Ministry of Justice, Japan (1 April 2009). 
2Ibid., Article 143 Japanese Law Translation Database System, Ministry of 

Justice, Japan (1 April 2009). 
3Ibid., Article 167 (1) Japanese Law Translation Database System, Ministry of 

Justice, Japan (1 April 2009). 
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ทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ การยดึจะมีผลเม่ือไดจ้ดทะเบียน แมก้ารจดทะเบียนจะมีข้ึน

หลงัจากคาํสั่งยดึไปถึงลูกหน้ีกต็าม 

  มาตรา 167 (5) ใหน้าํบทบญัญติั มาตรา 48, 54, 82 มาใชบ้งัคบักบัการจดทะเบียน

สิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนซ่ึงตอ้งมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยอนุโลม กล่าวคือ 

  มาตรา 48 ประกอบ 167 (5) วางหลกัใหเ้จา้พนกังานศาล (Court Clerk) ดาํเนินการ 

จดทะเบียนการยดึทนัทีท่ีมีคาํสั่งบงัคบัขายทอดตลาด (Auction) สิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน

ซ่ึงตอ้งมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ และใหเ้จา้พนกังานทะเบียนซ่ึงจดทะเบียน

การยดึส่งใบรับรอง (Certificate) การจดทะเบียนไปยงัศาลท่ีบงัคบัคดี (Execution Court) 

  มาตรา 54 ประกอบ 167 (5) วางหลกั ใหเ้ม่ือมีการถอนคาํร้องบงัคบัขายทอดตลาด

หรือมีคาํสั่งยกเลิกกระบวนการบงัคบัขายทอดตลาด ใหเ้จา้พนกังานศาล (Court Clerk) 

ยกเลิกการจดทะเบียนการยดึ ตามคาํสั่งบงัคบัขายทอดตลาดนั้น โดยค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายสาํหรับการดงักล่าวใหเ้จา้หน้ีผูเ้ร่ิมการยดึเป็นผูรั้บผดิชอบ 

  มาตรา 82 ประกอบ 167 (5) วางหลกั ใหเ้ม่ือผูซ้ื้อในการขายทอดตลาดไดช้าํระราคา

แลว้ ใหเ้จา้พนกังานศาล (Court Clerk) ดาํเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

และยกเลิกการจดทะเบียนการยดึ หรืออายดั  

  วธีิการบงัคบัคดีกบัสิทธิเรียกร้อง (Claim) นั้นบญัญติัไวใ้นมาตรา 143 ถึง 166 

โดยวธีิการส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัคดีสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน กาํหนดใหก้ารยดึ

ตอ้งกระทาํโดย “คาํสั่งยดึ (Order of Seizure)” ซ่ึงออกโดยศาลท่ีบงัคบัคดี (Execution 

Court) ซ่ึงสาํหรับสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนซ่ึงตอ้งมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ 

เช่น สิทธิบตัร หรือ เคร่ืองหมายการคา้นั้น มาตรา 167 (2) กาํหนดไวเ้ฉพาะใหอ้ยูใ่น 

เขตอาํนาจของท่ีท่ีมีการจดทะเบียนนั้น ส่วนกรณีอ่ืน ๆ นั้น มาตรา 144 กาํหนดใหศ้าล 

ท่ีมีเขตอาํนาจเหนือภูมิลาํเนาของลูกหน้ี เป็นศาลท่ีมีเขตอาํนาจ 

  คาํสั่งยดึ (Order of Seizure) น้ีจะเป็นคาํสั่งท่ีออกโดยตอ้งไม่มีการไต่สวนลูกหน้ี 

และใหส่้งไปยงัลูกหน้ีโดยคาํสั่งยดึจะมีผลเม่ือไปถึงลูกหน้ี เวน้แต่กรณีเป็นสิทธิใน

ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนซ่ึงตอ้งมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ ตามมาตรา 167 (4) ซ่ึงจะมีผล

เม่ือมีการจดทะเบียน (มาตรา 145) โดยเจา้พนกังานศาลเป็นผูมี้หนา้ท่ีดาํเนินการจดทะเบียน 

(มาตรา 48, 54 ประกอบ 167 (5)) หากสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีไดมี้คาํสั่งยดึน้ีมี
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เอกสารสิทธิ (Deed) ลูกหน้ีตอ้งนาํส่งเอกสารสิทธิดงักล่าวไปยงัเจา้หน้ีท่ีทาํการยดึ หรือ

เจา้หน้ีจะใชว้ธีิการยดึสังหาริมทรัพยเ์พื่อยดึเอกสารสิทธิดงักล่าวกไ็ด ้(มาตรา 146) 

  เม่ือไดมี้การยดึสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนโดยคาํสั่งยดึแลว้ มาตรา 161 ไดก้าํหนด

วิธีการท่ีเจา้หน้ีจะจดัการสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนดงักล่าวไว ้4 วิธี ไดแ้ก่ ใหศ้าล 

ท่ีบงัคบัคดี (Execution Court) ออก 

  1) คาํสั่งใหโ้อน (Transfer Order) คือ ใหโ้อนสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน แก่เจา้หน้ี

แทนการชาํระหน้ีเงิน โดยมูลค่าท่ีชาํระจากการโอนน้ีกาํหนดโดยศาลท่ีบงัคบัคดี 

  2) คาํสั่งใหข้าย (Sale Order) คือ ใหศ้าลท่ีบงัคบัคดีกาํหนดวธีิการเพื่อขายสิทธิ 

ในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน เพื่อแทนการชาํระหน้ี 

  3) คาํสั่งใหจ้ดัการ (Administration Order) คือ ใหศ้าลท่ีบงัคบัคดีตั้งผูจ้ดัการ 

เพื่อบริหารจดัการสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนนั้น 

  4) คาํสั่งอ่ืน ๆ เพื่อใหมี้การชาํระหน้ีดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม (Realization Through 

a Reasonable Method) 

  ซ่ึงในการออกคาํสั่งเหล่าน้ี ศาลจะตอ้งไต่สวนลูกหน้ี เวน้แต่ลูกหน้ีเป็นผูอ้ยูใ่น

ต่างประเทศ หรือไม่ทราบภูมิลาํเนาของลูกหน้ี คาํส่ังเหล่าน้ีสามารถท่ีจะอุทธรณ์ไดแ้ละ

จะไม่มีผลใชบ้งัคบัจนกว่าคาํสั่งจะถึงท่ีสุด ทั้งน้ี ในกรณีของคาํส่ังใหข้าย เจา้หน้ีเป็นผูท่ี้

ตอ้งหา้มไม่ใหเ้สนอซ้ือสิทธิในทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนนั้น (มาตรา 68 ประกอบ 161 (6)) 

 

2. วธีิการบังคบัคดกีบัทรัพย์สินทางปัญญาในคดีล้มละลาย 

 

  ในคดีลม้ละลาย เม่ือศาลไดมี้คาํพิพากษาใหล้ม้ละลายแลว้ ศาลกจ็ะตั้งผูจ้ดัการ 

ในคดีลม้ละลาย (Bankruptcy Trustee) ข้ึนเป็นผูมี้อาํนาจจดัการทรัพยสิ์นแทนลูกหน้ี 

ผูจ้ดัการในคดีลม้ละลาย (Bankruptcy Trustee) มีหนา้ท่ีจดัการและจาํหน่าย (Liquidate) 

