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ABSTRACT 

A study on “Legal Problems  on the  Passing Off in  Trademark Act B.E. 

2534 : Comparative Study between British Law and Thai Law” aims to analyze 

nature of problems regarding passing off in a trademark with a view to exploring 

cause of the problems, analyzing various substance to discover legal measures for 

efficient solution in relation to passing off and in accordance with current higher 

advanced technology, and to suggest appropriate legal measures in the course of 

solution in the future. 

This thesis covers studying on Trademark Act B.E. 2534, Civil and 

Commercial Code in subject of tort and damages, Penal Code in subject of 

infringement of trademark so as to analyze in comparising to principles of British law 

in relation to passing off, claims for damages and penalty in the passing off in the 

well-known trademark and the enforcement of trademark law in relation to passing off.  

The study finds out problems of passing off are caused by indefinite statutes of law in 

several issues such as lack of specific definition, claims for damages, severity of 

penalty to prevent infringement of trademark arising out of passing off.   Those 

aforementioned problems are significant to take into account because, currently, 

passing off in trademark vastly affects the entrepreneurs since it is unfair competition 

in course of business.  The said harmful effects include lower profit gained from sale 

of goods, disgraceful image of products and commercial honor and various expenses 

in litigation. 



The study results a summary that the laws relating to passing off in 

trademark are not good enough and inefficient to solve those existing problems 

arising out of passing off.  The researcher suggests stipulating specific definition of 

passing off in benefit of interpreting and trying the case in the same manner, 

providing specific statutes of claims for damages and penalty without application of 

Civil and Commercial Code and Penal Code.  By those specific statutes, the law 

would be more efficient, could prevent the lawsuit in relation to passing off in 

trademark and fully protect the entrepreneurs from damage arising out of passing off. 

The study leads to solutions by improvement of law and actions against 

offenders commit passing off in trademark.  In addition, they would be beneficial to 

overall trademark system, lessen and restrain potential impacts.  Accordingly, 

entrepreneurs and consumers would be protected by the law.   
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
       ปจจุบันการประกอบธุรกิจหรือประกอบการคา  ผูประกอบการสวนใหญจําเปนตองมี
เคร่ืองหมายหรือยี่หอเพ่ือบงบอกหรือบงช้ีวาสินคาหรือบริการนั้นเปนของผูประกอบธุรกิจหรือของ
ผูประกอบการคารายใด  เคร่ืองหมายการคา ( Trademark ) เปนส่ิงท่ีใชเพื่อคุมครองผลประโยชน
และความมีช่ือเสียงในทางการคา ( Goodwill )  ของผูเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาขณะเดียวกันก็
ใหความคุมครองผูบริโภคดวย  เพราะผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาท่ีตนตองการไดโดยดูจาก
เคร่ืองหมายการคาท่ีปรากฎอยูท่ีสินคา  ซ่ึงสอดคลองกับคําจํากัดความของ “เคร่ืองหมายการคา”  
ในมาตรา  4  แหง พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  เคร่ืองหมายการคาจึงเปนสวน
หนึ่งในการแขงขันทางธุรกิจ  เพราะมีบทบาทในการแสดงแหลงท่ีมาของสินคา  บงบอกถึงความ
แตกตางของสินคา  ประกันคุณภาพของสินคา  และทําหนาท่ีในการโฆษณาเพื่อใหประชาชนรูจัก
สินคาดังกลาว  ดังนั้นหากผูประกอบการรายใดสรรคสรางเคร่ืองหมายการคาใหมีลักษณะเดน
สามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคประกอบกับคุณภาพของสินคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  ก็จะ
สงผลใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จ  และผลท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ทําใหสินคาภายใต
เคร่ืองหมายการคาดังกลาวนั้น  เปนท่ีรูจักแพรหลายไดอยางรวดเร็ว 
       ในยุคของการแขงขันทางเศรษฐกิจนั้น  ผูประกอบการแตละรายยอมตองกระทําทุกวิถีทาง
เพื่อใหธุรกิจของตนอยูรอดตอไปไดและประสบความสําเร็จในท่ีสุด  แตการแขงขันทางการคาก็
ตองมีท้ังการแขงขันท่ียุติธรรมและไมยุติธรรม  การลวงขาย( Passing off )นั้นถือเปนการแขงขัน
ทางการคาท่ีใชวิธีการที่ไมเปนธรรม เอาเปรียบผูแขงขันรายอ่ืน  เนื่องจาก  การลวงขาย คือ การที่
บุคคลหนึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น  ทําให
สาธารณชนคิดวาสินคาของตนมีสวนเกี่ยวของกับเจาของเคร่ืองหมายการคาดังกลาว  กฎหมายจึง
จําเปนตองเขาไปควบคุมดูแล  เพื่อใหการแขงขันทางการคาดําเนินตอไปอยางเปนธรรมตอผู
ประกอบธุรกิจ 
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       สําหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาฉบับแรก  คือ พระราชบัญญัติลักษณะ
เคร่ืองหมายการคาและยี่หอทางการคาขาย พ.ศ. 2457  ( Law on Trademark and Trade name B.E. 
2457)  ตอมาเม่ือป 2474  ซ่ึงเปนปท่ีประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญากรุงเบอรนวาดวยการ
คุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ( Berne Convention ) ประเทศไทยจึงมีพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474  ซ่ึงเขียนตามกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศอังกฤษ ( Trade 
mark  Act 1905 )  โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ของไทยไดบัญญัติถึงการลวงขายไวในมาตรา 29 
วรรคสองวา “ทานวาขอความในพระราชบัญญัตินี้  ไมกระทบถึงสิทธิของการฟองรองคดี  ซ่ึงจําเลย
เอาสินคาของจําเลยไปลวงขายวาเปนสินคาของผูอ่ืน  และไมตัดสิทธิทางแกอันผูเสียหายจะพึงมี”  
และในฉบับปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ีสอง 
พ.ศ. 2543  ซ่ึงหลักกฎหมายวาดวยการลวงขายไดบัญญัติไวในมาตรา 46 วรรคสอง วา “บทบัญญัติ
มาตรานี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาในอันท่ีจะฟองบุคคลอ่ืน  ซ่ึงเอา
สินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น”   จากบทบัญญัติท้ังสองท่ี
กลาวมาน้ันดูไมแตกตางกันมากนักในสาระสําคัญ  ซ่ึงในเร่ืองของการลวงขายนี้ไดมีคําพิพากษา
ฎีกาท่ี 343/2503  วินิจฉัยไวถึง ความหมายของคําวา “ลวงขาย” ในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา พ.ศ. 2474  มาตรา 29 วรรคสองวามิไดจํากัดเฉพาะสินคาชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน
เทานั้น  หากแตมีความหมายกวางครอบคลุมถึงกรณีตาง ๆ ซ่ึงจําเลยเอาสินคาของจําเลยไปลวงขาย
วาเปนสินคาของผูอ่ืนซ่ึงมีความหมายไดวาไมใชเปนการลวงขายในวัตถุเทานั้น  หากแตเปนการ
ลวงขายในความเปนเจาของดวย 
         ในประเทศอังกฤษ หลักกฎหมายวาดวยการลวงขายมีวิวัฒนาการมาจากกฎหมายละเมิดซ่ึง
พัฒนามาจากแนวคิดของคําพิพากษาของศาล ( case law )  ปจจุบันมีกฎหมายเคร่ืองหมายการคาท่ี
ใชอยูคือ  Trademark Act 1994 ซ่ึง Lord Diplock1  ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการลวงขายไวจนเปน
ท่ีอางอิงกันมาโดยตลอดคือ (1) การลวงขายจะตองแสดงขอความอันเปนเท็จ (2) โดยผูประกอบการ
คา   (3) แกลูกคา  (4) ซ่ึงอาจทําใหเสียหายแกธุรกิจหรือความนิยมทางการคาของบุคคลอ่ืน และ (5) 
ซ่ึงกอหรือนาจะกอใหเกิดความเสียหายท่ีแทจริงแกธุรกิจหรือความนิยมทางการคาของโจทก 
          หากพิจารณาเปรียบเทียบหลักการลวงขายของประเทศอังกฤษกับประเทศไทยในเบ้ืองตนแลว
เห็นไดวามีความแตกตางกันในหลายกรณี  เปนตนวา ขอบเขตการคุมครอง และเจตนาของผูกระทํา
ความผิด  กลาวคือกฎหมายวาดวยการลวงขายของประเทศอังกฤษใหความคุมครองอยางกวางขวาง  
ไมวาจะเปนช่ือทางการคา  เคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียน  การโฆษณา  หรือรูปแบบการ
ดําเนินกิจการ  แตตามระบบกฎหมายของไทยเนื่องจากพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา  พ.ศ.
                                                 
1David   Bainbridge.  (1996).  Intellectual Property  ( 4th ed.) :  Pitman Publishing,  p.486. 
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การลวงขายถือไดวาเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจการคาการบริการ  เปนอยางยิ่ง  
ดังจะเห็นไดจากสถิติคดีทรัพยสินทางปญญาเก่ียวกับการละเมิดเคร่ืองหมายการคา และความผิด
ทางอาญาเกี่ยวกับการคา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 -275 ของศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง2 ตั้งแต ป 2541 -2549 นั้น ซ่ึงสถิติของคดีไมแตกตางกันมากนักใน
แตละป รวมไปถึงทุนทรัพยโดยรวมเปนเงินจํานวนมาก  อยางเชนในกรณี ป 2547 นั้นคดีละเมิด
เคร่ืองหมายการคาท่ีรับใหมท้ังส้ิน 27 คดี สวนคดีอาญาก็สูงถึง 128 คดี  แมจะดูวาจํานวนไมมาก  
แตทุนทรัพยของคดีท่ีรับใหมนั้นเปนเงินจํานวนสูง คือ 3,257,907,144.05 บาท3   
       จากสถิติคดีดังกลาวขางตน  เห็นไดวาการละเมิดเคร่ืองหมายการคายังเปนปญหาสําคัญทาง
เศรษฐกิจอยู  สงผลกระทบโดยรวมท้ังเศรษฐกิจภายในประเทศและระดับประเทศ  นอกจากนี้การ
ลวงขายยังสงผลใหผูบริโภคสับสนหลงผิดในความเปนเจาของเคร่ืองหมายการคา  ซ่ึงหากสินคาท่ี
ซ้ือไปอุปโภคบริโภคไมมีคุณภาพและไรมาตรฐานก็ยอมเกิดผลเสียหายตามมาแกผูบริโภค  สวนใน
กรณีของผูประกอบธุรกิจนั้นอาจถูกแยงสวนแบงทางการตลาดในการจําหนายสินคา  เส่ือมเสีย
ช่ือเสียงเกียรติคุณท่ีไดส่ังสมมาเปนระยะเวลานานจนเปนท่ีรูจักแพรหลาย  ดังนั้นจึงเห็นควรศึกษา
ปญหาของการลวงขายดังกลาว โดยเปรียบเทียบระหวางกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ  เพ่ือ
วิเคราะหปญหาและหาขอเสนอแนะแนวทางแกไขตอไป 
 

                                                 
2 http://www.cipitc.or.th.,  12 March 2008. 
3 http://www.cipitc.or.th/document/static/jan-oct2547., 12 March 2008. 
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1.2  สมมติฐานของการวิจัย 
       การลวงขาย  เปนการแขงขันท่ีใชวธีิการอยางไมเปนธรรม  กอใหเกิดผลเสียหายตอผูประกอบ
ธุรกิจการคาหรือบริการ  รวมไปถึงผูบริโภค  กฎหมายเกีย่วกับการลวงขายตาม พระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  ยังไมอาจเยยีวยาปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ  จึง
เห็นควรศึกษาพรอมท้ังวิเคราะหปญหาดังกลาวโดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของตางประเทศ  
เพื่อศึกษาหาแนวทางการแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอไป 
 
1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 

        1.  เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขาย 
        2.  เพื่อศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา และแนวคิดเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคาและการ
ลวงขาย 
        3.  เพื่อศึกษาปญหากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายเคร่ืองหมายการคา  
     4.  เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขาย 
      5.   เพื่อศึกษาและคนหามาตรการที่เหมาะสมมาใชในเปนแนวทางในการแกไขกฎหมายท่ี
เกี่ยวของตอไป 
 

 1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

        การวิจยันี้  จะศกึษาคนควาและวิเคราะหดังนี ้
        1. หลักเกณฑของการลวงขายตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ  
        2. วิธีการดําเนินการตามกฎหมายกรณีเกิดการลวงขายโดยเร่ิมต้ังแตการกระทําอันเปนการลวง
ขาย  การดําเนินคดี ตลอดจนการเรียกคาเสียหาย 
        3.  ผลกระทบจากการลวงขายท่ีมีตอผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค 
        4.  เสนอแนะแนวทางแกไขปญหากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขาย 
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 1.5  วิธีดําเนินการวิจัย 

       การศึกษานี้จะเปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร ( Documentary   Research )  จากตัวบทกฎหมาย
ท้ังประเทศไทยและตางประเทศ  กฎระเบียบ ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของ รายงานการศึกษา  
บทความ  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ  คําพิพากษาฎีกา ตลอดจนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส และ เว็บไซต 
 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

        1.  ทําใหทราบถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขาย 
        2.  ทําใหทราบถึงความหมาย ประวัติความเปนมา และแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการคาและ
การลวงขาย 
        3.  ทําใหทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการลวงขาย 
     4.  ทําใหทราบถึงปญหากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขาย 
      5.  สามารถนําแนวทางท่ีไดจากการศึกษามาใชแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของตอไป 



บทที่  2 

ความหมาย ประวัติ  วิวัฒนาการ และแนวคดิเกี่ยวกับ 
เคร่ืองหมายการคาและการลวงขายสินคาที่มีเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอืน่ 

 

ในบทนี้จะกลาวถึงประวัติความเปนมาของเคร่ืองหมายการคาและการลวงขายท้ังของ
ประเทศไทยและของประเทศอังกฤษ  ลักษณะของเคร่ืองหมายการคาของไทยท่ีมีความเกี่ยวเนื่อง
กับการลวงขาย เปนตนวา  ประเภทของเคร่ืองหมายการคา การไดมาซ่ึงสิทธิในเคร่ืองหมายการคา 
ท้ังท่ีเปนการไดสิทธิมาโดยการจดทะเบียนและการไดสิทธิมาโดยการใชรวมถึงการละเมิด
เคร่ืองหมายการคาท้ังท่ีจดทะเบียนและมิไดจดทะเบียน  โดยจะมีการเปรียบเทียบเฉพาะสวนท่ีเปน
สาระสําคัญ  ของกฎหมายเคร่ืองหมายการคาของประเทศอังกฤษ  โดยสังเขปดวย 

 

2.1   ประวัติเครื่องหมายการคาและการลวงขาย 

       ในอดีตกาลนั้น  การคาขายนับวาเปนบทบาทสําคัญอยางหนึ่งในสังคม เร่ิมจากการแลกเปล่ียน 
สินคาซ่ึงกันและกัน จนกระทั่งพัฒนามาเปนการซ้ือขายสินคา  ซ่ึงก็มีสินคาหลายชนดิหลายรูปแบบ
ใหเลือก โดยรูปแบบการคาในอดีตอาจยังไมมีการตีตราช่ือหรือยี่หอสินคา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา    
“เคร่ืองหมายการคา”   แตเม่ือมนุษยในสังคมเร่ิมมีความกาวหนาในดานตาง  ๆ   มากข้ึน ท้ังทางดาน

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เคร่ืองหมายการคาจึงเปนส่ิงจําเปนอยางหน่ึงท่ีตองแสดง
ใหเห็นถึงวาสินคานั้นใครเปนเจาของ ท้ังนี้ก็เพื่อเปนการสะดวกตอการจําหนายและเปนพัฒนาการ
ทางดานพาณชิยในสังคมอยางหนึ่ง  จนกระท่ังกลายเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีหลายรูปแบบใน
ปจจุบัน อันจะไดกลาวรายละเอียดตอไป 

 

2.1.1   ประวัติเคร่ืองหมายการคาและการลวงขายในประเทศไทย 
 

  อยางท่ีไดกลาวไปแลวในบทท่ี 1  วา  เคร่ืองหมายการคาและการลวงขาย
เคร่ืองหมายการคาในประเทศไทยมีมานานตั้งแตเร่ิมมีพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 
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2474  แสดงใหเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญตอกฎหมายเคร่ืองหมายการคา  และการ
ละเมิดสิทธิในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังกรณีการลวงขายดวย 

 
 2.1.1.1  เคร่ืองหมายการคา 
 

 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมแตเคร่ืองหมายการคาจะเปนเร่ือง
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ดังนั้นเครื่องหมายการคาจึงไมมีบทบาทมากนัก แตสวนท่ีเกี่ยวกับการคา
ระหวางประเทศมีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  ซ่ึงหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงเร่ือง
เกี่ยวกับเคร่ืองหมายท่ีใชในทางการคานั้นไมมีปรากฏใหเห็นชัดเจน จนกระท่ังประเทศไทยเร่ิม
ติดตอคาขายกับตางชาติมากข้ึนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  มีตางชาติเขามาลงทุนทํากิจการตางๆ  
                    การเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตและทางดานพาณิชยกรรมกับตางชาติเร่ิมทวีคูณ
มากข้ึนเปนลําดับ การท่ีเจาของธุรกิจการคาตางประเทศไดนําเอาสินคาท่ีใชหรือประทับเคร่ืองหมาย
การคาเขามาจําหนายในประเทศไทย สงผลใหมีการนําผลวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคาท่ีมี
อยูในชาติของตนมาใชดวย รัฐบาลไทยจึงไดเร่ิมเขามามีบทบาททางดานเคร่ืองหมายการคา
ประมาณ พ.ศ. 2453 โดยไดจัดต้ัง “หอทะเบียนเคร่ืองหมายการคา”  ข้ึน ในกระทรวงเกษตราธิการ 

และออกกฎหมายเก่ียวกับเคร่ืองหมายสินคาเรียกเปนภาษาอังกฤษวา  “Law on Trade Marks and 

Tradenames Of  B.E. 2457” หรือเรียกช่ือเปนภาษาไทยวา “พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมาย

การคาและยี่หอการคาขาย พ.ศ. 2457”   ซ่ึงในเวลาตอมากฎหมายน้ีก็มิไดมีการบังคับใชมากนัก 

ดังนั้นกิจการสวนใหญในเวลานั้น คือ การรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาไวเทานั้น1  
         คร้ันเวลาผานไป งานเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามีความสําคัญมากข้ึน และตองการ

ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ จึงมีพระ
บรมราชโองการใหตั้งกรมทะเบียนการคาข้ึน2  มีหนาท่ีแตเดิมในการประกาศและรักษามาตราช่ัง 
ตวง วัด กับรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ดังนั้นในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจการเคร่ืองหมายการคาเม่ือ
ไดจัดต้ังกรมทะเบียนการคาข้ึนในกระทรวงพาณิชยแลว จึงใหโอนงานจากกระทรวงเกษตราธิการ
มาข้ึนกับกรมทะเบียนการคา งานในชวงตน  ๆ  ก็ยังคงเปนการรับจดทะเบียนการคาอยู  จนถึง พ.ศ. 
2474 จึงได ตรากฎหมายใหมเรียกวา “พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พุทธศักราช 2474”   ใช
บังคับ  

 
                                                 
1 ยรรยง  พวงราช.  (2538).  กฎหมายเครื่องหมายการคาคุมครองใคร.  วารสารนิติศาสตร. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เลมที่ 15 ตอน 2,หนา 1. 

2 ประวัติกรมทะเบียนการคา  ประกาศพระราชโองการต้ังกรมทะเบียนการคาและต้ังปฤกษากฎหมายแหงสภา
เผยแพรพาณิชย.  (2526).  วารสารกรมทะเบียนการคา  ฉบับที่ 1 ปที่  12, หนา 5-10. 
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2.1.1.1.1  วิวัฒนาการของกฎหมายเคร่ืองหมายการคา 
 

  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา    พ.ศ. 2474    มีผลใชบังคับต้ังแต   วันท่ี 1  
ตุลาคม  พ.ศ. 2474  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกลาเจาอยูหัว 
การรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เดินตามแนวกฎหมายเคร่ืองหมายการคาของประเทศอังกฤษคือ 
“Trade Mark Act 1905” และ ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะเคร่ืองหมายการคาและยี่หอการคาขาย 

พ.ศ. 2574 ซ่ึงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474 ใชบังคับอยูเปนเวลานานจนกระท่ังถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ตลอดระยะเวลา 60 ป ท่ีใชบังคับมีการ
แกไขเพียง 2  คร้ัง โดยคร้ังแรกแกไขโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2476  และคร้ังท่ีสองแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2504 ซ่ึง
ไดยกเลิกพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2476 เสีย และแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474  อีกหลายมาตรา 

 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานจนทํา
ใหบทบัญญัติเดิมนั้นไมทันสมัยและยงัมีขอบกพรองบางประการท่ีสมควรแกไข ดังนั้น รัฐบาลจึง
ไดดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาฉบับใหมและเสนอตอสภาผูแทนราษฎร เม่ือ
วันท่ี 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2530 แตเนื่องจากเกิดเหตุการณทางการเมืองข้ึนหลายคร้ังทําใหราง
กฎหมายดังกลาวตองตกไป จนกระท่ังในรัฐบาลของนายอานนัท  ปนยารชุน ไดเสนอราง
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. ........  (ซ่ึงไดปรับปรุงเนื้อหาจากเดิมเล็กนอย) เขาสูการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงสภานิติบัญญัติแหงชาติและวุฒิสภาไดใหความเหน็ชอบ
เปนกฎหมายพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 และมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวนันับแตนั้น ซ่ึงตรงกับวันท่ี 13 
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2535 
         เหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. .........................มีอยูวา 
       “โดยท่ีพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474  ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว 
บทบัญญัติตาง  ๆ  จึงลาสมัยและไมสามารถคุมครองสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาไดเพียงพอ
ประกอบท้ังในสวนท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองหมายบริการ  เคร่ืองหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตใหใช
เคร่ืองหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ  ซ่ึงในปจจุบันเปนท่ีแพรหลายและไดรับความคุมครอง
ในกฎหมายของตางประเทศหลายประเทศแลวก็ยังไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายไทย  
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสม เชน มิไดกําหนด
อํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนและคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคาตลอดจนสิทธิของผูขอจด
ทะเบียนไวใหชัดเจน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 
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            นอกจากการเปล่ียนแปลงทางดานกฎหมายเคร่ืองหมายการคาแลว ก็ยังมีการเปล่ียน
หนวยงานท่ีเกีย่วกับเคร่ืองหมายการคาดวย กลาวคือ แตเดิมนั้นงานเก่ียวกับเคร่ืองหมายการคานัน้
ข้ึนกับกองเคร่ืองหมายการคา กรมทะเบียนการคา  แตเม่ือไดมีการจดัต้ังหนวยงานระดับกรมใหมท่ี
มีช่ือวา กรมทรัพยสินในกระทรวงพาณิชยข้ึน เปนทางการเม่ือวันท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2535  ก็ได
มีการโอนงานสวนนี้ไปข้ึนกบักรมทรัพยสินทางปญญาต้ังแตนั้นมา3 
 
                       2.1.1.2  การลวงขาย4 
 
                       การลวงขายเคร่ืองหมายการคานั้นมีมาต้ังแตไดมีการตราพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา  พ.ศ.2474  ซ่ึงหลักกฎหมายมีอยูวา  บุคคลไมมีสิทธิท่ีจะแสดงออกวาสินคาของตนเปน
สินคาของบุคคลอื่น  และไมมีสิทธิท่ีจะแสดงออกวาธุรกิจของตนเปนธุรกิจเดียวกับของบุคคลอื่น  
การแสดงออกนี้อาจแสดงออกโดยตรงวา  สินคาของตนเปนสินคาของบุคคลอื่น  หรืออาจเปนการ
แสดงออกโดยทางออม  เชน  ใชเคร่ืองหมายการคาปลอม  หรือใชเคร่ืองหมายการคาท่ีคลายกับของ
บุคคลอ่ืน  เพื่อใหลูกคาหลงผิดวาเปนสินคาของบุคคลอื่น  การกระทําดังกลาวนี้เปนการละเมิด  
และอาจจะเปนความผิดทางอาญาไดดวย 
                     มีตัวอยางเปนจํานวนมากท่ีนายทะเบียนและศาลถือวา  แมเคร่ืองหมายการคานั้น ๆ  
จะคลายกันมาก แตทวาใชกับสินคาตางจําพวกกันก็ดี  หรือใชกับสินคาจําพวกเดียวกันแตตางชนิด
กันก็ดี  จึงไมกอใหเกิดการหลงผิดได  จึงยอมใหจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลาย
กับเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืนได  ดังปรากฏตามตัวอยางคําพิพากษาฎีกาดังนี้ 
 
                     คําพิพากษาฎีกาท่ี  694/2495 โจทกจดทะเบียนตราเสือเปนเคร่ืองหมายการคาไวเฉพาะ
สินคาสุรายาเทานั้น  มิไดขอจดทะเบียนไวท้ังจําพวก  ดังนี้ยอมไมครอบไปถึงเคร่ืองหมายการคา
อยางเดียวกัน  ซ่ึงผูอ่ืนใชกับสินคายารักษาโรคมนุษย  โจทกจึงไมมีสิทธิขอใหหามจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาสําหรับยารักษาโรคไดแมจะอยูในรายการจําพวกเดียวกันก็ตาม 
                     นอกจากนี้ยังมีคําพิพากษาฎีกาท่ี  712/25001,  1140/2501  ฯลฯ  อยางไรก็ดี  ในกรณีท่ี
ปรากฏวาอาจจะเกิดการหลงผิดได  เนื่องจากเคร่ืองหมายการคาเดิมมีประชาชนรูจักแพรหลาย  แมผู
ขอจดทะเบียนคนใหมจะขอจดทะเบียนสําหรับสินคาตางจําพวกหรือตางชนิดกัน  ก็ยังจะเกิดการ
หลงผิดในความเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาเดิม  นายทะเบียนและศาลก็จะไมยอมใหจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาท่ีขอจดทะเบียนใหมนั้น 
                                                 
3ธัชชัย  ศุภผลศิริ.  (2536).  คําอธิบายเครื่องหมายการคา.  กรุงเทพฯ  :  นิติธรรม,  หนา 4-5. 
4มานะ  พิทยาภรณ.  (2533).  คําอธิบายกฎหมายเคร่ืองหมายการคา.  กรุงเทพฯ : สํานักกฎหมาย ดร.มานะ,  หนา   

129. 
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                  การกระทําเพียงใดจึงจะเปนการ “ลวงขาย”    นั้นเปนปญหาขอเท็จจริง  ซ่ึงจะตอง
พิจารณาจากพยานหลักฐานเปนราย ๆไป  คําพิพากษาฎีกาท่ี  1556/2495  วินิจฉัยวาการนําขวด
โซดาเปลาของบุคคลอ่ืน  ซ่ึงมีช่ือของเขาปรากฏอยู  มาอัดกรอกนํ้าโซดาของตน  ยอมถือวาเปนการ
แสดงออกท่ีจะลวงขาย  ผูกระทําการมีความผิดตามมาตรา  235  แหงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 
127 
 
                   2.1.2  ประวัติเคร่ืองหมายการค าและการลวงขายในประเทศอังกฤษ 
 
           ในประเทศอังกฤษถือไดวาเปนตนแบบของกฎหมายเคร่ืองหมายการคา  
รวมท้ัง  ประเทศไทยดวยโดยท่ีไดดัดแปลงกฎหมายมาจากประเทศอังกฤษมาบัญญัติเปนลายลักษณ
อักษรตามกฎหมายไทย  โดยกฎหมายเคร่ืองหมายการคาของประเทศอังกฤษนั้นมีความชัดเจนและ
สามารถบังคับใชไดดี  ในหัวขอนี้จะกลาวถึงประวัติเคร่ืองหมายการคาและการลวงขาย 
  
   2.1.2.1  เคร่ืองหมายการคา 

 

เคร่ืองหมายการคานั้นเทาท่ีพบหลักฐานทางโบราณคดี มีความเช่ือกันวา 
เคร่ืองหมาย (Mark)  มีท่ีใชในทางการคามาต้ังแตราวสมัยศตวรรษท่ี 5 – 6   กอนคริสตศักราช  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยยุคกรีกและอาณาจักรโรมัน มีความเจริญรุงเรืองและเรืองอํานาจ
เคร่ืองหมายไดถูกนํามาใชกับตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ ตลอดจนในการดําเนินการทางธุรกิจการคา 
และแสดงใหเห็นวาสินคานั้นมาจากท่ีใด จึงกลาวไดวาเคร่ืองหมายการคาเปนตัวบงช้ีถึงแหลงท่ีมา
และเจาของสินคาได5 
 

          ในยุคมืด6 (Dark Ages) ถือเปนชวงระยะเวลาท่ีอาณาจักรโรมันกําลังเร่ิม

เส่ือมอํานาจลงตามลําดับ ยุคน้ีอารยธรรมทางดานการผลิตอาวุธสงครามดวยทองแดงเจริญถึงขีดสุด 
สวนในเร่ืองของการใชเคร่ืองหมายในลักษณะท่ีเปนเคร่ืองบงช้ีถึงตัวเจาของสินคาหรือแหลงท่ีมา
ของสินคาในยุคนี้ถูกจํากัดอยูในวงแคบ ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะสภาพแวดลอมตาง ๆ โดยท่ัวไปใน
ระยะนั้นไมอํานวยใหมีการใชอยางแพรหลายเทาท่ีควร 
 
                                                 
5 ชลธิชา  สมสอาด.  (2542).  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  พ.ศ. 2534.  วิทยานิพนธ  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  
หนา  7. 

6 เรื่องเดียวกัน,  หนา  8. 
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                                     ตอมาในสมัยยุคกลาง (Middle Ages) อยูในชวงระยะเวลาระหวาง

คริสตศักราช 5 – 15 กลาวคือ นับต้ังแตอาณาจักรโรมันทางดานตะวันตกไดเส่ือมอํานาจลงแลว ถึง

ชวงระยะเวลาเร่ิมยุคเรเนสซองค  (Renaissance)  ถือเปนยุคท่ีมีการริเร่ิมหันกลับมาใชเคร่ืองหมาย 

เพื่อใชระบุถึงตัวเจาของหรือผูผลิตสินคาอยางแพรหลายกวางขวางข้ึน  เนื่องจากเปนยุคท่ีมีอารยะ
ธรรมทางดานศิลปะและทางดานอักษรศาสตรซ่ึงถูกนํามาใชเกีย่วกับเคร่ืองหมายอยางมาก โดยท้ังนี ้
สามารถจําแนกเคร่ืองหมายท่ีใชอยูในสมัยนั้นออกเปน 27  ประเภท ตามหนาท่ีของเคร่ืองหมาย
การคาดังกลาว ดังนี ้
 

1.) Proprietary Mark  

 เปนเคร่ืองหมายซ่ึงเจาของสินคามักจะติดไวกับสินคาของตน  เพื่อใหพวกเสมยีนหรือกุลีท่ี
อานหนังสือไมออกไดรูวาเปนสินคาของนายจางของตน  หรือเพียงสามารถระบุตัวเจาของสินคาได
ในกรณีท่ีเรืออับปางหรือถูกโจรสลัดปลนเอาสินคาไป  เคร่ืองหมายอยางนีใ้ชโดยพอคามากกวา
ชางฝมือ  และไมมีหนาท่ีเกี่ยวกับการบงบอกแหลงท่ีมาการผลิตแตอยางใด 

 
2.) Regulatory Production Mark  

เปนเคร่ืองหมายท่ีตองติดกับสินคาโดยบทบัญญัติของกฎหมายระเบียบของทางราชการ  
หรือขอบังคับของสมาคมพอคา  วัตถุประสงคท่ีบังคับใหติดเคร่ืองหมายกับสินคาก็เพื่อท่ีวาในกรณี
ท่ีมีสินคาท่ีชํารุดบกพรองออกสูทองตลาด  จะไดตามยอนกลับไปไดถึงตนตอผูผลิตและลงโทษ
หรือเรียกคาเสียหายผูผลิตไดหรือในกรณีท่ีมีสินคาตางชาติหรือนอกเขตลักลอบเขามาขายในทองท่ี
ใดท่ีสมาคมพอคาคนหนึ่งไดสิทธิผูกขาดอยูกอนแลว  จะไดทราบและยึดเสียได  เคร่ืองหมาย
ประเภทนี้จึงมีหนาท่ีบงบอกถึงแหลงกําเนิดของสินคา 
 จากการศึกษาในแงประวัติศาสตร เชนนี้ จึงเห็นไดวาเครื่องหมายการคามีตนกําเนิดเพ่ือ
คุมครองผูบริโภคมิใหถูกหลอกลวงถึงคุณภาพและแหลงกําเนิดของสินคาประเภทหนึ่งและเพื่อ
คุมครองผูผลิตในแงการแขงขันในทองท่ีหนึ่ง ๆ  อีกประการหนึ่ง8 

 เม่ือมีการคาเคร่ืองหมายการคายอมเกิดข้ึนมา  เม่ือมนษุยไดดํารงชีวติเร่ือยมาจนถึงยุคของ
การเปนพอคาดวยการผลิตสินคาตาง ๆ ผูคนสวนใหญจะผลิตและขายเส้ือผาหรือเคร่ืองปนดินเผา  
เคร่ืองหมายจึงเร่ิมมีข้ึนนับแตนั้นมา โดยเร่ิมแรกจะเปนการใสคํา หรือสัญลักษณท่ีแสดงถึงตัวของ
ผูผลิตสินคา แตท่ีพบมากคือ เคร่ืองหมายประเภทอ่ืน คือ  เคร่ืองหมายท่ีผูผลิตสินคาเนนเร่ือง

                                                 
7 ธัชชัย  ศุภผลศิริ.  อางแลว,  หนา  1. 
8 เรื่องเดียวกัน,  หนา 2. 
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           แตกอนเคร่ืองหมายมีวัตถุประสงค คือ ประการแรก ทําหนาท่ีโฆษณาสินคาของผูผลิตใหแก
ลูกคาไดทราบวาสินคาเปนของผูผลิตรายใด  ประการท่ีสอง เคร่ืองหมายจะแสดงใหเห็นถึงตัว
สินคาวาพอคานั้นมีการขายอยางพิถีพิถัน  ดวยเหตุนี้จึงเปนการปองกันขอผิดพลาดดวยวาสินคาเปน
กรรมสิทธ์ิของพอคารายใด  ประการท่ีสาม เคร่ืองหมายจะชวยประกันคุณภาพสินคาและ
เคร่ืองหมายมีช่ือเสียงของพอคานั้น ๆ ดวย 
          ประเทศอังกฤษเปนประเทศแรกที่เร่ิมมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเปนประเทศแมแบบของ
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว  ซ่ึงมีการประกาศใชบทบัญญัติอันเกี่ยวกับ เคร่ืองหมายการคา ฉบับ
แรกในป พ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1875) คือ  The Trade Marks Registration Act 1875   โดยกอนการใช
กฎหมายฉบับดังกลาว ศาลอังกฤษไดใชหลักกฎหมายคอมมอนลอวแกคดีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
ละเมิด เคร่ืองหมายการคา  เชน ในป  พ.ศ. 2134 (ค.ศ. 1591) มีคดีเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคาท่ีได
บันทึกกันไวเปนหลักฐานเปนคร้ังแรกในศาลอังกฤษ คือ คดีเกี่ยวกับพอคาใน Glovestershire 
(Southern V. How) พอคาผูนี้ไดขายผาท่ีมีคุณภาพท่ีดีจนประชาชนในกรุงลอนดอนเพียงแคไดเห็น
เคร่ืองหมายการคาของเขาก็ไดซ้ือไปใชซ่ึงประชาชนบางคนไดซ้ือสินคาผิดไปโดยมีผูอ่ืนใช
เคร่ืองหมายการคาของพอคารายนี้โดยไมไดรับอนุญาต ประชาชนท่ีไดซ้ือผานั้นไปโดยหลงผิดยอม
มีสิทธิฟองรอง10 ตอศาล แตคดีไมเปนท่ีแนชัดวาพอคาผูเสียหายหรือประชาชนท่ีซ้ือผาไปโดยหลง
ผิดเปนผูท่ีเกิดความยากลําบากในการพิสูจนสิทธิในเคร่ืองหมายการคาหรือไม  ซ่ึงตองข้ึนอยูกับ
ช่ือเสียงทางการคาอันประกอบกับ เคร่ืองหมายการคา ตามหลักกฎหมายลวงขาย (Passing off ) ท่ี
ศาลอังกฤษไดสรางข้ึนมานั้น จึงมีแนวความคิดในการท่ีตองมีกฎหมายเพ่ือกําหนดใหใชระบบการ
จดทะเบียน เคร่ืองหมายการคา เพ่ือตัดปญหาภาระการพิสูจนจึงไดมีการออก The Trade Marks 
Registration Act 1875 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนกฎหมายท่ีเร่ิมตนวางระบบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา
และกําหนดวาเคร่ืองหมายการคา  ท่ีจะจดทะเบียนตองมีลักษณะบงเฉพาะและบัญญัติใหสิทธิ
เด็ดขาด (Exclusive Right)  ในการใช เคร่ืองหมายการคา แกเจาของ เคร่ืองหมายการคา ผูนํา 
เคร่ืองหมายการคา นั้นมาจดทะเบียน  ตอมาในป พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) ประเทศอังกฤษไดตรา
พระราชบัญญัติ เคร่ืองหมายการคา ฉบับใหมออกมาใชบังคับและยกเลิก The Trade Marks 
Registration Act 1875  โดย พระราชบัญญัติฉบับใหมไดขยายบทบัญญัติเกี่ยวกับเคร่ืองหมายท่ีจะ
                                                 
9 Fobert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemly.  (2006).  Intellectual  Property in the new  Technological 

Age, 4rd  Edition ,  Aspen  Publishers, New York, p. 617. 
10 เสาวลักษณ  จุลพงศธร.  (2534).  ปญหากฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคา,  วิทยานิพนธ  

นิติศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 6. 
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หลังจากนั้นก็ไดมีกฎหมายเคร่ืองหมายการคาโดยเรียกวา Trade Mark Act 1938 (  The 
1938 Act ) Trademarks Act 1994 (The 1994 Act) เนื่องจากมีการแกไขคร้ังลาสุดนี้เอง การตรา
กฎหมาย Trademark Act 1994 นี้จึงมีพื้นฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจด
ทะเบียน เคร่ืองหมายการคา รัฐบาลไดใชกฎหมายใหมนี้เปนโอกาสท่ีจะทําใหการดําเนินคดี
เกี่ยวกับธุรกิจเปนท่ียอมรับในเวลานั้น เพราะ Trademark Act 1994 จะทําใหการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา มีประสิทธิภาพมากข้ึนรวมท้ังการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาก็จะมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม12 
 จนมาถึงในป พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา 
พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) และมีการแกไขในป พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) เพือ่ใหใชกับเคร่ืองหมายบริการ
ดวยอยางไรกต็ามแมจะมีการออกกฎหมายเปนลายลักษณอักษรใหนํา เคร่ืองหมายการคา มาจด
ทะเบียน และ เคร่ืองหมายการคา ท่ีจดทะเบียนเทานั้นท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายน้ี แตผู
ท่ีเปนเจาของ เคร่ืองหมายการคา ท่ีไมไดจดทะเบียนกย็ังสามารถอาศัยหลัก Common Caw ในเร่ือง
การลวงขาย (Passing   off)   เพื่อใหความคุมครองแกเคร่ืองหมายการคา ของตนได 

เนื่องจาก  The  1938 Act ไมไดใหคําจดัความของคําวา “เคร่ืองหมายการคา” ไดอยาง
เพียงพอในการจดทะเบียน รูปราง สินคาหรือการบรรจุผลิตภัณฑ  ยกตัวอยางคดีของ Coca – Cola 
ท่ีไดเจาของเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนได เคร่ืองหมายการคาในรูปของการบรรจุผลิตภณัฑท่ี
เปนขวดโดยแสดงใหเห็นวา ไมมีลักษณะบงเฉพาะของการเปนเคร่ืองหมายการคา นายทะเบียนและ
ศาลพิจารณาวา กรณดีังกลาวมิไดอยูในคําจํากัดความของ The 1938 Act ซ่ึงจําเปนตองมีการแสดง
เคร่ืองหมายใหเห็นอยางชัดแจงจากเคร่ืองหมายอ่ืน แต Trademark Act 1994ไดอนญุาตใหมีการจด
ทะเบียน คํา , รูปทรง , ตัวอักษร , ตัวเลข หรือรูปรางของสินคา หรือการบรรจุผลิตภัณฑได13  
                                                 
11 เรื่องเดียวกัน,  หนา 8. 
12 Hart  Tina & Fazzani  Linda.  Intellectual  Property Law,  3rd  Edition,  Palgrave  Mamillan ,  p.7. 
13 Ibid,   p. 75 – 76. 
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   2.1.2.2   การลวงขาย 
  
      การละเมิดดวยการลวงขายน้ันตามหลักกฎหมายอังกฤษถือวาเปนการฝาฝนตอกฎหมาย
ซ่ึงประเทศอังกฤษนั้นถือตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว  และการลวงขายถือไดวาเปนบอเกิดของ
การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาทําใหระบบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้นเกิดข้ึนเพื่อ
ปองกันการลวงขายเพราะการลวงขายนั้นมีความเกี่ยวของตอการละเมิดเครื่องหมายการคาและ
เคร่ืองหมายบริการ  กฎหมายเคร่ืองหมายการคานั้นจะปองกันการละเมิดเคร่ืองหมายการคาท่ีจด
ทะเบียนแตกฎหมายวาดวยการลวงขายนั้นปองกันการละเมิดเคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนกับ
เคร่ืองหมายการคาของสินคาท่ีเปนเจาของท่ีแทจริงซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนการละเมิดเคร่ืองหมาย
การคาท่ีไมไดจดทะเบียน  เนื่องจากวาการลวงขายนั้นจะไมใชกับเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน
เนื่องจากมีกฎหมายเคร่ืองหมายการคาใหสิทธิไวแลว14 
                 การลวงขายน้ันข้ึนอยูกับธุรกิจนั้นวามีคานิยมทางการคา ( Goodwill )  ของสินคานั้น ๆ 
ดวย  ซ่ึงความมีคานิยมนั้นจะดูจากรายไดท่ีแทจริงท่ีเกิดข้ึนจากการขายสินคาของเจาของดวย15  
ประเทศอังกฤษถือเปนตนกําเนิดกฎหมายวาดวยการลวงขายซ่ึงเหตุผลก็อาจเปนเพราะวามีการ
ละเมิดเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคาเปนจํานวนมาก ท้ังท่ีเกิดเปนคดีความและไมไดเกิดเปนคดีความ
ฟองรองซ่ึงตามหลักกฎหมายลวงขายน้ัน  ถือวาเปนการกระทําท่ีจําเลยกระทําใหผูบริโภคเขาใจวา
สินคาท่ีตนขายน้ันเปนสินคาของโจทก  โดยจําเลยอาจจะลวงขายวาสินคาของตนนั้นมีคุณภาพ
ดีกวาสินคาของโจทกหรือของผูอ่ืน  ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางคดีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการลวงขายดังนี้16 
  คดี  Spalding (A.G)  & Bros v. Gammage (A.W.) Ltd.(1985) 84 LJ Ch 449   โจทกผลิต
ฟุตบอลโดยใชช่ือวา  “Orb”  ซ่ึงโจทกผลิตสินคาเปนสองชนิดคือชนิดท่ีมีคุณภาพสูงกับชนิดท่ีมี
คุณภาพดอยกวาแตใชเคร่ืองหมายการคาอันเดียวกัน  และไดขายชนิดท่ีดอยกวาใหแกพอคาท่ัว ๆ
ไป  จําเลยซ้ือสินคาชนิดท่ีดอยกวานั้นมาและขายตอโดยอางวาสินคาของจําเลยนั้นมีคุณภาพสูง 
ดังนั้นการกระทําดังกลาวของจําเลยจึงกระทําโดยอาศัยความมีช่ือเสียงของโจทก  ถือเปนการลวง
ขายสินคาของโจทก 
          ตอมาก็มีคดีท่ีเปนคดีท่ีกอใหเกิดหลักเกณฑของการลวงขายท่ีชัดเจนคือ คือ   คดี Erven 
Warnink Besloten Vennootschap v.J. Townend & Sons (Hull) Ltd (1979) AC 731   ขอเท็จจริงใน

                                                 
14 Michael Edenborough,MA (Cantab),D Phil (Oxen),  (1995).  Intellectual  Property Law.  Cavendish 

Publishing,London. p.333. 
15 Ibid,   p.333. 
16 Hart  Tina & Fazzani  Linda,    supra  note  12,   p.118-119. 
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         การลวงขายตามกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเปนลาย
ลักษณอักษรท่ีชัดเจนแตศาลประเทศอังกฤษก็ใหความสําคัญตอเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจด
ทะเบียนท่ีถูกละเมิดวาดวยการลวงขายเชนเดียวกันกับเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

2.2  แนวคิดพ้ืนฐานของเครื่องหมายการคา 
 
       เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา “เคร่ืองหมายการคา” เปนเคร่ืองหมายซ่ึงใชกับสินคาเพื่อแสดง
วาเปนสินคาของผูประกอบกิจการคารายหนึ่ง ผิดแผกแตกตางกับสินคาของผูประกอบกิจการคาราย
อ่ืน  คําวา “สินคา” หมายถึง  ส่ิงของใด ๆ ท่ีทําข้ึนเพื่อขายและมีลักษณะบงเฉพาะ เพื่อใหผูซ้ือ
สามารถเลือกได การเลือกสินคายอมทําไดงายข้ึน   หากสินคานั้นมีเคร่ืองหมายทางการคาติดไว ผู
ซ้ือก็สามารถท่ีจะแยกแยะเลือกซ้ือสินคาท่ีตองการได โดยดูจากเคร่ืองหมายการคาท่ีติดไวนั้น 
เคร่ืองหมายการคาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับสินคาประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคตาง ๆ 
ยกตัวอยาง เชน   สินคาทุกชนิดท่ีมีความจําเปนตอชีวิตประจําวันในครัวเรือน   เปนตน17 
        แนวคิดพ้ืนฐานท่ีเดนชัดท่ีสุดในการศึกษากฎหมายเคร่ืองหมายการคานั้น อาจแยกระบบ
กฎหมายเคร่ืองหมายการคาไดเปนสองระบบดังนี้18 
 
  ระบบแรก  มีแนวคิดวาสิทธิในเคร่ืองหมายการคานัน้ไดมาโดยการจดทะเบียน 
ภายใตระบบนีท่ี้มาของกฎหมายเครื่องหมายการคาคือ ตัวพระราชบัญญัติซ่ึงกอต้ังระบบการจด
ทะเบียนและกาํหนดผลแหงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาข้ึน 
 
 ระบบสอง  มีแนวคิดวาสิทธิในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคานั้นไดมา
โดยท่ัวไป  แนวความคิดนี้มาจากกฎหมายท่ีเรียกวา  คอมมอนลอว (Common Law ) ซ่ึงเปนหลัก

กฎหมายท่ีไดมาจากคําพิพากษาของศาล ประเทศท่ีถือตามระบบน้ีโดยปกติจะกําหนดวิธีการจด

                                                 
17 ปริญญา  ดีผดุง.  (2534).  ความคิดพ้ืนฐานของกฎหมายเครื่องหมายการคา.  บทบัณฑิตย  เลมที่ 47 ตอน 2.    

กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา,  หนา 113. 
18 ธัชชัย  ศุภผลศิริ.  (2534).  การคุมครองเครื่องหมายการคาและแหลงกําเนิดสินคา.  บทบัณฑิตย  เลมที่ 47 ตอน 

3.  กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา, หนา 118 -119. 
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             ประเทศโดยสวนใหญจะมีพระราชบัญญัติพิเศษเพื่อกอต้ังระบบการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาและกําหนดสิทธิท่ีไดรับจากการจดทะเบียนโดยในบางประเทศ เชน บราซิล 
เม็กซิโกและ ยูโกสสาเวีย มีบทบัญญัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคารวมอยูใน
พระราชบัญญัติซ่ึงบัญญัติครอบคลุมไปถึงทรัพยสินทางอุตสาหกรรมทุกชนิด 

  ในกลุมประเทศสองกลุมท่ีไดกอต้ังสํานักงานเคร่ืองหมายการคารวมกัน ภายใน 
กลุมของตนนั้น กลุมแรกคือประเทศเบเนลักซ 3 ประเทศ ซ่ึงมีเบลเยียม ลักเซ็มเบอรก และ 
เนเธอรแลนด กลุมท่ีสอง คือประเทศในกลุมของสมาชิกองคการทรัพยสินทางปญญาแหงทวีปอัฟ
ริกา (African Intellectual Property Organization – OAPI)  รวมสิบสองประเทศ  ประเทศแตละ

ประเทศของสองกลุมนี้ไมมีกฎหมายเคร่ืองหมายการคาภายในของตนเองเพราะตางใชกฎหมาย
เคร่ืองหมายการคารวมกันและยังมีสํานักงานเคร่ืองหมายการคาประจํากลุมรวมกันดวย 

  ในบางประเทศหลักกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคามิไดมา
จากบัญญัติของกฎหมายแตมาจากบรรทัดฐานซ่ึงศาลไดยึดถือตัดสินเปนแนวตลอดมา ตัวอยางที่
เดนชัดท่ีสุดของหลักกฎหมายประเภทนี้  คือ การที่หลายประเทศยอมรับการไดมาซ่ึงสิทธิแตผูเดียว
ในเคร่ืองหมายการคาโดยการใชของผูประกอบกิจการคารายหน่ึงเพื่อแยกแยะความแตกตางของ
สินคา ผลิตภัณฑหรือบริการของตนจากผูประกอบการรายอ่ืน ๆ หลักกฎหมายท่ีไดมาจากคํา
พิพากษาของศาลและเปนท่ียอมรับกันในหลายประเทศอีกอันหนึ่ง คือ หลักกฎหมายที่วาเจาของ
เคร่ืองหมายการคาใดซ่ึงยอมใหผูอ่ืนใชเคร่ืองหมายการคาของตนในรูปของพระราชบัญญัติ ซ่ึงคํา
พิพากษาของศาลก็มีสวนสําคัญอยางยิ่ง  ท้ังนี้เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายเพียงอยางเดียวไม
อาจท่ีจะวางขอกําหนดเก่ียวกับกฎเกณฑของกฎหมายเคร่ืองหมายการคาไดท้ังหมด เนื่องจาก
กฎหมายเคร่ืองหมายการคาเปนเร่ืองยุงยากซับซอนและมีความละเอียดออน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเขาใจถึงลักษณะบงเฉพาะ ( Distinctive Character)  ของเคร่ืองหมายการคาและโอกาส ท่ี

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาสองเคร่ืองหมายจะเกิดความสับสน ดังนั้น ในหลาย ๆ ประเทศคํา
พิพากษาของศาลจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในอันท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจในเร่ืองนี้และกอต้ังหลัก
กฎหมายข้ึนมา 

 

           2.2.1  ความหมายของเคร่ืองหมายการคาและการลวงขาย 
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ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงรายละเอียดของความหมายเครื่องหมายการคาและการ
ลวงขาย  ซ่ึงคําวา “เคร่ืองหมายการคา”นั้นจะบัญญัติเปนคํานิยามไวในพระราชบัญญัติ  แตคําวา 

“ลวงขาย”  มิไดมีบัญญัติไว  แตจะเปนการใหความเห็นจากนักวิชาการและแนวคําพิพากษาของศาล 

2.2.1.1  เคร่ืองหมายการคา 
 

มาตรา 4 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ใหคํานิยามของคําวา 
“เคร่ืองหมาย” และ “เคร่ืองหมายการคา” ดังตอไปน้ี 

“เคร่ืองหมาย” หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา   ช่ือ คําขอความ 

ตัวหนังสือ ตวัเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุหรือส่ิงเหลานี้อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 

  จากบทนิยามดังกลาว ช้ีใหเห็นวาเคร่ืองหมายท่ีจะใชเปนเคร่ืองหมายการคา
ประกอบดวยส่ิงใดบาง โดยบทนิยามตามมาตรา 4 ดังกลาวนี้เปนบทนิยามในลักษณะท่ีจํากัดเฉพาะ
วาเคร่ืองหมายการคาท่ีจะใชในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา จะตองประกอบดวยเคร่ืองหมาย
ท่ีกลาวถึงเทานั้น มิไดบัญญัติในลักษณะวาใหกินความรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ ดังนั้นส่ิงใดที่แม
จะสามารถแยกแยะความแตกตางของสินคาหรือบริการระหวางผูประกอบการรายหนึ่งจาก
ผูประกอบการรายอ่ืน แตมิไดเปนส่ิงท่ีบัญญัติไวในมาตรา 4 ยอมไมอาจนําไปจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา19

   

  ดวยเหตุนี้เม่ือพิจารณาตาม  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 แลวส่ิง
ตางๆ เหลานี้จึงไมอยูในความหมายของคําวา “เคร่ืองหมาย”อันไดแก20 
 

  สีสันตาง  ๆ ท่ีใชกับส่ิงท่ีบรรจุสินคา  เชน  สีหนึ่งสีใดซ่ึงปรากฏ บนคร่ึงหนึ่งของ
แคปซูล ผลิตภัณฑ ซ่ึงแมวามีลักษณะบงเฉพาะแกผูใชผลิตภัณฑยาดังกลาวเพียงใดก็ตาม เปนตน 
แตถาหากวาสีใดสีหนึ่งหรือหลายสีประกอบกันเปนสวนหนึ่งของส่ิงท่ีสามารถใชเปนเคร่ืองหมาย
ภายใตบทบัญญัติ ท่ีกลาวมายอมใชไดในฐานะสวนหนึ่งของเคร่ืองหมายดังเชน ท่ีมาตรา 45 บัญญัติ
วา “เคร่ืองหมายการคาอันไดจดทะเบียนไวโดยมิไดจํากัดสีนั้นใหถือวาไดจดทะเบียนไวทุกสี” 

 

                                                 
19 วิชัย  อริยนันทกะ.  (2545).  ขอสังเกตบางประการเก่ียวกับกฎหมายเคร่ืองหมายการคาและการปองกันการ

แขงขันที่ไมเปนธรรม(1).  บทบัณฑิตย  เลมที่  58  ตอน  1.  กรุงเทพฯ:  เนติบัณฑิตยสภา,  หนา 106 -107. 
20 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  (2544).  ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา. กรุงเทพฯ:  นิติธรรม, หนา 256 – 257. 
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  ความรูสึกโดยเฉพาะทางเสียง กล่ินหรือการสัมผัสอยางใดอันเปนคุณสมบัติเฉพาะ
ของสินคาโดยตรง  เชน  น้ําอัดลมโคคาโคลา อันมีลักษณะเฉพาะหรือขวดสุราบางยีห่อ เปนตน ซ่ึง
มีการออกแบบอันแตกตางจากผลิตภัณฑของผูอ่ืน โดยอาจจัดเปนแบบผลิตภัณฑกไ็ด หากไดรับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

  เห็นไดวาส่ิงตาง ๆ ท่ีไดกลาวไปขางตนไมไดอยูในคําจํากัดความของคําวา
เคร่ืองหมายจึงมีผลใหไมไดรับการจดทะเบียนเปนเคร่ืองหมายการคาไดตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 โดยจากคํานิยามของคําวา “เคร่ืองหมาย” ในมาตรา 4 ส่ิงท่ีไดรับความ

คุมครองคือ21
   

  ภาพภาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ    เปนกระบวนการท่ีทําภาพขึ้น มาโดยไมวาจะใช
เคร่ืองจักรกล  รวมท้ังคอมพวิเตอรเขาชวยเหลือหรือไม 

ตรา  มีลักษณะการทําคลายภาพ 
 

  ช่ือ คํา หรือขอความ  มักเปนช่ือบุคคลหรือนิติบุคคล เชน  Dior ,Toyota  สวน

ขอความมักเปนวลีท่ีประดิษฐข้ึนมาใหมีลักษณะบงเฉพาะเพื่อใชกับสินคาหรือบริการท่ีเกี่ยวของ 
เชน We Try Harder ของผูใชใหบริการรถเชา Avis  ,เอกลักษณของเอกบุรุษท่ีใชประกอบ

เคร่ืองหมายการคาอ่ืนสําหรับเส้ือ Arrow  เปนตน 

  ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ เชน คํายอ BMW (Bavaria Motor Words) IBM 

(International Business Machines) หรือตัวเลข 4711 ท่ีใชสําหรับน้าํหอม Eau De Cologne มา

จากบานเลขท่ี 4711 ในเมือง Cologne 

 

  ลายมือช่ือ  มักเปนเร่ืองแนะนําตัวจึงมีคุณสมบัติของพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา ในเร่ืองบงเฉพาะไดดี 
  กลุมของสี  การใชกลุมของสีเปนเคร่ืองหมายการคานั้นยอมจะไดเปรียบในแงการ
สรางลักษณะบงเฉพาะของเคร่ืองหมายการคานั้น      เพราะสีเปนเคร่ืองหมายท่ีแยกแยะความ
แตกตางไดดีการท่ีใชกลุมของสีเปนเคร่ืองหมายท่ีอาจจดทะเบียนไดเปนการเพ่ิมศักยภาพลักษณะ
บงเฉพาะใหมากข้ึน เชน สีเหลืองแดงท่ีประกอบกับเคร่ืองหมายรูปของ Shell 

  นอกจากนั้นเคร่ืองหมายบริการอ่ืน ๆ ก็มักจะใชสีมากกวาหนึ่งสีเพื่อเกิดลักษณะ
บงเฉพาะเปนจุดเดนแกเคร่ืองหมายของตนในคดี Smith Kline & French V Sterling Winthrcp 

Group (1976) R.P.C. 511 ศาลสูงสุด (House Of Lords)  ของอังกฤษ ยอมใหจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคาสี 10 สี ท่ีใชในเม็ดยาซ่ึงบรรจุในแคปซูลได 
                                                 
21 วิชัย  อริยนันทกะ.  อางแลว,  หนา 107. 
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  รูปราง หรือรูปทรงของวัตถุ (Shape Of Goods) เปนเคร่ืองหมายประเภทใหมท่ี

อาจนําไปขอจดทะเบียนได แมรูปราง หรือ รูปทรงของวัตถุอาจเปนงานท่ีไดรับความคุมครองใน
ฐานะแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรก็ตาม 

  ดังนั้น เคร่ืองหมาย จึงเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงลักษณะเฉพาะของส่ิงของในแตละส่ิงแต
เม่ือไดนําเคร่ืองหมายเหลาน้ันมาติดอยูบนสินคาหรือผลิตภัณฑยอมกอใหเกิดเคร่ืองหมายการคาซ่ึง
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ไดใหความหมายของเครื่องหมายการคาไวในมาตรา 
4 วา  

“เคร่ืองหมายการคา” หมายความวา  เคร่ืองหมายท่ีใชหรือจะใชเปนท่ีหมายหรือ

เกี่ยวกับสินคา เพื่อแสดงวาสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นแตกตางกบั
สินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืน 

                              จากบทนิยามดังกลาวจึงอาจแยกสาระสําคัญออกเปน 3 ขอ ดังนี ้
 

1. ตองเปนเคร่ืองหมาย (Marks) มาตรา 4 จึงระบุส่ิงท่ีใชเปนเคร่ืองหมายไวอยาง

ชัดแจงเพียงแตท่ีไดกําหนดไวเทานัน้   ส่ิงใดซ่ึงเปนส่ิงนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวนี้ไมสามารถใช
เปนเคร่ืองหมายภายใตขอบเขตแหงกฎหมายวาดวยเคร่ืองหมายการคาฉบับนี้แตประการใด 22 

 

2. ใชหรือจะใชเปนท่ีหมายหรือเกี่ยวของกับสินคา  หลักเกณฑขอนีจ้ะสอดคลอง
กับกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศสวนใหญท่ียอมรับวาเปน เคร่ืองหมายการคาไดแมวายงั
มิไดมีการใชจริง แตความมุงหมายหรือต้ังใจท่ีจะใชกับสินคา การท่ีกฎหมาย บัญญัตไิวเชนนี้ยอม
ทําใหเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแมจะยังมิไดใชเคร่ืองหมายการคากบัสินคา ก็สามารถขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาได 23 

 

ดวยเหตุนี้ในกรณีท่ีเจาของเคร่ืองหมายจะใชเคร่ืองหมายเพื่อเปนท่ีหมายหรือ
เกี่ยวของกับสินคาของตนนั้นเจาของเคร่ืองหมายจะตองมีเจตนาท่ีจะใชเคร่ืองหมายของตนโดย
สุจริต นอกจากนี้ การใชเคร่ืองหมายนั้นตองเปนท่ีหมายหรือเกี่ยวของกับสินคาดวย กลาวคือตองให
ปรากฏที่ตัวสินคาอันสามารถมองเห็นเคร่ืองหมายได การใชเคร่ืองหมายท่ีตัวสินคาอาจทําได ไมวา
จะบนพื้นผิวของสินคาหรือประกอบเปนสวนหนึ่งของสินคาหรือบรรจุผลิตภัณฑของสินคา  เชน 

                                                 
22 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  อางแลว,  หนา 235. 
23 ธัชชัย  ศุภผลศิริ.   อางแลว,  หนา 86. 
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3. เพื่อแสดงวาสินคานั้นเปนสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคา  สาระสําคัญ
สวนนี้อยูท่ีวา เคร่ืองหมายการคานั้นมีการใชโดยมีจดุมุงหมายเพื่อแสดงวาสินคานัน้เปนสินคาของ
เจาของเคร่ืองหมายการคานัน่เอง เพื่อผูบริโภคจะไดสามารถแยกแยะไดวาสินคาท่ีมีเคร่ืองหมาย
การคาชนิดนี้ตางจากสินคาอ่ืนอยางไร25  

 

  2.2.1.2   การลวงขาย 
 

  คําวา  “ลวง”  หรือ  “หลอกลวง” ภาษาอังกฤษใชคําวา  “Deceive”  (Deception) มี
ความหมายวา  “ลักษณะการกระทําใด ๆ ท่ีผูกระทําไดแสดงออกมาโดยเจตนาท่ีจะมุงใหบุคคลอ่ืน
เกิดความสับสน  ( Confusion  )  การทําใหคนหลงผิด  (  Misleading  )  หรือความเขาใจผิด  (  
Misunderstanding  )  วาส่ิงท่ีผูกระทําไดแสดงออกมานั้นเปนท่ีถูกตอง  และตรงตามความเปนจริง  
ซ่ึงในขอเท็จจริงแลวส่ิงท่ีแสดงออกมานั้นหาไดเปนส่ิงท่ีถูกตอง  และตรงตามความเปนจริงไม  
ลักษณะของความหมายทํานองเดียวกันกับการแสดงความเท็จ  (  Misrepresentation  )  หรือการฉอ
ฉล  ( Fraud )26 
 
   จากความหมายของคําวา   “ลวง”  ท่ีกลาวมาขางตน  พอสรุปลักษณะของการ
กระทําท่ีเรียกวา  “การลวง”  ไดดังนี้ 
 
  1)  ตองมีการกระทํา  ซ่ึงในท่ีนี้มีความหมายกวาง  กลาวคือ  อาจเปนการแสดงออก
ดวยการเคล่ือนไหวของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง  เชน  การเขียน  การพูด  ฯลฯ  และรวมถึงการละ
เวนไมกระทําการใด ๆ ดวย 
 
  2)  ผูกระทําการลวง  ตองมีเจตนาหรือความมุงหมายท่ีมุงหวังใหบุคคลอ่ืนท่ีเกิด
ความสับสน  ความหลงผิด  หรือความเขาใจผิดวาส่ิงท่ีผูลวงไดกระทําการแสดงออกมาเชนนั้นเปน

                                                 
24 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  อางแลว,  หนา 257 -259. 
25 ธัชชัย  ศุภผลศิริ.  การคุมครองเคร่ืองหมายการคาและแหลงกําเนิดสินคา.  อางแลว,  หนา 86. 
26 ชาญชัย  ศิลาจารุ.  (2531),  เครื่องหมายการคากับการลวงสาธารณชน. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชานิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา  71. 
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  3)  ส่ิงท่ีผูลวงแสดงออกมาตองเปนส่ิงท่ีไมถูกตองหรือไมตรงตอความเปนจริงท่ี
เปนอยูในอดีตหรือในปจจุบัน  หากเปนการคาดคะเนหรือคาดเดาในเร่ืองเกีย่วกบัอนาคตท่ียังไม
เกิดข้ึนแนนอน  จะถือเปนการแสดงออกมาของผูลวงอันจะถือเปนการลวงไมได  เพราะไมมีส่ิงใด
ท่ีสามารถเปรียบเทียบไดวา  การกระทําเชนวานัน้ไมถูกตองตรงกับความเปนจริงประการใด 
  ดังนั้น  “การลวงขาย” ( passing  off  )  จึงหมายถึง  เม่ือลูกคาส่ังซ้ือสินคาแลว  มี
การนําสินคาของคนหน่ึงไปทดแทนสินคาอีกคนหนึ่ง  ซ่ึงการลวงขายนี้มักจะอาศัยวิธีการทําสินคา
ใหคลายกันเพื่อใหเกิดความสับสน27  

ความหมายของการลวงขาย  ( Passing Off  )28   ในท่ีนี้หมายถึงลักษณะการ

กระทําหรือการแสดงซ่ึงขอความอันเปนเท็จของบุคคลหน่ึง  อันเปนการกอหรืออาจกอใหเกิดความ
สับสน   หลงผิด    หรือลวงสาธารณชนในเร่ืองของแหลงกําเนิด  (  Origin  )  หรือคุณภาพ ( 

Quality  )  วาเปนของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง  ซ่ึงไดใชเคร่ืองหมายการคานั้นมากอน  

จนเปนท่ีทราบกันดหีรือเปนท่ีแพรหลายแลว  องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะตองนําพยานหลักฐานเขา
สืบเพื่อใหศาลเห็นประจักษคือ  สาธารณชน  หรือผูบริโภคสวนใหญเกิดความสับสนหลงผิด  หรือ
เขาใจผิดในเร่ืองของสินคาหรือบริการท่ีใชเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืนนั้น  เปนสินคาหรือ
บริการของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง 

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534  ไมไดใหความหมายของคําวา   
“ลวงขาย”  ไว  แตในบริบทของเร่ืองเคร่ืองหมายการคาไดมีนักวิชาการใหความหมายไววา 

การลวงขาย 29  หมายถึง  การนําสินคาท่ีมิใชสินคาของตนแตเปนของเจาของ
เคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริงไปทําการขายโดยหลอกลวงวาเปนสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคา
นั้น  ซ่ึงเปนการขายของโดยหลอกลวงใหผูซ้ือหลงเชื่อในแหลงกําเนิดแหงของนั้นอันเปนเท็จ  ซ่ึง
การหลอกลวงอาจใชวิธีการใดๆก็ไดและรวมถึงการใชเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนโดยไมไดรับ
อนุญาต 

การลวงขายยอมจะเกิดข้ึนได  แมวาจะเปนการขายสินคาตางจําพวกตางประเภท
กับผูอ่ืน  หากแตเปนการทําใหผูซ้ือหลงเช่ือวาสินคาท่ีจําหนายนั้นผลิตโดยผูนั้น  กลาวอีกนัยหนึ่ง  

                                                 
27  David Bainbridge,  supra  note  1,  p.484. 
28 William  L.  Hayhurst,  “Unauthorized  Use  of  Another’s  Mark  in  Canada”  The  Trademark  Reporter, 
Vol.75  No.1  Jan-Feb  1985  p.  1-4. 
29 วิศิษฐ  ศรีพิบูลย.  (2548).  คําอธิบายพรอมตัวบทกฎหมายทรัพยสินทางปญญา,สํานักพิมพทิพยดา:กรุงเทพฯ, 
หนา 228. 
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“คําพิพากษาฎีกาท่ี  343/2503   พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474 
มาตรา  29 วรรค 2  (   ปจจุบัน พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา   พ.ศ. 2534   มาตรา 46 วรรคสอง 
)ไมใชแตเพียงเปนขอยกเวนของบทบัญญัติ มาตรา 29 วรรคแรกหากแตเปนบทบัญญัติท่ีมีผลท่ัวไป
ดวยวา หากมีการลวงขายเกิดข้ึนแลวทางแกของผูเสียหายจะพึงมีอยูอยางใด อาทิเชน ในมูลกรณี
ละเมิดก็พึงมีอยูอยางนั้น มิพักตองคํานึงวาผูใดจดทะเบียนไวหรือไม หรือจดทะเบียนกอนหลังกัน
อยางไร ความหมายคําวา 'ลวงขาย' ในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาพ.ศ.2474 มาตรา 29 วรรค
สอง มิไดจํากัดเฉพาะสินคาชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเทานั้น หากแตมีความหมายกวาง
ครอบคลุมถึงกรณีตางๆ ซ่ึงจําเลยเอาสินคาของจําเลยไปลวงขายวาเปนสินคาของผูอ่ืนซ่ึงมี
ความหมายไดวาไมใชเปนการลวงในวัตถุเทานั้นหากแตเปนการลวงในความเปนเจาของดวย ฉะนั้น
เม่ือจําเลยเอาคําวา 'แฟบ' (FAB) ในลักษณะและสีเชนเดียวกับของโจทกไปใชกับสินคาของจําเลย ก็
ยอมเปนการลวงขาย  ผิดกฎหมายเร่ืองละเมิด” 

 

กอนหนานี้ใน  คําพิพากษาฎีกาท่ี 38/2503  ( ระหวางบริษัทคอลเกต  ปาลมโอลีฟ  
กําปะนี  โจทก  นายเตงถ้ือ  แซซี  จําเลย )  ศาลฎีกาไดวินิจฉัยอยางเดียวกัน  แตไมไดกลาวถึง
ประเด็นเร่ืองลวงขายไวอยางชัดแจง  คงวินิจฉัยตามหลักกฎหมายในเร่ืองละเมิดเทานั้นโดย
วินิจฉัยวา  โจทกไดใชคําวา “แฟบ” (FAB)  เปนเคร่ืองหมายการคาสําหรับผงซักฟอกมาชานาน
และแพรหลาย จําเลยจงใจใชเคร่ืองหมายการคา  FAB  ใหเหมือนกับเคร่ืองหมายการคาของโจทก
สําหรับสินคาแปรงสีฟนของจําเลย โดยจําเลยเห็นวาสินคาของโจทกท่ีมีเคร่ืองหมายนี้เปนท่ีนิยม
แพรหลายเพื่อใหผูซ้ือหลงวาสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายนี้เปนสินคาของเจาของสินคารายเดียวกันสินคา
ของจําเลยจะไดขายไดดีตามท่ีผูคนนิยมเช่ือถือสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายนี้มาแลว เม่ือโจทกไปขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายแฟบ  (FAB)  สําหรับสินคาจําพวกแปรงสีฟนปรากฏวาจําเลยไดขอจด
ทะเบียนคําวาแฟบ  (FAB)  สําหรับสินคาจําพวกแปรงสีฟนไวกอนแลวการกระทําของจําเลยเปน
การแสวงหาประโยชนโดยอาศัยแอบอิงเอารูปเคร่ืองหมายการคาของโจทกมาเพ่ือใชกับสินคาของ
                                                 
30  พระราชบัญญัติเครี่องหมายการคา  พ.ศ. 2534  มาตรา 46  “บุคคลใดจะฟองคดี  เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน  หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดสิทธิดังกลาวไมได                       
บทบัญญัติมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน  ในอันที่ฟองคดี
บุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเครื่องหมายการคาน้ัน” 
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  ทัศนะของผูวิจัยนั้นเห็นวา  การลวงขาย  หมายถึง  การท่ีบุคคลนําสินคาท่ีมี
เคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืนไปจําหนายจายแจกโดยหลอกลวงวาตนเองเปนจาของเคร่ืองหมาย
การคานั้น ทําใหผูบริโภคมีความสับสนในความเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาดังกลาว 

 
2.2.2  วัตถุประสงคของเคร่ืองหมายการคา 

                 เคร่ืองหมายการคาเปนส่ิงท่ีใชในทางการพาณิชยของผูประกอบกิจการ
ตาง ๆ โดยหนาท่ีของเคร่ืองหมายการคาทางเศรษฐกิจ คือ การคุมครองผลประโยชนของผูเปน
เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีใชในกิจการนัน้ ๆ ตลอดจนช่ือเสียงในทางการคาหรือคานิยมทาง
การคา  ท่ีเรียกกันท่ัวไปวา  “กูดวิลล (Good Will )” ของผูเปนเจาของกิจการ ดวยเหตุนี้เคร่ืองหมาย
การคาจึงมีหนาท่ีทางการคาโดยตรงและเคร่ืองหมายการคายังเปนส่ิงท่ีคุมครองผูบริโภคดวย เพราะ
เคร่ืองหมายการคาเปนการแสดงขอมูลอันเกี่ยวกับตัวสินคาตาง ๆ ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑท่ีตนตองการไดจากการพิจารณาท่ีเคร่ืองหมายการคาท่ีปรากฏอยูบนตวัสินคานั้นได31 
จากท่ีกลาวมาแลวขางตน สามารถแยกหนาท่ีของเคร่ืองหมายการคาได ดังตอไปนี ้
 

 2.2.2.1  หนาท่ีในการบงชี้แยกแยะตัวสินคา32 
 

         เคร่ืองหมายการคาอันหนึ่งยอมทําหนาท่ีในการบงช้ี ( Identify)  ตัว

สินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคานั้นและแยกแยะ (Distinguish) สินคานั้นจากสินคาท่ีเคร่ืองหมาย

การคาอ่ืนใชในเวลาเดียวกัน หนาท่ีขอนี้ยอมเปนประโยชนโดยตรงตอเจาของสินคาท่ีจัดทําการ
คาขายสินคาและตอผูซ้ือท่ีจะสามารถซ้ือสินคาท่ีตองการไดโดยสะดวกโดยการดูจากเคร่ืองหมาย
การคาของสินคานั้นเอง 

                 การท่ีเคร่ืองหมายตองทําหนาท่ีหลักขอนี้เองท่ีทําใหมีหลักหนึ่งในกฎหมาย
เคร่ืองหมายการคาของทุกประเทศวาเครื่องหมายการคาท่ีนํามาจดทะเบียนเพื่อรับความคุมครอง
อยางสมบูรณจากกฎหมายนั้นจะตองมีลักษณะบงเฉพาะ (Distinctiveness) กลาวคือ มีลักษณะเดน

ของเคร่ืองหมายการคาท่ีแตกตางไปจากเคร่ืองหมายการคาอ่ืนสําหรับสินคาในประเทศเดียวกัน 
ท้ังนี้ก็เพื่อปองกันมิใหมีการใชเคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลายกันจนอาจทําใหผูซ้ือเกิดความ
สับสนในตัวสินคา 
                                                 
31 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  อางแลว,  หนา 261. 
23   ธัชชัย  ศุภผลศิริ.  คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา,  อางแลว,  หนา 9. 
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2.2.2.2  หนาท่ีในการบงบอกแหลงท่ีมาของสินคา33  
 

                           หนาท่ีของเครื่องหมายการคาในการแสดงแหลงท่ีมาแหงผลิตภัณฑนี้ ถือวาเปน
หนาท่ีพื้นฐานท่ีสุด   ซ่ึงมีกฎหมายกําหนดไวชัดเจนจึงกลาวไดวา     เปนหนาท่ีตามกฎหมาย   (    