สินทรัพยข์องลูกหน้ีภายใตก้ารกาํกบัดูแลของศาล เม่ือไดจ้าํหน่ายสินทรัพยข์องลูกหน้ี

ไปทั้งหมดแลว้ ผูจ้ดัการในคดีลม้ละลาย (Bankruptcy Trustee) จะปันทรัพยสิ์นท่ีไดจ้าก 
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การจาํหน่าย (Liquidation Proceeds) แก่เจา้หน้ีทั้งหลาย5

1 

  ทั้งน้ี ในการจดัการและจาํหน่าย (Liquidate) สินทรัพยข์องลูกหน้ีโดยผูจ้ดัการ 

ในคดีลม้ละลาย (Bankruptcy Trustee) นั้น การจดัการบางประการจะตอ้งไดรั้บอนุญาต

จากศาลก่อน กล่าวโดยเฉพาะในส่วนของทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ การขายโดยสัญญา

ส่วนตวั (Private Contract) ซ่ึงสิทธิบตัรการประดิษฐ ์(Patent Right) อนุสิทธิบตัร (Utility 

Model Right) สิทธิบตัรการออกแบบ (Design Right) สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 

(Trademark Right) สิทธิในการออกแบบแผนผงัวงจรรวม (Right of Layout-Designs of 

Integrated Circuits) สิทธิของผูแ้พร่พนัธ์ุ (Breeder’s Right) ลิขสิทธ์ิ (Copyright) หรือสิทธิ

ขา้งเคียง (Neighboring Right)6

2  

  การขายสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากศาลก่อน

เป็นโมฆะ และผูจ้ดัการในคดีลม้ละลาย (Bankruptcy Trustee) จะตอ้งรับฟังความเห็น 

ของผูล้ม้ละลายก่อนการขาย เวน้แต่การรับฟังนั้นจะทาํใหเ้กิดความล่าชา้ 

 

3. วธีิการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญาอนัเป็นหลกัประกนั 

 

  การใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา เป็นหลกัประกนัในประเทศญ่ีปุ่นอาจแบ่งไดเ้ป็น  

3 ประเภท7

3 ไดแ้ก่ การจาํนาํ (Pledge) การโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อเป็นประกนั (Transfer as 

Security) และการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเพื่อเป็นประกนั (License as Security) 

                                                 
1Supreme Court of Japan, Outline of Civil Procedure in Japan (Supreme Court 

of Japan, 2017), 27 
2Bankruptcy Act (Tentative Translation) (Act No. 74 pf 2004), Article 78, 

Japanese Law Translation Database System, Ministry of Justice, Japan (31 January of 

2014) 
3Gabriele Koziol, “Security Interests in Intellectual Property Licenses under 

Japanese Law: A Comparative Analysis,” Zeitschrift für Japanisches Recht 16, 31 

(2011): 155-179. 
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  การจาํนาํ (Pledge, Shichiken) เป็น บุริมสิทธิ (Security Right) เหนือสังหาริมทรัพย ์

หรืออสังหาริมทรัพยโ์ดยการครอบครอง ซ่ึงจะสมบูรณ์โดยการส่งมอบทรัพยน์ั้น 

  การใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาเป็นหลกัประกนัน้ี สามารถทาํโดยการจาํนาํได ้(Patent 

Act Article 95, Trademark Act Article 34, Copyright Act Article 87)8

1 โดยถือเอา 

การจดทะเบียนแทนการส่งมอบทรัพยสิ์นนั้น 

  สาํหรับสิทธิบตัรนั้น เม่ือไดมี้การจาํนาํสิทธิบตัร สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแต่

เพียงผูเ้ดียว (Exclusive License) หรือสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไม่จาํกดัจาํนวนผูไ้ดรั้บ

อนุญาต (Non-Exclusive License) แลว้ ผูจ้าํนาํไม่มีสิทธิใชง้านประดิษฐน์ั้น เวน้แต่สัญญา

จาํนาํจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน และผูรั้บจาํนาํอาจใชสิ้ทธิ เหนือเงินซ่ึงจะจ่ายใหแ้ก่ผูท้รง

สิทธิบตัร สาํหรับการใชง้านประดิษฐต์ามสิทธิบตัรนั้น แต่ผูรั้บจาํนาํจะตอ้งยดึเงินนั้น

ก่อนท่ีจะไดมี้การชาํระเงิน9

2 การจาํนาํสิทธิบตัรหรือสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแต่เพียงผู ้

เดียว (Exclusive License) ตอ้งมีการจดทะเบียน (มาตรา 98 (iii)) 

  กรณีเคร่ืองหมายการคา้ เม่ือไดมี้การจาํนาํเคร่ืองหมายการคา้สิทธิบตัร สัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive License) หรือสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

ไม่จาํกดัจาํนวนผูไ้ดรั้บอนุญาต (Non-Exclusive License) แลว้ เวน้แต่สัญญาจะกาํหนด

ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ผูจ้าํนาํไม่สามารถใชเ้คร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนกบัสินคา้หรือบริการ 

ใด ๆ ได้10

3 

  การจาํนาํสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไม่จาํกดัจาํนวนผูไ้ดรั้บอนุญาต (Non-Exclusive 

License) ของเคร่ืองหมายการคา้นั้น ไม่ส่งผลถึงบุคคลภายนอกเวน้แต่ไดจ้ดทะเบียน  

                                                 
1Koziol, ibid., p. 167.  
2Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 95-96, Japanese Law Translation 

Database System, Ministry of Justice, Japan (1 June 2016). 
3Trademark Act (Act No. 121 of 1959), Article 34, Japanese Law Translation 

Database System, Ministry of Justice, Japan (1 June 2016). 
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ส่วนการจาํนาํสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้หรือ สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแต่เพียงผูเ้ดียว 

(Exclusive License) ตอ้งมีการจดทะเบียน11

1 

  การจาํนาํลิขสิทธ์ิ ไม่มีวธีิการเฉพาะระบุไว ้แต่เน่ืองจากสัญญาอนุญาตใหใ้ช้

ลิขสิทธ์ิมีผลระหวา่งบุคคล 2 ฝ่าย โดยไม่กระทบกระเทือนบุคคลท่ี 3 จึงอาจถือไดว้า่ 

เป็นสิทธิเรียกร้องอยา่งหน่ึง การจาํนาํลิขสิทธ์ิจึงตอ้งกระทาํโดยการแจง้การจาํนาํไปยงั

เจา้หน้ี นัน่คือ ผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (Civil Code Article 364)12

2 

  เจา้ของลิขสิทธ์ิ ท่ีไดจ้าํนาํลิขสิทธ์ินั้น ยงัคงสามารถใชสิ้ทธิในลิขสิทธ์ิไดเ้วน้แต่

สัญญาจาํนาํจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน และผูรั้บจาํนาํลิขสิทธ์ิอาจใชสิ้ทธิ เหนือเงินซ่ึงจะ

จ่ายใหแ้ก่เจา้ของลิขสิทธ์ิ สาํหรับการโอนลิขสิทธ์ิ หรือการหาประโยชนจ์ากงานสร้างสรรค์

นั้น แต่ผูรั้บจาํนาํจะตอ้งยดึเงินนั้นก่อนท่ีจะไดมี้การชาํระเงิน13

3 

  การโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อเป็นประกนั (Transfer as Security) น้ีไม่มีกฎเกณฑก์าํหนด

ไวเ้ฉพาะ แต่เป็นการใชก้ารโอนสิทธิ ทั้งในสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ และตวัสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา แก่เจา้หน้ีเพื่อเป็นประกนั เน่ืองจากในการโอนนั้นไม่อาจระบุวา่ 

เป็นการโอนเพื่อเป็นประกนัได ้จึงอาศยัการจดทะเบียนเช่นเดียวกบัการโอนทัว่ไป14

4 

  การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเพื่อเป็นประกนั (License as Security) อาจถือไดว้่า การได ้

รับอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิเป็นประกนัการชาํระหน้ีอยา่งหน่ึง โดยเจา้หน้ีจะมีสิทธิ ใช ้โอน 

หรืออนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิต่อไป (Sub-License) เม่ือลูกหน้ีผดินดั 

 

                                                 
1Koziol, op. cit., p. 164. 
2Ibid. 
3Copyright Act (Act No. 48 of 1970), Article 66, Japanese Law Translation 

Database System, Ministry of Justice, Japan (17 December 2010).  
4Y. Takaishi, Chiteki Shoyû-Ken Tanpo, Intellectual Property Rights as 

Security (Tokyo, Japan: n.p., 1997), p. 156, อา้งจาก Koziol, op. cit., p. 164. 
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4. การประเมนิมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา15

1 

 

  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้น มีวธีิการในการประเมิน (Approach) 3 ประเภท 

ไดแ้ก่  

  1) Cost Approach คือ การประเมินราคาจากค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ปในการสร้างสรรค ์

หรือประดิษฐ์ทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น (Historical Cost Approach) หรือค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งใช้

ในการสร้างสรรค ์หรือประดิษฐท์รัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีลกัษณะเท่าเทียมกนัข้ึนมาแทน 

(Replacement Cost Approach) วธีิการน้ีมีขอ้เสียเน่ืองจากราคาท่ีประเมินไดจ้ะไม่สะทอ้นถึง 

รายไดท่ี้ทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นอาจสร้างข้ึน  

  2) Market Approach คือ การเปรียบเทียบราคากบั สินทรัพยซ่ึ์งมีลกัษณะใกลเ้คียง

กนัซ่ึงไดมี้การซ้ือขายกนัในตลาด และใชร้าคาซ้ือขายนั้นเพื่อเป็นฐานในการประเมินมูลค่า 

วธีิการน้ีมีขอ้ดี คือ มีความน่าเช่ือถือสูง เน่ืองจากเป็นการอา้งอิงมูลค่าจากสินทรัพยท่ี์ไดมี้

การซ้ือขายกนัแลว้จริงในตลาด อยา่งไรกต็าม อาจเป็นการยากท่ีจะหาสินทรัพยท่ี์จะนาํมา

เทียบราคาได ้เน่ืองจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นทางปัญญาส่วนมากไม่ไดเ้ปิดเผยรายละเอียด

แก่บุคคลภายนอก 

  3) Income Approach คือ การประเมินมูลค่าจากรายรับท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เม่ือมี

การใชสิ้นทรัพยน์ั้นในทางธุรกิจ ขอ้ดีของวธีิการน้ี คือ จะเป็นการประเมินถึงประโยชน์ 

ท่ีคาดวา่จะไดจ้ากสินทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริง แต่เน่ืองจากเป็นการประเมินรายรับท่ีคาดวา่ 

จะเกิดในอนาคตจึงทาํใหอ้าจคลาดเคล่ือนได ้ถา้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไป 

  ในขณะท่ีถึงแนวทางการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศสหรัฐ-

อเมริกา เห็นไดว้่า ในคดีแพ่งทัว่ไป หน่วยงานหรือผูท่ี้มีอาํนาจในการยดึหรืออายดั

ทรัพยสิ์นทางปัญญามีการแบ่งแยกออกจากการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นทัว่ไปอยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ี ผูน้าํยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นทางปัญญาในคดีแพ่งทัว่ไป คือ ผูพ้ิทกัษท์รัพย ์(Receiver) 

ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีศาลแต่งตั้ง จึงตอ้งดาํเนินการภายใตค้าํแนะนาํและคาํส่ังศาล ส่วนในคดี

                                                 
1Yasuyuki Ishii, Valuation of Intellectual Property (Japan: Japan Patent 

Office, 2017), p. 22. 
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ลม้ละลาย หน่วยงานหรือผูท่ี้มีอาํนาจในการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นทางปัญญา คือ ทรัสตี 

(Trustee) ซ่ึงตอ้งผา่นการอบรมในหลกัสูตร United States Trustee Program ท่ีอยูภ่ายใต้

สังกดัของกระทรวงยติุธรรม แต่อยา่งไรกต็าม การนาํยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ไม่มีหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งแน่ชดั ทาํใหแ้นวทางในการปฏิบติังาน

ค่อนขา้งหลากหลาย และมกัจะอยูภ่ายใตค้าํแนะนาํและคาํส่ังของศาลเป็นหลกั ทาํใหมี้

ความยดืหยุน่และสามารถปรับใชใ้นขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคดี เม่ือตอ้งการยดึหรือ

อายดัทรัพยสิ์นทางปัญญา ส่ิงท่ีฝ่ายเจา้หน้ีตอ้งทาํ คือ การแสดงใหศ้าลเห็นวา่ ลูกหน้ีมีสิทธิ

ในทรัพยสิ์นทางปัญญาจริง โดยการแสดงหลกัฐาน เช่น สาํเนาท่ีคดัถ่ายจาก United States 

Patent and Trademark Office หรือ United States Copyright Office หรือ สัญญาอนุญาต

ใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อขอใหศ้าลออกคาํสั่งในการยดึหรืออายดั โดยศาลอาจ

ออกคาํสั่งใหมี้การระงบัการโอนทางทะเบียน หรือคาํส่ังใหลู้กหน้ีโอนสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของผูพ้ิทกัษท์รัพยห์รือทรัสตีกไ็ด ้

  ส่วนการศึกษาถึงแนวทางการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นทางปัญญาสหราชอาณาจกัร 

เห็นไดว้า่ หน่วยงานหรือผูท่ี้มีอาํนาจในการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นทางปัญญาในคดีแพ่ง

ทัว่ไปกบัในคดีลม้ละลายมีความแตกต่างกนั ในคดีแพ่งทัว่ไป ผูพ้ทิกัษท์รัพย ์(Receiver) 

จะทาํหนา้ท่ีนาํยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นทางปัญญาภายใตค้าํแนะนาํและขอ้ตกลงท่ีทาํข้ึน  

กบัศาล ส่วนในคดีลม้ละลาย ทรัสตีท่ีถูกแต่งตั้งในขั้นตน้จะเป็นเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์

(Official Receiver) ซ่ึงเป็นเจา้พนกังานของรัฐจากหน่วยงาน Insolvency Service ซ่ึงต่อมา

เจา้หน้ีอาจขอต่อศาลเพือ่แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นลม้ละลาย (Insolvency Practitioner) 

เป็นทรัสตีแทนได ้โดยผูท่ี้จะเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นลม้ละลายตอ้งผา่นการทดสอบจาก Joint 

Insolvency Examination Board และไดรั้บใบอนุญาตจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน ไดแ้ก่ 

Insolvency Practitioners Association, Institute of Chartered Accountants in England  

& Wales, Institute of Chartered Accountants in Ireland หรือ Institute of Chartered 

Accountants of Scotland เป็นตน้ อยา่งไรกดี็ การนาํยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ไม่มีหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งแน่ชดัเช่นเดียวกนั หากฝ่ายเจา้หน้ี