Iegal  function) เพ่ือแสดงวาสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายนั้นเปนของเจาของเคร่ืองหมายการคา ซ่ึง

สามารถปองกันมิใหเกิดความสับสนกับเครื่องหมายและผลิตภัณฑของผูอ่ืน เพราะเคร่ืองหมาย
การคาจะจําแนกสินคาของผูประกอบการคารายหนึ่งจากสินคาของผูประกอบการคารายอ่ืนซ่ึงเปน
คูแขงทางการคา โดยท่ีลูกคาสามารถสังเกตไดจากเคร่ืองหมายซ่ึงติดอยูท่ีสินคามากกวาการที่ตอง
จดจําลักษณะของตัวสินคา ดังจะเห็นไดจากการที่กฎหมายวาดวยเคร่ืองหมายการคาของหลาย
ประเทศ รวมท้ังในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 4 ดังท่ีกลาวมาแลวได
กําหนดบทนิยามของเคร่ืองหมายการคาไววา เปนเคร่ืองหมายที่ใชหรือจะใชเปนท่ีหมายหรือ
เกี่ยวของกับสินคาเพื่อแสดงวาสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นแตกตางกับ
สินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืน ดวยเหตุนี้หนาท่ีของเคร่ืองหมายการคาในการแสดง
แหลงท่ีมาแหงผลิตภัณฑดังกลาวจึงมีความสําคัญตอการคุมครองผลประโยชนของผูประกอบการ
คาซ่ึงเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาโดยตรง 
 

2.2.2.3  หนาท่ีในการบงบอกคุณภาพของสินคา34  
 

   เคร่ืองหมายการคาทําหนาท่ีบงบอกคุณภาพสินคาในลักษณะท่ีทําใหผูซ้ือ 

รับรูไดวาสินคาท่ีใช เคร่ืองหมายการคา อันหนึ่ง ๆ นั้นนาจะมีคุณภาพท่ีไมแตกตางไปจากสินคาช้ิน
อ่ืน ๆ ท่ีใชเคร่ืองหมายการคาเดียวกันนั้น  ดังนั้น ไมวาผูซ้ือจะซ้ือสินคานั้นจากรานน้ันหรือ ณ ท่ีใด 
ผูซ้ือก็จะไดสินคาท่ีมีคุณภาพเหมือนกัน หนาท่ีของเคร่ืองหมายการคาท่ีกําลังกลาวถึงในขอนี้จึง
ไมใชหนาท่ีในการประกันคุณภาพของสินคาวามีคุณภาพดีหรือมีมาตรฐานอยางไร ซ่ึงจะเปนหนาท่ี
ของเคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark) เสียมากกวา  แตอยางไรก็ดี ขอนี้มิไดหมายความวา

เจาของเคร่ืองหมายการคาหรือผูผลิตจะไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงคุณภาพของสินคาท่ี
ใชเคร่ืองหมายการคาหนึ่งมากอนไดแมจะมีการเปล่ียนแปลงในดานคุณภาพหรือรูปลักษณของ
สินคาข้ึนเคร่ืองหมายการคาก็ยังคงทําหนาท่ีนี้ไดอยูและ ผูซ้ือจะยังคงมีความเชื่อม่ันวาสินคาท่ี
เปล่ียนแปลงไปนั้นจะยังคงเปนสินคาท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมออยูตอไป  เชนเดียวกับ สินคาดั้งเดิมท่ีใช

                                                 
33 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  อางแลว,  หนา 262-263. 
34 ธัชชัย  ศุภผลศิริ.  คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา,  อางแลว,  หนา 10-11. 
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                          ในสถานการณเศรษฐกิจปจจุบันนี้การคาระหวางประเทศและการลงทุนใน
ตางประเทศขยายตัวมากข้ึน ประกอบกับระบบธุรกิจใหม ๆ เชน Franchise ไดรับความนิยม ทําให

มีการกระจายแหลงผลิตออกไปในประเทศตาง ๆ หลายประเทศ แทนท่ีจะเปนการผลิตในแหลง
ผลิตเดียวและจัดสงสินคาสําเร็จรูปจากไทยไปในประเทศตาง ๆ อยางแตกอน แตการที่สินคาท่ีผลิต
ข้ึนมาจะไดรับความนิยมอยางขวางกวางนั้น   ก็จําเปนท่ีจะตองอาศัย Good will   ท่ีเคยมีมากอน    

ดังนั้น เจาของเคร่ืองหมายการคาจึงอาจตองอนุญาตใหผูผลิตสามารถใชเคร่ืองหมายการคากับสินคา
ท่ีไดสิทธิผลิตดวย แตการที่สินคาท่ีผลิตโดยผูผลิตรายอ่ืนสามารถใชเคร่ืองหมายการคาของเจาของ
ไดนั้น  ยอมกอใหเกิดความเส่ียงตอ Good will  เปนอยางยิ่ง เพราะถาหากคุณภาพของสินคานั้นไม

ดี ยอมกระทบกระเทือนตอภาพพจนของสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคานั้นโดยท่ัวไป   ดังนั้น จึง
นับเปนกรณีปกติธรรมดาท่ีเจาของเคร่ืองหมายการคาจะถือสิทธิในการควบคุมคุณภาพของสินคาท่ี
ไดรับสิทธิผลิตอยางเขมงวด การควบคุมคุณภาพนี้จะเปนผลดีแกผูบริโภคท่ีจะไดใชสินคาท่ีแมจะ
ผลิตโดยผูผลิตตางรายก็ยังคงสามารถทําหนาท่ีบงบอกถึงคุณภาพอันพึงมีพึงไดอยูนั่นเอง 
  การท่ีเคร่ืองหมายการคาสามารถทําหนาท่ีขอนี้ไดดวย จึงเปนท่ีเขาใจไดวา
เคร่ืองหมายการคานั้นเปนส่ิงท่ีชวยสรางเสริม  Good will ของตัวสินคา และไมสามารถแยกแยะ

สองส่ิงนี้ออกจากกันได ดังนั้น เม่ือเคร่ืองหมายการคาใดเปนท่ีรูจักของผูซ้ือแลว เคร่ืองหมายการคา
นั้นก็นับเปนสินทรัพยท่ีสําคัญยิ่งของกิจการช้ินหนึ่ง   หนาท่ีบงบอกถึงคุณภาพในขอนี้จึงมีความ
เกี่ยวโยงถึงหนาท่ีสองขอขางตนดวย คือหนาท่ีในการบงช้ีและแยกแยะตัวสินคากับหนาท่ีในการบง
บอกแหลงท่ีมาของสินคา เคร่ืองหมายการคาจะทําหนาท่ีเหลานี้ไดพรอม ๆ กัน เม่ือผูซ้ือไดรับรูถึง
เคร่ืองหมายการคา นั้น 

2.2.2.4  หนาท่ีในการโฆษณา 
 

   เปนท่ียอมรับวาเคร่ืองหมายการคาเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งในการโฆษณา 
เพราะการโฆษณานั้นมีวัตถุประสงคใหผูบริโภคซ่ึงเปนกลุมเปาหมายไดรูจักสินคา ท่ียังกระตุนให
เกิดอุปสงคในสินคานั้น ๆ เพื่อเปาหมายท่ีตองการคือการซ้ือสินคา ดังนั้น จึงจําเปนท่ีส่ือโฆษณา
จะตองทําใหเคร่ืองหมายการคาสําหรับสินคาหนึ่ง ๆ ปรากฎแกกลุมเปาหมายอยางชัดเจนพอท่ีจะ
รับรูและจดจําได ดวยเหตุนี้จึงเปนท่ีสังเกตไดวาเคร่ืองหมายการคาท่ีปรากฎในส่ือโฆษณาตาง ๆ จะ
เหมือนกับเคร่ืองหมายการคาท่ีใชอยูจริงกับสินคาในทองตลาดน่ันเอง เม่ือผูบริโภคมีความประสงค
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  ดวยหนาท่ีในทางการคาของเคร่ืองหมายการคาดังกลาวเปนการแสดงแหลงท่ีมา
และคุณภาพของผลิตภัณฑ รวมท้ังการโฆษณาช่ือเสียงทางการคาของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น
อยางแพรหลายต้ังแตระดับประเทศจนถึงระดับระหวางประเทศอันเกิดจากเคร่ืองหมายการคาท่ีติด
อยูกับสินคาท่ีนําออกจําหนายยอมเปนผลกอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจตอเครื่องหมายการคา ใน
ปจจุบันนี้เคร่ืองหมายการคาของผูประกอบการคาท่ีมีช่ือเสียงทางการคาสามารถใชเปนสินทรัพย
ของผูประกอบการคาเหลานั้น ดังเชน ท่ีกฎหมายใหสิทธิแกเจาของเคร่ืองหมายการคาในการโอน
หรืออนุญาตใหผูอ่ืนใชเคร่ืองหมายการคาของตน อยางไรก็ตามไมวาเจาของเคร่ืองหมายการคาจะ
ใชเคร่ืองหมายการคากับสินคาของตนหรือโอนอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชเคร่ืองหมายการคากับสินคา
ของบุคคลเหลานั้นอยางไร ยอมมีบทบาทในทางเศรษฐกิจอยางไมมีทางหลีกเล่ียงได 36 

 

2.3 ลักษณะของเคร่ืองหมายการคาตามกฎหมายไทย 
 

  ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึง  เคร่ืองหมายการคาประเภทตาง ๆ  ไมวาจะเปน
เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายบริการ  เคร่ืองหมายรับรอง เคร่ืองหมายรวม  ลักษณะขิง
เคร่ืองหมายการคาท่ีอาจขอจดทะเบียนได  การไดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา  โดยจะกลาวเปน
หัวขอยอยออกไป 

 
2.3.1 ประเภทของเคร่ืองหมายการคา 

                         ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  นอกจากจะมีเคร่ืองหมายการคา
ท่ีใชกับสินคาหรือผลิตภัณฑตาง ๆ ตามความหมายของ” เคร่ืองหมายการคา” ท่ีไดกลาวไปแลวนัน้ 
ยังมีเคร่ืองหมายอีก 3 ประเภท คือ เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรวม และเคร่ืองหมายรับรอง ตาม
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ซ่ึงแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี ้

  
2.3.1.1 เคร่ืองหมายการคา37 

                                                 
35 ธัชชัย  ศุภผลศิริ.   คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา.  อางแลว,  หนา   11.  
36ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  อางแลว,  หนา  263 – 264.   
37 สมพร   พรหมหิตาธร.    (2539).    กฎหมายทรัพยสินทางปญญา,เครื่องหมายการคา.    
กรุงเทพฯ :  วิญูชน,  หนา 13 – 14. 
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“เคร่ืองหมายการคา”   หมายความวา   เคร่ืองหมายท่ีใชหรือใชเปนท่ี 

หมายหรือเกี่ยวของกับสินคา เพ่ือแสดงวาสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น
แตกตางกับสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืน 

       คําวา “เคร่ืองหมาย”  เม่ือนํามาใชเปนเคร่ืองหมายการคา จึงทําใหเห็น

ความหมายชัดเจนข้ึน คือ  เปนเคร่ืองหมายท่ีใชหรือต้ังใจจะใชเปนท่ีหมายกับสินคาหรือเกี่ยวของ
กับสินคา คือ มุงถึงตัวสินคาเปนสําคัญ ถาสินคาใดมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันแพรหลาย วงจรการขายก็
แผขยายออกไป  เม่ือขายไดมากก็ยอมมีกําไรมาก   เคร่ืองหมายการคาท่ีเกี่ยวกับสินคานั้น จึงมีคา
สูงข้ึนเร่ือย ๆ ยอมเปนท่ีหมายปองของเจาของสินคารายอ่ืนท่ีเปนชนิดหรือประเภทเดียวกัน ท่ีจะ
ละเมิดดวยการทําซํ้า   ลอกเลียน  หรือปลอมเคร่ืองหมายการคา  จึงเนนความหมายวา    “เพ่ือแสดง

วาสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นแตกตางกับสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคา
ของบุคคลอ่ืน”  

   ดังมาตรา 44  ไดกําหนดผลไวดังนี้    “ภายใตบังคับมาตรา 27  และ 

มาตรา 68   เม่ือไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว ผูซ่ึงไดจดทะเบียนเปนเจาของเคร่ืองหมาย
การคาเปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันท่ีใชเคร่ืองหมายการคานั้น สําหรับสินคาท่ีไดจดทะเบียน
ไว” สินคาจําพวกเดียวกันท่ีนายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน  ถานายทะเบียนเห็นวาเปน

เคร่ืองหมายการคาซ่ึงตางเจาของตางไดใชมาแลวดวยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณพิเศษที่นาย
ทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ซ่ึงเหมือนหรือ
คลายกัน ดังกลาวใหแกเจาของหลายคนได โดยมีเง่ือนไขและขอจํากัดเกี่ยวกับวิธีการใชและ
ขอบเขตแหงการใชเคร่ืองหมายการคานั้น หรือเง่ือนไขและขอจํากัดอ่ืนตามท่ีนายทะเบียน
เห็นสมควรกําหนดดวยก็ได ท้ังนี้      ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
จดทะเบียนและเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลวทราบโดยไมชักชา ผูขอจดทะเบียนหรือ
เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนแลว มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําส่ังของนายทะเบียน” 

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 68 “เจาของเคร่ืองหมาย

การคานั้นท่ีไดจดทะเบียนแลวจะทําสัญญาอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเคร่ืองหมายการคาของตน
สําหรับสินคาท่ีไดจดทะเบียนไวท้ังหมดหรือบางอยางก็ได สัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา
ตามวรรคหนึ่ง ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอนายทะเบียน การขอจดทะเบียนสัญญา
อนุญาตดังกลาวตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตคํา
ขอจดทะเบียนนั้นอยางนอยตองแสดงรายการดังตอไปนี้  (1) เง่ือนไขหรือขอกําหนดระหวาง
เจาของเคร่ืองหมายการคา  และผูขอจดทะเบียนท่ีเปนผูไดรับอนุญาต ท่ีจะทําใหเจาของเคร่ืองหมาย
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2.3.1.2 เคร่ืองหมายบริการ 
 

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ไดใหคํานิยาม 

ของ “เคร่ืองหมายบริการ” หมายความวา เคร่ืองหมายท่ีใชหรือใชเปนท่ีหมายหรือเกี่ยวกับบริการ

เพื่อแสดงวาบริการท่ีใชเคร่ืองหมายของเจาของเคร่ืองหมายบริการนั้น แตกตางกับบริการท่ีใช
เคร่ืองหมายบริการของบุคคลอ่ืน    ดวยเหตุนี้   เคร่ืองหมายบริการจึงแตกตางกับเครื่องหมายการคา
ท่ีวัตถุประสงคของการใชโดยในขณะท่ีเคร่ืองหมายการคาใชเปนท่ีหมายหรือเกีย่วของกับสินคาแต
เคร่ืองหมายบริการใชเปนท่ีหมายหรือเกี่ยวของกับบริการ 38

 

 

   คําวา “บริการ” หมายถึง การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความหมายในเชิงธุรกิจ  
คือ  การรับใชรับจัดการให รับเปนส่ือใหเพื่อประโยชนหรือความสะดวกของลูกคาหรือผูมาติดตอ 
เชน บริการจัดทัวรใหกับคณะนกัทองเที่ยว บริการโฆษณาสินคา บริการขนสงสินคา บริการ
นายหนาตัวแทน เหลานี้ในบางบริการ อาจจัดควบคูไปกับการคาก็ได ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีตองใชท้ัง
เคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายบริการเปนของตนเอง เพื่อประโยชนในการคุมครองและคุมกัน
จากธุรกิจการคาหรือธุรกิจบริการของบุคคลอ่ืน 

 เชน ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ เจาของโรงแรมน้ันอาจเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาของ
โรงแรมนั้นเพยีงอยางเดียว โดยใหบุคคลอ่ืนทําหนาท่ีดานบริการหรือบริการของโรงแรมนั้นอีก
ทอดหนึ่ง  ไดแกบริการตอนรับแขกท่ีเขาพักโรงแรม รวมทั้งคาเซอรวิสชารจอ่ืน ๆ  ถาบริการดีกจ็ะ
ทําใหกจิการโรงแรมนั้นเจริญกาวหนา มีกาํไรเพ่ิมข้ึน ช่ือเสียงของบริการนั้นกจ็ะขจรขจายในวงการ
ธุรกิจมากข้ึน ทําใหเจาของบริการนั้นจําเปนตองมีเคร่ืองหมายบริการของตนเองข้ึน เพื่อคุมครอง
และคุมกันจากการบริการของบุคคลอ่ืน ๆ39

 

 

2.3.1.3  เคร่ืองหมายรวม 
 

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ไดใหคํานิยาม 

                                                 
38 ไชยยศ  เหมะรัชตะ,.  อางแลว,  หนา 304. 
39 สมพร  พรหมหิตาธร.  อางแลว,   หนา 14.  
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ของ “เคร่ืองหมายรวม “   หมายความวา  “เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายบริการท่ีใชหรือจะใช
โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกนัหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ 
กลุมบุคคลหรือองคกรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน” 

   จากคํานิยามของเคร่ืองหมายรวมซ่ึงปรากฎอยูในกฎหมายเคร่ืองหมาย
การคาของประเทศตาง ๆ มีลักษณะรวมกันคือ เจาของในเคร่ืองหมายรวมมักจะเปนสมาคมซ่ึงใช
เคร่ืองหมายดังกลาว  โดยตรง แตใหสมาชิกเปนผูใชเคร่ืองหมายดังกลาวแทนสมาคมนี้ซ่ึงมักจะ
ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะควบคุมใหสมาชิกปฎิบัติตามมาตรฐาน หรือรักษาไวซ่ึงคุณภาพตามท่ี
สมาคมไดกําหนดข้ึน สมาชิกอาจใชเคร่ืองหมายรวมของสมาคมได หากปฎิบัติตามเง่ือนไขและกฎ
ขอบังคับของสมาคมเกี่ยวกับการใชเคร่ืองหมายนั้น ๆ   ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาหนาท่ีของ
เคร่ืองหมายรวม คือ  การชี้หรือแจงใหสาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือมาตรฐานบางประการของ
ผลิตภัณฑท่ีใชเคร่ืองหมายดังกลาว ผูประกอบการท่ีมีสิทธิใชเคร่ืองหมายรวมอาจใชเคร่ืองหมาย
การคาของตนควบคูไปดวยในผลิตภัณฑนั้น ๆ ก็ได 40 

            ดวยวัตถุประสงคของการใชเคร่ืองหมายรวม กฎหมายจึงกําหนดไววาไม
อาจทําการอนุญาตใหบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชสมาชิกของกลุมใชเคร่ืองหมายรวมนั้นไดแตประการใด ดัง
จะเห็นไดจากการที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 หมวด 3 มาตรา 94 
บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคามาใชบังคับแกเคร่ืองหมายรวมโดยอนุโลม 

เวนแตบทบัญญัติในหมวด 1 สวนท่ี 5”   ดังนั้น มาตรา 94 กําหนดไวอยางชัดแจงวาไมใหนํา

บทบัญญัติในหมวด 1 สวนท่ี 5 อันวาดวยการอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคามาใชในเร่ือง
เคร่ืองหมายรวมนี้41 

 

2.3.1.4 เคร่ืองหมายรับรอง42 
 

“เคร่ืองหมายรับรอง” หมายความวา เคร่ืองหมายท่ีเจาของเคร่ืองหมาย 

รับรองใชหรือจะใชเปนท่ีหมายหรือท่ีเกีย่วของกับสินคาหรือบริการของบุคคลอ่ืน เพื่อเปนการ
รับรองเก่ียวกบัแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือลักษณะอ่ืนใดของสินคานั้น
หรือเพ่ือรับรองเก่ียวกับคุณภาพ ชนิดหรือคุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนัน้43  คือ รับรองสินคาหรือ

                                                 
40  ธัชชัย  ศุภผลศิริ.  การคุมครองเครื่องหมายการคาและแหลงกําเนิดสินคา.  อางแลว,  หนา 125. 
41 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  อางแลว,  หนา 308. 
42 สมพร  พรหมหิตาธร.  อางแลว,  หนา 14 – 15. 
43 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 4. 
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   ถาเปนสินคา ก็รับรองถึงแหลงกําเนิดสวนประกอบ  วิธีการผลิต  คุณภาพ
หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินคานั้น ในปจจุบันนี้มีการผลิตสินคาออกมานานับชนดิโดยใช
เทคโนโลยีลํ้ายุคและสลับซํ้าซอน ทําใหสวนประกอบและคุณภาพของสินคาตาง ๆ  ใกลเคียงกัน
มาก จึงจําเปนตองมีการรับรองของกันและกันเปนการเฉพาะตัว เพือ่มิใหเกดิความสับสนในหมู
ผูบริโภค ดังนั้น การรับรองท่ีวานี้จึงตองใชผูเช่ียวชาญในแตละสาขาทําการรับรองเพ่ือใหเกิดความ
เช่ือถือในสินคานั้น ถาหากการรับรองสินคาใดมีความแนนอนและไดรับความนาเช่ือถือของ
ผูบริโภค  ช่ือเสียงเกียรติคุณก็จะมีมาไดแกผูรับรอง  ซ่ึงจําตองมีเคร่ืองหมายรับรองไวประจําตัวเพื่อ
เปนการคุมครองและคุมกันจากผูรับรองรายอ่ืน 

   สวนการรับรองดานบริการ เนนรับรองเก่ียวกับสภาพ  คุณภาพ ชนดิหรือ
คุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั้น บริการท่ีเร่ิมตนใหม ๆ อาจจําเปนตองมีการรับรองสภาพและ
คุณภาพเพื่อใหบริการนั้นเจริญรุดหนาไป บริการเกา ๆ ท่ีทําทาจะทรุด ก็อาจมีการรับรองเพ่ือใหการ
ทรุดนั้นทรงหรือกระเต้ืองข้ึนไปอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงผูรับรองในการนีก้็คงจะเปนผูเช่ียวชาญในสาขาใด
สาขาหน่ึง เพือ่ใหไดรับความเช่ือถือจากผูใชบริการนั้น ถาหากการรับรองสงผลใหบริการนั้นเจริญ
รุดหนาไปไดดวยดี  เครดติของการรับรองก็จะไดแกผูรับรองซ่ึงจําเปนตองมีเคร่ืองหมายรับรองไว
คุมครองและคุมกันจากผูรับรองรายอ่ืน ๆ 
 

2.3.2 ลักษณะเคร่ืองหมายการคาท่ีรับจดทะเบียนได 
 

ลักษณะเคร่ืองหมายการคาท่ีรับจดทะเบียนไดตองเปนไปตามมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 กลาวคือ  เคร่ืองหมายการคา อันพึงรับจดทะเบียนได
ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 
 

2.3.2.1 มีลักษณะบงเฉพาะ44 
 

เคร่ืองหมายการคาตองมีลักษณะท่ีทําใหประชาชนหรือผูใชสามารถทราบ
และเขาใจไดวาสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคานั้นแตกตางจากสินคาอ่ืน  ไมใชช่ือคําหรือขอความท่ีมี
ลักษณะเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคานั้นโดยตรง 

                                                 
44 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 7. 
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                         ตามปกติสินคาใด เจาของสินคานั้นกย็อมคิดเคร่ืองหมายการคาของตนให
บงเฉพาะผิดแผกไปจากสินคาอ่ืนอยูแลว ถาคิดเร่ืองหมายการคาใหคลายหรือเหมือนกับเคร่ืองหมาย
การคาของสินคาอ่ืน อาจมีความผิดฐานปลอมหรือลอกเลียนเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนได แตใน
ปจจุบันนี้มีสินคาออกมาสูทองตลาดมากมาย สินคาประเภทหรือชนิดเดยีวกันก็มีอยูหลายเจาของ
หลายผูผลิต จนบางคร้ังผูซ้ือหรือประชาชนท่ัวไป     ไมสามารถแยกแยะไดวาสินคานั้นเปนของ
ผูผลิตรายใด ดังนั้น  การใหเคร่ืองหมายการคาแตละชนิดแตละประเภท บงลักษณะเฉพาะของตน
ออกมา จึงเปนสวนชวยใหผูซ้ือสินคานั้นไดรูวาเปนสินคาท่ีเขาตองการโดยไมสับสน 

                             เชน สบูมีหลายประเภทและหลายชนิด  แตตามปกติจะมีตวัยาแตกตาง
กันไป เพื่อใหมีคุณภาพเปนท่ีสนองความตองการของผูซ้ือไปใช  เคร่ืองหมายการคาท่ีบงเฉพาะของ
สบูแตละชนิดแตละประเภทจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง เชน สบูตรานกแกว ก็มีรูปนกแกวในวงกลม
เปนเคร่ืองหมายการคาของสบูยี่หอนั้น สบูตรางู ก็มีรูปงูเสียบลูกศรอยูในวงกลม เปนเคร่ืองหมาย
การคาของสบูยี่หอนัน้เปนตน 

                             สาระสําคัญท่ีใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสอง 
กลาวคือเคร่ืองหมายการคาท่ีประกอบดวยลักษณะอยางหน่ึงอยางใดอันเปนสาระสําคัญดังตอไปนี้
45 ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ 

                                                

 

  (1)    ช่ือตัว  ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาท่ีไมเปนช่ือสกลุตามความหมายอันเขาใจ
กันโดยธรรมดา ช่ือนิติบุคคลหรือช่ือในทางการคาซ่ึงแสดงโดยลักษณะพิเศษ   สําหรับช่ือตัว อาจ
ไดแกช่ือตัวของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นเอง จะเปนช่ืออะไรกไ็ด เชน นายหนูขายไขปงจน
ลูกคาติดทําขายแทบไมทัน เลยคิดเคร่ืองหมายการคาไขปงของตนข้ึนวา “ไขปงนายหน”ู ประทับ
ติดอยูท่ีเปลือกไขปงทุกใบ กรณีนี้ก็เปนเคร่ืองหมายการคาบงเฉพาะ 

           ช่ือสกุลท่ีจะใชเคร่ืองหมายการคานั้น ตอง “ไมเปนช่ือสกุลตามความหมาย

อันเขาใจโดยธรรมดา” ก็เพ่ือกันมิใหประชาชนหรือผูซ้ือสินคานั้น ๆ สับสนหรือผิดหลงได จึงตอง

เปนช่ือสกุลท่ีแปลกหรือผิดธรรมดา   เชน สกุลยางชัน มันยกรอง ทองดิบ สิบหนึ่ง ถึงใจ อะไรก็ได 
เปนตน ซ่ึงเม่ือเอาคําเหลานี้ไปใชเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีสินคาใด ผูซ้ือสินคานั้นหรือประชาชนที่
ไดพบเห็น จะรูสึกติดตาติดใจ เพราะเปนคําแปลกแยกจากท่ีใชกันทั่วไป 

        ช่ือนิติบุคคลหรือช่ือในทางการคาซ่ึงแสดงโดยลักษณะพิเศษตองไมเหมือน
ธรรมดา เชน เหล็กน้ําพี ใชเปนยี่หอเหล็กกลาอันเปนสินคาของเจาของหรือผูผลิตเหล็กประเภทนั้น
ออกสูตลาด เปนตน 
 

 
45 สมพร พรหมหิตาธร.  อางแลว,  หนา 20 – 22. 
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(2) คําหรือขอความ    อันไมไดเล็งถึงลักษณะ  หรือคุณสมบัติของสินคานั้น  โดย 

ตรงแลวกย็อมเปนลักษณะเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง เชน หางจรเขกระปอง ใชยีห่อหรือ
เคร่ืองหมายการคาวา “บองตัน” ในวงกลม นี่เปนลักษณะบงเฉพาะของบองตันหรือเนื้อโคนหาง

จระเขท่ีนยิมกนิกันเปนการเล็งถึงคุณสมบัติของสินคาโดยตรง 
 

(3) ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคําประดิษฐข้ึนคําวาประดษิฐข้ึนนี้  เปนการแสดง
ความหมายวาตองเปนตัวหนังสือ ตัวเลข  หรือคําท่ีผิดแปลกไปจากท่ีเขียนกนัท่ัวไป เชน อักษรไขว 
ตัวเลขซอน คําผวน เหลานี้อาจเปนสาระสําคัญท่ีบงเฉพาะสินคาใดสินคาหนึ่งก็ได 
 

  (4)   ลายมือช่ือของผูขอจดทะเบียนหรือหรือเจาของเดิมของกิจการของผูขอจด
ทะเบียนหรือลายมือช่ือของบุคคลอ่ืนโดยไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว   ซ่ึงมักจะเหน็ในสินคา
สมัยกอน  และลายมือช่ือในที่นี้อาจหมายถึงลายเซ็นช่ือของเจาของสินคานั้นดวยกไ็ด 
 

  (5)  ภาพของผูขอจดทะเบียนหรือบุคคลอ่ืนโดยไดรับอนญุาตจากบุคคลน้ันแลวใน
กรณีท่ีบุคคลนัน้ตายแลว  โดยไดรับอนุญาตจากบุพการี ผูสืบสันดานและคูสมรสของบุคคลนั้น ถา
มีแลว 

(6) ภาพท่ีประดิษฐข้ึน 

ภาพในขอ (5) และขอ(6) แตกตางกัน คือในขอ (5) จะเปนภาพเขียนหรือภาพถายก็ 
ได ซ่ึงตองเปนภาพของบุคคลผูขอจดทะเบียนหรือบุคคลอื่น แตภาพท่ีประดิษฐข้ึนในขอ (6) 
หมายถึง ภาพท่ีคิดข้ึนใหเปนรูปราง เชนภาพการตูน ภาษาอังกฤษ  เรียกวา อินเวนต ถาขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของสินคาไสเดือนกระปอง อาจใชรูปไสเดือนยิ้มเปนเคร่ืองหมายการคา
ก็ได เปนตน 

  เฉพาะช่ือ คํา หรือขอความท่ีไมมีลักษณะตามขอ (1) หรือ (2) เชนช่ือสกุลตาม
ความหมายอันเขาใจกันโดยธรรมดา  หากไดมีการจําหนายแพรหลาย หรือโฆษณาสินคาท่ีใช
เคร่ืองหมายการคานั้นจนแพรหลายแลวตามเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด และพิสูจนไดวา
ปฎิบัติถูกตองตามหลักเกณฑนั้นแลว  ก็ไหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ 
 

  กรณีนี้เปนขอยกเวนซอนขอยกเวนอีกทีหนึ่ง กลาวคือช่ือของสินคาใดท่ีมีจําหนาย
แพรหลายมานาน แตยังมิไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  ถาตอมาเจาของสินคานั้นเกรงวาจะมี
ผูอ่ืนเอาช่ือการคานั้นไปเลียนแบบเปนเคร่ืองหมายการคาของตน โดยสินคาของผูอ่ืนนั้นมีคุณภาพ
เกือบเทาเทียมกับของตน เชนนี้กใ็หรับจดทะเบียนไดโดยใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะแลว 
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2.3.2.2   ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
 

กลาวคือเคร่ืองหมายการคาตองไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา  พ.ศ. 2534 โดยไดบัญญัติ รายละเอียดลักษณะตองหามตาง ๆ ตามมาตรา 8 เชน 
ตราแผนดิน ธงชาติ พระปรมาภิไธย เคร่ืองหมายกาชาด เคร่ืองหมายท่ีขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมาย หรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ท้ังจะมีปญหาอันหนึ่ง คือเคร่ืองหมายท่ีเหมือนหรือ
คลายกับเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปซ่ึงไดจดทะเบียนหรือไมไดจดทะเบียนก็ตามใน
มาตรา 8 (10)46 

 

2.3.2.3 ไมลอกเลียนเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลว 
 

กลาวคือ ตองไมเหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคา ท่ีบุคคลอื่นไดจด
ทะเบียนไวแลว  ความคลายกันตองถึงขนาด จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปน
เจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา และเปนกรณีท่ีมีการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาท่ีผูอ่ืน
ไดจดทะเบียนไวกอนแลว สําหรับใชกับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันท่ีมีลักษณะอยาง
เดียวกัน47  แตมีขอยกเวนในกรณีท่ีผูขอจดทะเบียนกับผูท่ีไดจดทะเบียนไวกอนแลวตางเจาของตางได

ใชมาแลวดวยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณพิเศษหรือผูขอจดทะเบียนหลายรายขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลายกัน โดยตางคนตางไดใชมาแลวดวยกันโดยสุจริต หรือมี
พฤติการณพิเศษท่ีนายทะเบียนอาจรับจดทะเบียนใหไดโดยกําหนดเง่ือนไขและขอจํากัดเกี่ยวกับ
วิธีการใชและขอบเขตการใช หรือเง่ือนไขและขอจํากัดตามท่ีเห็นสมควรก็ได48 

 

2.3.3 การไดมาซ่ึงสิทธิในเครื่องหมายการคา 
 

กฎหมายเคร่ืองหมายการคา   ของประเทศตาง ๆ   จะยอมรับหลักท่ีตรงกันอยู 

                                                 
46 ธัชพันธ   ประพุทธนิติสาร.   (2544).   คูมือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา,  เนติบัณฑิตยสภา, 
    หนา 40. 
47 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 13. 
48 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.  2534 มาตรา 27. 
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ขอหนึ่งวา เจาของเคร่ืองหมายการคาอาจไดมาซ่ึงสิทธิเด็ดขาด (exclusive right) ในเครื่องหมาย

การคาเม่ือไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาโดยถูกตองแลวแตโดยสวนใหญการแบงระบบการให
ความคุมครองสิทธิในเคร่ืองหมายการคานั้นจะแบงออกเปน 2 ระบบใหญ ๆ คือ ระบบการใช
เคร่ืองหมายการคา (use system) และระบบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ( registration 

system) 

 

2.3.3.1 การไดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาโดยจดทะเบียน 
 

    การไดมาซ่ึงสิทธิในเคร่ืองหมายการคาโดยสวนใหญในหลายประเทศอาจ
ไดมาเฉพาะการจดทะเบียนเทานั้นประเทศที่ใชระบบนี้มักจะเปนประเทศที่ใชระบบประมวล
กฎหมาย(Code Law) เชน   ฝร่ังเศส   สหพันธรัฐเยอรมัน   ออสเตรเลีย ญ่ีปุน เปนตน 

           การต้ังเ ง่ือนไขในขอนี้ก็ เพื่อให เกิดความแนนอนทางดานกฎหมาย 
นอกจากนั้นยังอยูบนพื้นฐานของความเช่ือท่ีวา กิจการแหงใดแหงหนึ่งควรมีสวนไดเสียในการ  
ไดมาซ่ึงเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลว แมวาจะยังไมไดมีการใชเคร่ืองหมายการคานั้นทันทีก็
ตาม การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาจึงชวยใหผูประกอบกิจการคาสามารถท่ีจะวางแผนการตลาด
ของสินคาหรือบริการท่ีใชเคร่ืองหมายการคานั้นตอไปไดอยางพิถีพิถัน   เนื่องจากผูประกอบกิจการ
มีความม่ันใจวาจะมีเวลานานพอและมีเงินมากพอท่ีจะใชในการแนะนําเครื่องหมายการคาของตน
ใหเปนท่ีรูจักของตลาดได 
           นอกจากนั้นในสวนท่ีเกี่ยวกับความแนนอนทางกฎหมาย อาจกลาวไดวา
ระบบการจดทะเบียนนี้ไดเปรียบท่ีมักไมมีปญหายุงยาก แตบางคร้ังก็อาจเกิดปญหาขอกฎหมายข้ึน
ได โดยเฉพาะในกรณีท่ีกิจการคาแหงหนึ่งใชเคร่ืองหมายการคาอยูโดยมิไดนําเคร่ืองหมายการคา
นั้นไปขอจดทะเบียน แตตอมามีกิจการคาอีกแหงหนึ่งไดรับการจดทะเบียนในเคร่ืองหมายการคา
อันเดียวกันจึงเกิดปญหาวากิจการรายใดมีสิทธิดีกวา 
          สวนกฎหมายเคร่ืองหมายการคาของไทยน้ัน  เนื่องจากพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474  นั้นไดรับอิทธิพลโดยตรงจาก Trademarks Act 1905   ของ

ประเทศอังกฤษ จึงมีหลักการท่ีสอดคลองกับกฎหมายอังกฤษกลาวคือ ประการแรก  การใชมากอน
เปนเง่ือนไขในการจดทะเบียน และ  ประการท่ีสอง  การใชมากอนไมเปนเง่ือนไขของการจด
ทะเบียน กลาวคือกฎหมายจะเปดกวางไววา เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคาของ
ตนหรือมีเจตนาจะใชในภายหนาก็สามารถจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาได ซ่ึงหลักการดังกลาว
สอดคลองกับมาตรา 3 วรรคสอง49 ซ่ึงบัญญัตินิยามของคําวา  “เคร่ืองหมายการคา”  หมายความถึง  

                                                 
49 ปริญญา   ดีผดุง.  อางแลว,  หนา 124. 
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2.3.3.1.1  การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 51 
 

          การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา   เปนส่ิงสําคัญของการไดมาซ่ึงสิทธิใน
เคร่ืองหมายการคาตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว  โดยการขอจดทะเบียนนั้นมีหลักเกณฑ ข้ันตอน  และ
วิธีการ ภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  ซ่ึงมีสาระสําคัญ 
ดังตอไปนี้ 
 

       2.3.3.1.1.1  หลักเบื้องตนของการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
 

 (ก)   ผูขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาเพื่อเปนเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นหรือตัวแทน  
ตองมีสํานักงานหรือสถานท่ีท่ีนายทะเบียนสามารถติดตอไดตั้งอยูในประเทศไทย 52 