ตอ้งการนาํยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นทางปัญญา ตอ้งทาํการสืบหาขอ้มูลจากหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น United Kingdom Intellectual Property Office เพื่อแสดงใหศ้าลเห็นวา่ 
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ลูกหน้ีมีสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอยูจ่ริง แลว้ศาลจะออกคาํสั่งระงบัการโอนทาง

ทะเบียนไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารท่ีใชใ้นการนาํยดึจะข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของศาล

ในแต่ละคดีวา่ตอ้งนาํยืน่เอกสารใดบา้งจึงเพียงพอต่อการนาํยดึหรืออายดั 

  จากการศึกษาถึงแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาเห็นไดว้า่  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในสหราชอาณาจกัร จะใชแ้นวทางการผสมผสานของ 

การประเมินมูลค่าเชิงปริมาณและการประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพควบคู่กนั นอกจากน้ี 

ผูป้ระเมินมูลค่าจะเลือกใชก้ารประเมินมูลค่าเชิงปริมาณมากกวา่หน่ึงวธีิ เพื่อนาํมา

เปรียบเทียบหามูลค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการประเมิน ทั้งน้ี 

การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงไดเ้ป็นหลกั 

หากขอ้มูลมีนอ้ยหรือไม่เพียงพอต่อการประเมินมูลค่าในแต่ละวธีิจะส่งผลใหมู้ลค่า 

ท่ีคาํนวณไดมี้ความคลาดเคล่ือนจากมูลค่าท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผูป้ระเมินมูลค่าควรจะตอ้งผา่น

การอบรมจากองคก์รท่ีกาํหนดเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานในการประเมินมูลค่า องคก์ร

ท่ีเปิดการอบรมเก่ียวกบัการประเมินมูลค่า ไดแ้ก่ American Institute of Certified Public 

Accountants, American Society of Appraisers, Institute of Business Appraisers, National 

Association of Certified Valuators and Analysts และ International Valuation Standards 

Council เป็นตน้ 

  จากการศึกษาถึงแนวทางการจาํหน่ายทรัพยสิ์นทางปัญญาเห็นไดว้า่ ในประเทศ-

สหรัฐอเมริกาไม่จาํตอ้งมีการจาํหน่ายทรัพยสิ์นทางปัญญาเสมอไป หากเจา้หน้ีและลูกหน้ี

สามารถตกลงกนัได ้อาจใชว้ธีิการทาํสัญญาโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือทาํ

สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่เจา้หน้ี นอกจากน้ี ในการจาํหน่าย

ทรัพยสิ์นทางปัญญา อาจใชว้ธีิการประมูลขายทอดตลาดแบบปิดราคาหรือการประมูล

แบบเปิดเผยกไ็ด ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่เจา้หน้ี อยา่งไรกต็าม หากทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาท่ีตอ้งการจาํหน่าย ลูกหน้ีไดท้าํสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิทั้งในฐานะผูอ้นุญาตให้

ใชสิ้ทธิและผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ อาจเกิดผลกระทบในการจาํหน่ายทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาได ้ซ่ึงกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาใหอ้าํนาจแก่ทรัสตีใน 

การยอมรับหรือปฏิเสธสัญญา รวมทั้งการขออนุญาตต่อศาลเพื่อจาํหน่ายทรัพยสิ์นทาง
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ปัญญาโดยไม่มีภาระติดพนัได ้แต่กฎหมายมิไดใ้หสิ้ทธิแก่เจา้หน้ีในคดีแพ่งทัว่ไป 

ในการยอมรับหรือปฏิเสธสัญญา ดงัเช่นคดีลม้ละลาย  

  ส่วนสหราชอาณาจกัร ลูกหน้ีและเจา้หน้ีสามารถทาํขอ้ตกลงโอนสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาหรือทาํสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่เจา้หน้ีได้

เช่นเดียวกนั โดยวธีิการจาํหน่ายทรัพยสิ์นทางปัญญาข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของศาลและ 

ฝ่ายเจา้หน้ี วา่วธีิใดใหป้ระโยชนสู์งสุดแก่เจา้หน้ี อาจใชว้ธีิการประมูลขายทอดตลาด

แบบปิดราคาหรือการประมูลแบบเปิดเผยกไ็ด ้หากทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีตอ้งการจาํหน่าย

มีการทาํสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ กฎหมายลม้ละลายของสหราชอาณาจกัรกใ็หสิ้ทธิแก่ 

ทรัสตีในการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธสัญญาไดเ้ช่นเดียวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพียงแต่ความคุม้ครองของคู่สัญญาฝ่ายท่ีมิใช่ลูกหน้ีจะนอ้ยกวา่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

5.  การแก้ไขกฎหมายเพ่ือขจัดอปุสรรคของการบังคบัคดีกบัทรัพย์สินทางปัญญา 

 

  อุปสรรคท่ีสาํคญัของการบงัคบัคดี คือ การขา้มเขตอาํนาจศาล (Jurisdiction) 

เน่ืองจากกฎหมายไดก้าํหนดใหศ้าลท่ีมีอาํนาจในการบงัคบัคดี คือ ศาลท่ีทรัพยสิ์น 

ของลูกหน้ีตั้งอยู ่ดงันั้น หากศาลยติุธรรมศาลหน่ึงศาลใดไดพ้ิจารณาพพิากษาคดีแลว้  

ศาลเดียวกนันั้นยอ่มมีอาํนาจในการบงัคบัคดีในเขตอาํนาจท่ีมีอยู ่แต่หากโจทกไ์ดมี้การสืบ

ทรัพยแ์ลว้ พบว่า ลูกหน้ีตามคาํพากษาไดมี้ทรัพยสิ์นอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลอ่ืน ศาลท่ีได้

พิจารณาพิพากษาคดีจะไม่มีอาํนาจบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีท่ีอยูน่อกเขตอาํนาจ

ของศาล 

  ในกรณีน้ี การบงัคบัคดีจาํตอ้งอาศยัอาํนาจเพิ่มเติมอีกส่วนหน่ึง ตามกฎหมาย 

ท่ีบญัญติัไวเ้ก่ียวกบัการบงัคบัคดีแทน16

1 กล่าวคือ กฎหมายไดก้าํหนดใหก้ารบงัคบัคดีแทน

จะกระทาํต่อเม่ือทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาอยูน่อกเขตอาํนาจของศาลท่ีได้

พิจารณาและช้ีขาดตดัสินคดี ศาลท่ีมีอาํนาจบงัคบัคดีแทน คือ ศาลมีมีเขตอาํนาจในเขตพื้นท่ี

ท่ีทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตั้งอยู ่สาํหรับคดีแพ่ง 

                                                 
1ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 271 วรรคสาม. 
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  แต่หากเป็นกรณีของคดีลม้ละลาย ศาลลม้ละลายกลาง มีอาํนาจในการพิจารณา

พิพากษาอรรถคดีทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัคดีลม้ละลาย และเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์อาํนาจ

จดัการรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีทั้งหมด จึงเป็นอาํนาจท่ีเบด็เสร็จเดด็ขาด ลดขั้นตอน

ความยุง่ยากในคดีแพ่งไปไดบ้างส่วน ซ่ึงส่วนน้ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสาํคญั และส่งผลให้

กระบวนการยติุธรรมเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

  ในกรณีของทรัพยสิ์นทางปัญญา หากใชก้ารสันนิษฐานวา่ ทรัพยสิ์นตั้งอยูท่ี่ใด 

ไปยดึโยงเอากบัสถานท่ีจดทะเบียนแลว้ จะก่อใหเ้กิดผลประหลาดทางกฎหมาย และอาจ

เกิดขอ้ขดัแยง้อีกหลายประการเก่ียวกบัการตีความกฎหมาย หากสันนิษฐานวา่ ทรัพยสิ์น

ทางปัญญาท่ีมีทะเบียนทุกชนิดมีไดย้ืน่จดทะเบียน/ไดรั้บทะเบียน ตั้งอยู ่ณ สถานท่ี 

จดทะเบียน (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี) จะเป็น

การเพิ่มคดีความใหศ้าลจงัหวดันนทบุรีอยา่งผดิฝ่ังผดิฝา แมก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

จะเป็นส่วนราชการท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณารับจดทะเบียนกต็าม แต่กรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญากอ็าศยัอาํนาจตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินมอบอาํนาจให้

สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัมีอาํนาจรับคาํขอแทนดว้ย การตีความเร่ืองท่ีตั้งเอาจากแหล่งท่ีมา 

หรือสถานท่ีจดทะเบียนจะก่อใหเ้กิดปัญหา และขดักบัลกัษณะของทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีเป็นทรัพยสิ์นจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Asset) และจะตอ้งตีความขยายต่อไปวา่ 

สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัเป็นสถานท่ียืน่จดทะเบียนหรือรับจดทะเบียนดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

ซ่ึงแทจ้ริงแลว้สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัทัว่ประเทศไม่มีอาํนาจดุลยพินิจในการพิจารณา

คาํขอใด ๆ แต่เป็นการนาํส่งมาใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาพิจารณาทั้งหมด 

  ในการน้ี เม่ือพิจารณาเปรียบคุณลกัษณะเฉพาะและความโดดเด่นของกระบวน

ยติุธรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบัวธีิพิจารณาความกจ็ะเห็นไดว้า่ ศาลลม้ละลายกลาง เป็นศาล-

ชาํนญัพิเศษ จึงมีกฎหมายวธีิสบญัญติัหรือกฎหมายวธีิพิจารณาความไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ซ่ึงไม่ไดแ้ตกต่างกบัศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง ท่ีเป็น 

ศาลชาํนญัพิเศษ มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งหมด 

และในปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัตั้งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศภาค 

ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางจึงเป็นศาลเดียวท่ีมีอาํนาจ 

ทัว่ราชอาณาจกัร 



 254 

  การแกไ้ขกฎหมายท่ีสมเหตุสมผล โดยเป็นการลดขั้นตอนท่ียุง่ยากไปพร้อมกบั 

การเสริมสร้างความสะดวกรวดเร็วใหแ้ก่เจา้พนกังานบงัคบัคดีหรือเจา้พนกังานงานพิทกัษ-์

ทรัพย ์คือ การแกไ้ขกฎหมายวธีิพิจารณาความ เพื่อยบุรวมควบอาํนาจการบงัคบัของ 

ศาลใหอ้ยูใ่นศาลเดียว กล่าวคือ การบงัคบัคดีในคดีแพ่ง และการจดัการทรัพยสิ์นใน 

คดีลม้ละลาย คงเดิมทุกประการ แต่หากมีการบงัคบัคดีแทน ซ่ึงตอ้งอาศยัอาํนาจศาลอ่ืน

ท่ีมิใช่ศาลท่ีไดพ้ิจารณาและช้ีขาดตดัสินคดี และทรัพยสิ์นท่ีจะบงัคบัคดีนั้นเป็นทรัพยสิ์น

ทางปัญญา การแกไ้ขกฎหมายสมควรกระทาํไปเพื่อใหศ้าลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้-

ระหวา่งประเทศกลางมีอาํนาจวนิิจฉยัช้ีขาดเบ้ืองตน้วา่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ี

ตามคาํพพิากษาหรือไม่ ทั้งท่ีมีทะเบียนและไม่มีทะเบียน และใหมี้อาํนาจบงัคบัคดีแทน 

เพื่อเป็นการขจดัปัญหาการสันนิษฐานวา่ ทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ีนั้นตั้งอยูแ่ห่ง

หนใดราชอาณาจกัร  

  การแกไ้ขกฎหมายในลกัษณะดงักล่าว เป็นการแกไ้ขเพื่อใหส้อดรับกบัลกัษณะ

ของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามหลกัดินแดน ทั้งน้ี ราชอาณาจกัรไทย

เป็นลกัษณะของรัฐเด่ียว การใหค้วามคุม้ครองในฐานะทรัพยสิ์นทางปัญญายอ่มไดรั้บ

ความคุม้ครองทัว่ราชอาณาจกัร ไม่ต่างจากศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง

ประเทศกลางท่ีขณะน้ีมีเขตอาํนาจทัว่ราชอาณาจกัร อีกทั้งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา- 

และการคา้ระหวา่งประเทศกลางยงัสามารถสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ 

(Video Conference) ภายใตค้วามร่วมมือจากศาลจงัหวดั ซ่ึงการบริหารจดัการในรูปแบบน้ี

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้พื่ออาํนวยความยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชน และลดขั้นตอนใหแ้ก่

เจา้พนกังานบงัคบัคดีและเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ด ้

 

ศาลจงัหวดัชลบุรี วนิิจฉยัช้ีขาด

ตดัสินคดีและบงัคบัคดีทรัพยสิ์น

ของลูกหน้ีท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจ 

 
ศาลจงัหวดัระยองบงัคบัคดีแทน 

ในส่วนของสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพย ์

 
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง

บงัคบัคดีแทนในส่วนของทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

 ภาพท่ี 13  การอาศยัเขตอาํนาจศาลชาํนญัพิเศษเขา้มาช่วยบงัคบัคดีเฉพาะส่วนท่ีเป็น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ี 
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  แมว้า่กรมบงัคบัคดีจะเป็นส่วนราชการท่ีมีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

กฎหมายวธีิสบญัญติัในการบงัคบัคดีหรือประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง และอยู่

ในวสิัยท่ีสามารถแกไ้ขกฎหมายได ้แต่หากการแกไ้ขกระทาํไดโ้ดยยาก กรมบงัคบัคดี

ยงัคงมีทางเลือกอ่ืน เพื่อใหมี้กฎหมายไวร้องรับการปฏิบติังานกรณีบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์น

ทางปัญญา คือ การแกไ้ขกฎหมายวธีิสบญัญติัท่ีเป็นกฎหมายวธีิพิจารณาคดีทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ17

1 เพื่อเพิ่มอาํนาจใหศ้าลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้-

ระหวา่งประเทศกลางสามารถวนิิจฉยัช้ีขาดเบ้ืองตน้วา่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ี

ตามคาํพิพากษาหรือไม่ ทั้งท่ีมีทะเบียนและไม่มีทะเบียน และใหมี้อาํนาจบงัคบัคดีแทน 

  นอกจากน้ี กฎหมายวธีิพิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ

ฉบบัดงักล่าว18

2 ไดเ้ปิดช่องใหอ้ธิบดีศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ-

กลางโดยอนุมติัประธานศาลฎีกาออกขอ้กาํหนดได ้(มาตรา 30) และเคยไดมี้การใช้

ช่องทางน้ีมาแลว้19

3 ซ่ึงขอ้กาํหนดเช่นวา่น้ีมีลกัษณะเป็นกฎหมายวธีิสบญัญติัหรือ

กฎหมายวธีิพิจารณาความ นบัวา่เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีกรมบงัคบัคดีสามารถขอความ