 
 (ข)  การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้น  จะขอจดทะเบียนสําหรับสินคาเฉพาะอยาง
ในจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันก็ได  แตตองระบุรายการสินคาท่ีประสงคจะไดรับความ
คุมครองไดโดยชัดแจง  นอกจากนี้  คําขอจดทะเบียนฉบับหนึ่งจะขอจดทะเบียนสําหรับสินคาตาง
จําพวกกันมิได  สวนการกําหนดจําพวกสินคา  ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ประกาศกําหนดไว  อันไดแก  ประกาศกระทรวงพาณิชย  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ซ่ึงกําหนดรายการ
จําพวกสินคาไว  34  จําพวก53  
 

                                                 
50 ธัชชัย   ศุภผลศิริ.  การคุมครองเครื่องหมายการคาและแหลงกําเนิดสินคา.  อางแลว,  หนา 97. 
51 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  อางแลว,  หนา 278 -285. 
52 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 10. 
53 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 9. 
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 (ค)  การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2535)  เชน  การกําหนดเอกสารท่ีใชในการยื่นคําขอ  หลักฐาน
ประจําตัวบุคคลผูขอยื่นคําขอ  และสถานท่ียื่นคําขอจดทะเบียน เปนตน54 

 
(ง) เคร่ืองหมายการคาใดไดมีการยื่นคําขอจดทะเบียนคร้ังแรกในตางประเทศ  ถาตอมาได

มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้นในประเทศไทยภายในหกเดือน  นับแตวันท่ีไดยื่น
คําขอจดทะเบียนครั้งแรก  ใหถือวาวันท่ีไดยื่นคําขอจดทะเบียนคร้ังแรกในตางประเทศนั้นเปนวัน
ยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาในประเทศไทย  หากประเทศที่ยื่นคําขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาเปนคร้ังแรกดังกลาวใหสิทธิทํานองเดียวกันแกบุคคลท่ีมีสํานักงานแหงใหญทาง
ธุรกิจท่ีแทจริงในประเทศไทยและบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย  อยางไรก็ตาม  ประเทศท่ีไดยื่นคําขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาตองมีสํานักงานแหงใหญทางธุรกิจท่ีแทจริง หรือเปนประเทศท่ีผูยื่นคํา
ขอนั้นมีภูมิลําเนาหรือประเทศท่ีผูยื่นคําขอนั้นมีสัญชาติ55 
 

2.3.3.1.2 การรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา56 
 

หลังจากท่ีบุคคลใดยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาและนายทะเบียนได
พิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  หมวด1 สวน
ท่ี 1 วาดวยการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว  ในบทบัญญัติสวนท่ี 2  ไดกําหนดหลักเกณฑ
ตาง  ๆ  อันเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาไว  ดังตอไปนี้ 
 

         2.3.3.1.2.1 กรณีมีการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน 
 

   เ ม่ือนายทะเบียนพิจารณาแลว มีความเห็นวาควรรับจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคารายใด มาตรา  29  กําหนดใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคารายนั้นเพื่อใหสาธารณชนทราบเพราะอาจมีบุคคลใดมีขออางคัดคาน57 
และนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนทราบ  และใหชําระคาธรรมเนียมการ
ประกาศโฆษณาภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแจงคําส่ัง  ถาผูขอจดทะเบียนไมชําระ
คาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาละท้ิงคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  สวน
                                                 
54 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 11. 
55 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 28. 
56 ไชยยศ เหมะรัชตะ.  อางแลว,  หนา 285 – 289. 
57 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 35. 
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  2.3.3.1.2.2  กรณีมีการเพิกถอนคําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน 
 

   (ก)   ภายหลังนายทะเบียนไดมีคําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคารายใดแลว  และยังมิไดมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคารายนั้น กฎหมาย
กําหนดใหอํานาจนายทะเบียนมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาว  และมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจด
ทะเบียนทราบพรอมดวยเหตุผลโดยไมชักชา  หากปรากฏอยางใดแกนายทะเบียนในภายหลังวา58 
 

  1)   เคร่ืองหมายการคารายนั้นไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 6 
บัญญัติไว 

2)   การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคารายนั้นไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาฉบับนี้ อันจําเปนจะตองเพิกถอนคําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอ
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคารายนั้น 

         ในกรณีนี ้  ใหประกาศโฆษณาคําส่ังเพิกถอนนัน้ดวยวิธีการท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี  1  (พ.ศ. 2535)  ขอ 17 ซ่ึงกําหนดใหนายทะเบียนดําเนินการเชนเดยีวกบัท่ี
กําหนดไวในขอ 15  ดังท่ีกลาวมาแลว 
 

 (ข)   ใหผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิกถอนดังกลาวของนายทะเบียนตอ
คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคาภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําส่ังของนาย
ทะเบียน59 

 

        2.3.3.1.2.3   กรณีมีการคัดคานคําขอจดทะเบียน 
 

                                                 
58 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 30. 
59 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 31. 
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   (ก)  เม่ือไดประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคารายใด
แลว  ใหสิทธิแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะยื่นคําคัดคาน  พรอมท้ังแสดงเหตุแหงการคัดคานตอนาย
ทะเบียน  ภายในเกาสิบวันนบัแตวนัท่ีประกาศโฆษณาดงักลาวก็ได60 หากบุคคลนั้นเห็นวา 
 

      1)   ตนมีสิทธิในเคร่ืองหมายการคาดีกวาผูขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคารายนั้นปญหาท่ีวาใครมีสิทธิในเคร่ืองหมายการคาดีกวากัน  จะตองพิจารณาถึง
การไดมาจดทะเบียน  การใช  และการโฆษณาเคร่ืองหมายการคาในประเทศไทย  และอาจนํา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการไดจดทะเบียน  การใช  และการโฆษณาเคร่ืองหมายการคาดังกลาว  ใน
ตางประเทศมาพิจารณาประกอบดวย  ไมวาจะเปนการจดทะเบียนการใช และการโฆษณา
เคร่ืองหมายการคานั้น  หรือการโฆษณาสําหรับสินคาจําพวกหรือประเภทอื่นใด  ในบางกรณีก็
นํามาพิจารณาประกอบกันได  มิใชวาจะตองพิจารณาเฉพาะการจดทะเบียน  การใช  และการ
โฆษณาในประเทศไทย  หรือจะตองพิจารณาเฉพาะในสินคาจําพวกท่ีเปนปญหาเทานั้น61  
  

  2) เคร่ืองหมายการคารายนัน้ไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได
ตามมาตรา 6 บัญญัติไว 

 

  3) การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคารายนั้นไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาฉบับนี ้
 

   (ข)   เม่ือนายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยคําคัดคานแลว  ใหมีหนังสือแจงคํา
วินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบยีนหรือผูคัดคานทราบโดยไมชักชา  และใหผูขอจด
ทะเบียนหรือผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําวินจิฉัยของนายทะเบียนตอคณะกรรมการเคร่ืองหมายการ
การคา  ภายในเกาสิบวนันบัแตวนัท่ีไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของนายทะเบียน62 
  

   (ค)   เม่ือคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคาไดวินิจฉัยอุทธรณคําวินิจฉัย
ของนายทะเบียน ดังกลาวแลว  ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา 
พรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียน หรือผูคัดคานทราบโดยไมชักชา  หลังจากนั้น ผูขอจดทะเบียน 

                                                 
60 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 35. 
61  คําพิพากษาฎีกาที่ 804/2537. 
62  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 37. 
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   (ง)  ในกรณีท่ีมิไดมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียนภายใน
กําหนดเวลา หรือมิไดมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคาภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา  38  ดังท่ีกลาวมานั้น  ให ถือวาคําวินิจฉัยของนายทะเบียน  หรือ
คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคาแลวแตกรณี  เปนท่ีสุด64 

 

   (จ)    ในกรณท่ีีผูคัดคานตามมาตรา  35  เปนผูซ่ึงไดยืน่คําขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคาท่ีตนคัดคานนั้น  และมีคําวินิจฉัยหรือ
คําพิพากษาหรือคําส่ังถึงท่ีสุดวาผูคัดคานมีสิทธิดีกวาผูถูกคัดคาน  ถาเคร่ืองหมายการคาท่ีผูคัดคาน
ขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 6  และการขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคานั้นถูกตองตามบทบัญญัติเคร่ืองหมายการคาฉบับนี้ ใหนายทะเบียนจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาของผูคัดคานนั้นตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2535)  
หมวด 2   สวนท่ี  5  โดยไมตองประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของผูคัดคาน
อีก65 
 

  2.3.3.1.2.4  กรณีมีคําสั่งจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  
 

  (ก)  ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของผูขอจดทะเบียน
นั้นได  ในกรณีดังนี ้
            1)   ไมมีการคัดคานตามมาตรา 35 

           2)  มีการคัดคานตามมาตรา 35  แตไดมีคําวินจิฉัย หรือคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ถึงท่ีสุดใหผูขอจดทะเบยีนเปนผูมีสิทธิจดทะเบียน 

             เม่ือไดมีคําส่ังใหจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว  ใหนายทะเบียนมีหนงัสือแจง
คําส่ังใหผูขอจดทะเบยีนทราบ  และใหชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในเกาสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับหนงัสือแจงคําส่ัง  ถาผูขอจดทะเบียนไมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาว  
ใหถือวาละท้ิงคําขอจดทะเบียน 

                                                 
63 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 38. 
64 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 39. 
65 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 41. 
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               (ข)   เมื่อไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคารายใดแลว  ใหถือวาวันท่ียื่นคําขอจด
ทะเบียน  หรือวันท่ีไดยื่นคําขอจดทะเบียนคร้ังแรกในตางประเทศอันถือวาเปนวันยื่นคําขอจด
ทะเบียนตามมาตรา 28  เปนวันท่ียื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคารายนั้น66  
 

              (ค)   เม่ือไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว  ใหนายทะเบียนออกหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนใหแกผูขอจดทะเบียน  แตถาหากหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชํารุดใน
สาระสําคัญหรือสูญหาย  เจาของเคร่ืองหมายการคาจะยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญดังกลาวตอ
นายทะเบียนก็ได67 

 

2.3.3.1.3 การตออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียน68 
 

  ระยะเวลาของสิทธิในเคร่ืองหมายการคาของผูเปนเจาของเคร่ืองหมายการคา  มี
ความแตกตางจากระยะเวลาแหงการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทอ่ืน ๆ ดังเชนลิขสิทธ์ิและ
สิทธิบัตร  โดยในขณะท่ีระยะเวลาคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทอ่ืน  ๆ  เหลานั้น  ตองถูก
จํากัดระยะเวลาตามที่กฎหมายเฉพาะวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดังกลาวกําหนดไว  
เพื่อเปนการกอใหเกิดความสมดุลระหวางสาธารณประโยชน  และประโยชนของเจาของสิทธิ  แต
สิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคายอมมีอยูตลอดไป  ไมจํากัดระยะเวลาตราบเทาท่ีมีการตออายุ
การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของตน  กอนส้ินสุดอายุของการจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายวาดวย
การคุมครองเครื่องหมายการคาของแตละประเทศไดกําหนดไว  เพราะเปนสิทธิทางเศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากการคาโดยแท  ท้ังนี้  ในความตกลง TRIPs   ไดวางหลักเกณฑพื้นฐานดังกลาวนี้ไว  ใน

ขอ 18 เกี่ยวกับอายุการคุมครองวา  “การจดทะเบียนครั้งแรกและการตออายุการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคาในแตละครั้งจะมีอายุไมนอยกวา 7 ป  การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้น  
สามารถตออายุไดตลอดไป”   
 

  2.3.3.1.3.1  การตออายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
 

                                                 
66 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 42. 
67 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 43. 
68 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  อางแลว,  หนา 289 -295. 
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  แมวานายทะเบียนไดมีคําส่ังใหจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคารายใดแลวก็ตามผู
เปนเจาของเคร่ืองหมายการคาสามารถขอตออายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของตนซ่ึง
กฎหมายกําหนดใหการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคามีอายุสิบปนับแตวันท่ีจดทะเบียน  และอาจ
ตออายุได อันมีหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวดังนี้ 
 

  (ก)  เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีประสงคจะตออายุการจดทะเบียนแกเคร่ืองหมาย
การคาของตน  ใหยืน่คําขอตออายุตอนายทะเบียนภายในเกาสิบวันกอนวันส้ินอายุ  เม่ือไดยื่นคําขอ
ตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวนั้น  ใหถือวาเคร่ืองหมายการคานั้น   ยังคงจดทะเบียนอยู
จนกวานายทะเบียนจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 
 

  สวนการขอตออายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2535) หมวด 2 สวนท่ี 969   
 

  (ข)  ในกรณีท่ีเจาของเคร่ืองหมายการคาไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา 54  วรรคหน่ึง  และนายทะเบียนเห็นวาการขอตออายุเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 54  วรรคสอง  ใหนายทะเบียนตออายุการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคานั้นอีกเปนเวลาสิบปนับแตวันส้ินสุดอายุการจดทะเบียนเดิม  หรือนับแตวันส้ิน
อายุการจดทะเบียนท่ีไดตอไวคร้ังสุดทาย  แลวแตกรณี แตถาหากนายทะเบียนเห็นวาการขอตออายุ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 54  วรรคสอง  ก็ใหนาย
ทะเบียนมีคําส่ังใหเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในสามสิบวันนับแต
ท่ีไดรับคําส่ังนั้น  และมีหนังสือแจงคําส่ังเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นทราบโดยไมชักชา ในกรณี
ท่ีมีเหตุจําเปนซ่ึงเจาของเคร่ืองหมายการคาไมสามารถปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว  ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังขยายกําหนดเวลานั้นออกไปตามความจําเปนแก
กรณี70  
 

  2.3.3.1.3.2  การเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
 

   การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาอาจไดรับการเพิกถอนได  โดยบุคคล
บางคนดวยสาเหตุตาง  ๆ  กนั  ตามท่ีพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  บัญญัติไว  ดังนี้ 

                                                 
69 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 54. 
70 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 55. 
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   การกระทําของเจาของเคร่ืองหมายการคา    กลาวคือ 

1)หากเจาของเคร่ืองหมายการคามิไดยื่นคําขอตออายุเคร่ืองหมายการคา
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  54  วรรคหนึ่ง  ใหถือวาการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้นไดถูก
เพิกถอนไป71 

อยางไรก็ตาม   แมจะไดถูกนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนเนื่องจาก
ไมไดตออายุของการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ยังถือไดเพียงวาผูท่ีไดจดทะเบียนมิไดเปน
เจาของเคร่ืองหมายการคาตามนิตินัยตอไปเทานั้น  หากยังคงใชเคร่ืองหมายการคานั้นอยู  กย็ังเปน
เจาของเคร่ืองหมายการคาโดยพฤตินยั  ซ่ึงยอมมีสิทธิดีกวาผูใชเคร่ืองหมายการคาท่ีหลังตน72  
 

   2)    เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนแลว  อาจรองขอตอนาย
ทะเบียนใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของตนเองได  แตหากไดมีการจดทะเบยีน
สัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคานั้น  การเพกิถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้นตอง
ไดรับอนุญาตดวย  เวนแตสัญญาอนุญาตดังกลาวจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
   2.3.3.1.3.3  การเพิกถอนโดยนายทะเบียน 
 

   1)   ถาเจาของเคร่ืองหมายการคามิไดปฎิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนซ่ึง
ใหเจาของเคร่ืองหมายการคาดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง  
ในกรณีท่ีนายทะเบียนเหน็วา  การขอตออายุไมเปนไปตามเกณฑและวิธีการ  ท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงตามมาตรา 54  วรรคสองดังท่ีกลาวมา  ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้นตามมาตรา 55 วรรคสอง) 
 

   2)   ปรากฎตอนายทะเบียนวา  เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียน
แลวฝาฝนหรือมิไดปฎิบัติตามเง่ือนไขหรือขอจํากัดท่ีนายทะเบียนกําหนดในการรับจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคานั้น  ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้น73  
 

                                                 
71 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 56. 
72 คําพิพากษาฎีกาที่ 884 - 885/2536. 
73 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 58. 
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3) ถาเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนแลวตัวแทน  เลิกตั้ง
สํานักงานหรือสถานท่ีท่ีไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลว  ใหนายทะเบียนส่ังเพิกถอนการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้น74 

 

   อยางไรก็ตาม  เม่ือนายทะเบียนไดมีคําส่ังเพิกถอนการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาตามมาตรา 55 วรรคสอง  มาตรา  58  หรือมาตรา 59  วรรคหน่ึงแลว เจาของ
เคร่ืองหมายการคามีสิทธิอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนนั้น  ตอคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําส่ังของนายทะเบียน  ถาไมอุทธรณภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว  ใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนเปนท่ีสุด  และคําวินิจฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคาในกรณีนี้  ใหเปนท่ีสุด75 
 

   4)     หากนายทะเบียนมีเหตุอันสมควรเช่ือวา  เจาของเคร่ืองหมายการคา
ท่ีไดจดทะเบยีนแลวหรือตัวแทน  เลิกตัง้สํานักงานหรือสถานท่ีท่ีไดจดทะเบียนไวในประเทศไทย
แลว  ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือไปยังเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นหรือตัวแทน ณ สํานักงาน
หรือสถานท่ีจดทะเบียนใหช้ีแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบ  ภายในเกาสิบหาวันนับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน ถานายทะเบียนยังไมไดรับคําตอบภายในกําหนดเวลานั้น ก็ให
ประกาศโฆษณาวาจะเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้น  หากวานายทะเบียนยังไมได
รับคําตอบภายในสิบหาวันนบัแตวนัประกาศโฆษณาดังกลาว นั้นใหนายทะเบียนส่ังเพิกถอนการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้น76 
 

      2.3.3.1.3.4  การเพิกถอนโดยคณะกรรมการ 
 

       คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคามีอํานาจส่ังเพิกถอนการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

  (1)    เม่ือผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนไดรองขอตอคณะกรรมการเคร่ืองหมาย

การคาใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนใด ๆ ได หากแสดงไดวาเคร่ืองหมายการคานัน้  ในขณะท่ีจด

                                                 
74 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 59. 
75 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 60. 
76 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 59. 
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  (2)   เม่ือบุคคลเห็นวาเคร่ืองหมายการคาใดขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือ รัฐประศาสโนบาย  บุคคลนั้นไดรองขอตอคณะกรรมการเคร่ืองหมาย
การคา   ใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้นได78 
 

 (3)เม่ือผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนไดรองขอตอคณะกรรมการเคร่ืองหมาย
การคาใหเพกิถอนการจดทะเบียนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาใดได  หากพิสูจนไดวา 
   (ก) ในขณะท่ีขอจดทะเบียนเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นมิไดตั้งใจโดย
สุจริตท่ีจะใชเคร่ืองหมายการคานั้นสําหรับสินคาท่ีไดจดทะเบียนไว  และตามความจริงก็ไมเคยมี
การใชเคร่ืองหมายการคานั้นโดยสุจริตสําหรับสินคาดังกลาวเลย  หรือ 

   (ข)   ในระหวางสามปกอนท่ีจะมีคํารองขอใหเพิกถอน  มิไดมีการใช
เคร่ืองหมายการคานั้นโดยสุจริตสําหรับสินคาท่ีไดจดทะเบียนไว 
  เวนแต เจาของเคร่ืองหมายการคานั้นสามารถพิสูจนไดวา   การที่ มิไดใช
เคร่ืองหมายการคานั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณพิเศษในทางการคา  และมิไดมีสาเหตุมาจากความ
ตั้งใจท่ีจะไมใชหรือจะละท้ิงเคร่ืองหมายการคาน้ันสําหรับสินคาท่ีไดจดทะเบียนไว79  

             เจาของเคร่ืองหมายการคาและผูไดรับอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคานั้นถามี  ตอง
ยื่นคําช้ีแจงของตนตอคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคาภายในหกสิบวนันับแตวันท่ีไดรับหนังสือ
แจงจากคณะกรรมการดังกลาวตามมาตรา 61 มาตรา  62 หรือมาตรา 6380 

                  เม่ือคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคาไดมีคําส่ังใหเพิกถอนหรือไมเพิกถอนการจด
ทะเบียนตามมาตรา 61 มาตรา 62 หรือมาตรา  63 แลว  ผูรองขอใหเพิกถอนเจาของเคร่ืองหมาย
การคานั้น  หรือผูไดรับอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคานั้น  มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการ
เคร่ืองหมายการคาดังกลาวนั้นตอศาล  ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําส่ังของ
คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคานั้น  ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหถือวาคําส่ังของ
คณะกรรมการเปนท่ีสุด81   
 

                                                 
77 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 61. 
78 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 62. 
79 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 63. 
80 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 64. 
81 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 65. 
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  2.3.3.1.3.5  การเพิกถอนโดยศาล 

  กฎหมายกําหนดใหอํานาจแกศาลสามารถพิจารณามีคําส่ังใหเพกิถอนการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคารายใดก็ได ในกรณีตาง ๆ  ดงันี้ 
 

  1)  เม่ือผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนไดรองขอตอศาลใหเพิกถอนการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาใดได  หากแสดงไดวาในขณะท่ีรองขอนั้นเครื่องหมายการคานั้น
กลายเปนส่ิงท่ีใชสามัญในการคาขาย    สําหรับสินคาบางอยางหรือบางจําพวก  จนกระท่ังในวงการ
คาหรือในสายตาของสาธารณชน  เคร่ืองหมายการคาดังกลาวไดสูญเสียความหมายของการเปน
เคร่ืองหมายการคาไปแลว82 
 

2)  ภายในหาปนับแตวันท่ีนายทะเบียนมีคําส่ังใหจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาใด
ผูมีสวนไดเสียอาจรองขอตอศาลใหเพิกถอนการจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการคานั้นได หากแสดงวา
ตนมีสิทธิในเคร่ืองหมายการคานั้น 

  การฟองคดีขอใหเพิกถอนเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนไวแลวโดยอางวา
โจทกมีสิทธิดีกวาตามมาตรา  67  นี้  มีอายุความ 10 ป  นับแตวันท่ีมีการละเมิดคือวันท่ีจําเลยจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้น83  
 

            โจทกฟองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของจําเลยโดยอางวา
โจทกมีสิทธิในเคร่ืองหมายการคาดีกวาจําเลย  เพราะไดใชมากอนจําเลยเปนเวลานานหลายสิบป
แลว  ท้ังไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของโจทกไวในประเทศตาง  ๆ  ท่ัวโลก จึงเปนการฟอง
ตามมาตรา 67  โจทกหาไดฟองคดีเพื่อปองกันหรือเรียกคาเสียหายในการลวงสิทธิเคร่ืองหมาย
การคาไม  โจทกจึงมีสิทธิฟองคดีขอใหเพิกถอนได  แมยังไมไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของ
ตนในประเทศไทยก็ตาม84  
             ถาหากผูรองแสดงไดเพียงวา  ตนมีสิทธิดีกวาเฉพาะสินคาบางอยางในจําพวกของ
สินคาท่ีไดจดทะเบียนไว  ใหศาลมีคําส่ังจํากัดสิทธิแหงการจดทะเบียนใหอยูเฉพาะสินคาท่ีผูรอง
ไมไดแสดงวาตนมีสิทธิดีกวา 85 
 

2. 3. 3.2   การไดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาโดยการใช 
                                                 
82 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 66. 
83 คําพิพากษาฎีกาที่ 3142/2532 และ 1226/2537. 
84 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1957/2531. 
85 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 67. 
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       เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนอาจไดสิทธิมาโดยการใช  “การใช

เคร่ืองหมายการคา”  หมายถึง การนําเคร่ืองหมายการคาไปติดกับสินคาหรือไดมีการโฆษณาโดย

การใชเคร่ืองหมายการคาใหเปนท่ีประจักษแกสาธารณชน หากใชช่ัวคร้ังช่ัวคราวและมีปริมาณไม
มากพอ  ยอมไมกอใหเกิดสิทธิโดยการใช เม่ือใชเฉพาะเมืองใดเมืองหนึ่ง  สิทธิยอมมีเมืองนั้น ๆ 
การท่ีบุคคลใดนําเคร่ืองหมายการคาของตนออกใชกับสินคาของตนกอนบุคคลอื่น  บุคคล
ผูใชเคร่ืองหมายการคากอนดังกลาวยอมมีสิทธิดีกวาบุคคลอ่ืนผูใชเคร่ืองหมายการคาท่ีมีลักษณะ
เหมือนหรือคลายคลึงกันในภายหลัง  แมวามาตรา 20 ไดบัญญัติใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนรายแรก
เปนผูมีสิทธิไดรับการจดทะเบียนเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาตามหลัก First to File ก็ตาม   แต

หากผูท่ีนําเครื่องหมายการคาไปจดทะเบียนรายแรกไมใชเจาของเคร่ืองหมายการคาที่แทจริง   แต
กลับนําเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนท่ีใชมากอนไปขอจดทะเบียนแลวผูท่ีใชเคร่ืองหมายการคามา
กอนยอมมีสิทธิฟองใหเพิกถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของผูท่ีจดทะเบียนรายแรกไดตาม
มาตรา 67 โดยอางวาตนมีสิทธิดีกวา 
 ในประเทศท่ีใชระบบใหความคุมครองแกเคร่ืองหมายการคาเนื่องจากการใชเคร่ืองหมาย
การคานั้น ผูใชเคร่ืองหมายการคาอาจไดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท่ีใชโดยไมตองไปขอจด
ทะเบียน  ประเทศท่ีใชระบบนี้ไดแก  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักรและประเทศอ่ืน ๆ ท่ีใชระบบ
กฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร86

  โดยสรุปแลว  เราอาจแบงประเภทเจาของเคร่ืองหมาย

การคาท่ีไมจดทะเบียนออกไดเปน  3  จําพวก ดังนี้ 
 

 จําพวกแรก   พวกที่ใชเคร่ืองหมายการคามานานพอสมควรจนเปนท่ีรูจักแพรหลายของ
สาธารณชนแตยังมิไดจดทะเบียนในราชอาณาจักร 
 

 จําพวกท่ีสอง       เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจักรไวเฉพาะสินคา
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือจําพวกใดจําพวกหนึ่งยอมถือวาเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ียังไมไดจด
ทะเบียนสําหรับสินคาชนิดอ่ืน 

 จําพวกท่ีสาม     เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนในตางประเทศแตมิไดมาจด
ทะเบียนในประเทศไทย 

 จะเห็นไดวาเจาของเคร่ืองหมายการคาไมจดทะเบียนจําพวกแรกและจําพวกท่ีสามไดสิทธิ
ในเคร่ืองหมายการคา โดยการใชซ่ึงไดรับการคุมครองตามมาตรา 46  เร่ืองการลวงขาย 

                                                 
86 ปริญญา ดีผดุง.  อางแลว,  หนา 123. 
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2.3.3.3   การละเมิดเคร่ืองหมายการคา 
 

          สิทธิในเคร่ืองหมายการคานั้นไดรับการรับรองโดยพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  โดยมาตรา 44  บัญญัติรับรองสิทธิในเคร่ืองหมายการคาของเจาของ
เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลว และมาตรา 46 วรรคทายรับรองสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท่ีไม
จดทะเบียนในกรณีลวงขาย 

   อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ไมไดบัญญัติ
ตอไปอยางชัดแจงวาการกระทําอยางใดจึงเปนการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา ดังนั้นในการ
พิจารณาวาการกระทําอยางใดเปนการละเมิดสิทธิ ก็จะตองพิจารณาตามหลักกฎหมายลักษณะ
ละเมิดในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  มาตรา 420  ท่ีวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทํา

ตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตกด็ ี แกรางกายกด็ี อนามัยกด็ ี  เสรีภาพก็ดี  
ทรัพยสินหรือสิทธิอยางใดอยางหนึ่งก็ด ี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการ
นั้น”  โดยถือเปนการละเมิดสิทธิท่ีกฎหมายรับรองอยางหน่ึงนัน่เอง  สวนในการชดใชคาสินไหม

ทดแทนสําหรับการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคานั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา พ.ศ. 2534  ไมไดกําหนดไวเปนพิเศษ จําตองใชหลักตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
ในลักษณะละเมิดอีกเชนกัน  โดยมีหลักเกณฑสําคัญอยูท่ีมาตรา 438 บัญญัติวา 

  “คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใด เพียงใดน้ัน ใหศาลวินิจฉัยตาม
ควรแกพฤตกิารณและความรายแรงแหงละเมิด 

 อนึ่งคาสินไหมทดแทนนั้น ไดแกการคืนทรัพยอันผูเสียหายตองเสียไป
เพราะละเมิด  หรือใชราคาทรัพยสินนั้น รวมท้ังคาเสียหายอันพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหายอยาง
ใด ๆ อันไดกอข้ึนนั้นดวย” 
 

   ตัวอยาง  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1742/2527 87 เคร่ืองหมายการคาของโจทกก็
เปนรูปการตูนทรงกระบอกรูปขวดมีหมวก ตา ปาก มือ เทาและลําตัว  ซ่ึงดัดแปลงมาจากขวดของ
น้ํามันพืชกุก สวนเคร่ืองหมายการคาของจําเลยเปนรูปตุกตาประดิษฐ มีหมวก ตา ปาก มือ เทาและ
ลําตัว มือขวาถือตะหลิวหงายข้ึน ทรงลําตัวเปนรูปทรงกระบอก  โดยจําเลยลอกเลียนแบบเอาจุดเดน
ของรูปตัวการตูนท่ีประดิษฐข้ึนของโจทกไปดัดแปลงบางสวน  เม่ือพิจารณารวม ๆ ท้ังเครื่องหมาย
จะเห็นความเหมือนหรือคลายกันของเคร่ืองหมายท้ังสองอยางเห็นไดชัดถือวาเปนการลวง
สาธารณชนแลว 

                                                 
87 http: // www.deka2007. supremecourt. or.th / deka / web /searchlist.jsp, 14 March 2008. 

http://www.deka2007/
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 โจทกก็ตองบรรยายฟองวา การท่ีจําเลยนําเคร่ืองหมายการคาของโจทกไปใช ทําให
สาธารณชนเส่ือมความเช่ือถือในสินคาของโจทก แมโจทกจะมิไดนําสืบใหเหน็วาไดรับความ
เสียหาย ศาลยอมวินิจฉัยคาเสียหายใหตามสมควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 438 

       จากแนวคําพพิากษาของศาลฎีกาท่ีเกี่ยวกบัการละเมิดในเคร่ืองหมายการคาจนถึงปจจุบันนี้
พอจะสรุปลักษณะท่ัวไปของการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาไดดังนี้ คือ 88  

 

 1. ) มีการใชเคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืน 
 

 การใชเคร่ืองหมายการคาท่ีถือเปนการละเมิดสิทธินั้นอาจอยูในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ดังนี้ตอไปนี้  คือ 
 

 1.1  มีการจดัใหมีเคร่ืองหมายการคานั้นข้ึนเองและใชกบัสินคา   เชน  ผูละเมิดไดทําหรือ
จางวานผูอ่ืนทําเคร่ืองหมายการคาแลวนํามาใชกับสินคา  การละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา
มักจะเปนการกระทําในลักษณะนี้เปนสวนใหญ 
 

 1.2   มีการนําเขาสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืน  ซ่ึงไดจดทะเบียนไวในประเทศไทย
แลวเขามาจําหนายโดยมิไดรับความยินยอม  แมจะไมไดทําเคร่ืองหมายการคาข้ึนเองก็ตาม ก็ถือเปน
การใชเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนดวย เชน 
 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1272-1273/2508 89ผูมีสิทธิในเคร่ืองหมายการคาหาใชจํากัดเฉพาะผูทํา
สินคาเทานั้นไม  แมโจทกจะมิใชผูประดิษฐหรือผลิตสินคา  แตเปนผูรับโอนเคร่ืองหมายการคาท่ี
เจาของเดิมจดทะเบียนไว  พรอมดวยกิจการบริการจําหนายสินคาในประเทศไทย  โจทกมีสิทธิแต
เพียงผูเดยีวท่ีจะคาขายสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายซ่ึงไดจดทะเบียนไวนั้น  ฉะนั้น การท่ีจาํเลยส่ังสินคาท่ีมี
เคร่ืองหมายการคาในบังคับแหงสิทธิของโจทกเขามาจําหนายโดยมิไดรับความยินยอมยอมเปนการ
ละเมิดสิทธิของโจทก  เพราะการส่ังสินคาเขามายอมเปนการใชเคร่ืองหมายการคาของโจทกท่ีติดมา
กับสินคาดวย 
 

                                                 
88 ธัชชัย ศุภผลศิริ.  คําอธิบายเครื่องหมายการคา.  อางแลว,   หนา 175 – 177. 
89 http: // www.deka2007. supremecourt. or.th / deka / web /searchlist.jsp, 14 March 2008. 
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 ในกรณีนี้มักจะเรียกขานกันวา “การนําเขาซอน (Parallel import)   เจาของเคร่ืองหมาย

การคาจะไดรับการคุมครองประโยชนจากการท่ีผูยื่นนําเขาสินคาชนิดเดียวกันและใชเคร่ืองหมาย
การคาเดียวกันเขามาจําหนายแบงปนกับตนโดยกฎหมายเคร่ืองหมายการคาและกฎหมายละเมิด
ประกอบกัน กลาวคือ 

 (ก)  เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยอยางถูกตองสามารถฟองผู
นําเขาฐานละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาได  เพราะการนําเขาสินคายอมเปนการใชเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนโดยไมไดรับอนุญาตดวย ในทางตรงกันขามถาไมไดจดทะเบียนเปนเจาของ
เคร่ืองหมายการคา ก็ฟองผูนําเขาไมได90 

 

 (ข)     แตถาการจดทะเบียนนั้นไมถูกตองก็ไมถือวาเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง  
เชน ตัวแทนจาํหนายไปขอจดทะเบียนไวในนามตนเองโดยไมชอบ  ยอมไมมีอํานาจฟองผูนําเขาได  
ตัวอยางเชน 
 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี  366/2500 91ผูท่ีจะขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาได  จะตองเปน
เจาของเคร่ืองหมายการคานัน้ ๆ แตไมจําเปนตองเปนผูทําสินคานั้นข้ึนเองก็ไดและถาบุคคลผูขอจด
ทะเบียนไมไดเปนเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นแลวผูขอจดทะเบียนจะไดรับมอบฉันทะจากเจาของ
เสียกอน 

 เคร่ืองหมายการคา SIMILAC  ท่ีโจทกฟองนี้  ขอเท็จจริงปรากฎวาเปนเคร่ืองหมายการคา
ของบริษัทเอมแอนดอารไดเอทเตติกลาบอแรตตอร่ี  สําหรับใชกับแปงนมซ่ึงบริษัทเปนผูผลิตข้ึน
จําหนาย  หาใชเคร่ืองหมายการคาของโจทกไม  โจทกเปนแตผูจําหนายแปงนมนี้เทานั้นและ
บริษัทผูผลิตมิไดมอบอํานาจใหโจทกเปนผูขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานี้ตอเจาพนักงานท่ี
โจทกไปขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา SIMILAC จึงเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมายไม
กอใหเกิดสิทธิแกโจทกตามนัยของมาตรา 37 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาจําเลยเปนแตผูส่ัง
แปงนม SIMILAC เขามาจําหนาย  มิใชเปนผูใชเคร่ืองหมายการคานี้เอง  จําเลยจึงมิไดละเมิดสิทธิ
ของโจทก  โจทกฟองเรียกคาเสียหายจากจําเลยไมได 
 (ค)   การเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีมีอํานาจฟองนี้  อาจเปนไดโดยการรับโอน
เคร่ืองหมายการคามาโดยถูกตอง 
 

                                                 
90 คําพิพากษาฎีกาที่ 1271-1273 /2508. 
91 http: // www.deka2007. supremecourt. or.th / deka / web /searchlist.jsp,  14 March 2008. 
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  2. ) เฉพาะการนําเขาในขณะท่ีโจทกเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีถูกตองแลว
เทานั้นท่ีถือวาเปนการละเมิด สวนการนําเขากอนนั้น  ไมถือวาละเมิดแกโจทกเพราะโจทกยังไมมี
สิทธิในเครื่องหมายการคานั้น 
 

            ตัวอยาง  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1669-1672/2523 92แมโจทกจะมิใชผูประดิษฐหรือ
ผลิตสินคาชนิดท่ีมีเคร่ืองหมายรายพิพาทแตโจทกรับโอนเคร่ืองหมายการคารายพิพาทจากเจา
ของเดิมไวพรอมกับการรับโอนกิจการคาอ่ืนเกี่ยวกับสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคารายพิพาทนับแต
วันท่ีรับโอนมาและจดทะเบียนการรับโอนไวแลวโจทกจึงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะทําการคาและ
เสนอสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายการคารายพิพาทตาม  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474 
มาตรา 3, 27 

  จําเลยส่ังเครื่องหมายการคารายพิพาทมาขายในประเทศไทยกอนโจทกรับโอน
เคร่ืองหมายการคารายพิพาทและกิจการคาเกี่ยวกับสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคารายพิพาทจากเจา
ของเดิมไมถือวาจําเลยละเมิดสิทธิของโจทก 
  เคร่ืองหมายการคาท่ีมีการใชอันจะเปนการละเมิดสิทธินัน้  อาจจะเปนเคร่ืองหมาย
การคาท่ีเหมือนกันกับของผูอ่ืนหรือคลายจนอาจทําใหเกดิความเขาใจผิดในท่ีมาของสินคาได  เชน 
จําเลยใชเคร่ืองหมาย “Superware” เลียนเคร่ืองหมายการคา “Tupperware” ของโจทกเปนการ
ละเมิด ศาลหามมิใหจําเลยใชเคร่ืองหมายการคาของจําเลยกับใหใชคาเสียหายได 
 

3.)   เปนการใชเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนกับสินคา  
   
การใชเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนท่ีจะถือวาเปนการละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียว

ของเจาของเคร่ืองหมายการคาตาม  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 44 นั้น  
จะตองเปนการใชกับสินคา  สินคานั้นอาจจะเปนสินคาประเภทเดียวกับท่ีเจาของเคร่ืองหมายการคา
ไดจดทะเบียนไวก็เปนละเมิดได  ถาหากวาการใชนั้นนาจะทําใหเกิดความสับสนเขาใจผิดในเร่ือง
ท่ีมาของสินคาได ซ่ึงจัดเปนการลวงขายตามมาตรา 46 วรรคทายนั่นเอง  ตัวอยางเชน 

 
                      คําพิพากษาฎีกาท่ี 1938/2517 93โจทกเปนผูผลิตสินคาลูกกวาดและขนมท่ีมียาผสมอยู
ดวยโดยใชเคร่ืองหมายการคาคําวา “HALLS” และไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาดังกลาวใน
จําพวกท่ี 3 สําหรับสินคาลูกกวาดและขนมท่ีมียาผสมอยูดวย  ซ่ึงกองเคร่ืองหมายการคาไดจด
ทะเบียนแลวเม่ือวันท่ี 26  กุมภาพันธ 2506 คร้ันวันท่ี 23  มีนาคม 2510 จําเลยไดยื่นคําขอจด
                                                 
92 http: // www.deka2007. supremecourt. or.th / deka / web /searchlist.jsp, 14 March 2008. 
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 โดยสรุปจากลักษณะท่ัวไปของการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท้ังสามประการ
ขางตนนี้ อาจจําแนกเปนลักษณะของการละเมิดในเคร่ืองหมายการคาไดเปน 3 ลักษณะตาม
ขอเท็จจริงท่ีแตกตางกันคือ 94 

 ก)  การใชเคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลายจนอาจทําใหเกิดความสับสนกับ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของผูอ่ืนกับสินคาจําพวกเดียวกัน 

 ข)  การใชเคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลายจนอาจทําใหเกิดความสับสนกับ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของผูอ่ืนกับสินคาตางจําพวกหรือตางประเภทกัน 

             ค)  การใชเคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลายจนอาจทําใหเกิดความสับสนกับ
เคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนของผูอ่ืนกับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกัน 
 

 ดังท่ีไดกลาวมาแลววาการไดมาซ่ึงสิทธิในเคร่ืองหมายการคานั้น  อาจไดมาสองกรณีคือ
โดยการใชเคร่ืองหมายการคากรณีหนึ่งและโดยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของตนอีกกรณี
หนึ่ง   ดังนั้น เมื่อผูหนึ่งผูใดไดกระทําการใดอันเปนการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาของ
เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริงแลว  เจาของเคร่ืองหมายการคาดังกลาว สามารดําเนินคดีแก
ผูกระทําละเมิดได  ดวยเหตุนี้จึงแยกจําพวกการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาไว ดังนี้ 
 

                                                 
94 ธัชชัย  ศุภผลศิริ.  คําอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการคา,  อางแลว,  หนา 177 – 180. 
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              2.3.3.3.1  การละเมิดเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน 
 

  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 44 กําหนดใหสิทธิแก
เจาของเคร่ืองหมายการคาดังกลาว มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันท่ีจะใชเคร่ืองหมายการคานั้น สําหรับ
สินคาท่ีไดจดทะเบียนไว  ดวยเหตุนี้หากมีบุคคลใดใชเคร่ืองหมายการคาอันมีลักษณะเหมือนหรือ
คลายกับเคร่ืองหมายการคานั้น  กับสินคาจําพวกเดียวกับท่ีไดจดทะเบียนไว โดยมิไดรับอนุญาตจาก
เจาของเคร่ืองหมายการคาซ่ึงเปนผูไดจดทะเบียนนั้นก็ยอมถือเปนการละเมิดสิทธิในการใช
เคร่ืองหมายการคาตามมาตรา 44 นี้ อันทําใหเจาของเคร่ืองหมายการคาสามารถดําเนินคดีทางแพง
แกผูกระทําละเมิดสิทธิได 95 

 ขอท่ีตองพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนแลว
ตามมาตรา 44 มีดังนี้ 96 
 

  1. ลักษณะสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา 44  

 กฎหมายบัญญัติรับรองยืนยันวาเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน
เปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันท่ีจะใชเคร่ืองหมายการคานั้นสําหรับสินคาท่ีไดจดทะเบียนไวซ่ึง
สิทธิแตเพียงผูเดียวในอันท่ีจะใชเคร่ืองหมายการคานี้เปน Exclusive right ท่ีทําใหเจาของ

เคร่ืองหมายการคามีสิทธิใชเคร่ืองหมายการคานั้น เพื่อประโยชนของตนไดแตเพียงผูเดียว และคน
อ่ืนมีหนาท่ีตองเคารพตอสิทธินั้น โดยตองไมลวงละเมิดสิทธิดังกลาว  

  2.  ขอบเขตของสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเคร่ืองหมายการคา   
 

   2.1  มีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีเกี่ยวกับรายการสินคาตามท่ีจดทะเบียนไว
เทานั้นไมไดครอบคลุมไปถึงสินคาอ่ืนท้ังหมดดวย  หรืออาจกลาวไดวาเปนเจาของเคร่ืองหมาย
การคาท่ีจดทะเบียนไวเทานั้น  ถามีการกระทําตอสินคาอ่ืนท่ีไมไดจดทะเบียนไว เจาของ
เคร่ืองหมายการคานี้ไมอยูในฐานะเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนไว 
   2.2   สิทธิแตเพียงผูเดียวตามมาตรา 44  มีขอจํากัดหรือขอยกเวนตาม
มาตรา 24 มาตรา 68 และมาตรา 47  

 2.3   สิทธิแตผูเดียวนี้ ไมไดจํากัดเฉพาะตัวเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจด

ทะเบียนเทานั้นแตยังรวมทั้งเคร่ืองหมายการคาท่ีคลายกันถึงขนาดท่ีเม่ือนําไปใชอาจทําให

                                                 
95 ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  อางแลว,  หนา 312. 
96 ธัชพันธ  ประพุทธนิติสาร.  อางแลว,  หนา 55 – 58. 
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  3. ลักษณะของการลวงละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเคร่ืองหมายการคา

(Infringement) 

 

   ลักษณะของการละเมิดสิทธิแตผูเดียวในการใชเคร่ืองหมายการคานี้  
โดยท่ัวไป เม่ือเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นใชประโยชนในการคาขายสินคาของตน  ถาผูอ่ืนท่ีไมมี
สิทธิและไมไดรับอนุญาตจากเจาของเคร่ืองหมายการคา นําเคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลาย
กับเครื่องหมายการคาของเจาของเคร่ืองหมายการคาข้ึนมาใชกับสินคาประเภทเดียวกันของตนเพื่อ
ขาย  ก็เห็นไดวาเปนการละเมิดสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเคร่ืองหมายการคาของเจาของ
เคร่ืองหมายการคา เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไวนั้น ยอมมีสิทธิเต็มท่ีในอันท่ีจะฟอง
เพื่อบังคับผูกระทําละเมิดใหยุติการละเมิด รวมท้ังเรียกรองคาเสียหายไดดวย ซ่ึงการกระทําใน
ลักษณะนี้มักเปนการลวงผูซ้ือใหเขาใจผิดวาสินคาเปนของเจาของเคร่ืองหมายการคา จึงมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันกับการลวงขายตาม มาตรา 46 วรรคสอง แตถากระทําตอเจาของเคร่ืองหมายการคา
ท่ีจดทะเบียนในสินคาประเภทเดียวกันก็ปรับไดวาเปนการละเมิดสิทธิแตผูเดียว ตามมาตรา 44  แต
ถามีการใชเคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืน ซ่ึงอาจมีขอเท็จจริง
ท่ีประกอบใหไมเปนการลวงขาย ก็ยังอาจเปนการละเมิดสิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาของ
เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนตามมาตรา 44 เชน  จําเลยนําเครื่องหมายการคาท่ีเหมือน
หรือคลายเคร่ืองหมายการคาของโจทกมาใชกับสินคาของจําเลย แตจําเลยก็นําเคร่ืองหมายการคาอีก
อันหนึ่งของจําเลยที่จดทะเบียนไวซ่ึงแตกตางกับโจทกติดไวดวย  ซ่ึงเปนการบงบอกวาเปนสินคา
ของจําเลยจึงพนจากการถือเปนการลวงขาย แตคดีนี้โจทกเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจด
ทะเบียน  จึงถูกจํากัดสิทธิใหฟองไดแตการลวงขาย หากโจทกเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจด
ทะเบียน โจทกก็เห็นวานาจะใชสิทธิตามมาตรา 44 ฟองจําเลยในกรณีใชเคร่ืองหมายการคาท่ี
เหมือนคลายกับโจทกได97 

 

 4.  สิทธิในการฟองคดีอาญา 
 

                                                 
97 คําพิพากษาฎีกาที่  1422/2524. 
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  การละเมิดเคร่ืองหมายการคาประเภททีจ่ดทะเบียนแลวนัน้สิทธิในการ
ฟองรองดําเนนิคดีมีไดท้ังสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา 
พ.ศ. 2534  โดยจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

 
  4.1  ตามประมวลกฎหมายอาญา  
 

 กลาวคือ ตามประมวลกฎหมายอาญา 27398    มาตรา 27499  มาตรา 275100        ได

บัญญัติการกระทําบางประการตอเคร่ืองหมายการคา ท่ีจดทะเบียนไมวาจะในหรือนอก
ราชอาณาจักร เปนความผิดและกําหนดโทษไว  เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีเปนผูเสียหายจึง
สามารถดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามกฎหมายน้ันได  

 

                       4.2   พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 
 

                             เปนสิทธิท่ีพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 ไดบัญญัติไวเปนการ
เฉพาะอีกทางหนึ่งเพื่อเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไดมีสิทธิในการฟองรองบังคับคดีได 
ตามมาตรา 108101  มาตรา 109102   มาตรา 110103   ซ่ึงนอกจากสิทธิในทางอาญาท่ีไดบัญญัตไิว

                                                 
98 มาตรา 273  ผูใดปลอมเครื่องหมายการคาของผูอื่นซึ่งไดจดทะเบียนแลว  ไมวาจะไดจดทะเบียนภายในหรือ
นอกราชอาณาจักร   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป    หรือปรับไมเกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ. 
99 มาตรา  274  ผูใดเลียนเครื่องหมายการคาของผูอื่นซึ่งไดจดทะเบียนแลว  ไมวาจะไดจดทะเบียนภายในหรือนอก
ราชอาณาจักร  เพ่ือใหประชาชนหลงเช่ือวาเปนเครื่องหมายการคาของผูอื่นน้ัน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึง
ป    หรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ. 
91 มาตรา  275   ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร  จําหนายหรือเสนอจําหนาย  ซึ่งสินคาอันเปนสินคาที่มีช่ือ  รูป  รอย
ประดิษฐหรือขอความใด ๆ ดังบัญญัติไวในมาตรา 272 (1) หรือสินคาอันเปนสินคาที่มีเครื่องหมายการคาของ
ผูอื่นตามความในมาตรา 273 หรือมาตรา 274 ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ. 
101 มาตรา 108   บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการคา  เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม
ของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลวในราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ. 
102 มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการคา  เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายการรวม
ของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลวในราชอาณาจักร  เพ่ือใหประชาชนหลงเช่ือวาเปนเครื่องหมายการคา  
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นน้ัน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง 
103 มาตรา  110  บุคคลใด  
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  2.3.3.3.2  การละเมิดเคร่ืองหมายการคาไมจดทะเบียน 
 

              แมเคร่ืองหมายการคาใดยังไมไดรับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาตาม
กฎหมายก็ตามแตเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นสามารถไดมาซ่ึงสิทธิในเคร่ืองหมายการคาโดยการ
ใชดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  อันกอใหเกิดสิทธิบางประการแกเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ียังไมจด
ทะเบียนนั้น  ท้ังนี้พิจารณาไดจากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  
ตลอดจนแนวบรรทัดฐานของศาลแตการคุมครองสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมจด
ทะเบียนก็มีขอจํากัดมากกวากรณีเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลว ซ่ึงการละเมิดเคร่ืองหมาย
การคาท่ีไมจดทะเบียนนั้นก็มีท้ังกรณีเปนการละเมิดในทางอาญา ทางแพง เชนเดียวกับเคร่ืองหมาย
การคาท่ีจดทะเบียนแลวแตไมมีสิทธิฟองตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 108 มาตรา 109 
และมาตรา 110 เหมือนเชนเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลวได 
 สวนสิทธิในการฟองคดีอาญาอันเกิดจากการละเมิดเครื่องหมายการคาท่ีไมจดทะเบียนนั้น
ก็มีสิทธิฟองคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 (1) มาตรา 275 เพียง  2  กรณีนี้เทานั้น 
นอกจากสิทธิฟองคดีอาญาดังกลาวนี้แลว เจาของเคร่ืองหมายการคายอมมีสิทธิดังตอไปน้ีฟองผู
ละเมิดเคร่ืองหมายการคาของตนได 
 

 1. สิทธิฟองขอใหเพกิถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  โดยอางวาตนมีสิทธิดีกวา  104 

 2.สิทธิฟองขอใหเพกิถอนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาโดยอางวาตนมีสิทธิดีกวา 105 

 3. สิทธิฟองขอใหเพกิถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการคาเม่ือแสดงไดวาเคร่ืองหมายการคาได

กลายเปนส่ิงสําคัญในการคาขาย 106 

                                                                                                                                            
 (1)  นําเขามาในราชอาณาจักร จําหนาย เสนอจําหนายหรือมีเพ่ือจําหนายซึ่งสินคาที่มีเครื่องหมายการคา  
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายการคา  เครื่องหมายรับรอง 
หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 หรือ 

(2)   ใหบริการ  หรือเสนอใหบริการท่ีใชเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง  หรือเครื่องหมายรวม
ปลอมตามมาตรา 108 หรือเลียนเครื่องหมายบริการ  เครื่องหมายรับรอง  หรือเคร่ืองหมายรวมของบุคคลอื่นตาม
มาตรา 109 ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ. 
104 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา  67.   
105 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 38 วรรคสอง.  
106 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มาตรา 66. 
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 4. สิทธิท่ีจะฟองเรียกคาเสียหายฐานลวงขาย 

 

   กรณีของการลวงขาย ตามมาตรา 46 วรรคสอง นี้ เจาของเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนก็
อาจฟองฐานลวงขายได ในกรณีท่ีเจาของเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาสําหรับ
สินคาจําพวกหน่ึง ตอมามีผูอ่ืนเอาเคร่ืองหมายการคาดังกลาวไปใชกับสินคาตางจาํพวกกับท่ีไดจด
ทะเบียนไว  ดังนี้ถือวาเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนไวเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ี
ไมไดจดทะเบียนสําหรับสินคาบางจําพวกท่ีไมไดจดทะเบียนใหคลุมถึง ตัวอยางเชน คําพิพากษา
ฎีกาที่ 343/2503 
 การลวงขายตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 นี้จะกลาวโดยละเอียดในบท
ตอไป 

 

2.4   ลักษณะของเครื่องหมายการคาตามกฎหมายอังกฤษ 
 
         ในประเทศอังกฤษระบบของการใหความคุมครองเคร่ืองหมายการคาเปนแบบระบบการใช
เคร่ืองหมายการคา (use system) โดยจะคุมครองสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาอยางจริงจังกับ
สินคาหรือเกี่ยวเนื่องกับสินคาโดยตรง ประเทศท่ีใชระบบนี้สวนใหญเปนระบบกฎหมายแบบ 
Anglo – Saxon ซ่ึงใหการคุมครองสิทธิในเคร่ืองหมายการคาในระดับหนึ่งภายใตกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) 
 
 แตถากลาวถึงลักษณะการคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาแบบ exclusive right แลวใน
ปจจุบันกฎหมายอังกฤษกไ็ดกําหนดใหการจดทะเบียนเปนเง่ือนไขของการไดรับ  exclusive right 
ท้ังส้ิน ซ่ึงหลักการของกฎหมายอังกฤษ คือ “การใชมากอนไมเปนเง่ือนไขของการจดทะเบียน” 
กลาวคือ กฎหมายจะเปดกวางไววา เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคาของตนหรือมี
เจตนาจะใชในภายหนาก็สามารถจะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาได ตัวอยางเชน Trademark Act  
1938 ( กฎหมายเกา ) มาตรา 17 (1) บัญญัตวิา “ Any person claiming to be the proprietor of a trade 
mark used or proposed to be used by him who is desirous of registering it must apply  in  writing 
to the Registrar in the prescribed manner for registration…”107 
 

                                                                                                                                            
 
 
 
107 ธัชชัย  ศุภผลศิริ.  การคุมครองเคร่ืองหมายการคาและแหลงกําเนิดของสินคา,  อางแลว,  หนา 96. 
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 2.4.1  ประเภทของเคร่ืองหมายการคา 
 
  กฎหมายเคร่ืองหมายการคาของประเทศอังกฤษแบงเคร่ืองหมายการคาออกเปน 3 
ประเภทคือ 
 
  2.4.1.1 เคร่ืองหมายการคา (Trademark )  ซ่ึงหมายถึง เคร่ืองหมายท่ีใชหรือจะใช
เปนท่ีหมายหรือเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ เพื่อแสดงวาสินคาหรือบริการนั้นมีความแตกตางกับ
สินคาหรือบริการของบุคคลอ่ืนอยางชัดเจนซ่ึงเคร่ืองหมายการคานั้นตองประกอบดวยคํา        
(รวมถึงช่ือของบุคคล) รูปแบบ ตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปรางของสินคาหรือภาชนะบรรจุสินคา คํา
นิยามนี้รวมถึงเคร่ืองหมายการคาตามกฎหมายนี้ เวนแตจะไดบัญญัติไว เปนอยางอ่ืน  เชน 
เคร่ืองหมายรวมหรือเคร่ืองหมายรับรอง108 
                           2.4.1.2   เคร่ืองหมายรวม  ( Collective Mark) หมายถึง เคร่ืองหมายท่ีแสดงถึง
ความแตกตางของสินคาหรือบริการท่ีใชหรือจะใชโดยสมาชิกของสมาคมซ่ึงเปนผูมีสิทธิเปน
เจาของตามกฎหมายแตเพยีงผูเดียวตามสัญญาน้ัน109 
  2.4.1.3  เคร่ืองหมายรับรอง (Certification  Mark)  หมายถึง เคร่ืองหมายท่ี
เจาของเคร่ืองหมายรับรองใชหรือจะใชเปนท่ีหมายหรือเกี่ยวของกับตัวสินคาหรือบริการของบุคคล
อ่ืน เพื่อเปนการรับรองเก่ียวกับแหลงกําเนดิ สวนประกอบ วิธีการผลิต สินคาหรือบริการ คุณภาพ 
ความถูกตอง หรือคุณลักษณะอ่ืนใด110 

                                                 
108 บทบัญญัติภาษาอังกฤษ : 
      Introductory 
1. - (1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which 
is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other  undertakings. 
A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters,numerals or the 
shape of goods or their packaging. 
(2) References in this Act to a trade mark include, unless the context otherwise requires,references to a 
collective mark (see section 49) or certification mark (see section 50). 
109 บทบัญญัติภาษาอังกฤษ : 
       Collective marks 
49. - (1) A collective mark is a mark distinguishing the goods or services of members of the  association which 
is the proprietor of the mark from those of other undertakings. 
(2) The provisions of this Act apply to collective marks subject to the provisions of Schedule 1. 
110 บทบัญญัติภาษาอังกฤษ : 
          Certification marks 
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2.4.2  การไดมาซ่ึงสิทธิในเครื่องหมายการคา 

 

                  ดังท่ีไดกลาวไปขางตนแลวนั้นวาสิทธิในเคร่ืองหมายการคาของประเทศ
อังกฤษนั้นไดมาจากระบบการใช และไดมาโดยการจดทะเบียน ดังนั้นเครื่องหมายการคาจึงมีท้ัง
แบบประเภทเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน และเคร่ืองหมายการคาท่ีไมจดทะเบียน 

 

                2.4.2.1     เคร่ืองหมายการคาท่ีไมจดทะเบียน111   

                   คือเคร่ืองหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการท่ีไมไดรับการจดทะเบียน
เนื่องจากเคร่ืองหมายดังกลาวขัดแยงกับกฎหมายหรือจารีตประเพณี รวมท้ังขัดแยงกับเคร่ืองหมายท่ี
มีหรือใชมากอน นอกจากนี้กฎของเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายบริการป 1986 นั้น
เคร่ืองหมายบางประเภทก็ถูกกีดกันไมไดรับการจดทะเบียน โดยดุลพินิจของนายทะเบียน เนื่องดวย
เคร่ืองหมายดังกลาวนั้นอาจทําใหเกิดความหลงผิดในคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินคาหรือบริการ
ท่ีเกี่ยวของของเคร่ืองหมายอ่ืนได หรือเปนการหลอกลวงเพราะวามีลักษณะท่ีใกลเคียงกับ
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายบริการท่ีมีการจดทะเบียนไวแลว 

 

    2.4.2.2     เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

        ความหมายของเคร่ืองหมายการคาเปนรากฐานท่ีเปนองคประกอบของการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  Trademark Act 1994   ไดใหคํานิยามของเคร่ืองหมายการคาวาหมายถึง   
เคร่ืองหมายท่ีสามารถแสดงไดดวยภาพ และสามารถแยกแยะความแตกตางของสินคาหรือการ
บริการของเจาของสินคาคนหนึ่งกับเจาของสินคาอีกคนหนึ่งได  ส่ิงนี้ เปนความหมายท่ีมี
ความสําคัญและมีความหมายที่กวางกวาคําวา “เคร่ืองหมาย” และ “เคร่ืองหมายการคา” ใน 

                                                                                                                                            
50. - (1) A certification mark is a mark indicating that the goods or services in connection with 
which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of 
manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics. 
(2) The provisions of this Act apply to certification marks subject to the provisions of Schedule 
111 David  Bainbridge.  (1996).   Supra  note  1,   p.441. 
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ในประเทศอังกฤษเคร่ืองหมายการคาท่ีมีลักษณะเฉพาะในตัวเองอาจจะจดทะเบียนไดโดย
แยกออกเปนสองสวนคือ Part   A114  และ   Part  B   กลาวคือใน กลุม A นี้การขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาเคร่ืองหมายจะตองประกอบดวยอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(a)  เปนบริษัท บุคคล ช่ือบุคคล ซ่ึงจะตองมีลักษณะบงเฉพาะเจาะจงในตัวเอง 

(b)  ลายมือช่ือของผูขอจดทะเบียนหรือผูมีอํานาจในธุรกิจ 

(c)  คําหรือถอยคําท่ีประดิษฐข้ึน 

(d)  คําเดียวหรือหลายคําท่ีไมมีแสดงถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินคาและไมแสดงถึงช่ือ
ทางภูมิศาสตร หรือท่ีใชกันเปนธรรมดาสามัญ 

(e)  เปนเคร่ืองหมายท่ีแตกตางจากเคร่ืองหมายอ่ืน   แตช่ือ ลายมือช่ือ คํา ถอยคํา ท่ีจะขอจด
ทะเบียนนั้นจะตองมีความแตกตางอยางชัดเจนกวาเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืน 

 

สวนเคร่ืองหมายการคาซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวเห็นวาอาจมีลักษณะบงเฉพาะไดตอไปโดยการ
ใชอาจจดทะเบียนไดใน Part B115กลาวคือ  ในกลุม B  นี้จะกลาวถึง ขอบังคับท่ีจะตองจดทะเบียน
ในกลุมนี้วา  จะตองเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีสามารถแยกแยะความแตกตางของสินคาของเจาของ
คนหนึ่งออกจากสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคาอีกคนหนึ่งได  ส่ิงท่ีสําคัญคือจะตองมี
คุณสมบัติและขอบเขตคือ 

1.  เคร่ืองหมายการคาท่ีติดอยูกับสินคาตองสามารถแยกแยะไดและ 

2.  ตองแสดงใหเห็นวาไดใชเคร่ืองหมายการคามานานแลวหรือมีพฤติการณอ่ืนใดท่ีแสดง
ใหเห็นวาเคร่ืองหมายการคาน้ันมีความแตกตางกับเคร่ืองหมายของผูอ่ืน 

การจดทะเบียนใน Part A จะใหประโยชนแกผูจดมากกวาการจดทะเบียน ใน   Part  B ตาม
ปรกติผูขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคามักจะขอจดทะเบียนใน Part A กอนหากไดรับการปฏิเสธ
จึงขอจดทะเบียนใน Part B  
                                                 
112 Ibid,   p.457. 
113 Ibid,   p.435. 
114 Ibid,   p.457. 
115 David  Bainbridge.  (1996).   Supra  note  1,   p.440. 
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2.4.3   การละเมิดเคร่ืองหมายการคา 

 

 กฎหมายเคร่ืองหมายการคาของประเทศอังกฤษ หรือ  Trademark Act 1994   ไดบัญญัติถึง
การกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไวในมาตรา 10 (1) – (6) สวน
การละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา ท่ีไมจดทะเบียนนั้น ไมมีกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษร
บัญญัติไวเพราะเปนหลักกฎหมายท่ีเกิดจากบรรทัดฐานตามคําพิพากษาของศาล( Precedents )  

 

2.4.3.1   การละเมิดเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน   

                Trade Marks Act 1994   ของประเทศอังกฤษไดบัญญัติถึงการกระทําอันเปนการ
ละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไวในมาตรา 10 (1) – (6) ดังนี ้

       “(1)  บุคคลใดท่ีใชสัญลักษณในทางการคาท่ีเหมือนกับของบุคคลอ่ืนท่ีไดจดทะเบียนไวกับ
สินคาหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกันถือวาบุคคลนั้นละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจด
ทะเบียนไว 
        (2)  บุคคลใดใชสัญลักษณในทางการคาโดยที่ 
      (ก) สัญลักษณนั้นเหมือนกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวสําหรับ
สินคาหรือบริการท่ีคลายคลึงกัน 

     (ข) สัญลักษณนั้นคลายกับเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอื่นท่ีไดจดทะเบียนไวสําหรับ
สินคาหรือบริการท่ีคลายคลึงกัน 

     และหากการกระทําดังกลาวนาจะกอใหเกิดความสับสนหลงผิดตอสาธารณชนรวมถึง
การทําใหสาธารณชนเขาใจวาสัญลักษณดังกลาว มีความเกี่ยวของสัมพันธกับเคร่ืองหมายการคา ท่ี
จดทะเบียนไวแลว ถือวาบุคคลนั้นละเมิดเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน 

(3)  บุคคลใดใชสัญลักษณในทางการคาท่ี 

(ก)  เหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคา และ 
(ข) ใชเคร่ืองหมายนั้นกับสินคา หรือบริการท่ีไมไดคลายคลึงกับสินคาหรือบริการท่ี 

เคร่ืองหมายการคา  ดังกลาวไดจดทะเบียนไว แตหากเคร่ืองหมายการคา ท่ีจดทะเบียนไวนั้นเปน 
เคร่ืองหมายการคา ท่ีมีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร และการใหสัญลักษณนั้นไปโดยปราศจากเหตุ
อันควรหรือทําใหเกิดขอเสียเปรียบ หรือกอใหเกิดความเสียหายกับช่ือเสียงหรือลักษณะบงเฉพาะ
ของเคร่ืองหมายการคา  ดังกลาว ถือวาบุคคลนั้นละเมิดเคร่ืองหมายการคา จดทะเบียน 
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        (4)  เพื่อประโยชนแหงมาตราน้ี การใชหมายถึง 
(ก) การติดสัญลักษณกับสินคาหรือหีบหอของสินคา 
(ข) เสนอหรือนําสินคาท่ีมีสัญลักษณดังกลาวออกจําหนายหรือวางจําหนายสินคา

ดังกลาวในทองตลาด หรือมีสินคาไวเพื่อวัตถุประสงคขางตน หรือเสนอหรือจัดหาบริการภายใต
สัญลักษณดังกลาว 

(ค) นําเขาหรือกลาวอยางสินคาภายใตสัญลักษณดังกลาว หรือ 
(ง) ใชสัญลักษณดังกลาวถึงเอกสารทางธุรกิจหรือการโฆษณา 

       (5)  บุคคลใดใชเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไวกับวัสดุโดยมีเจตนาท่ีจะนําไปใชในการทํา
ฉลากหรือหีบหอสินคา หรือใชเปนเอกสารทางธุรกิจหรือใชในการโฆษณาสินคาหรือบริการ ถือวา
บุคคลนั้นไดใชวัสดุซ่ึงละเมิดเครื่องหมายการคานั้น ถาในขณะท่ีใชเคร่ืองหมายบุคคลนั้นไดรูหรือมี
เหตุอันควร เช่ือไดวาการใช เคร่ืองหมายดังกลาวไมไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูไดรับอนญุาตให
ใชสิทธิ 

(6)  บทบัญญัติท่ีกลาวมาในมาตราน้ีจะไมนํามาใช ในการหามบุคคลใดท่ีจะใชเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนเพ่ือวัตถุประสงคในการบอกความเปนเจาของในตัวสินคาหรือบริการวาเปนของ
เจาของหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ แตการใชดังกลาวจะถือเปนการละเมิดเคร่ืองหมายการคาจด
ทะเบียน หากการใชนั้นเปนไปโดยปราศจากเหตุอันควร หรือทําใหเกิดขอเสียเปรียบหรือความ
เสียหายตอช่ือเสียงหรือตอลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคา ดังกลาวเวนแตกรณีท่ีเปนการ
ใชโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย116 

                                                 
116 บทบัญญัติภาษาอังกฤษ: 

       Section 10 

(1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which  is identical with the 
trade mark in relation to goods or services which are identical with those for  which it is registered. 
(2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where  because - 
(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or  services similar to those for 
which the trade mark is registered, or 
(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services  identical with or similar to 
those for which the trade mark is registered,  there exists a likelihood of confusion on the part of the public, 
which includes the likelihood of  association with the trade mark. 
(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade in relation to goods  or services a 
sign which - (a) is identical with or similar to the trade mark, 
where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign,   being  without due 
cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or there put of the trade mark. 
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จากบทบัญญัตขิางตน ไดมีการแบงประเภทของการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท่ีจด
ทะเบียนไวส่ีประเภทดวยกัน ซ่ึงการแบงประเภทดังกลาวนี้เปนการแบงตามความเหมือนคลายของ 
เคร่ืองหมายและสินคาหรือบริการดังนี้117 

(1) ประเภทท่ี  1 กรณีการละเมิดความสามารถมาตรา 10 (1) คือการใชสัญลักษณท่ี
เหมือนกับเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนสําหรับสินคาหรือบริการเดียวกันกับท่ีจดทะเบียนไวแลว ซ่ึง
เปนการละเมิดเคร่ืองหมายการคาท่ีชัดเจนท่ีสุดการละเมิดกรณีนี้ไมจําเปนตองพิสูจนถึงความนาจะ
สับสนหลงผิดแตอยางใด (คดี British Sugar V. James Robertson [ 1996 ] RPC 281 at 293,294) 

(2) ประเภทท่ี  2 ไดแก กรณีการทําละเมิดตามมาตรา 10 (2) คือ กรณีท่ีใชเคร่ืองหมาย
การคาพิพาทไมเหมือนกนัเพยีงแตมีความคลายคลึงกัน หรือ สัญลักษณของจําเลยมีความคลายคลึง
กับเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไวของโจทก ในกรณีนี้ โจทกจะตองพิสูจนวามีความนาจะ
สับสนหลงผิดเกิดข้ึนในหมูสาธารณชนรวมถึง เปนการทําใหสาธารณชนเขาใจวาเปนสัญลักษณ

                                                                                                                                            
(4) For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he- 
(a) affixes it to goods or the packaging thereof; 
(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those 
purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign; 
(c) imports or exports goods under the sign; or 
(d) uses the sign on business papers or in advertising. 
(5) A person who applies a registered trade mark to material intended to be used for  labelling  or   packaging 
goods, as a business paper, or for advertising goods or services, shall be treated as a  party to any use of the 
material which infringes the registered trade mark if when he applied the  mark he knew or had reason to 
believe that the application of the mark was not duly authorized  by the proprietor or a licensee. 
(6) Nothing in the preceding provisions of this section shall be construed as preventing the use of   a registered 
trade mark by any person for the purpose of identifying goods or services as those of  the proprietor or a 
licensee.  But any such use otherwise than in accordance with honest practices in industrial or commercial 
matters shall be treated as infringing the registered trade mark if the use without due cause takes 
unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark. อางถึงใน  บันเทิง  
สุธรรมพร.  (2544),  การนําสืบพิสูจนคาเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา.  วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต  ภาควิชานิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  หนา 37. 
117 W.R. Cornish. Intellectual  Property , 3rd  edition , (London; Sweet & Maxwell , 1996 ) , p. 616 – 617.  อาง
ถึงใน  บันเทิง  สุธรรมพร,  อางแลว,  หนา 40. 
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(3) ประเภทท่ี  3  ไดแกการละเมิดตามมาตรา 10 (3) ซ่ึงเปนกรณีเคร่ืองหมายการคา ท่ี
ไดจดทะเบียนไวในสหราชอาณาจักรเปนเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียง การใชสัญลักษณท่ีเหมือนหรือ
คลายกับเคร่ืองหมายดังกลาวสําหรับสินคาหรือบริการท่ีแมจะไมเหมือนคลายกับสินคาหรือบริการ
ท่ีไดจดทะเบยีนไวก็ถือวาเปนการละเมิด หากการใชสัญลักษณดังกลาวเปนไปโดยปราศจากเหตุอัน
ควรหรือทําใหเกิดขอเสียเปรียบ หรือกอใหเกิดความเสียหายกับช่ือเสียง หรือลักษณะบงเฉพาะของ
เคร่ืองหมายการคา ดังกลาว (คดี The Baywatch Production Company V. Home Video Channel Ltd. 
(1997) 2 EIPR 39.) 