อนุเคราะห์จากศาลยติุธรรมเพื่อใหอ้อกกฎหมายในระดบัอนุบญัญติัเพื่อใชส้าํหรับการ

บงัคบัคดีแทนในกรณีบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

 

 

 

 

                                                 
1พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ และ

วธีิพิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2539 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ และวธีิพิจารณา

คดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558. 
2เร่ืองเดียวกนั. 
3ขอ้กาํหนดคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2540. 
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6. การสร้างกระบวนการประเมนิมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้การกาํกบัดูแลของ 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่วนราชการท่ีดูแลกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา

มากท่ีสุด ส่วนกรมวชิาการเกษตรดูแลกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาเพียงฉบบัเดียว  

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงเป็นส่วนราชการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกาํกบัดูแลกระบวนการ

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา ทวา่ ปัจจุบนัภาครัฐมีรายจ่ายท่ีค่อนขา้งสูง การตั้ง

ส่วนราชการข้ึนมากาํกบัดูแลใหม่อาจใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินท่ีมหาศาล ไม่คุม้ค่าท่ีรัฐ

จะลงทุน และสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดถ่้ายโอนภารกิจ 

ในการพิจารณากรอบอตัรากาํลงัของส่วนราชการไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการพฒันา-

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการน้ี สาํนกังาน ก.พ.ร. จึงมีอาํนาจกรอบอตัรากาํลงัของ 

ส่วนราชการ เม่ือพิจารณาแนวโนม้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายในส่วนราชการท่ีผา่นมา 

กพ็บวา่ สาํนกังาน ก.พ.ร. มีท่าทียกระดบัขา้ราชการใหจ๋ิ้วแต่แจ๋ว นอ้ยแต่ดี ลดจาํนวน

ขา้ราชการสายทัว่ไป งดบรรจุลูกจา้งประจาํ สนบัสนุนใหใ้ชร้ะบบพนกังานราชการทดแทน

อตัรากาํลงัคนเกษียณอายรุาชการไป เพิ่มความสาํคญัใหข้า้ราชการสายวิชาการ (ขา้ราชการ

ท่ีบรรจุและแต่งตั้งดว้ยคุณวฒิุปริญญาตรีข้ึนไป) กระบวนการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น

ทางปัญญาจึงมิสมควรใชห้นทางท่ีเป็นการสร้างส่วนราชการข้ึนมาใหม่เพื่อทาํหนา้ท่ี 

  คณะผูว้จิยั พบว่า ปัจจุบนัยงัไม่มีการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งแทจ้ริง

แมแ้ต่กรณีเดียว มีเพียงความพยายามหลายคร้ังหลายคราท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ เน่ืองดว้ย

กฎหมายมิไดมี้การบญัญติัวธีิการใหช้ดัเจน เจา้พนกังานบงัคบัคดีและเจา้พนกังานพิทกัษ์

ทรัพยย์อ่มไม่ตีความกฎหมายขยายออกไปในวงกวา้ง เม่ือการทาํงานเกิดอุปสรรค โจทก ์

ผูแ้ทนโจทก ์หรือทนายความของโจทกย์อ่มถอดใจ ไม่ดาํเนินการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์น

ทางปัญญาต่อไป 

  ในการน้ี คณะผูว้จิยั พบวา่ การบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในต่างประเทศ

ลว้นแลว้แต่มีการประเมินมูลค่าแทบทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดี ก่อใหเ้กิดความโปร่งใส ทวา่ 

สาํหรับประเทศไทยแลว้ ยงัไม่มีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดสามารถทาํการประเมิน
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มูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา และประเทศไทยอยูใ่นสภาวะท่ีมิสมควรสร้างส่วนราชการ

ข้ึนมาใหม่ในการทาํหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 

  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดเ้อ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีมีค่า ทาํใหค้ณะผูว้จิยั พบวา่ ทรัพยสิ์น

ทางปัญญาในปัจจุบนัไดถู้กนาํมาประเมินมูลค่าในภาคเอกชนเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนั

ทางธุรกิจ โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ส่วนราชการในสังกดักระทรวงพาณิชยเ์ป็นผูดู้แล

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัทางธุรกิจ พร้อมนาํส่งขอ้มูลการข้ึนทะเบียนหลกัประกนั

ทางธุรกิจใหแ้ก่กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ 

การนาํเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจแลว้ จาํนวน 2 เคร่ืองหมาย 

  กรณีการจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจอาศยัการประเมินมูลค่าจากภาคเอกชน 

ยิง่ตอกย ํ้าใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนวา่ การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทย สมควร 

กระทาํโดยภาคเอกชน จึงจะไดรั้บการยอมรับจากภาคเอกชน อยา่งไรกต็าม การประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาสมควรมีมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นการทัว่ไปดว้ย  

เพื่อก่อใหเ้กิดความมัน่ใจใหแ้ก่ประชาชน สาํนกัส่งเสริมการพฒันาทรัพยสิ์นทางปัญญา 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นหน่วยงานมีการจดักิจกรรมใหแ้ก่ประชาชนเพื่อส่งเสริม

ภาคธุรกิจอยูเ่ป็นระยะ จึงมีขอ้มูลใหแ้ก่คณะผูว้จิยัว่า มีภาคเอกชน 2 หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาได ้และใหค้วามร่วมมือกบั สาํนกัส่งเสริมการพฒันา

ทรัพยสิ์นทางปัญญา กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา บ่อยคร้ัง 

  นอกจากน้ี คณะผูว้จิยั ยงัพบวา่ การบงัคบัคดีกบัหลกัทรัพยซ่ึ์งอยูใ่นตลาด-

หลกัทรัพยก์ผ็า่นการประเมินมูลค่าจากภาคเอกชน โดยท่ีภาคเอกชนนั้นไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

  ขอ้มูลโดยรวมทั้งหมดจึงสอดคลอ้งตอ้งกนัไปในทิศทางเดียว คือ การประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อการบงัคบัคดี จาํตอ้งประเมินมูลค่าโดยภาคเอกชน และ

สมควรอยา่งยิง่ท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาจะสร้างระเบียบข้ึนมากาํกบัดูแลมาตรฐาน 

การประเมินมูลค่า เพื่อสร้างมาตรฐานวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ไปพร้อมกบัการสร้างกระบวนวธีิบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสะดวกรวดเร็ว 
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7. กระบวนวธีิการขายทอดตลาด 

 

  จากการศึกษาขอคณะผูว้จิยัในระดบัสหภาพยโุรป (EU Level) จะมีคณะกรรมา-

ธิการสหภาพยโุรป (the European Commission)โดยคณะกรรมการทัว่ไป (DGs) จะมีหนา้ท่ี

ศึกษาและจดัตั้งกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหลากหลายแขนงกบัประเด็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่าง 

Intangibles และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) รวมทั้งทรัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิ

ในทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP and IPRs) เพื่อจะไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในทรัพยป์ระเภทน้ี 

ทั้งในแง่การประเมินราคา ก่อนการโอนสิทธิต่าง ๆ ทั้งทางแพ่งและลม้ละลายใหมี้

ประสิทธิภาพสูงสุดและในแต่ละประเทศในของยโุรปจะมีหน่วยงานองคก์รท่ีดูแลเร่ือง

การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งชดัเจน อยา่งเช่น ประเทศเยอรมนั จะมี IP 

Auctions GmbH ทาํหนา้ท่ีขายทอดตลาด มี German IP Valuation Group เป็นผูป้ระเมินราคา 

เป็นตน้ ประเทศฝร่ังเศสมีระดบักฎหมายภายในเก่ียวกบัวิชาชีพผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอ้งมี 

การอบรม การสอบคดัเลือก เช่น พนกังานบงัคบัคดี ทนายความสิทธิบตัร และผูเ้ช่ียวชาญ

การขายทอดตลาด (France: A Collection of National Legislation on Intellectual Property 

and Legal Experts, the Patent Attorneys and Experts in Public Auctions 2004) 

   ในขณะท่ีการบงัคบัคดีของไทยในท่ีผา่นมาทรัพยสิ์นท่ีถูกบงัคบัคดีการประเมิน

ราคามาจากกรมธนารักษแ์ต่เรียกกนัติดปากกนัวา่ ราคาประเมินกรมท่ีดินนั้น เป็นราคา

ประเมินท่ีอาศยัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของภาครัฐในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ตามเขตพื้นท่ีและทาํเล ซ่ึงไดรั้บความน่าเช่ือถือค่อนขา้งสูง และถูกใชเ้ป็นมาตรฐานกลาง 

แต่สาํหรับภาคเอกชนแลว้ ราคาประเมินดงักล่าวอาจถูกมองวา่เป็นราคาท่ีค่อนขา้งตํ่า  

มิใช่ราคาท่ีซ้ือขายกนัในทอ้งตลาดอยา่งแทจ้ริง ทาํใหป้ระเดน็เร่ืองราคาประเมินของ

กรมธนารักษห์รือราคาประเมินกรมท่ีดินมกัถูกคดัคา้นก่อนการขายทอดตลาดอยูเ่สมอ 

  อยา่งไรกต็าม เม่ือพิจารณาถึงราคาประเมินท่ีกระบวนการบงัคบัคดีตอ้งนาํไปใช้

กบัการขายทอดตลาดแลว้ กจ็ะพบวา่ “การประเมินมูลค่า” เป็นส่ิงสาํคญัสูงสุดต่อการให้

ราคา และเป็นประโยชนสู์งสุดเม่ือขายทอดตลาดไดร้าคาท่ีสูงท่ีสุดและเป็นธรรม ทวา่ 

การประเมินมูลค่ากลบัไม่ใช่เร่ืองง่ายตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ของการคาํนวณใหเ้หมาะสม

แก่ทรัพยสิ์นแต่ละรูปแบบ และตอ้งอาศยัความชาํนาญของผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงาน
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เก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแต่ละรูปแบบโดยเฉพาะทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีทั้ง

ระบบจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียนซ่ึงมีความยากง่ายและซบัซอ้นแตกต่างกนัข้ึนอยู่

กบัปัจจยัหลายอยา่งในช่วงระยะเวลานั้น 

  สาํหรับการบงัคบัคดีของไทย เจา้หนา้ท่ีของรัฐ สังกดักรมบงัคบัคดี กระทรวง-

ยติุธรรม ในตาํแหน่งนิติกร จะทาํหนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานบงัคบัคดีตามกฎหมายในการยดึ

ทรัพยสิ์นและนาํทรัพยสิ์นออกขายทอดตลาด โดยอาศยัการประเมินราคาตามสภาพ

สังหาริมทรัพยท่ี์พบ แต่สาํหรับอสังหาริมทรัพยน์ั้นจะทาํการนาํเอาราคาประเมินท่ีเจา้หน้ี

ตามคาํพิพากษาไดน้าํส่งตอนตั้งเร่ืองบงัคบัคดีมาใชเ้ป็นราคาประเมินของเจา้พนกังาน-

บงัคบัคดีเอง ไม่มีการปรับเพิ่มหรือลดลงแต่อยา่งใด และใชร้าคาดงักล่าวเป็นราคาใน

การเร่ิมการขายทอดตลาด หากแต่กรณีทรัพยสิ์นทางปัญญากระบวนวธีิการขายทอดตลาด

ของการบงัคบัคดีกเ็ช่นกนั กฎหมายในยคุใหม่มกันิยมปรับแกไ้ปในทิศทางการของ 

การลดขั้นตอนหรือวธีิการท่ีไม่จาํเป็นออกไป เพราะความล่าชา้เป็นเหตุแห่งความอยติุธรรม 

อยา่งไรกต็าม การลดขั้นตอนตอ้งไม่เป็นการทาํใหคู่้ความฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสียสิทธิ  

การขายตลาดท่ีเป็นหน่ึงในกระบวนการบงัคบัคดีของไทยนั้น พึ่งพาราคาประเมินเป็น

สาํคญัมาแต่เน่ินนาน อาจถึงเวลาท่ีจะตอ้งทบทวนใหม่วา่การขายทอดตลาดแบบเดิม 

แต่เพียงอยา่งเดียว เพียงพอต่อการบงัคบัคดีในยคุสมยัใหม่หรือไม่ อยา่งไรหรือควรมี

หน่วยงานเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางอยา่งเช่นในกลุ่มสหภาพยโุรป อาจเป็นสมาคม องคก์ร 

ตามความเหมาะสมเพราะแนวโนม้ในอนาคตไม่เพยีงแต่ทรัพยสิ์นทางปัญญาเท่านั้น 

ท่ีสามารถบงัคดีไดแ้ต่ยงัมีสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางเช่นกนั 

  หากในกรณีท่ีเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาไม่ไดป้ระสงคสิ์ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีลูกหน้ีตามคาํพิพากษาเป็นเจา้ของ จะเป็นกรณีท่ียงัคงตอ้งพึ่งพาการขายทอดตลาด

แบบเดิม โดยมีกระบวนการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยภาคเอกชนท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ เพื่อนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดมาชาํระหน้ีตาม 

คาํพิพากษา 

  ก่อใหเ้กิดคาํถามวา่ หากเจา้หน้ีตามคาํพพิากษา ประสงคไ์ดสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาท่ีลูกหน้ีตามคาํพิพากษาเป็นเจา้ของข้ึนมา ในราคาท่ีพึงพอใจกนัทั้งสองฝ่าย นัน่คือ 
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ราคาท่ีเป็นธรรมแลว้ แต่กฎหมายไม่เปิดช่องในส่วนน้ีไว ้ทาํไมตอ้งใชว้ธีิการขายทอดตลาด

แบบเดิมท่ีส้ินเปลืองเวลาและงบประมาณ 

  เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศแลว้ พบวา่ มีกรณีท่ีเจา้หน้ีตาม 

คาํพิพากษาประสงคท่ี์จะไดสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา  

เม่ือการโตแ้ยง้ในประเดน็ของราคาทรัพยสิ์นทางปัญญาส้ินสุดลง ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ 

แจง้ต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดี/เจา้พนกังานพทิกัษท์รัพย ์จึงไดมี้การเปล่ียนแปลงทาง

ทะเบียน (เฉพาะทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีระบบจดทะเบียน) การขายทอดตลาดจึงไม่

จาํเป็นอีก 

  แนวคิดสมยัใหม่ในส่วนน้ีเป็นการขจดัระบบมาตรฐานเดียวใชก้บัทุกกรณี (One 

Size Fits All) ซ่ึงมิไดส้ร้างผลดีใหแ้ก่ทุกฝ่าย และอาจไม่ตรงความตอ้งการ ควบคู่ไปกบั