(4) ประเภทท่ี 4  ไดแก กรณีการทําละเมิดตามความมาตรา 10 (6) ซ่ึงเปนการใช
เคร่ืองหมายเพื่อบงบอกความเปนเจาของสินคาหรือบริการ โดยเปนการใชในลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีมิได
เปนการใชโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย และการใชนั้นเปนไปโดยปราศจากเหตุ
อันควรหรือทําใหเกิดขอเสียเปรียบหรือความเสียหายตอช่ือเสียงหรือตอลักษณะบงเฉพาะของ
เคร่ืองหมายท่ีจะจดทะเบียน  บทบัญญัติมาตราน้ีเปนการปองกันการโฆษณาเปรียบเทียบ 
(Comparative Advertising) ท่ีเกินขอบเขตอันสมควร 
 

  2.4.3.2 การละเมิดเคร่ืองหมายการคาท่ีไมจดทะเบียน 

 

   ดังท่ีไดกลาวมาไวตั้งแตตนวา ประเทศอังกฤษไมมีบทบัญญัติท่ีเปนลายลักษณ
อักษรที่กลาวถึงการกระทําท่ีเปนการลวงขาย ( Passing  off ) ไวโดยเฉพาะ เนื่องจากหลักกฎหมาย
ในเร่ืองนี้เกิดข้ึนจากคําพพิากษาของศาล 

  หลักเกณฑในเร่ืองการลวงขายสําหรับเคร่ืองหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนนัน้ มี
ความเหมือนกบักฎหมายเคร่ืองหมายการคา (Trademark Act  ) ในหลายแงมุม แตเดมินั้นกฎหมาย
ในเร่ืองการลวงขายน้ี มีขอบเขตท่ีกวางกวากฎหมายเคร่ืองหมายการคา โดยเฉพาะเร่ืองขอบเขตของ
คําวา “ เคร่ืองหมาย” (Mark) “สัญลักษณ” (Sign) , วัตถุดิบ ( Material ) ซ่ึงกฎหมายจะใหความ
คุมครองท้ังหมด 118  ดังจะไดกลาวรายละเอียดในบทตอไป 

                       เม่ือไดทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเปนมา แนวคิดพื้นฐานลักษณะของ
กฎหมายเคร่ืองหมายการคาท้ังของประเทศไทยและของตางประเทศแลว  ในบทตอไปจะได
กลาวถึงหลักกฎหมายวาดวยการลวงขาย  

 
118 David  Bainbridge,  supra  note  1,  p. 484. 



บทที่  3 
 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการลวงขาย  (  Passing    Off  )  

                                 สินคาที่มีเครื่องหมายการคาของบุคคลอ่ืน 

  หลังจากท่ีไดทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคา  หนาท่ีตาง ๆและเคร่ืองหมาย
การคาตามกฎหมายไทยรวมท้ังกฎหมายเครื่องหมายการคาของประเทศอังกฤษในบทที่  2  แลวนั้น  
อยางท่ีไดกลาวไปแลววา  เคร่ืองหมายการคานั้นมีท้ังประเภทเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนและ
เคร่ืองหมายการคาท่ีไมจดทะเบียน  ลักษณะความแตกตางของเคร่ืองหมายการคาท้ังสองประเภทน้ีคือ
ความคุมครองสิทธิในความเปนเจาของของเคร่ืองหมายการคา  เนื่องจากวากฎหมายใหความคุมครอง
เคร่ืองหมายการคาท้ังสองประเภทแตกตางกัน ซ่ึงเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนจะไดรับความ
คุมครองมากกวาตามสิทธิท่ีมีอยูในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  รวมถึงสิทธิการฟอง
คดีอันเนื่องมาจากการลวงขายซ่ึงเปนสิทธิท่ีคุมครองเคร่ืองหมายการคาท่ีไมจดทะเบียนดวย  ในบทนี้จะ
ไดกลาวในรายละเอียดของการลวงขายตามกฎหมายไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ
อังกฤษท่ีมีความใกลเคียงกันพอสมควร  แตส่ิงท่ีแตกตางกันก็คือความคุมครองท่ีมีประสิทธิภาพไมเทา
เทียมกัน   อันเปนเหตุท่ีกอใหเกิดคดีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาอันเกิดจากการลวงขายเปน
จํานวนมาก 
 

 3.1  การลวงขายสินคาท่ีมีเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นตามกฎหมายไทย 

  เปนท่ียอมรับกันวา  การลวงขายไดเกิดข้ึนเนื่องมาจากการใชกฎหมายเคร่ืองหมาย
การคาในระบบการใชเคร่ืองหมายการคาของประเทศท่ีใชหลักเกณฑดังกลาว  ในการใหความคุมครอง
แกเคร่ืองหมายการคา  กลาวคือ  เม่ือมีบุคคลใดก็ตามไดใชเคร่ืองหมายการคาในทางการคาหรือทาง
ธุรกิจ  ( Trade of Bussiness  )  อยางกวางขวางจนกระท่ังมีกูดวิลล  (  Goodwill  )  เกิดข้ึนหรือเกิด

ความมีช่ือเสียงจนเปนท่ีรูจักกันดี  ( Reputation  )  อันเนื่องมาจากการใชเคร่ืองหมายการคาในทาง

การคาของธุรกิจนั้น  แตตอมาปรากฎวา  เคร่ืองหมายการคานั้นถูกบุคคลภายนอก  ซ่ึงมุงท่ีจะแขงขัน
ทางการคาโดยไมเปนธรรม  (  Unfair  Competition )  โดยการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบจากกูดวิลล
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หรือความมีช่ือเสียงของเคร่ืองหมายการคาดังกลาวของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริงมาใชเพื่อเปน
การลวงขายแกประชาชนใหเขาใจวาเปนสินคาหรือธุรกิจของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง  ซ่ึง
ลักษณะของการกระทําของผูลวงขายมีลักษณะเปนการลวง  (  Action   for  Deceit  )  ยอมมีผลกระทบ
และกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของเคร่ืองหมายการคาที่แทจริง  และประชาชนหรือผูบริโภคโดย
สวนรวมท่ีถูกทําใหเกิดความสับสน  หลงผิด  หรือเขาใจผิดในเร่ืองของความเปนเจาของสินคาเปน
สําคัญ  ดังนั้น  กฎหมายเคร่ืองหมายการคาในประเทศเหลานี้จึงวางกฏเกณฑเร่ืองการลวงขายเปนการ
เฉพาะข้ึนเพื่อใชปรับกับขอเท็จจริงดังกลาว 
 

3.1.1   หลักเกณฑของการกระทําอันเปนการลวงขาย 

  หลักเร่ืองการลวงขายน้ี  เปนหลักเร่ิมแรกในการคุมครองสิทธิของเจาของ
เคร่ืองหมายการคา  ตอมาเม่ือมีระบบจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาก็มีหลักการคุมครองสิทธิของ
เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนใหอยูในลักษณะเปนผูมีสิทธิแตผูเดียวในการใชเคร่ืองหมาย
การคานั้น  ขณะเดียวกันก็ยังยอมรับสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนซ่ึงไดสิทธิ
โดยการใชเคร่ืองหมายการคานั้นโดยใหมีสิทธิปองกันการเยียวยาการถูกละเมิดโดยการลวงขาย 

 

 อยางท่ีไดกลาวไปแลวขางตนวา  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 
2534  มิไดบัญญัติคําจํากัดความของคําวา  “ลวงขาย”ไว   แตไดปรากฏคําวา “ลวงขาย”  ไวในมาตรา  
46  วรรคสอง  ซ่ึงอาจแยกสาระสําคัญหรือองคประกอบเพื่อใหเขาใจไดดังนี้1 

 

(1)  เจาของเคร่ืองหมายการคานั้นตองเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจด
ทะเบียน 

      1.1   เปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไดสิทธิมาดวยการใชเคร่ืองหมายการคา 

       1.2   ไมไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาในประเทศไทย  ฉะนั้นเจาของ
เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ  ถาไมไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยก็ถือวาไมใช
เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย 

 

                                                 
1 ธัชพันธ  ประพุทธนิติสาร.  อางแลว,  หนา 48 - 49. 
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 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1771/2499  เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไวใน
ตางประเทศไมมีผลบังคับในประเทศไทย  แตอาจเปนขอเท็จจริงท่ีจะใชฟงถึงสิทธิแหงการเปนเจาของ
และการใชเคร่ืองหมายการคานั้นได 

 1.3   เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไวในประเทศไทย  สําหรับใช
กับสินคาใด  ก็มีสิทธิแตผูเดียวในการใชเคร่ืองหมายการคานั้น  เฉพาะในสวนสินคาท่ีไดจดทะเบียน
ไว2  ดังนั้น  ถามีปญหาการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับสินคาอ่ืนนอกเหนือจากท่ีจดทะเบียนไว  ยอมถือวา
เจาของเคร่ืองหมายนั้นอยูในฐานะเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียน   

 

(2)  ลักษณะการกระทําท่ีเปนการลวงขาย  ตองมีการขายสินคาและขายในลักษณะท่ี
นําสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคา 

 

ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการลวงขาย 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1929/2536  เคร่ืองหมายการคาของโจทกและของจําเลยมี
สาระสําคัญของลักษณะบงเฉพาะอยู ท่ีตัวอักษรโรมันคําวา  “BROTHER”  และ “brother”  แม
เคร่ืองหมายการคาของจําเลยจะมีคําวา “tri”  อยูดานหนา กับคําวา  “TRADEMARK”  อยูดานลาง และ
มีรูปหวงวงกลม3หวง วางเรียงกันอยูเหนือคําวา  brother  คําวา  tri  และ  TRADEMARK  เปนเพียง
สวนประกอบบอกจํานวนวาเปน tribrother หรือสามพี่นองสวนคําวา  TRADEMARK  แปลวา 
เคร่ืองหมายการคา ไมมีลักษณะบงเฉพาะแตอยางใด สําหรับรูปหวงวงกลม 3 หวง ท่ีวางเรียงกันก็ไมมี
ลักษณะพิเศษไมถึงกับเปนลักษณะบงเฉพาะอันอาจแสดงใหเห็นวาเคร่ืองหมายการคาของจําเลย
แตกตางไปจากเครื่องหมายการคาของโจทก เม่ือจําเลยไดใชหรือจะใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาวกับ
สินคาเชนเดียวกับสินคาของโจทกทําใหเห็นไดวาเคร่ืองหมายการคาของจําเลยคลายกับเคร่ืองหมาย
การคาของโจทกอันอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดไดวาจักรเย็บผาหรือมอเตอรจักรเย็บผาท่ีใช
เคร่ืองหมายการคาของจําเลยเปนสินคาของโจทก และจําเลยเคยเปนตัวแทนจําหนายสินคาของโจทก
แสดงใหเห็นถึงความไมสุจริตของจําเลยท่ีจะทําใหเคร่ืองหมายการคาของจําเลยเหมือนหรือคลายกับ
เคร่ืองหมายการคาของโจทก จนถึงนับไดวาเปนการลวงสาธารณชน โจทกมีสิทธิในเคร่ืองหมาย
การคาดังกลาวดีกวาจําเลย 

 

                                                 
2 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 44. 
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คําพิพากษาฎีกาท่ี 9544/2542  เคร่ืองหมายการคาเปนทรัพยสินทางปญญาอยางหน่ึง 
ไมใชอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย ไมมีรูปราง ท้ังไมอาจยึดถือครอบครองไดอยางทรัพยสิน
ท่ัวไปดังท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 วาดวยทรัพยสินการท่ีจําเลยนํา
เคร่ืองหมายการคาอักษรโรมันคําวา PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐคลายภูเขาของผูอ่ืนมาใชกับ
สินคาของตนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของแมเปนระยะเวลานานเพียงใด ก็ไมทําใหจําเลยมีสิทธิใน
เคร่ืองหมายการคานั้นดีกวาโจทกได บทบัญญัติวาดวยการไดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินโดยการ
ครอบครองปรปกษตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1382 หาอาจนํามาใชบังคับแกสิทธิ
ในเคร่ืองหมายการคาอันเปนทรัพยสินทางปญญาไดไม  

 โจทกมิไดบรรยายฟองวาจําเลยไดกระทําละเมิดโดยนําเครื่องหมายการคาของโจทก
ไปใชกับสินคาของจําเลยในลักษณะลวงขายวาเปนสินคาของโจทกเพียงแตคาดคะเนวาหากจําเลย
กระทําการดังนั้น ผลเสียหายจะตกแกโจทกอยางไร จึงไมมีประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัยวา จําเลยไดนํา
สินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของโจทกหรือไม การที่ศาลชั้นตนวินิจฉัยวา จําเลยไดนําเอา
สินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของโจทก เปนการใชสิทธิไมสุจริต เปนการละเมิดตอโจทก จึง
เปนพิพากษาเกินไปกวาหรือนอกจากท่ีปรากฏในฟอง  

 โจทกเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาอักษรโรมัน คําวา PEAK และ PEAKกับรูป
ประดิษฐคลายภูเขา แตโจทกยังมิไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาดังกลาวในประเทศไทย โจทกจึงมี
อํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากจําเลยไดเฉพาะในกรณีท่ีจําเลยไดนําสินคาของจําเลยไปลวง
ขายวาเปนสินคาของโจทกเพียงกรณีเดียวเทานั้น 

 

 นอกจากท่ีไดพิจารณาถึงสาระสําคัญของการลวงขายดังกลาวขางตนแลว  ยังสามารถ
แยกหลักเกณฑของการกระทําอันเปนการลวงขายตามแนวคําพิพากษาของศาลในประเทศไทย  ซ่ึงมี
สาระสําคัญดังนี้3  คือ 

 

 ก)  สินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น  ตองเปนท่ีรูจักแพรหลายแกเหลา
สาธารณชน  อันเปนแรงจูงใจใหผูกระทําละเมิดทําการลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเคร่ืองหมาย
การคาดังกลาว4  มีตัวอยางคําพิพากษาฎีกาท่ีวินิจฉัยในประเด็นนี้  คือ 

                                                 
3 สมบูรณ  บุญภินนท.  (2532).  “ขอสังเกตเก่ียวกับคดีเครื่องหมายการคา  สิทธิบัตร  และลิขสิทธิ์”   กฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, หนา 198 – 199. 
4  คําพิพากษาฎีกาที่  38/2503. 



 71 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี  694/2521  กฎหมายไมไดบังคับใหตองนําผูแปลมาสืบเม่ือจําเลย
เห็นวาคําแปลตรงไหนไมถูกตอง หรือคลาดเคล่ือนอยางไรจําเลยก็โตแยงหรือเสนอคําแปลท่ีถูกตอง
ได แตจําเลยก็ไมไดกระทําการดังกลาว จึงถือไดวาคําแปลเอกสารภาษาตางประเทศของโจทกถูกตอง
แลว สินคาของโจทกจําหนายแพรหลายในประเทศไทยมาราว 15 ปแลว แตโจทกไมไดจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาดังกลาวในประเทศไทย ช่ือสินคาโจทกท่ีเรียกวา "CALUMET" นั้นไมมีคําแปล 
การท่ีจําเลยเรียกช่ือสินคาของจําเลยวา "CALUMAK" ซ่ึงแตกตางกับช่ือสินคาของโจทกเพียงอักษร
ทายสองตัว เม่ือออกสําเนียงช่ือก็คลายคลึงกันสีพื้นของเคร่ืองหมายการคาเปนสีแดงและมีรูปคน
ประกอบเหมือนกัน ท้ังสินคาของโจทกจําเลยก็เปนสินคาจําพวก 42 เชนเดียวกัน สอใหเห็นเจตนา
ของจําเลยท่ีจะเลียนแบบเครื่องหมายการคาของโจทกใหประชาชนหลงเช่ือวาสินคาของจําเลยเปน
สินคาของโจทก แมจําเลยจะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของจําเลยแลว แตเม่ือจําเลยเอาสินคาของ
จําเลยไปลวงขายวาเปนสินคาของโจทก โจทกก็มีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายไดตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา มาตรา 29 วรรคสอง 

 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี1100/2537  แมโจทกไมมีตัวผูมอบอํานาจมาเบิกความก็ตาม แตมี ธ.
ผูรับมอบอํานาจเบิกความประกอบหนังสือมอบอํานาจและคําแปลภาษาไทยซ่ึงโนตารีปบลิกแหงมล
รัฐเท็กซัสรับรองวา โจทกเปนนิติบุคคลตามกฎหมายแหงมลรัฐเท็กซัส จ.เปนผูมีอํานาจทําการแทน
โจทกและลายมือช่ือผูมอบอํานาจเปนลายมือช่ือ จ. ประกอบกับมีหนังสือรับรองของรัฐมนตรีแหงมล
รัฐเท็กซัสรับรองโนตารีปบลิกและมีหนังสือรับรองของกงสุลไทย ณ นครลอสแองเจลีสรับรองดวง
ตราและลายมือช่ือรัฐมนตรี จําเลยมิไดนําสืบหักลางใหเห็นเปนอยางอ่ืนท้ังไมมีเหตุควรสงสัยวา
ไมใชหนังสือมอบอํานาจอันแทจริงขอเท็จจริงจึงฟงไดตามขอความท่ีระบุในหนังสือมอบอํานาจ 
เคร่ืองหมายการคาของโจทกและจําเลยมีเลข 7 อารบิคเปนสวนสําคัญเพราะเลข 7 มีขนาดใหญกวา
ตัวอักษรมากสามารถเห็นไดเดนชัด แมเลข 7 ของจําเลยมีลายเสนซอนกัน 4 ตัว ตางกับของโจทกซึ่ง
มีลักษณะทึบเพียงตัวเดียวก็เปนเพียงรายละเอียดไมนาจะเปนท่ีสนใจของผูพบเห็น สวนอักษร  
ELEVEn   ของโจทก และ  BIGSEVEn   ของจําเลยเปนตัวพิมพเหมือนกันโดยเฉพาะอักษร 4ตัวทาย
เขียนเหมือนกันและอักษรตัว n ทายสุดเปนตัวพิมพเล็กเชนเดียวกัน ลักษณะการวางรูปแบบ
เคร่ืองหมายการคาเหมือนกันคืออักษรพาดกลางตัวเลข เม่ือคํานึงวาสาธารณชนจํานวนมากมิไดมี
ความรูภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรโรมันดีพอท่ีจะแยกไดวาเคร่ืองหมายการคาของโจทกและจําเลย
ตางกัน และโจทกไดใชเคร่ืองหมายการคามากอนจําเลยจนเปนท่ีแพรหลายไปท่ัวโลกรวมทั้งใน
ประเทศไทยการท่ีจําเลยประกอบกิจการคาเชนเดียวกับโจทกและใชเคร่ืองหมายการคาท่ีคลายกับ
ของโจทกเห็นไดวาจําเลยเลียนแบบเครื่องหมายการคาของโจทกอันอาจทําใหสาธารณชนสับสน
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ข)  การกระทําอันเปนการลวงขาย  จะตองปรากฏขอเท็จจริงวาผูละเมิดไมไดแสดงไว
อยางเดนชัดวาเปนสินคาของผูละเมิด  อันจะถือวาลักษณะของการกระทําช้ีเจตนาในการหลอกลวงผู
ซ้ือ  มีตัวอยางคําพิพากษาฎีกาท่ีวินิจฉัยในประเด็นนี้  คือ 

 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1422/2524   เคร่ืองหมายการคาของโจทกขอจดทะเบียนคือ 
"GLUCOLIN""GLAXO" ของจําเลยคือ "UTOPIAN" ตัวอักษรเปนแนวเดียวกัน สีท่ีใชและกระปอง
อยางเดียวกัน เม่ือดูท้ังหมดแลวเกือบเหมือนกัน สามารถทําใหสาธารณชนเขาใจผิดวา เปนสินคาของ
ผูผลิตเดียวกัน โจทกใชเคร่ืองหมายการคามากอนมีสิทธิดีกวาจําเลย การท่ีบริษัทอ่ืนเปนผูผลิตสินคา
นั้นไมหมายความวาโจทกไมใชเจาของเคร่ืองหมายการคา จําเลยจดทะเบียนเคร่ืองหมายของจําเลยและ
ใชเคร่ืองหมายนั้น ไมเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต 

 

  คําพิพากษาฎีกาท่ี 4154/2532   โจทกจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาซ่ึงมีลักษณะ
ประกอบกัน 2ประการ คือ ภาพถายโจทกท่ี 1 ซ่ึงมีผาผูกคอเปนรูปหูกระตายอยูภายในวงรี กับมี
อักษรจีนวา ล้ิมจิงเฮียง และอักษรไทยวาล้ิมจิงเฮียง อยูใตภาพโจทกท่ี 1 โดยระบุวาการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคารายนี้ไมใหสิทธิแกโจทกแตผูเดียวท่ีจะใชอักษรจีนวาล้ิมจิงเฮียงและอักษรไทยวา
ล้ิมจิงเฮียง ดังนั้นโจทกจึงไมมีสิทธิท่ีจะฟองจําเลยซ่ึงนําอักษรจีนและอักษรไทยดังกลาวไปใชกับ
สินคาของจําเลย เคร่ืองหมายการคาท่ีจําเลยใชและขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนมีลักษณะประกอบ
กัน 2 ประการ คือภาพถายจําเลยซ่ึงมีผาผูกคอเง่ือนกลาสีอยูภายในวงรีกับมีอักษรจีนวาล้ิมจิงเฮียง(ฮะ
กี่)และอักษรไทยวาล้ิมจิงเฮียง(ฮะกี่) อยูใตภาพถายจําเลยสวนโจทกใชเคร่ืองหมายการคาของโจทกท่ี
ไดจดทะเบียนไวดังกลาวขางตน กับสินคาท่ีออกสูทองตลาด โดยมีลวดลายประกอบและมีอักษรจีน
กับอักษรไทยพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาและการสั่งซ้ือสินคาเพิ่มเติมข้ึนจากท่ี
โจทกไดจดทะเบียนไว ดังนั้นเม่ือตัดคําวา ล้ิมจิงเฮียง ซ่ึงมิใชสิทธิของโจทกท่ีจะใชแตผูเดียว
ตลอดจนลวดลายและอักษรจีนกับอักษรไทยซ่ึงมิใชเคร่ืองหมายการคาท่ีโจทกจดทะเบียนไวออกจาก
เคร่ืองหมายการคาของโจทกจําเลยแลว ก็คงเหลือเพียงภาพถายของโจทกซ่ึงมีผาผูกคอแบบรูปหู
กระตายอยูภายในวงรี สวนของจําเลยคงเหลือภาพถายจําเลยซ่ึงมีผาผูกคอเง่ือน กลาสีอยูภายในวงรี 
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ค)  คําฟองของเจาของเคร่ืองหมายการคาผูถูกกระทําละเมิดตองมีการอางวาผูละเมิด
ไดเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น  อันเปนการฟองใหเปน
ประเด็นแหงคดีตามบทบัญญัติท่ีกฎหมายกําหนดไว  มีตัวอยางคําพิพากษาฎีกาท่ีวินิจฉัยในประเด็นนี้  
คือ 

 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2079/2532    อ. ผูรับมอบอํานาจจากโจทกเบิกความวา บริษัท
โจทกจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดสงใบรับรองภาษาอังกฤษของหอการคาและอุตสาหกรรมแหง
โตเกียว ประเทศญ่ีปุน มีเจาหนาท่ีลงนามรับรอง พรอมกับคําแปล นอกจากนี้ใบมอบอํานาจซ่ึงมีคํา
แปลประกอบก็ปรากฏวา ท. ประธานกรรมการบริษัทโจทก เปนผูมอบอํานาจและแตงต้ังให อ. ฟอง
คดีนี้ มี ม.ผูจัดการหอการคารับรองลายเซ็นช่ือ กระทรวงการตางประเทศญ่ีปุนรับรองลายเซ็นของ
ผูจัดการหอการคาฯ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวรับรองลายเซ็นช่ือของเจาพนักงาน
กระทรวงการตางประเทศอีกช้ันหนึ่ง ดังนี้ เมื่อจําเลยมิไดนําสืบหักลางวาเอกสารดังกลาวไมใช
เอกสารแทจริง และมิไดเถียงวาคําแปลไมถูกตอง จึงเปนการเพียงพอท่ีจะใหฟงไดวาบริษัทโจทกจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลมอบอํานาจให อ. ฟองคดีนี้แทนได และคดีหาจําเปนตองมีพยานบุคคลมาสืบ
การแปลเอกสารนั้นอีกไม  

เคร่ืองหมายการคาของโจทกพิมพเปนอักษรโรมันไวท่ีหีบหอ (กลอง)สําหรับบรรจุ
สินคาเคร่ืองกันสะเทือนวา KAYABA และ KYB สวนของจําเลยใชคําวา KAYADA และ KYD ซ่ึงตางกับ
ของโจทกเพียงอักษร D สวนของโจทกเปนอักษร B เทานั้น นอกนั้นเหมือนกันหมดทุกตัวอักษร ท้ัง
สําเนียงการอานก็คลายกัน ลักษณะหีบหอ(กลอง) สีสันตลอดจนการวางรูปของตัวอักษรก็เหมือนหรือ
คลายกับของโจทกท่ีสุด และยังใชกับสินคาเคร่ืองกันสะเทือนเหมือนกัน ดังนี้นับไดวาอาจทําให
สาธารณชนหลงผิดวาเปนเครื่องหมายการคาของโจทกเคร่ืองหมายการคาของจําเลยจึงมีลักษณะ
เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของโจทก เม่ือโจทกเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาของโจทก
มากอนจําเลยใชเคร่ืองหมายการคาของจําเลย การกระทําของจําเลยจึงเปนการเลียนเคร่ืองหมายการคา
ของโจทก และเปนการลวงสิทธิเคร่ืองหมายการคาของโจทก โจทกจึงมีสิทธิท่ีจะจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาของโจทกดีกวาจําเลย และชอบท่ีจะฟองรองเกี่ยวกับกรณีพิพาทระหวางโจทกจําเลย
วาฝายใดสมควรที่จะไดรับการจดทะเบียนดีกวากันนั้นได  
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ในกรณีดังกลาว แมโจทกจะมีสิทธิจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของโจทกดีกวา
จําเลย และจําเลยไมมีสิทธิจะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของจําเลย เพราะเปนการเลียนแบบลวง
สิทธิเคร่ืองหมายการคาของโจทกก็ตาม แตเม่ือปรากฏวาโจทกยังมิไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา
ของโจทก และนับแตไดใชพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2474 มาจนถึงวันฟองก็เปนเวลา
เกินกวา 5 ปแลว ดังนี้ โจทกจึงนําคดีสูศาลเพื่อปองกันหรือเรียกคาเสียหายในการลวงสิทธิเคร่ืองหมาย
การคาของโจทกไมได เพราะตองหามตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2474 มาตรา 29 
วรรคแรกและกรณีไมตองดวยวรรคสองเพราะไมมีประเด็นเร่ืองการลวงขาย โจทกจึงหมดสิทธิเรียก
คาเสียหายในการลวงสิทธิเคร่ืองหมายการคาจากจําเลย และตราบใดท่ีโจทกยังไมไดจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาของโจทกใหบริบูรณตามกฎหมายเสียกอนโจทกยอมไมมีสิทธิท่ีจะรองขอใหศาล
ส่ังหามมิใหจําเลยผลิตสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคาของจําเลย และไมมีสิทธิท่ีจะขอใหศาลบังคับให
จําเลยเรียกเก็บคืนซ่ึงสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายการคาของจําเลยจากตลาดการคาได 

จากหลักเกณฑของการลวงขายดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตนจะเห็นไดวา การลวงขาย
จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ  ประการแรก  ตองเปนกรณีท่ีสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคานั้นเปนท่ีรูจัก
แพรหลาย  ประการท่ีสอง  การลวงขายนั้นตองปรากฏวาผูละเมิดแสดงชัดเจนวาสินคานั้นเปนของ
ผูอ่ืน  และประการที่สามคือ คําฟองของผูถูกละเมิดตองมีการอางวามีการลวงขาย  จากหลักเกณฑ
ดังกลาว กอใหเกิดผลของการเปนการลวงขายดังท่ีจะไดกลาวในหัวขอตอไป 

 

3.1.2  ผลของการลวงขาย5 

(1)  คุมครองไมจํากัดเฉพาะสินคาจําพวกหรือชนิดเดียวกับท่ีโจทกจด
ทะเบียนไวกลาวคือ  ปกติเคร่ืองหมายการคาท่ีนายทะเบียนจะไมยอมจดทะเบียนโดยถือวาเหมือนหรือ
คลายกับเคร่ืองหมายการคาซ่ึงเจาของอ่ืนไดนํามาจดทะเบียนไวแลวก็ดี  หรือการที่ศาลจะถือวาเปน
เคร่ืองหมายการคาเหมือนหรือคลายกันก็ดี  จะตองเปนการจดทะเบียนสําหรับสินคาจําพวกและชนิด
เดียวกัน  ถาเปนสินคาคนละจําพวกหรือคนละชนิดหาเปนการตองหามไม6  ถาบุคคลขอจดทะเบียน

                                                 
5  สมบูรณ  บุญภินนท. (2535),ขอสังเกตเก่ียวกับคดีเครื่องหมายการคา, บทบัณฑิตย  เลมที่ 48  ตอน 1 ,เนติบัณฑิตย
สภา,หนา  85 – 86. 
6 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  มาตรา 16  “ถานายทะเบียนเห็นวาเคร่ืองหมายการคาที่ขอจดทะเบียนรายใดทั้ง
เครื่องหมายหรือสวนหน่ึงสวนใดอันเปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาน้ัน  ไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได
ตามมาตรา 6  ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาน้ัน  และมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา”  
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 คําพิพากษาฎีกาท่ี  1140/2501  โจทกจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาประเภท
ผาฝาย (จําพวก 24) ไมมีสิทธิคุมครอง ไมใหจําเลยใชเคร่ืองหมายคลายกันสําหรับสินคาประเภทไหม
เทียม (จําพวก 50) กรณีไมใชแยงกันเปนเจาของเคร่ืองหมายการคา เพราะเปนสินคาคนละประเภท 

 แตถามีกรณีลวงขายแลว  แมเปนเคร่ืองหมายการคาใชกับสินคาคนละ
จําพวกคนละชนิดกัน  นายทะเบียนก็ตองไมจดทะเบียนให  ถาแยงกันจดทะเบียน  ผูลวงขายไมมีสิทธิ
จดทะเบียน  หรือถาลวงขายจดทะเบียนไวแลว  เจาของเคร่ืองหมายการคาก็เพิกถอนทะเบียนไดดังจะ
เห็นไดจากคําพิพากษาฎีกาท่ี 38/2503  ท่ีกลาวมาแลว  และคําพิพากษาฎีกาตอไปนี้ 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 324-325/2531  โจทกนําเอาเคร่ืองหมายการคาของจําเลย
ซ่ึงจดทะเบียนไวแลวมาดัดแปลงเปนเคร่ืองหมายการคาของตน  การท่ีโจทกใชและขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาสบูหอมของโจทก  แมจะเปนสินคาตางจําพวกกันกับสินคานมของจําเลยก็ตาม  
ยอมเปนทางใหจําเลยเสียหาย  เพราะผูซ้ืออาจหลงผิดวาสินคาของโจทกเปนสินคาท่ีจําเลยเปนผูผลิต
ข้ึนได  การใชสิทธิของโจทกจึงเปนการใชสิทธิท่ีไมสุจริต   

 

 (2)  การลวงขายเปนละเมิด  แมเคร่ืองหมายการคาของโจทกยังไมจด
ทะเบียนและของจําเลยก็ยังไมจดทะเบียน  เม่ือมีการลวงขาย  ศาลก็พิพากษาใหจําเลยใชคาเสียหายและ
งดใชเคร่ืองหมายการคาพิพาทได 

  คําพิพากษาฎีกาท่ี 733/2507  เคร่ืองหมาย "MOLINARD" และ เคร่ืองหมาย 
"MOLINARD"กับ "M" เปนเคร่ืองหมายท่ีโจทกคิดประดิษฐข้ึนใชเฉพาะกับสินคาของโจทกซ่ึงสงมา
จําหนายแพรหลายในประเทศไทยกวา 20 ปแลว การที่จําเลยยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
คําวา "MOLINARD"และ"MOLINARD" กับ "M" โดยดัดแปลงตัวอักษรใหเพี้ยนไปบาง เพื่อแอบอิง
ช่ือเสียงเคร่ืองหมายการคาของโจทกมาใชกับสินคาของจําเลยนั้นเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต ศาล
หามมิใหจําเลยใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาวได 

 

  (3)  แมโจทกจําเลยตางจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาไวแลวท้ังสองฝาย  แต
เม่ือจําเลยทําการลวงขาย  โจทกก็ฟองใหเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของจําเลยโดย
อางวาจําเลยลวงขายได   
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 คําพิพากษาฎีกาท่ี  1413/2525   เคร่ืองหมายการคาของโจทกเปนรูปหัวสิงโตหนาตรง 
อาปากคํารามอยูในกรอบรูปไขสองช้ันสวนบนเปนรูปลายฝรั่งสวนลางมีอักษรโรมันคําวา 'LION'ซ่ึง
แปลเปนภาษาไทยวา สิงโตอยูภายในกรอบส่ีเหล่ียมทับบนกรอบรูปไข สวนของจําเลยเปนรูปหัว
สิงโตหนาตรง อาปากคํารามอยูภายในกรอบรูปวงกลมสองช้ัน ไมมีตัวอักษร ท่ีใตวงกลมมีรูปชอรวง
ขาวสองชอโคงรองรับตามขอบวงกลม แตไมจรดกันระหวางรวงขาวท้ังสองชอมีโบผูกหอยชายอยูตรง
กลาง หากพิจารณาแตเพียงสวนประกอบก็จะเห็นวาเคร่ืองหมายการคาของโจทกจําเลยแตกตางกัน แต
เม่ือพิจารณารวมท้ังหมดจะเห็นไดวาคลายคลึงกันมาก เพราะเปนรูปหัวสิงโตหนาตรงอาปากคําราม
อยางเดียวกัน ซ่ึงเปนสาระสําคัญของเคร่ืองหมายการคาของท้ังสองฝาย ท้ังขอเท็จจริงฟงไดวามี
ประชาชนหลงผิดวาสินคาของจําเลยเปนสินคาท่ีโจทกผลิตข้ึน จําเลยเห็นเคร่ืองหมายการคาของโจทก
มากอน การท่ีจําเลยเลือกใชเคร่ืองหมายการคาเชนเดียวกับโจทกเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต แมจะใช
สําหรับสินคาคนละประเภทกับโจทก ก็เปนการลวงใหสาธารณชนหลงผิดวาสินคาของจําเลยเปน
สินคาเจาของเดียวกันกับของโจทกอันเปนการละเมิดตอโจทก 

 

                     3.1.3  การลวงขายเครื่องหมายการคา 

 
    อยางท่ีไดกลาวไปขางตนแลววา   การลวงขายน้ันสามารถเกิดไดท้ังกรณี
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนและเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียน  ในกรณีของเคร่ืองหมายการคา
ท่ีจดทะเบียนท่ีอาจเกิดกรณีการลวงขายน้ันก็ไดแก  กรณีท่ีเจาของเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนไวกับ
สินคาเฉพาะบางชนิดบางประเภท  แตมิไดนําเคร่ืองหมายการคาดังกลาวไปจดทะเบียนกับสินคาอีก
ประเภทหน่ึง  การลวงขายจึงอาจเกิดข้ึนไดกับสินคาท่ีเจาของเคร่ืองหมายการคาไมไดจดทะเบียน
ดังกลาว  ผูละเมิดจะอาศัยชองวางของกฎหมายตรงน้ีกระทําละเมิดกับเคร่ืองหมายการคานั้น  
 
    ดังนั้น  การลวงขายเครื่องหมายการคานั้น  โดยสวนใหญผูกระทําละเมิดมักจะทํา
การลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียง ( Well – known  Mark  )  เนื่องจากวาเคร่ืองหมายการคาท่ีมี
ช่ือเสียงนั้นเปนท่ีรูจักแพรหลายแกสาธารณชนโดยทั่วไป  ดังนั้นการท่ีผูละเมิดจะกระทําการลวงขาย
เคร่ืองหมายการคาดังกลาวจึงไมยาก  ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหมสามารถทําใหประชาชนเขาใจผิด
ไดวาสินคาท่ีตนซ้ือนั้นเปนสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง  ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงการ
ลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปโดยแบงหัวขอ  ไดดังนี้ 
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    3.1.3.1     เคร่ืองหมายการคาท่ีมีชื่อเสียงแพรหลายภายในประเทศ  (  Domestic  
Well – known  Trademark  )7 
 
    เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงภายในประเทศในท่ีนี้มีความหมายถึง  เคร่ืองหมาย
การคาท่ีใชในทางการคาอยางกวางขวาง  (Extensive  use commerce  )  และเคร่ืองหมายการคาท่ีไดรับ
การจดทะเบียนไวแลว  ( Registered Trademark )  ในสํานักงานสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการคา  โดย
เคร่ืองหมายการคาเหลานี้ไดมีการใชจนกระท่ังเกิดความมีช่ือเสียง  หรือเปนท่ีรูจักกันดี  ในหมู
สาธารณชนหรือผูบริโภคสวนรวม  อันเปนผลทําใหสาธารณชนทราบถึงความมีอยูของเคร่ืองหมาย
การคา  ความเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาของผูใชหรือผูจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาดังกลาว  
ลักษณะพิเศษและคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน  อันเปนท่ียอมรับของสินคาหรือบริการที่ใชเคร่ืองหมายการคา
นั้นเปนสําคัญ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงดังกลาวไดใชความเพียร
พยายามทุกวิถีทาง  เพื่อทําใหสินคาหรือบริการท่ีใชเคร่ืองหมายการคาของตนเปนท่ีแพรหลาย  และเปน
ท่ียอมรับของสาธารณชน  ดวยการลงทุนท้ังกําลังกาย  กําลังใจ  และเงินทุน  จํานวนสูงเพื่อวัตถุประสงค
ในการคาดังกลาว   โดยลักษณะการกระทําอันเปนการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียง
ภายในประเทศ  อาจเกิดข้ึนในข้ันการยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีลักษณะเหมือนหรือ
คลายคลึงกับเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายดังกลาว  โดยบุคคลอ่ืนท่ีไมใชเจาของเคร่ืองหมาย
การคา  เพื่อประสงคใชกับสินคาหรือบริการท่ีเหมือน  หรือใกลเคียงเปนชนิดเดียวกันกับสินคาหรือ
บริการท่ีใชเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงนั้น  อีกท้ังอาจเกิดข้ึนจากการใชเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียง
ดังกลาว    โดยบุคคลอ่ืนท่ีไมใชเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริงกับสินคาและบริการที่มีลักษณะ
เหมือนหรือใกลเคียงเปนชนิดเดียวกันกับสินคาหรือบริการท่ีใชเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลาย
ของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง  ซ่ึงท้ังสองกรณีดังกลาวยอมมีผลกระทบตอสาธารณชน  
เนื่องจากเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความสับสน  หลงผิด  หรือความเขาใจท่ีไมถูกตอง  เกี่ยวกับความเปน
เจาของเคร่ืองหมายการคา  หรือแหลงกําเนิดของสินคาหรือบริการท่ีใชเคร่ืองหมายดังกลาวได 
 
   การคุมครองเครื่องหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปเปนความพยายาม
ท่ีจะคุมครองเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงในระดับสากล  แมกระท่ังไมมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายนั้นใน
ประเทศที่ขอรับความคุมครอง  และยังคุมครองรวมไปถึงสินคาหรือบริการตางประเภทกับเครื่องหมาย
การคาท่ีมีช่ือเสียงดังกลาวหากการใชเคร่ืองหมายการคานั้นกอใหเกิดความหลงผิดถึงความเกี่ยวของกัน
ของสินคาหรือบริการทั้งสองประเภทอันอาจทําใหเจาของเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายเกิดความ
                                                 
10ชาญชัย  ศิลาจารุ.  อางแลว,  หนา  114 -115. 
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     ในประเทศไทย  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปไวในมาตรา 8(11) ซ่ึงเปนลักษณะของเครี่อง
หมายการคาท่ีหามมิใหรับจดทะเบียน โดยบัญญัติวา 
 
      “เคร่ืองหมายการคาท่ีประกอบดวยลักษณะอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้หามมิใหรับจดทะเบียน 
      (11)  เคร่ืองหมายท่ีเหมือนกับเคร่ืองหมายการคาท่ีมี ช่ือเสียง
แพรหลายท่ัวไป  หรือคลายกับเครื่องหมายการคาดังกลาว  จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดใน
ความเปนเจาของ  หรือแหลงกําเนิดของสินคาไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ตาม” 
 
    นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑในการพิจารณาเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลาย
ท่ัวๆไป ไวในประกาศกระทรวงพาณิชย8  กลาวคือ การพิจารณาเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียง
แพรหลายท่ัวไปจะตองประกอบดวยหลักเกณฑ 2 ประการ  ดังตอไปนี้ 
 
    (1)  สินคาหรือบริการที่ใชเคร่ืองหมายการคานั้นจะตองมีการใชหรือมีการ
โฆษณา  หรือไดมีการใชเคร่ืองหมายโดยวิธีใด ๆ  เชน  ใชเปนเคร่ืองหมายของทีมฟุตบอลเปนตน  อยาง
แพรหลายตามปกติโดยสุจริต  ไมวาจะกระทําโดยเจาของหรือผูแทนหรือผูท่ีไดรับอนุญาตใหใช
เคร่ืองหมายนั้นไมวาในประเทศหรือตางประเทศ  จนทําใหสาธารณชนท่ัวไป  หรือสาธารณชนในสาขา
ท่ีเกี่ยวของในประเทศไทยรูจักเปนอยางดี 
 