การลดขั้นตอนหรือลดภาระทางภาครัฐใหแ้ก่เจา้พนกังานบงัคบัคดี/เจา้พนกังานพิทกัษ-์

ทรัพย ์

  เม่ือกฎหมายไทยมาถึงยคุท่ีตอ้งมีการปรับเปล่ียน มีการปรับแกข้อ้กฎหมายเพื่อให้

รองรับต่อการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยแต่ขอ้กฎหมายดงักล่าวเป็น

เพียงการเปิดช่องใหก้ารบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยเป็นส่ิงท่ีสามารถ

กระทาํไดเ้ท่านั้น และกระทาํไดเ้ท่าท่ีสภาพแห่งกฎหมายเปิดช่อง ในส่วนบงัคบัคดีเอา

กบัทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียน ตามประมวลวธีิพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 308 และ 309 การปฏิบติังานทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงตอ้งอาศยั

กฎหมายฉบบัอ่ืนอีก ตอ้งมีการทาํความเขา้ใจในทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทยตามกฎหมาย

แต่ละฉบบั หากการประเมินมูลค่าตามหลกัการและทฤษฎีไม่สามารถจบัตอ้งและปฏิบติั

ไดจ้ริง ประเทศไทยอาจตอ้งนาํกระบวนการประเมินมูลค่าท่ีมีอยูเ่ดิมมาปรับเปล่ียนและ

สร้างเป็นวธีิใหม่ วธีิเฉพาะในการบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทย ให้

กลายเป็น “การประเมินมูลค่าทางเลือก” หรือ “การประเมินมูลค่าวธีิเฉพาะ” และการขาย

ทอดตลาด 
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ราคาประเมิน โดยเอกชน 

ท่ีมีมาตรฐาน 

 ขายทอดตลาดนาํเงินมาชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา 

 ตีใชห้น้ีตามคาํพพิากษา 

     

 

เปล่ียนแปลงขอ้มูลทางทะเบียน 

เปล่ียนแปลงขอ้มูลการรับแจง้ 

 
 

การบังคบัสิทธิทางทะเบียน  

(มกีารจดทะเบียน) 

ไม่มกีารจดทะเบียน 

เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายการคา้ ช่ือทางการคา้ 

สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ 

 

ภาพท่ี 14  แนวทางการบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีระบบการจดทะเบียน 

และไม่มีระบบการจดทะเบียน โดยใชภ้าคเอกชนเขา้มาช่วยประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

  การสร้างระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) หรือกระบวนวธีิการเฉพาะ คือ การใช้

เหตุผลทางกฎหมาย ยอมรับตรรกะท่ีพิสูจน์ไดช้ดัเจนแลว้ว่า กระบวนวิธีเดียวไม่อาจ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ทุกฝ่ายไดเ้สมอไป ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา-

ความแพ่งสมควรไดรั้บการแกไ้ข เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐมีกระบวนวธีิบงัคบัคดีทางเลือก 

(Alternative Legal Execution) สามารถดาํเนินการดว้ยวธีิการท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะต่อ

ทรัพยสิ์นท่ีคุณสมบติัพิเศษแตกต่างไปจากทรัพยสิ์นทัว่ไป เช่น ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่มี

ระบบทะเบียนในประเทศไทยท่ีจะทาํการขายทอดตลาดจะตอ้งกระทาํก่อนศาลมี 

คาํพิพากษา เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาสามารถอาศยัประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง  
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มาตรา 277 เพื่อยืน่คาํขอฝ่ายเดียวโดยทาํเป็นคาํร้องใหศ้าลทาํการไต่สวนลูกหน้ีตาม 

คาํพิพากษาหรือบุคคลอ่ืนท่ีเช่ือว่าอยูใ่นฐานะท่ีจะใหถ้อ้ยคาํอนัจะเป็นประโยชน์ได ้ 

หากเจา้หน้ีตามคาํพิพากษามีเหตุอนัสมควรเช่ือไดว้า่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษามีทรัพยสิ์น 

ท่ีจะตอ้งถูกบงัคบัคดีมากกวา่ท่ีตนทราบ หรือมีทรัพยสิ์นท่ีจะตอ้งถูกบงัคบัคดีแต่ไม่ทราบ

วา่ ทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูห่รือเกบ็รักษาไวท่ี้ใด หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ทรัพยสิ์นใดเป็น

ของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาหรือไม่ ถา้หากผูรั้บหมายเรียกขดัขืนกย็อ่มมีความผดิฐานละเมิด

อาํนาจศาลเช่นกนั แต่อยา่งไรกต็าม ประเทศไทยไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายใดท่ีให้

อาํนาจแก่เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาในการร้องขอต่อศาลใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาโอนสิทธิ

ทางทะเบียนใหแ้ก่เจา้พนกังานบงัคบัคดีแต่อยา่งใด ในส่วนน้ีคณะผูว้ิจยัมีความเห็นว่า 

ควรแกไ้ข หรือมีระเบียบ ท่ีรองรับและเปิดช่องใหส้ามารถกระทาํไดเ้พื่องานต่อ 

การบงัคบัคดีต่อไป ซ่ึงต่างจากในสหรัฐอเมริกาและในกลุ่มสหภาพยโุรปท่ีผูว้จิยัศึกษา

ใหส้ามารถทาํไดโ้ดยการร้องขอต่อศาล 

  ปลายทางของการบงัคบัคดีในลกัษณะน้ี อาจเรียกไดว้า่ เป็นการนาํทรัพยสิ์นทาง

ปัญญามา “ตีใชห้น้ี” ตามคาํพิพากษา เช่นเดียวกบัท่ีเคยมีกรณีเกิดข้ึนในต่างประเทศ 

ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ คือ การเปล่ียนแปลงทางทะเบียนของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีพึ่งพาระบบ-

การจดทะเบียน และเปล่ียนแปลงขอ้มูลจากรับแจง้สาํหรับทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่มี

ทะเบียน ท่ีผา่นการวนิิจฉยัเบ้ืองตน้จากศาลมาแลว้ 

  กรมบงัคบัคดีของไทยเป็นส่วนราชการหลกัท่ีทาํหนา้ท่ีขายทอดตลาดเพื่อนาํเงินมา

ชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา ครอบคลุมแทบทุกคดีในประเทศ นบัวา่เป็นภารกิจท่ีหนกัหนา

สาหสั แต่หากมีการแกไ้ขประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งเพื่อรองรับการนาํ

ทรัพยสิ์นทางปัญญามาตีใชห้น้ีตามคาํพพิากษาทดแทนการขายทอดตลาดแบบทัว่ไป 

ยอ่มเป็นการเปิดช่องทางส่วนราชการอ่ืนเขา้มาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนน้ีไปไดโ้ดยปริยาย 

ไม่วา่จะเป็นการนาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาไปนาํออกขายใน

ระบบตลาดกลางทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Mart) ของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา (www 

.thaiipmart.com) ซ่ึงเปิดขายตลอด 24 ชัว่โมง หรือการจดัใหมี้การขายทอดตลาดในงาน

มหกรรมทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Fair) ของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีจดัเป็นประจาํ 

ทุกปี 
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ภาพท่ี 15   ช่องทางการนาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของลูกน้ีออกขายเพื่อตีใชห้น้ี โดยใช้

ระบบตลาดกลางทรัพยสิ์นทางปัญญา (www.thaiipmart.com) หรือใชก้ารขาย

ทอดตลาดในงานมหกรรมทรัพยสิ์นทางปัญญาของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

นอกเหนือจากการทอดตลาดแบบปกติ 

 

http://www.thaiipmart.com/
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