    (2)  เคร่ืองหมายนั้นจะตองมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับในหมูผูบริโภค 
   ในมาตรา 8 (11) นี้เปนหลักการใหม  ซ่ึงสอดคลองกับอนุสัญญากรุงปารีสวา
ดวยการคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for Protection of Industrial 

                                                 
8 ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาเคร่ืองหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ,21  กันยายน  พ.ศ. 
2547. 
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  3.1.3.2   เคร่ืองหมายการคาท่ีมีชื่อเสียงแพรหลายในตางประเทศ (Foreign Well – 
known Trademark)10 
 
    เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงในตางประเทศนี้มีความหมายวาเคร่ืองหมายการคา
ท่ีเปนของตางประเทศซ่ึงอาจจะเปนของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลก็ได  ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูนอกอาณา
เขตของประเทศท่ีเคร่ืองหมายการคาท่ีเกิดความมีช่ือเสียง  หรือแพรหลายในตางประเทศเปนสําคัญ  
ดังท่ีไดกลาวมาแลววา  ประเด็นเร่ืองเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงเปนเร่ืองท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง
จนกระท่ังอนุสัญญากรุงปารีสวาดวยการใหความคุมครองทรัพยสินในอุตสาหกรรมไดบัญญัติหลักการ
ไว  ท้ังนี้ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ (Competent  Authority )  ในประเทศท่ีมุงประสงคไดรับ
ความคุมครองแกเคร่ืองหมายการคาหนึ่งๆ  ไมวาจะเปนประเทศที่ใชหลักการใชเคร่ืองหมายการคาหรือ
ประเทศท่ีใชหลักการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  ในการพิจารณาใหความคุมครองเคร่ืองหมาย
การคาก็ตามเปนผูพิจารณาวาสมควรกําหนดกฎเกณฑในการใหความคุมครองแกเคร่ืองหมายการคาท่ีมี
ช่ือเสียงข้ึนเปนกรณีเฉพาะอยางไร  ทั้งนี้ใหเปนไปตามระบบกฎหมาย  สภาพแวดลอมตางๆ  ในดาน
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศนั้น ๆ  เปนสําคัญซ่ึงหลักกฎหมายในอนุสัญญาฉบับนี้ยอม
เปนผลใชบังคับกับประเทศสมาชิก  หรือท่ีเปนภาคีในอนุสัญญาฉบับดังกลาว  แตสําหรับประเทศท่ี
ไมไดเปนสมาชิกหรือภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้ก็หาจะตองผูกมัดท่ีจะตองปฏิบัติตามแตอยางใดไม  จึง

                                                 
9  Article ๖ bis  (๑) The countries of the Union undertake…to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the 
use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, or a 
mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as 
being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods.  
These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-
know mark or an imitation liable to create confusion Therewith.  
13ชาญชัย  ศิลาจารุ.  อางแลว,  หนา  133-134. 
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     ในการพิจารณาเร่ืองการใหความคุมครองแกเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ีอเสียง
ตางประเทศนั้น  แตละประเทศยอมมีแนวทางหรือกฎเกณฑในการพิจารณาและใหความคุมครอง  ซ่ึง
แตกตางกันออกไปในลักษณะรูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีมีความซับซอนท้ังนี้เพราะเร่ืองตางๆ  ท่ีจะ
พิจารณาและทําการศึกษาข้ึนอยูกับขอเท็จจริงหลายประการ  เชน  ประเทศนั้นเปนสมาชิก  หรือภาคีใน
อนุสัญญากรุงปารีสหรือไม  ระบบกฎหมายเคร่ืองหมายการคาของประเทศนั้น ๆ มีอยูประการใด  ใน
ท่ีนี้จะขอกลาวเฉพาะกรณีการลวงขายเคร่ืองหมายการคาเทานั้น 
 
     การลวงขายเครื่องหมายการคา ในกรณีของเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียง
แพรหลายท่ีไดจดทะเบียนแลวนั้นลักษณะของการละเมิดจะเหมือนกับกรณีเคร่ืองหมายการคาท่ีจด
ทะเบียนโดยท่ัวไปซ่ึงไดกลาวไปแลวในบทท่ี 2 ในหัวขอนี้ผูวิจัยขอกลาวถึงการลวงขายเคร่ืองหมาย
การคาท่ีมีช่ือเสียงดังตอไปนี้ 
 
   3.1.3.3    การลวงขายเครื่องหมายการคาท่ีมีชื่อเสียงแพรหลาย 
 
     เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงในประเทศนั้นอาจมีหลายกรณีท่ีเจาของไมได
ดําเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาเอาไวเนื่องจากอาจมองเห็นวาการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคาดังกลาวไมมีความจําเปนเนื่องจากวาตนไดใชเคร่ืองหมายการคานั้นกับสินคาหรือบริการของตน
จนเปนท่ีรูจักแพรหลายแกสาธารณชนแลว  ประชาชนไดใชสินคาหรือบริการของตนจนผูประกอบ
ธุรกิจเหลานั้นสามารดํารงธุรกิจของตนตอไปได  แตกรณีดังกลาวนี้เกิดข้ึนไดนอยมากเพราะถาหากเปน
ธุรกิจท่ีมีตนทุนสูงแลวนั้นการดําเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคายอมมีความจําเปนเพ่ือปองกัน
สิทธิของความเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาเอาไวมิใหผูใดใชสิทธิโดยไมสุจริตมาละเมิดเคร่ืองหมาย
การคาของตนอีกท้ังเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายสวนใหญนั้นก็เกิดข้ึนมาจากการประกอบ
ธุรกิจมาเปนระยะเวลายาวนานจนเปนท่ีรูจักจนกระท่ังธุรกิจของตนเปนท่ีแพรหลาย  ดังนั้นเคร่ืองหมาย
การคาท่ีมีช่ือเสียงในประเทศสวนใหญก็จะมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  เพราะถาหากมิได
ดําเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาเอาไวหากมีผูใดมาละเมิดเคร่ืองหมายการคาของตนเจาของ
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     สวนในกรณีเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายในตางประเทศนั้นก็มี
ลักษณะคลายกับเครื่องหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปในประเทศ  เนื่องจากวาแมจะไดมีการ
จดทะเบียนในตางประเทศแลวแตหากวามิไดมีการดําเนินการขอจดทะเบียนในประเทศไทยก็ยอมไมได
รับความคุมครองตามกฎหมายเคร่ืองหมายการคาของไทย  ดังนั้นหากมีการละเมิดสิทธิเคร่ืองหมาย
การคา  การฟองรองก็สามารถทําไดแคเพียงเปนกรณีฐานลวงขายเทานั้น 
 
     นอกจากนี้กรณีท่ีเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายนั้นจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาไมถูกตองสมบูรณหรือจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาไวเฉพาะสินคาบางจําพวก  
หรือบางชนิด เม่ือมีผูใชเคร่ืองหมายการคานั้นสําหรับสินคาจําพวกอ่ืนก็ดี  ชนิดอ่ืนก็ดี  ก็อาจจะไมมี
สิทธิจะโตแยงบุคคลอ่ืนไดดังปรากฏตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 712/2500,1140/2501ฯลฯ 
 
     แตถาสามารถพิสูจนไดวา  บุคคลอื่นนั้น  “ลวงขาย” ซ่ึงแมขอเท็จจริงจะ
ปรากฏวา  ผูละเมิดนั้นไดใชเคร่ืองหมายการคาของตน  สําหรับสินคาจําพวกอ่ืนก็ตาม  แตศาลฎีกาก็ยัง
เห็นวา  การกระทําของผูละเมิดเปนการลวงขายสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคา  จึงถือวาเปนการ
ละเมิด 
     การลวงขายเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริตอยางหนึ่ง  กฎหมายไมคุมครอง
บุคคลที่ใชสิทธิโดยไมสุจริต  ดังปรากฏตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 1935/2517  ซ่ึงวินิจฉัยวา  โจทกจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาคําวา  “HALLS”   สําหรับสินคาลูกกวาดและขนมที่มียาผสม   และไดผลิต
สินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาวออกจําหนายและโฆษณาเปนท่ีแพรหลาย   การท่ีจําเลยไปขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาคําวา   “HALL”   แมจะใชกับสินคาประเภทเครื่องสําอาง  ก็อาจทําให
ประชาชนเขาใจผิดวาสินคาของจําเลยเปนสินคาของโจทกผลิตข้ึน  เปนการใชสิทธิไมสุจริต  โจทกมี
สิทธิหามมิใหจําเลยจดทะเบียนและใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาวได 
 
   ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474  หากโจทกเปนเจาของเคร่ืองหมาย
การคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลาย  และใชเคร่ืองหมายการคาจนเปนท่ีรูจักแพรหลายในประเทศไทย  จําเลย
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“ทานวาขอความในพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนในการฟองคดีซ่ึงจําเลยเอาสินคา
ของจําเลยไปลวงขายวาเปนสินคาของผูอ่ืน  และไมตัดสิทธิทางแกอันผูเอาสินคาของจําเลยไปลวง
ขายวาเปนสินคาของผูอ่ืน  และไมตัดสิทธิทางแกอันผูเสียหายจะพึงมี”  ตัวอยางเชน 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1333/2529  บริษัทของจําเลยต้ังข้ึนท่ีประเทศอังกฤษต้ังแต พ.ศ. 2456  
โดยใชคําวา  ครอมพตัน  เปนสวนหนึ่งของช่ือบริษัท พ.ศ. 2480  จําเลยไดจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา  ครอมพตัน  ใชสําหรับโคมไฟฟาท่ีประเทศอังกฤษแตยังไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย
จําเลยสงสินคาเคร่ืองไฟฟาใชเคร่ืองหมาย ครอมพตัน  เขามาจําหนายในประเทศไทยมานานเปนท่ี
รูจักแพรหลายในหมูประชาชน  โจทกนําเคร่ืองหมายการคาครอมพตัน  มาใชกับสินคาของโจทก  
โดยไมปรากฏขอความหรือเคร่ืองหมายใด ๆ  แสดงใหเห็นถึงเคร่ืองไฟฟานั้นวาเปนของโจทกเลย  
พฤติการณแสดงวาโจทกนําสินคาของโจทกไปลวงขายเปนสินคาของจําเลย  ดังนี้จําเลยชอบท่ีจะ
ฟองแยงขอใหบังคับโจทกเลิกใชเคร่ืองหมายการคาครอมพตัน  ของจําเลยไดตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรค 2 

 และหากปรากฏวาขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากกรณีแรกวาจําเลยไดจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคานั้นไวแลวดวย  โจทกมีสิทธิฟองเพิกถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของจําเลยไดตามมาตรา 
41(1) ซ่ึงบัญญัติวา  

 “ทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้น  ศาลอาจมีคําส่ังใหเพิกถอนได  เม่ือผูมีสวนไดเสีย
ไดยื่นคํารองและแสดงไดวา 

 (1)  ผูรองมีสิทธิในเคร่ืองหมายการคานั้นดีกวาผูท่ีไดจดทะเบียนเปนเจาของ ”   
ตัวอยางคําพิพากษาในเร่ืองนี้เชน 

  คําพิพากษาฎีกาท่ี 137/2534  โจทกใชเคร่ืองหมายการคา  คําวา   Mita   มา
กอนจําเลย   ท้ังไดจดทะเบียนไวในประเทศตาง ๆ หลายประเทศ และไดสงสินคาท่ีมีเคร่ืองหมาย
การคาดังกลาวมาจําหนายในประเทศไทย   กอนท่ีจําเลยจะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  โจทกจึงมี
สิทธิในเคร่ืองหมายการคานี้ดีกวาจําเลย  แมเคร่ืองหมายการคาท่ีจําเลยขอจดทะเบียน  จะไดรับการ
จดทะเบียนแลวก็ไมทําใหจําเลยมีสิทธิดีกวาโจทก  โจทกยอมมีอํานาจฟองขอใหศาลเพิกถอน
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้นไดตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) 
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 หลักการตามมาตรา 41(1)  ของพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2474  เปน
เร่ืองการเพิกถอนเคร่ืองหมายการคาเพราะมีสิทธิดีกวา  ซ่ึงหลักการดังกลาวไดถูกนํามาบัญญัติใหม
ไวในมาตรา 67  ของพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534  และจากแนวคําพิพากษาของศาล
ท่ีเกี่ยวกับการเพิกถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  ตามมาตรา 41(1) ของพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา พ.ศ. 2474  นั้นช้ีชัดวาการมีสิทธิดีกวาท่ีจะเปนเหตุใหเพิกถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  
ของผูอ่ืนนั้นจะตองสนับสนุนโดยการท่ีสินคาของโจทกท่ีใชเคร่ืองหมายการคานั้นมีจําหนายใน
ประเทศไทยมากอนท่ีจําเลยจะขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาในประเทศไทย  แตเดิมเนื่องจาก
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534    ไมมีบทบัญญัติใหความคุมครองเคร่ืองหมายการคาท่ี
มีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปไวโดยตรง  จําตองนํามาตรา 41(1)มาปรับใช  แตปจจุบันเครื่องหมาย
การคา พ.ศ. 2534  ไดบัญญัติใหความคุมครองแกเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปไว
ตางหากแลว  ดังนั้นการฟองคดีตอศาลตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  ศาลจะไม
นําประเด็นเร่ืองการสงสินคาเขามาจําหนายในประเทศไทยมาพิจารณา  ศาลจะพิจารณาเพียงวา
เคร่ืองหมายการคาของโจทกมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปในประเทศไทยหรือไม  แมจะไมมีการสง
สินคามาจําหนายในประเทศไทย  แตหากมีช่ือเสียงแพรหลายในประเทศไทยก็จะไดรับความ
คุมครอง  ซ่ึงหลักการในเร่ืองนี้สอดคลองกับอนุสัญญากรุงปารีส 

 

 3.1.4  หลักกฎหมายท่ีนํามาปรับใชกับการลวงขาย 
 
  ภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคาของประเทศไทย  เคร่ืองหมายการคายอม
ไดรับความคุมครองทั้งในกรณีท่ีเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนแลวและแมจะยังไมได
จดทะเบียนก็ตามก็ตองอยูในบทบัญญัติของกฎหมายดังตอไปนี้โดยเคร่ืองหมายท่ีจดทะเบียนแลวได
กลาวไปแลวในบทที่ 2 ในหัวขอนี้จะกลาวถึงเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียน 
 
    3.1.4.1  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534 
 
     เคร่ืองหมายการคาท่ีมิไดจดทะเบียนจะได รับความคุมครองนอยกวา
เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไวแลว  ซ่ึงการใหความคุมครองตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา 
พ.ศ. 2534 แกเคร่ืองหมายการคาท่ีมิไดจดทะเบียนนั้นมีบัญญัติไวชัดเจนในมาตรา 46 วรรคสอง  ซ่ึงเปน
เร่ืองของการลวงขาย 
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     จากบทบัญญัติมาตรา 46 จะเห็นไดวาวรรคแรกน้ันมุงจะใหความคุมครองแก
เคร่ืองหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนเทานั้น  สวนวรรคสองนั้น  กฎหมายมุงจะใหความคุมครองแก
เคร่ืองหมายการคาท่ีมิไดจดทะเบียนแตตองเปนกรณีลวงขายเทานั้นมีขอสังเกตกรณีลวงขาดังตอไปนี้ 
 
     1)  สินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคา  ตองเปนท่ีรูจักแพรหลายของ
ประชาชน  ท้ังนี้เพราะ หากไมเปนท่ีรูจักแพรหลายยอมไมนาเช่ือวาจําเลยจะทําการลวงขายสินคาของ
ตนวาเปนสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคาได11  
  
     2)  การจะถือวาเปนการลวงขาย  ขอเท็จจริงจะตองปรากฏชัดวาจําเลยมิได
แสดงไวท่ีสินคาอยางเดนชัดวาเปนสินคาของจําเลยเอง  ถาหากวาจําเลยแสดงวาเปนสินคาของจําเลยไว
เดนชัดแลวจะวาจําเลยมาลวงขายไมได 
 
     3)  ตองมีประเด็นเร่ืองลวงขาย  คือฟองโจทกตองอางวาจําเลยเอาสินคาของ
จําเลยมาลวงขายวาเปนสินคาของโจทก  ศาลจึงจะยกประเด็นนี้ข้ึนวินิจฉัยได12 
 
     4)  การลวงยอมจะเกิดข้ึนได   แมวาจะเปนการลวงขายสินคาตางจําพวกตาง
ประเภทกับผูอ่ืน   หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  การลวงขายตามมาตรา 46 วรรคสองนั้นไมไดหมายถึงแต
เฉพาะการลวงในวัตถุจําพวก  หรือประเภทเดียวกันเทานั้น  แตยังรวมถึงการลวงในความเปนเจาของ
ดวย13 
 
     5)  แมเปนพฤติการณก็อาจถือเปนการลวงขายได  กลาวคือ  แมจําเลยจะไมได
ใชเคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลายของโจทกโดยตรง  หากแตรูปลักษณะภายนอกของสินคา  หรือ
หีบหอบรรจุภัณฑมีสวนละมายคลายคลึงกับของโจทกจนถึงขนาดท่ีไมพิจารณาใหละเอียดถึงขนาดแลว  
อาจจะทําใหประชาชนเกิดความสับสนในความเปนเจาของสินคาได14 
      

                                                 
11คําพิพากษาฎีกาที่  38/2530.  
12คําพิพากษาฎีกาที่  2079/2518. 
13คําพิพากษาฎีกาที่  343/2503 , 694/2521. 
14คําพิพากษาฎีกาที่  677/2522. 
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     6)  หากเปนกรณีท่ีรูปลักษณภายนอกของสินคา   หรือบรรจุภัณฑอาจ
คลายคลึงกัน  แตการใชเคร่ืองหมายการคาแตกตางกันจนเห็นไดชัด  ก็อาจไมเปนการลวงขาย15 
 
     7)  การลวงขายเปนละเมิด  แมเคร่ืองหมายการคาของโจทกยังไมจดทะเบียน
และของจําเลยก็ยังไมจดทะเบียนเมื่อมีการลวงขาย  ศาลก็พิพากษาใหจําเลยชดใชคาเสียหายและงดใช
เคร่ืองหมายการคาพิพาทได16 
 
     8)  แมโจทกจําเลยตางจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  ไวแลวท้ังสองฝาย  แต
เม่ือจําเลยทําการลวงขาย  โจทกก็ฟองใหเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของจําเลยโดยอาง
วาจําเลยลวงขายได17 
 
     3.1.4.2  ประมวลกฎหมายอาญา 
 
     เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนจะไดรับความคุมครองตาม
บทบัญญัติมาตรา 272 และมาตรา 275 แหงประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้ 
 
    1)  คุมครองตามมาตรา 272(1)  ซ่ึงบัญญัติวา 
     “ผูใด 
     (1)  เอาช่ือ รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ ในการประกอบการคาของ
ผูอ่ืนมาใช หรือทําใหปรากฏที่สินคา หีบหอ วัตถุท่ีใชหอหุม แจงความ รายการแสดงราคา จดหมาย
เกี่ยวกับการคาหรือส่ิงอ่ืนทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนหลงเช่ือวาเปนสินคา หรือการคาของผูอ่ืน
นั้น 
     ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
     ความผิดมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได” 
 
    กรณีตามมาตรา 272(1) นี้  ใหความคุมครองรวมถึงการนําเอาช่ือ รูป รอยประดิษฐ 
หรือขอความใด ๆ ของบุคคลอ่ืนมาใชอันอาจจะทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิด  ซ่ึงการใหความ

                                                 
15 คําพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524. 
16  คําพิพากษาฎีกาที่  733/2507. 
17 คําพิพากษาฎีกาที่   2844/2516. 
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    คําวา ช่ือ รูป รอยประดิษฐหรือขอความใด ๆ ในการประกอบการคาตามมาตรา 
272(1) นี้ หมายความถึง เคร่ืองหมายการคาดวย19  และจะเปนความผิดตามมาตรานี้  จะตองเปนการเอา
เคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนมาใชโดยตรงมิใชเปนการปลอมหรือเลียนเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืน20  แต
อยางไรก็ตามหากเปนการดัดแปลงในสวนประกอบปลีกยอยใหผิดเพ้ียนไปบางเล็กนอยก็อาจเปน
ความผิดตามอนุมาตราน้ีได21  
 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี 2142/2532  จําเลยเอาเคร่ืองหมายการคาในการประกอบ
การคาของโจทกรวมมาใชกับการเกงยีนสท่ีจําเลยผลิต  โดยไมไดระบุช่ือจําเลยซ่ึงเปนผูผลิตไวดวย  แม
โจทกรวมจะไมไดผลิตกางเกงยีนออกจําหนาย  แตในการประกอบการคาของโจทกรวม  โจทกรวมได
ใชเคร่ืองหมายดังกลาวเปนช่ือหาง  ประทับเคร่ืองหมายท่ีสินคาท่ีโจทกรวมรับมาจําหนาย  และทําการ
โฆษณาเคร่ืองหมายทางหนังสือพิมพตลอดมา  เม่ือบุคคลท่ัวไปเห็นเคร่ืองหมายดังกลาวก็ตองเขาใจวา
เปนสินคาของโจทกรวม  จึงแสดงใหเห็นถึงเจตนาของจําเลยวาเพื่อใหประชาชนหลงเช่ือวากางเกงยีน
ของจาํเลยเปนสินคาของโจทกรวม  จําเลยจึงมีความผิดตามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 
 
     2)  คุมครองตามมาตรา 275  ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร 
จําหนาย หรือเสนอจําหนาย ซ่ึงสินคาอันเปนสินคาท่ีมีช่ือ รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ ดัง
บัญญัติไวในมาตรา 272(1) หรือสินคาอันเปนสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายปลอมหรือเลียนเคร่ืองหมายการคา
ของผูอ่ืนตามความในมารา 273 หรือมาตรา 274 ตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในมาตรานั้นๆ” 
 
     การกระทําท่ีเปนความผิดตามมาตรานี้  คือ การนําเขาในราชอาณาจักร 
จําหนาย หรือเสนอจําหนาย สินคาอันเปนสินคาท่ีมี ช่ือ รูป รอยประดิษฐ หรือขอความในการประกอบ
การคาของผูอ่ืนมาใช หรือสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคาปลอมหรือเลียน 
 

                                                 
18คําพิพากษาฎีกาที่   782-782/2508. 
19คําพิพากษาฎีกาที่   353/2510. 
20คําพิพากษาฎีกาที่   353/2510. 
21คําพิพากษาฎีกาที่   1731/2506, 932/2508. 
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     เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติเชนนี้   ก็เพื่อปดชองทางการเผยแพรสินคาท่ีใช
เคร่ืองหมายการคาปลอมหรือเลียน  เพราะหากการใชเคร่ืองหมายการคาปลอมหรือเลียนเปนความผิดมี
โทษแลว  ก็จะเปนการลดแรงจูงใจสําหรับการปลอมหรือเลียนเคร่ืองหมายไปไดอีกทางหนึ่ง  ตัวอยาง
คําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับมาตราน้ีเชน 
 
     คําพิพากษาฎีกาท่ี 481/2507  ฟองความผิดฐานเอาชื่อรูปรอยประดิษฐ
ประกอบการคาของผูอ่ืนปลอมมาใช  โดยบรรยายวา  เพื่อใหประชาชนหลงเช่ือเปนการเพียงพอเขาใจ
ไดวา  จําเลยรูวาตราเคร่ืองหมายการคาปลอม  มิฉะนั้นจําเลยจะมีเจตนาใหประชาชนหลงเช่ือไมได    
จําเลย วางหรือเสนอขายสุราแมโขง  ท่ีหอกระดาษแกวปดตามเคร่ืองหมายการคาของผูอื่นปลอม  โดย
ประสงคจะใหประชาชนหลงเช่ือเขาใจวา  เปนสุราแมโขง  ท่ีผูอ่ืนส่ังมาขายในรานนั้น  เปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบดวย มาตรา 272(1)  รูปรอยประดิษฐปลอม  ท่ีปดบน
กระดาษหอขวดสุราแมโขงใหริบทําลายเสีย  แตสุราแมโขงของกลางใหคืนจําเลย 
 
    ความผิดตามมาตรา 275 ของประมวลกฎหมายอาญามีขอแตกตางกับมาตรา 110 
ของพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 อยู 2 ประการ กลาวคือ 
 
    ประการแรก   การกระทําท่ีเปนความผิดตามมาตรา 275  ของประมวลกฎหมาย
อาญา คือการนําเขา การจําหนาย หรือเสนอจําหนายซ่ึงสินคา โดยไมเกี่ยวกับการบริการหรือเสนอ
ใหบริการแตอยางใด  สวนการกระทําท่ีเปนการความผิดตามตาม มาตรา 110 ของพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 คือการนําเขา การจําหนาย การเสนอจําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายสินคา 
หรือใหบริการ หรือเสนอใหบริการ 
 
    ประการท่ีสอง    สินคาท่ีเปนสวนประกอบของความผิดตามมาตรา 275  ของ
ประมวลกฎหมายอาญา คือสินคาท่ีมี ช่ือ รูป รอยประดิษฐ  หรือขอความในทางการคาของผูอ่ืน  หรือท่ี
มีเคร่ืองหมายการคาปลอม หรือเลียน  สวนสินคาและบริการท่ีเปนสวนประกอบของความผิดตาม
มาตรา 110 ของพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534 คือสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายการคา 
เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายรวม ปลอมหรือเลียน หรือบริการที่ใชเคร่ืองหมายรับรอง หรือ
เคร่ืองหมายรวมปลอมหรือเลียน 
 
   3.1.4.3  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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     การฟองคดีเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคานั้น  มักจะเกิดข้ึนเม่ือมีผู อ่ืนใช
เคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลายกัน  และเปนการฟองในมูลละเมิด  ใหชดใชคาเสียหายหรือหยุด
กระทําการละเมิด  โดยอางวาการกระทําของบุคคลอ่ืนนั้นเปนท่ีเสียหายแกสิทธิในเคร่ืองหมายการคา
ของตน 
     ตามกฎหมายลักษณะละเมิดนั้น  สิทธิหมายถึง  ประโยชนอันบุคคลมีอยูและ
บุคคลอ่ืนตองเคารพหรือไดรับการรับรองคุมครองตามกฎหมาย22  ดังนั้นในเร่ืองเคร่ืองหมายการคา  
บุคคลใดจะอางสิทธิในเคร่ืองหมายการคา  ก็ตองหมายความวาเปนสิทธิท่ีพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคารับรองและคุมครองใหดวย  เม่ือเปนสิทธิเชนนั้นแลว จึงจะกลาวอางวาถูกละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 42023, 42124 ได 
 
     ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคานั้น  จะเห็นไดวากฎหมายรับรองสิทธิ
ของเจาของเคร่ืองหมายการคาอยูสองกรณีเทานั้น  คือ 
 
     กรณีท่ี 1  เปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน ( มาตรา 46 วรรคแรก ) 
     กรณีท่ี 2  เปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแมจะไมไดจดทะเบียน  แตมีกรณี
ลวงขายเกิดข้ึน ( มาตรา 46 วรรคสอง ) 
 
     ดังนั้น  เจาของเคร่ืองหมายการคาในกรณีใดกรณีหนึ่งนี้เทานั้นจึงจะอางวาตน
ถูกละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา  และใชกฎหมายลักษณะละเมิดเยียวยาแกไขความเสียหายของตน
ได 
   
     ในกรณีของการลวงขายนั้นไดแกการที่จําเลยเอาสินคาของตนออกขายวาเปน
สินคาของผูอ่ืน  เปนการแสวงหาประโยชนจากความนิยมในสินคาของผูอื่นโดยไมชอบธรรม  ถือวา
เปนการใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน  เปนการมิชอบดวยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 421  และเปนการกระทําตอผูอ่ืนโดยผิดกฎหมายอันเปนการกระทํา
ละเมิดตามมาตรา 420  เม่ือเปนละเมิดและมาตรา 46 วรรคสองบัญญัติวาไมตัดสิทธิในอันท่ีจะฟองรอง

                                                 
22 คําพิพากษาฎีกาที่  124/2489. 
23 มาตรา 420  “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  แกรางกาย
ก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี  ถือวาวาผูน้ันทําละเมิดจําตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนเพ่ือการน้ัน” 
24 มาตรา 421  “การใชสิทธิซึ่งมีแตจะใหเกิดเสียหายแกบุคคลน้ัน  ทานวาเปนการอันมิชอบดวยกฎหมาย” 
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  การลวงขายเปนการกระทําละเมิดอยางหนึ่ง  มาตรา 46 วรรคสอง  บัญญัติไวเฉพาะ
เคร่ืองหมายการคาของผูถูกกระทําละเมิดไมไดจดทะเบียน  แตกรณีเคร่ืองหมายการคาของผูท่ีถูกกระทํา
ละเมิดจดทะเบียนไวแลวก็อาจถูกกระทําละเมิดในลักษณะลวงขายไดเชนเดียวกัน  กรณีหลังนี้สินคา
ภายใตเคร่ืองหมายการคาของผูกระทําละเมิดและผูถูกกระทําละเมิดไมจําเปนตองจดทะเบียนไวใน
จําพวกหรือชนิดเดียวกัน  และพึงสังเกตวาในเร่ืองลวงขายนั้นคําพิพากษาฎีกาบางเร่ืองใชคําวาจําเลยใช
สิทธิโดยไมสุจริต  หรือใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนโดยไมใชคําวาลวงขายโดยตรงก็มี 
  

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2844/2516  โจทกจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาคําวา TELL  ME 
อยูภายในวงรีสําหรับสินคาจําพวก 48 ท้ังจําพวก ไดแก เคร่ืองหอม เคร่ืองสําอาง โดยโจทกไดคิด
ประดิษฐข้ึนใชกับสินคาของโจทกไวกอน ตอมาจําเลยจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาคําวา TELL  ME 
สําหรับสินคาจําพวก 38 ท้ังจําพวก ไดแก เคร่ืองนุงหมและแตงกายเคร่ืองหมายการคาของ
โจทกจําเลยเปนคําประดิษฐใชภาษาอังกฤษซ่ึงเปนอักษรโรมันคําเดียวกัน ตางกันแตเพียงวาของ
โจทกเปนตัวเขียนของจําเลยเปนตัวพิมพ แมของโจทกจะอยูในวงกลมรูปวงรีของจําเลยไมมีเสน
กรอบ ก็หาใชเปนขอแตกตางท่ีเห็นเดนชัดอยางใดไมสําเนียงท่ีเรียกขานไมวาจะเปนตัวพิมพหรือ
ตัวเขียนก็อานวา  “เทลมี”  อยางเดียวกัน และปรากฏวาสินคาเคร่ืองหมายการคาของโจทกเปนท่ี
แพรหลาย โจทกไดแพรภาพโฆษณาทางโทรทัศน ภาพยนตร เอกสารส่ิงพิมพและกระจายเสียงทาง
วิทยุซ่ึงจําเลยมิไดทําเลย ดังนี้ถือวาเครื่องหมายการคาท้ังสองมีลักษณะเหมือนหรือคลายกันอันอาจ
ทําใหประชาชนหลงผิด แมจําเลยจะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของจําเลยในสินคาตางจําพวกกับ
สินคาของโจทก ซ่ึงใชเคร่ืองหมายการคานั้นอยูกอนแลว ก็ยอมทําใหโจทกเสียหาย เพราะผูซ้ือหรือ
ใชสินคาอาจหลงผิดวาสินคาของจําเลยเปนสินคาของโจทกผลิตข้ึน การกระทําของจําเลยจึงเปนการ
ใชสิทธิไมสุจริต โจทกมีสิทธิหามจําเลยใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาวตอไปได 

                                                 
25 มาตรา 438  “คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใด  เพียงใดน้ัน  ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความ
รายแรงแหงละเมิด 
      อน่ึงคาสินไหมทดแทนน้ัน  ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด  หรือใชราคาทรัพยสินน้ัน  
รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพ่ือความเสียหายอยางใด ๆ อันไดกอขึ้นน้ันดวย”                   
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คําพิพากษาฎีกาท่ี 1413/2525  เคร่ืองหมายการคาของโจทกเปนรูปหัวสิงโตหนาตรง อาปาก
คํารามอยูในกรอบรูปไขสองช้ันสวนบนเปนรูปลายฝรั่งสวนลางมีอักษรโรมันคําวา 'LION' ซ่ึงแปล
เปนภาษาไทยวา สิงโตอยูภายในกรอบส่ีเหล่ียมทับบนกรอบรูปไข สวนของจําเลยเปนรูปหัวสิงโต
หนาตรง อาปากคํารามอยูภายในกรอบรูปวงกลมสองชั้น ไมมีตัวอักษร ท่ีใตวงกลมมีรูปชอรวงขาว
สองชอโคงรองรับตามขอบวงกลม แตไมจรดกันระหวางรวงขาวท้ังสองชอมีโบผูกหอยชายอยูตรง
กลาง หากพิจารณาแตเพียงสวนประกอบก็จะเห็นวาเคร่ืองหมายการคาของโจทกจําเลยแตกตางกัน 
แตเม่ือพิจารณารวมทั้งหมดจะเห็นไดวาคลายคลึงกันมาก เพราะเปนรูปหัวสิงโตหนาตรงอาปาก
คํารามอยางเดียวกัน ซ่ึงเปนสาระสําคัญของเคร่ืองหมายการคาของท้ังสองฝาย ท้ังขอเท็จจริงฟงไดวา
มีประชาชนหลงผิดวาสินคาของจําเลยเปนสินคาท่ีโจทกผลิตข้ึน จําเลยเห็นเคร่ืองหมายการคาของ
โจทกมากอน การท่ีจําเลยเลือกใชเคร่ืองหมายการคาเชนเดียวกับโจทกเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต 
แมจะใชสําหรับสินคาคนละประเภทกับโจทก ก็เปนการลวงใหสาธารณชนหลงผิดวาสินคาของ
จําเลยเปนสินคาเจาของเดียวกันกับของโจทกอันเปนการละเมิดตอโจทก 

 

  3.1.4.4  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
 
     พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522 นั้น  ไมไดมีบทบัญญัติโดยตรง
ในการคุมครองเคร่ืองหมายการคา  หากแตมีบทบัญญัติในการคุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ  เพื่อใหความ
เปนธรรมตอผูบริโภค  ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐเพื่อตรวจตราในการคุมครองผูบริโภค 
 
     พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคไดกําหนดเร่ืองการโฆษณาไววา  การ
โฆษณาจะตองไมใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค  เชน  ใชขอความท่ีเปนเท็จ26  หรือกอใหเกิด
ความเขาใจผิดในสาระสําคัญของสินคาหรือบริการ27  ดังนั้น  การใชเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนโดย
ผูใชไมมีสิทธิใช  จึงนาจะถือวาเปนการโฆษณาที่ใชขอความอันเปนเท็จ  คือ  ทําใหผูบริโภคเขาใจวาตน
เปนเจาของท่ีแทจริง  มีสิทธิใชเคร่ืองหมายการคานั้นอันเปนการทําใหผูบริโภคสับสนหลงผิดในสินคา
หรือบริการได  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  อาศัยช่ือเสียงทางการคาของผูประกอบการ  ผูใหบริการอ่ืนในการ
โฆษณาเพื่อใหผูบริโภคหลงเขาใจผิดนั่นเอง   
 

                                                 
26   พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  มาตรา  22(1)  
27  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522   มาตรา  22(2)  
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     นอกจากนี้  บทกําหนดโทษของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  
ยังบัญญัติโทษไววา  ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด  สภาพ  คุณภาพ  ปริมาณ  
หรือสาระสําคัญประการอื่นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  ไมวาจะเปนของตนเองหรือของผูอื่น  โฆษณา
หรือใชฉลากท่ีมีขอความอันเปนเท็จ  หรือขอความท่ีรูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด
เชนวานั้น  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  50,000 บาท  ถาการกระนี้ไดกระทําซํ้าอีกภายใน  6  เดือน  นับ
แตวันกระทําความผิดคร้ังกอน  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  1  ป  หรือปรับไมเกิน 100,000 
บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ28 
 
 3.1.5  คาเสียหายในคดีละเมิดเคร่ืองหมายการคา 
 
      เม่ือมีการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาเกิดข้ึน  ส่ิงท่ีตามมาก็คือการท่ี
โจทกฟองรองเรียกคาเสียหาย ( Damages )  จากจําเลยผูทําละเมิด  ซ่ึงในการดําเนินคดีทางแพงนั้น  การ
พิสูจนถึงการกระทําละเมิดและการพิสูจนคาเสียหายท่ีไดรับ  เปนสวนสําคัญท่ีนําไปสูกระบวนการใน
การกําหนดคาเสียหายของศาลอันมีผลใหจําเลยผูทําละเมิดตองชดใชคาเสียหายจากการกระทําละเมิด
ของตนใหแกโจทก 
 
     3.1.5.1  คาเสียหายในคดีละเมิด 
 
     (1)  กลุมประเทศซีวิลลอว  ( Civil  Law  )  ประมวลกฎหมายแพงฉบับแรก  ( 
Corpus Law )  ท่ีเกิดขึ้นในสมัยโรมราวศตวรรษท่ี 6  ถือเปนตนกําเนิดของหลักเร่ืองละเมิดทางซีวิลลอว  
โดยไดบัญญัติใหละเมิดเปนหนี้อยางหนึ่งในทางแพงท่ีตองมีการชดใชกัน  ไมไดบัญญัติรวมกันกับ
คดีอาญาอยางกฎหมายสิบสองโตะ  จึงอาจกลาวไดวาจุดเร่ิมตนของคาเสียหายทางละเมิดของกลุม
ประเทศซีวิลลอวเกิดจากประมวลกฎหมายแพงของโรมันตาม  “ทฤษฎีวาดวยหนี้”  (  Theory  of  
Obligations  )  ซ่ึงในทฤษฎีนี้ถือวาหนี้อันเกิดจากละเมิดเปนประเภทหนึ่งของหน้ีทางแพง  ซ่ึงคูกรณี
จะตองมีการชดใชกัน29 
      
     ความมุงหมายของระบบซีวิลลอวนั้นมุงหมายใหผูทําละเมิดชดใชความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนในทํานองเดียวกันกับหนี้ตามสัญญา  โดยยึดความเสียหายท่ีแทจริงซ่ึงผูเสียหายไดรับ
                                                 
28 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  มาตรา 47.        
29 จักรพงษ  เล็กสกุลไชย.  (2528),   คาเสียหายอันเปนโทษในคดีละเมิด,  วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปที่ 15 ฉบับที่ 4,  หนา 152 – 153. 
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     (2)  กลุมประเทศคอมมอนลอว  ( Common  Law  )   เร่ืองคาเสียหายใน
ระบบนี้มีจุดเร่ิมตน  ณ  ประเทศอังกฤษในสมัยศตวรรษที่  12  ในอังกฤษไดมีการต้ังศาลหลวงข้ึนเพื่อ
รับเร่ืองราวรองทุกขจากประชาชนโดยมีการออกหมายตามเร่ืองท่ีประชาชนขอในคดีละเมิดรวมกันเปน
หมายอันหนึ่ง เรียกวา  “Writ  of  Trespass”  หรือ  “หมายเรียกคดีละเมิด”  อันเปนจุดเร่ิมตนในคดี
ละเมิดในทางแพงดวย  
 
     ในทางคอมมอนลอว  การกําหนดคาเสียหายถือเปนคดีเฉพาะเร่ืองและ
คาเสียหายในทางคอมมอนลอวนั้นจะมีแนวคิดเร่ืองการลงโทษอันเปนพื้นฐานของกฎหมายอาญาเจือ
ปนอยู  ดังนั้นศาลคอมมอนลอวอาจกําหนดคาเสียหายในสวนท่ีเปนการลงโทษผูละเมิด (  Punitive  
damages )  ใหแกผูเสียหายอีกสวนหนึ่งดวย 
 
     แมระบบกฎหมายไทยจะเปนระบบซีวิลลอวก็ตาม  แตบางคร้ังแนวคิดในการ
กําหนดคาเสียหายของทั้งสองระบบก็มีอิทธิพลตอการกําหนดคาเสียหายตามกฎหมายไทย  โดยบางคร้ัง
ศาลไทยเคยนําแนวคิดท้ังสองทางน้ันมาผสมผสานกันในทางปฏิบัติ  เชน  เร่ืองการกําหนดเบ้ียทําขวัญ
ใหแกผูเสียหายในคดีละเมิด  เปนตน 
 
   3.1.5.2 คาเสียหายในคดีละเมิดเคร่ืองหมายการคา 
 
     ปจจุบันประเทศตาง ๆ  มีกฎหมายเคร่ืองหมายการคาท่ีไดบัญญัติหลักเกณฑ
ในเร่ืองของประเภทของคาเสียหายไวชัดเจนแยกเปนแตละประเภทเฉพาะในกรณีท่ีมีการทําละเมิดสิทธิ
ในเคร่ืองหมายการคาข้ึน  ไดแก  คาเสียหายตามปกติ ( Normal Damages ) คาเสียหายเชิงลงโทษ  ( 
Punitive  Damages )  คาขาดประโยชนหรือกําไร  ( Profits )  คาใชจาย  ( Costs )  คาทนายความ ฯลฯ  
เปนตน  เหลานี้มีผลใหผูเสียหายไดรับความสะดวกในการท่ีจะสามารถนําสืบพิสูจนถึงความเสียหาย
ของตนได 
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    ในประเทศไทยน้ันคาเสียหายในคดีละเมิดตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา 
พ.ศ. 2534  นั้น  ไมไดบัญญัติไว  เพราะเนื่องจากวาคดีละเมิดเครื่องหมายการคานั้นไดใชประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิดมาใช  ดังนั้นการกําหนดคาเสียหายแมจะเปนกรณีท่ีผูถูกละเมิด
หรือโจทกสามารถนําสืบพิสูจนคาเสียหายไดก็ตามแตก็เปนดุลยพินิจของศาลที่จะพิเคราะหวาผูเสียหาย
นั้นไดรับความเสียหายมากนอยเพียงใด   
 

              3.2  การลวงขายตามกฎหมายอังกฤษ 

 
   การลวงขายถือเปนหลักกฎหมายคอมมอนลอวท่ีมีวิวัฒนาการมาจากการแขงขันท่ีไม
เปนธรรมในตลาดการคาเสรี  การคุมครองเคร่ืองหมายการคาในรูปของการลวงขายสินคาของตนวาเปน
สินคาของผูประกอบการท่ีมีช่ือเสียงมีหลักฐานต้ังแตคําพิพากษาศาลอังกฤษในศตวรรษท่ี  17  แลว 
ประเทศอังกฤษไมมีกฎหมายวาดวยการแขงขันท่ีไมเปนธรรม  (Unfair  Competition  Law  )  แตนัก
กฎหมายอังกฤษก็อางวาหลักกฎหมายเร่ืองการลวงขายมีพื้นฐานการใหความคุมครองในลักษณะ
กฎหมายวาดวยการแขงขันท่ีไมเปนธรรมเชนเดียวกัน30  จึงถือไดวาประเทศอังกฤษเปนตนแบบฉบับ
ของการดําเนินคดีฟองรองเร่ืองการลวงขาย  ( Passing  off  Action  )  
 
                     3.2.1  หลักเกณฑสําคัญของการลวงขาย 
 
  กฎหมายเก่ียวกับการลวงขายมีรากฐานเดียวกันกับกฎหมายเคร่ืองหมายการคาซ่ึงถือ
เปนการละเมิดประการหนึ่ง  แตส่ิงท่ีกฎหมายวาดวยการลวงขายใหความคุมครองคือ  ช่ือเสียงเกียรติคุณ  
( Goodwill )  ในทางธุรกิจการคา  โดยถือวาผูเปนเจาของช่ือเสียงทางเกียรติคุณในธุรกิจการคามีสิทธิใน
ทรัพยสินท่ีควรไดรับการคุมครองจากกฎหมาย  Buckley  LJ  ไดอธิบายไววา  “บุคคลท่ีประกอบกิจการ
เชิงพาณิชยอาจไดรับช่ือเสียงอันทรงคุณคาในสินคาท่ีเขาคาขายหรือบริการท่ีเขาประกอบอยูหรือใน
กิจการของเขา  ซ่ึงกฎหมายถือวาช่ือเสียงดังกลาวเปนทรัพยสินท่ีไมมีตัวตน  ที่ผูเปนเจาของมีสิทธิไดรับ
ความคุมครอง”  และ  Lord  Langdale  MR  ไดกลาวไวในคดี  Perry v. Truefitt  วา  “บุคคลตองไม
จําหนายสินคาของตนโดยหลอกลวงวาเปนสินคาของผูคาอีกคนหนึ่ง”31 

                                                 
30วิชัย  อริยะนันทกะ.  (2545).  ขอสังเกตบางประการเก่ียวกับเคร่ืองหมายการคาและการแขงขันท่ีไมเปนธรรม (1).  

บทบัณฑิตย เลมที่ 58 ติน 1. กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, หนา  133. 
31 พงษเดช  วานิชกิตติกูล.  (2543).  ปญหาบางประการเก่ียวกับการลวงขาย.  บทบัณฑิตย  เลมที่  56  ตอน  3.  

กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา,  หนา  94. 
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  กฎหมายวาดวยการลวงขายจัดเปนอีกหลักกฎหมายหน่ึงในกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาในสวนของกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาหรือการแขงขันท่ีไมเปนธรรมท่ีกอใหเกิด
ความสับสนหรือหลงผิดในแหลงท่ีมาของสินคา  เรียกวา  Trade  Identity  Unfair  Competition32 
 
  ประเทศอังกฤษนั้นไมมีบทบัญญัติท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีกลาวถึงการกระทําอันเปน
การลวงขายไวโดยเฉพาะแตก็ไดมีการวางหลักเกณฑหรือองคประกอบอันสําคัญตาง ๆ ไว  5  ประการ
ในคดีเคร่ืองหมายการคา  “Advocaat”33  อันเปนคดีท่ีวางแนวบรรทัดฐานในกลุมประเทศคอมมอนลอว
ท้ังหลาย 
 
  ขอเท็จจริงในกรณีเร่ืองเคร่ืองหมายการคา  Advocaat  มีอยูวาโจทกเปนเจาของผูผลิต
สินคาสุราชาวดัตชใชช่ือวา  Advocaat มีท่ีมาจากฮอลแลนดเปนเคร่ืองดื่มท่ีผสมไขกับสุรา  โจทกได
สงเสริมการจําหนายโดยการโฆษณาและคุณภาพที่สรางช่ือเสียงมานาน  จําเลยซ่ึงเปนบริษัทอังกฤษ
ผลิตและจําหนายสุราโดยใชไขและสุราเชนเดียวกันและใชช่ือวา  “Old  English  Advocaat”  เสมือน
หนึ่งเคร่ืองหมายการคา โจทกซ่ึงเปนพอคาจําหนายสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคานี้ตองไดรับความ
เสียหาย  เนื่องจากยอดจําหนายตกลงไป  จําเลยไดจําหนายสินคาของตนไดรายไดจํานวนหน่ึง  โจทกจึง
ไดดําเนินการฟองรองเร่ืองลวงขาย  โดยกลาวอางวา  จําเลยไดใชคําวา  Advocaat  นี้ของโจทกดวยความ
ฉอฉล  หรืออยางท่ีไมถูกตองตรงความเปนจริง  ศาลไดวินิจฉัยวา  ช่ือเสียงในเคร่ืองหมายการคาของ
โจทกจําตองไดรับความคุมครองจากการใชช่ือท่ีมิชอบของจําเลย  และศาลเห็นวามีการสําแดงเท็จโดย
จําเลยทําใหโจทกไดรับความเสียหายในทางธุรกิจหรือคานิยมในท่ีสุด  ศาลจึงไดส่ังหามจําเลยกระทํา
การนั้น34 
 
  คดีนี้  ลอรด  ดิพล็อค  ( Lord  Diplock )  ผูพิพากษาในคดีนี้  ไดพิเคราะหและวางแนว
องคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินคดีลวงขาย  ไวดังนี้35 
 

                                                 
32 พงษเดช  วานิชกิตติกูล.  อางแลว,  หนา 94. 
33 คดี  Erven  Warnink  Besloten  Vennootschap v. J Townend (Hull) Ltd. (1979) AC 731. 
34 David  Bainbridge,  supra  note  1,  p. 486. 
35 ชาญชัย  ศิลาจารุ.  อางแลว,  หนา  163-164.  
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  1)  ตองมีการกระทําหรือแสดงขอความเท็จ  ( Misrepresentation )  ในคดีนี้ใหถือวา
การใชคําวา  Advocat  สําหรับเคร่ืองดื่มท่ีมีสวนผสมท่ีแตกตางกันออกไปจากเดิมเปนการแสดง
ขอความเท็จ 
 
  2)  เปนการกระทําโดยผูประกอบธุรกิจการคาในทางธุรกิจการคาของบุคคลนั้น ( made  
by  a trader in the course of trade  ) 
 
  3)  เพื่อเปนการเสนอ  จําหนายแกผูบริโภคของเขาโดยตรงหรือผลที่สุดสินคาจะตกไป
ถึงหรือไปสูผูบริโภคโดยการจัดจําหนายของเขา (  to prospective customers of his or ultimate 
consumers of goods or services supplied by him ) 
 
  4)  ลักษณะการกระทํานั้น  พึงพิจารณาไดวา  เปนการกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกธุรกิจ  หรือกูดวิลล  ของผูประกอบการคารายอ่ืนดวยความรูสึกท่ีวาส่ิงนี้เปนผลท่ี
เกิดข้ึน  หรืออาจเกิดข้ึนไดอยางมีเหตุมีผลท่ีเกิดข้ึนได ( which is calculated to injure the business or 
goodwill of another trader ) 
 
  5)  การกระทําดังกลาวเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจกิจการคาหรือกูด
วิลลของผูประกอบการคาอ่ืนซ่ึงเปนผูฟองรอง  หรือผูท่ีจะทําการฟองรองดังกลาว ( which causes actual 
damage to a business of goodwill of the trader by whom the action is brought ) 
 
  การขาดองคประกอบขอใดขอหนึ่งใน  5  ประการดังกลาวนี้ถือวาเปนการกระทําท่ี
ชอบดวยกฎหมาย  ซ่ึงหลักกฎหมายดังกลาวนั้นมีคําพิพากษาท่ีไดวินิจฉัยโดยใชหลักกฎหมายวาดวย
การลวงขายน้ีเร่ือยมา 
 
  ลักษณะของการกระทําท่ีเปนการลวงขายนั้น  เม่ือพิจารณาจากหลักกฎหมายท่ีเกิดจาก
คําพิพากษาดังกลาวแลว  อาจสรุปไดดังนี้ 
 
  การลวงขาย  จะตองปรากฏขอเท็จจริงใหเห็นวามีการแสดงออกใหสาธารณชนเขาใจ
วาสินคาหรือกิจการคาของบุคคลหนึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับสินคาหรือกิจการของผูอ่ืน  โดย
อาศัยความมีช่ือเสียงในทองตลาด  ของผูเปนเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นเปนปจจัยสําคัญ  ท้ังนี้การใช
หรือการแสดงออกนั้นอาจกระทําไดหลายรูปแบบ  เชน  การใชหรือการแสดงออกซ่ึงช่ือ  เคร่ืองหมาย  
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  ตอมาไดเกิดคดี  “Jiff Lemon Case”  ขอเท็จจริงในคดีนี้มีวาโจทกจําหนายน้ํามะนาวใน
ขวดพลาสติกท่ีมีสีและรูปทรงคลายมะนาว  จําเลยผลิตน้ํามะนาวออกจําหนายโดยใสพลาสติกคลายของ
โจทก  แตมีขนาดใหญกวา  ดานหน่ึงเรียบ และใชฝาสีเขียว  ซ่ึงทําใหลูกคาหลงผิดคิดวาเปนสินคาของ
โจทก  จําเลยจึงถูกหามมิใหใชบรรจุภัณฑดังกลาวออกจําหนาย  โดยถือเปนการลวงขาย  Lord  Oliver  
ไดวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายอีกคร้ังหนึ่งในคดีนี้และไดวางหลักกฎหมายวา  การลวงขาย
ตองมีองคประกอบ  ดังน้ี36 
 
  1.  โจทกตองเปนเจาของช่ือเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) 
  2.  มีการแสดงขอความอันเปนเท็จเกี่ยวกับสินคา (misrepresentation) 
  3.  เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแกช่ือเสียงเกียรติคุณของโจทก (damage) 
 
  แมจะมีผูพิพากษาหลายทานพยายามวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการลวงขายในคดีตอมา  
แตถือกันวาหลักกฎหมายท่ี  Lord   Diplock  วางไวใกลเคียงกับหลักกฎหมายในปจจุบันและมีผูอางอิง
มากที่สุด  
 
                     3.2.2  ประเภทของการลวงขาย 
 
  ในกฎหมายอังกฤษแบงประเภทการลวงขายออกเปน  2  ประเภทดังนี้37  คือ 
 
                        1)  Classical  passing  off   ไดแก  กรณีท่ี  B ขายสินคาของตนวาเปนสินคาของ A  
ตัวอยางเชน  กรณีท่ีจําเลยจําหนายสินคาประเภทนมกระปอง  ท่ีใชเคร่ืองหมายการคาของโจทก  โดย
ปราศจากการช้ีแจงใหสาธารณชนหรือผูบริโภคไดทราบวา  สินคานมดังกลาวเปนของใคร  
  
                                                 
36 พงษเดช  วานิชกิตติกูล.  อางแลว,  หนา  95. 
37 David  Bainbridge,   supra  note  1,  p. 498,  อางถึงใน  พงษเดช  วานิชกิตติกูล,  อางแลว,  หนา  101 – 102. 
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                        2)  Extended  passing  off  ไดแกกรณีท่ี  B  ใชช่ือหรือบรรยายสินคาโดยแสดงวา
คุณภาพของสินคาของตนดี  โดยอาศัยช่ือเสียงในสินคาของ  A  ตัวอยางเชน  กรณีจําเลยจําหนายสินคา
นาฬิกาท่ีใชเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลวของโจทก  คําวา  SEIKO  อานวา  ไซโก  โดยใหการ
รับประกันอยางสากล  ( International  Guaranty )  ท้ังท่ีทราบดีอยูแลววาสาธารณชนหรือผูบริโภค
สินคาดังกลาวจะไมไดรับผลประโยชนจากการรับประกันดังท่ีใหไวเชนวานั้น 
 
                        3)  Inverse  passing  off  ไดแกกรณีท่ี  B  ซ้ือสินคาของ  A  แลวนํามาเปล่ียนช่ือหรือ
เคร่ืองหมายการคาของ  A  เปนสินคาท่ี  B  ผลิตข้ึนเอง ในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกวา  Reverse  
palming  off  ซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกผูคาคนแรก (A)  อาจไมเห็นชัดนัก  เพราะ A ไดรับเงินจาก
การขายคร้ังแรกแลว  แตศาลสหพันธรัฐภาค 9  ของสหรัฐอเมริกาไดอธิบายความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก  A  
ไววา  ในกรณีของ Reverse  palming  off  เจาของสินคาท่ีแทจริงตองสูญเสียคาใชจายในการโฆษณา
เพื่อเผยแพรช่ือเสียงสินคาและ  Goodwill  ท่ีจะเกิดข้ึนจากการที่สาธารณชนจะไดรับรูถึงแหลงท่ีมาของ
สินคาอยางถูกตอง  ขณะเดียวกันผูซ้ือก็ไมไดรับรูถึงแหลงท่ีมาของสินคาท่ีแทจริงและถูกหลอกลวงให
เช่ือวามีแหลงท่ีมาจากท่ีอ่ืน 
 
                     3.2.3  การลวงขายเครื่องหมายการคาท่ีมีชื่อเสียงแพรหลาย ( Well – Know  Mark ) 
 
   ประเทศอังกฤษ  ไดใหความคุมครองแกเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไป
ไวใน  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา  ค.ศ. 1938  ซ่ึงการจะไดรับการคุมครองในขณะนั้นจะตอง
เปนเร่ืองของเคร่ืองหมายท่ีมี  “ช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ”  (Goodwill)  ในประเทศอังกฤษ ซ่ึงหมายถึง 
จะตองมีช่ือเสียงในพ้ืนท่ีของประเทศอังกฤษ   ตอมาเม่ือประกาศใชพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา  
ค.ศ. 1994  ก็ไดมีการพัฒนาการปองกันสําหรับเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลาย 
   
  ในประเทศอังกฤษ  ไมมีคําจํากัดความท่ีชัดเจนเกี่ยวกับเครื่องหมายการคาท่ีมีช่ือเสียง
แพรหลายท่ัวไป  จึงตองเปนเร่ืองท่ีตองใหศาลเปนผูวินิจฉัยวาเคร่ืองหมายการคานี้มีช่ือเสียงแลวหรือไม
ในทางการคา  
 
  หลักเกณฑในการพิจารณาวาเม่ือใดเคร่ืองหมายจึงจะเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียง
แพรหลาย38 

                                                 
38 ชลธิชา  สมสะอาด.  อางแลว,  หนา 109. 
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  1)  ระดับของการยอมรับในเครื่องหมายนั้น ( Degree of recognition of the mark ) 
  2)  ขอบเขตและระยะเวลาการใชเคร่ืองหมายนั้น  (  Extent to which the mark is use and 
the duration of the use ) 
  3)  ระยะเวลาและขอบเขตแหงการโฆษณาและการประชาสัมพันธเคร่ืองหมาย  (  
Duration and extent of advertising and publicity accorded to the mark ) 
  4)  ขอบเขตซ่ึงเคร่ืองหมายไดถูกใช  มีช่ือเสียง  ไดจดทะเบียนและใชในพ้ืนท่ีภูมิภาค  
 ( Extent  to  which  the  mark  is  used ,  has  a  reputation, is  registered  and  enforced  
geographically  ) 
  5)  ระดับของลักษณะบงเฉพาะในตัวเคร่ืองหมายเองหรือท่ีเคร่ืองหมายไดรับการยอมรับ 
(  Degree  of  inherent  or  acquired  distinctiveness  of  the  mark  ) 
  6)  ระดับของความเปนเอกเทศของเคร่ืองหมาย   และลักษณะและขอบเขตของ
เคร่ืองหมายท่ีเหมือนหรือคลายกับบุคลที่สาม  (  Degree  of  exclusivity  of  the  mark  and  the  nature  
and  extent  of  use  of  the  same  or  a  similar  mark  by  third  parties  ) 
  7)  ลักษณะของสินคาหรือการบริการ  และชองทางการคาสําหรับสินคาหรือบริการ  ( 
Nature  of  the  goods  or  services  and  the  channels  of  the  trade  for  the  goods  or  service ) 
  8)  ระดับของช่ือเสียงของเคร่ืองหมายซ่ึงแสดงออกถึงสินคาท่ีมีคุณภาพ  (  Degree  to  
which  the  reputation  of  the  mark  symbolizes  quality  goods  ) 
  9)  ขอบเขตมูลคาทางการคาท่ีมีตอเคร่ืองหมาย (  Extent  of  the  commercial  value  
attributed  to  the  mark  ) 
 
  หลักเกณฑท้ัง  9  ประการนี้มีความสําคัญมากสําหรับการกลาวอางวาเคร่ืองหมายการคา
ซ่ึงมีช่ือเสียงแพรหลายหรือมีช่ือเสียงในประเทศอังกฤษโดยเฉพาะ  3  ประการแรก  และรวมถึงกรณี
การกลาวอางในการลวงขาย ( passing  off )  ระดับของการยอมรับอาจจะมีได  โดยหลักฐานการสํารวจ
และโดยหลักฐานอ่ืน ๆ เชนการเรียกรองจากบุคคลท่ีสามท่ีไมมีสวนเกี่ยวของ  รวมถึงจํานวนของ
สาธารณชนตราบเทาท่ีการใช  การโฆษณา  และการเผยแพรยังมีสวนสําคัญในการพิจารณา  หลักฐานท่ี
สําคัญอยางหนึ่ง  คือ  ส่ิงท่ีเกี่ยวกับการใชและกิจกรรมอ่ืน ๆ  ในประเทศอังกฤษ  ซ่ึงเคร่ืองหมายจะตอง
แสดงใหเห็นไดถึงการมีช่ือเสียงแพรหลายนั้น    
  ในประเทศอังกฤษซ่ึงเปนระบบ  Common  Law  ศาลไดวางแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายไวดังนี้39 
                                                 
39   T.A.  Blanco  White  and  Robin  Jacobs. (1986 ), Kerly’s  Law  of  Trademarks  and  Tradenames. Twelfth  
Edition, London:  Sweet & Maxwell, p. 401 -403,  อางถึงใน  ชลธิชา  สมสะอาด.  อางแลว,  หนา  86.  
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  1)  เคร่ืองหมายท่ีถูกลวงขายจะตองมีช่ือเสียงพอสมควร  ซ่ึงการมีช่ือเสียงอาจพิจารณา
จากระยะเวลาที่มีการใชเคร่ืองหมายนั้น  หรือปริมาณสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายนั้นมีจําหนายในทองตลาด 
 
  2) แตการมีช่ือเสียงนั้นไมจําตองถึงขนาดเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง(Universally  Know ) 
 
  3)  การมีช่ือเสียงตางจากการมีคานิยมทางการคา ( Goodwill )  การลวงขายน้ันกอใหเกิด
ความเสียหายตอคานิยมทางการคาเปนสําคัญ  ดังนั้น  ในคดีลวงขายจึงตองปรากฏวานอกจากสินคาของ
โจทกจะมีช่ือเสียงภายในประเทศแลว  จะตองมีคานิยมทางการคาในประเทศดวย  ในคดีเกา ๆ  การที่
ขอเท็จจริงปรากฏวาแมสินคาของโจทกจะมีขายอยูแตไมปรากฏวาโจทกมีกิจการคาขายในประเทศ  
ศาลเห็นวายังไมเปนการลวงขาย  แตศาลในระยะตอมาเห็นวาถาเคร่ืองหมายการคานั้นมีช่ือเสียงเปนท่ี
รูจักท่ัวไปแลวก็ถือวาเปนหลักฐานเบ้ืองตนวาโจทกมีกิจการคาอยูในประเทศนั้น  และคานิยมทางการคา
ของโจทกยอมถูกกระทบกระเทือนเพราะการลวงขายนั้นไดแลว 
 
  4)  เจตนาฉอฉลของจําเลยในการลวงขายไมใชสาระสําคัญ  โจทกจึงไมตองพิสูจนให
เห็นในคดีลวงขายวา  จําเลยตั้งใจลอกเลียนเคร่ืองหมายการคาของโจทกเพ่ือหาประโยชน  จากช่ือเสียง
เกียรติคุณในเคร่ืองหมายการคาของจําเลยในคดีลวงขาย  หลักกฎหมายตองการเพียงวาจําเลยได
แสดงออกโดยวิธีการอยางหน่ึงอยางใดใหผูอ่ืนเช่ือวาสินคาหรือบริการที่จําเลยเกี่ยวของนั้นเปนสินคา
หรือบริการของผูอ่ืน 
 
  5)  โจทกไมตองพิสูจนวา  สินคา  หรือบริการของจําเลยนั้น  คุณภาพดอยกวาของโจทก  
เพื่อจะฟองคดีลวงขาย  แตสําหรับการคํานวณคาเสียหายแลวโจทกอาจตองนําสืบถึงปริมาณการขายของ
จําเลย  ซ่ึงอาจมีความสัมพันธกับคุณภาพของสินคาก็ได  เชน  เพราะสินคาคุณภาพตํ่า  ตนทุนจึงตํ่า  และ
ขายในราคาถูกกวาโจทกจึงขายไดเปนจํานวนมาก  เปนตน 
 
   เพื่อใหการศึกษากรณีของการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงไดเขาใจมากยิ่งข้ึน
ขอยกตัวอยางแนวคําพิพากษาของศาลดังตอไปนี้40 
  1) แมวาโจทกจะยังไมมีสถานท่ีประกอบการคาท่ีถาวรในประเทศอังกฤษ  แตโจทก
ก็ไดจัดการแสดงเส้ือผาของโจทกในกรุงลอนดอน  และมีผูบริโภคจํานวนมากท่ีโจทกทําการจําหนาย
สินคาใหโดยตรง  หรือโดยผานตัวแทนในประเทศอังกฤษ  โจทกยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองใน

                                                 
40ชาญชัย  ศิลาจารุ.  อางแลว,  หนา 170  - 171. 
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  2) การท่ีบริษัทจํากัดสหรัฐอเมริกาเพียงไดช่ือทางการคาในประเทศสหราชอาณาจักร
โดยการโฆษณาอีกท้ังผลแหงการดําเนินการของสถานท่ีพักโดยผานสํานักงานท่ีกรุงลอนดอน  และ
ตัวแทนดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวเพื่อการสํารองสถานท่ีพักโรงแรมของโจทกท่ีมีอยูรอบโลก  ในสภาพ
ตามขอเท็จจริงนี้เปนท่ีกลาวไดวาโจทกไดสรางความมีช่ือเสียงและกูดวิลลใหเกิดข้ึน  ซ่ึงมีผลท่ีอาจเส่ียง
ตอการเกิดความสับสนระหวางโจทกและจําเลยได  ท้ัง ๆ ท่ีโจทกและจําเลยตางก็ดําเนินธุรกิจการคา
ของตนอยูแตละสวนของโลกก็ตาม  นอกเหนือจากโจทกจะมีสิทธิท่ีจะระงับการกระทําใด ๆ  เทาท่ีจะ
เปนไปได  อันจะมีผลกอใหเกิดความเสียหายแกกูดวิลลในประเทศสหราชอาณาจักรแลว  โจทกยังมี
สิทธิท่ีจะหามจําเลยกระทําการใด ๆ  อันเปนการทําใหคุณคาของช่ือทางการคาลดนอยลงอีกดวย ( คดี  
SHERATION  CORPORATION  OF  AMERICA  V.  SHERATION   MOTELS  LTD.  ) 
 
  3) คดีนี้ทานผูพิพากษา JUSTICE  GRAHAM  ไดวางหลักกฎหมายไววา  การ
พิจารณาพิพากษาในสวนท่ีเกี่ยวกับประเด็นวา  มีความมีช่ือเสียงไดเกิดข้ึนหรือมีอยูหรือไมของศาลเปน
ประเด็นขอเท็จจริง  (  QUESTION  OF  FACT  )  การเกิดหรือมีอยูซ่ึงความมีช่ือเสียงมีลักษณะเหมือน
กรณีกูดวิลล  กลาวคือ  เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับกรณีธุรกิจการคา  ( BUSINESS )  ของผูประกอบการคา
เปนสําคัญ  ดวยเหตุนี้ทานจึงมีความเห็นวา  ทานมองไมเห็นเลยวาจะมีท่ีใดสามารถจะวางกฎเกณฑ  
หรือจํากัดอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรของความมีช่ือเสียงไดอยางแนนอนวากรณีใด  ถือวามีหรือเกิดข้ึน
หรือไม  หรือไมตองพิสูจนถึงความมีช่ือเสียงหรือกูดวิลลไวอยางเดนชัด  เนื่องจากกรณีเปนขอเท็จจริง  
ศาลจึงจําเปนตองใชพยานหลักฐานตาง ๆ เทาท่ีมีอยูอันไดจากการพิจารณาคดีเปนเกณฑในการใช
ประกอบดุลพินิจของศาลเพ่ือวินิจฉัยปญหาน้ี  (  คดี  BASKIN  ROBBINS  ICE  CREAM  V.  
GUTNAM  )   
 
    ตัวอยางคดีเหลานี้แสดงใหเห็นวาการลวงขายเคร่ืองหมายการคาของประเทศ
อังกฤษนั้นจะตองเปนการกระทําตอเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปภายในประเทศพอสมควร
และตองแสดงใหเห็นวาผูถูกละเมิดนั้นไดรับความเสียหายจากการลวงขาย  ความมีช่ือเสียงแพรหลาย
นั้นไมจําตองกวางขวางแตใหแพรหลายในลักษณะวิญูชนคาดหมายไดวาเครื่องหมายการคานั้นมี
ความมีช่ือเสียงและมีกูดวิลล  
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 3.2.4  ขอบเขตการใหความคุมครองกรณีลวงขาย 
 
   กฎหมายวาดวยการลวงขายของระบบกฎหมายคอมมอนลอวใหความคุมครองอยาง
กวางขวาง  ไมวาจะเปนช่ือทางการคา   เคร่ืองหมายทางการคาท่ีไมไดจดทะเบียน  การโฆษณา  หรือ
รูปแบบการดําเนินกิจการ  (  general  get – up )ซ่ึงกลาวไดวาอะไรก็ตามท่ีทําใหสินคา  บริการ  หรือ
กิจการมีลักษณะบงเฉพาะ  ( distinctive )  ยอมไดรับความคุมครอง41  เชน  รูปทรงบรรจุภัณฑท่ีใชใสน้ํา
ผลไมจําหนายจนเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป  สีของกระดาษหอลูกอม  หรือช่ือสินคา  เปนตน 
 
 
   กฎหมายจะใหความคุมครองแกโจทกผูเสียหายโดยพฤติการณใน  3  กรณี42  คือ 
 
   1)  กิจการคา  (  The  course  of  trade  )  โจทกและจําเลยตองดําเนินกิจการประเภท
เดียวกัน  (  common  field  of  activity  )  หากโจทกและจําเลยดําเนินกิจการคาตางประเภทกันแลว
สาธารณชนยอมไมมีโอกาสสับสนหลงผิดในแหลงท่ีมาของสินคาและไมสงผลตอช่ือเสียงเกียรติคุณ
ของโจทกแตอยางใด 
 
   2)  ส่ิงท่ีกฎหมายคุมครอง  (  Extent  of  marks  and  get-up  protected)  กฎหมายวา
ดวยการลวงขายใหความคุมครองแกเคร่ืองหมาย  ช่ือ  รูปทรงและบรรจุภัณฑ  หากส่ิงนั้นมีลักษณะบง
เฉพาะ  และผูเปนเจาของไดรับช่ือเสียงเกียรติคุณจากส่ิงนั้นจนเปนท่ีรูจักแพรหลายในหมูสาธารณชนผู
ซ้ือ  แมแตหมายเลขโทรศัพทก็ไดัรับความคุมครอง   
 
   3)  พื้นท่ีคาขาย  (  Geographical  range  )   ช่ือเสียงเกียรติคุณของผูคาจะเกิดความ
เสียหายไดก็ตอเม่ือมีการลวงขายแกกลุมลูกคาของผูนั้น  การลวงขายยอมแสดงโดยปริยายวาพื้นท่ี
คาขายระหวางผูคาสองรายยอมซอนทับกัน  เชน  A  ขายสินคาในพ้ืนท่ี  ก.  B  ขายสินคาชนิดเดียวกัน
ในพื้นท่ี  ข.  กลุมลูกคายอมตางกันการลวงขายจึงไมอาจเกิดข้ึนได  แตปจจุบันกฎหมายคํานึงถึงโอกาส
ท่ีผูคาจะขยายพื้นท่ีออกไป  ตามตัวอยางหาก  B  ขายสินคาในพื้นท่ี ข.  ซ่ึงอยูใกลเคียงกับพื้นท่ี  ก.  ท่ี  A  
คาขายอยู  โอกาสที่ลูกคาของ  A  จะสับสนหรือหลงผิดวาสินคาของ  B  เปนของ  A  ยอมเกิดข้ึนได

                                                 
41 David   Bainbridge,  supra  note  1,  p. 490,  อางถึงใน  พงษเดช  วานิชกิตติกูล,  อางแลว ,  หนา 96. 
42  พงษเดช  วานิชกิตติกูล.  อางแลว,  หนา 96. 
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   นอกจากขอบเขตการใหความคุมครองกรณีลวงขายดังกลาวขางตนแลว  เห็นไดวา
ประเทศอังกฤษนั้นผูเสียหายไมจําตองเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาอีกดวย 
 

3.2.5 การดําเนินคดีเก่ียวกับการลวงขาย 
 
                               ในการพิจารณาพิพากษาของศาลในคดีเร่ือง  การลวงขาย   ศาลมักจะพิจารณาถึง
สภาพแวดลอมของขอเท็จจริงโดยท่ัวไปในเร่ืองหน่ึง ๆโดยเฉพาะอยางยิ่งพยานหลักฐานท่ีแสดงวา  ได
มีการใชเคร่ืองหมายการคาของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง  และของจําเลย  อันเปนท่ีสังเกตหรือ
รับทราบโดยผูบริโภค  หรือสาธารณชนโดยท่ัวไปเปนสําคัญ  และลักษณะการใชเคร่ืองหมายการคา
ดังกลาวของจําเลย  เปนการกระทําท่ีกอหรือนาจะกอใหเกิดความสับสน  หลงผิด  หรือลวงขายอยางใด
หรือไม   
 
   ในบางกรณีจําเลยอาจจะหลุดพนจากความรับผิดทางแพงได  หากเขาสามารถพิสูจนได
วา  เนื้อหาสาระอ่ืน ๆ  ที่เพิ่มเติมในธุรกิจการคาของเขา  ไมวาจะเปนเร่ืองของตัวเคร่ืองหมายการคา  
ขอความที่ระบุในการโฆษณาหรือปรากฏท่ีระบุบนตัวสินคา  และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  เปนการเพียง
พอท่ีจะพิจารณาวา  เคร่ืองหมายการคาและสินคาท่ีใชกับเคร่ืองหมายการคานั้น  มีลักษณะท่ีแตกตาง
จากเคร่ืองหมายการคาและสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริงอยางส้ินเชิง  และเดนชัด43 
 
   การดําเนินคดีฟองรองเร่ืองลวงขายนี้  ประเทศที่ใชระบบการใชเคร่ืองหมายการคา
มักจะบัญญัติหลักการในเร่ืองนี้ไวในกฎหมายเคร่ืองหมายการคาโดยตรง ตัวอยางเชน  ประเทศอังกฤษ  
สิงคโปร  มาเลเซีย  บางประเทศก็บัญญัติไวในกฎหมายเกี่ยวกับการแขงขันในทางการคาท่ีไมชอบธรรม  
เชน  ประเทศแคนาดา ฟลิปปนส 
 
   ในเร่ืองของการลวงขายนั้น  มักจะปรากฏอยูเสมอวาผูลวงขายไดทําการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาของผูเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง  ซ่ึงเปนผูมีสิทธิในเคร่ืองหมายการคา
นั้นอยูกอน  (  Prior  Trademark  Right  )  โดยการใชอยางกวางขวาง  หรือจนกระท่ังเปนเคร่ืองหมายท่ี
                                                 
43 Kerly’s  Law  of  Trademarks  and  Tradenames,(1966) , 9th Edition,  p. 838,  อางถึงใน ชาญชัย  ศิลาจารุ,อางแลว, 
หนา 166 -167. 
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   การฟองรองคดีลวงขายนี้  ไดรับการยอมรับนําไปใชเปนกฎหมายนานาประเทศ   
รวมท้ังประเทศท่ีใชระบบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาเปนเกณฑพิจารณาใหความคุมครองแก
เคร่ืองหมายการคา  ซ่ึงมีหลักกฎหมายในเร่ืองของการฟองรองเร่ืองลวงสิทธิอยูดวยจึงเปนผลทําใหได
นําหลักเกณฑเร่ืองการลวงขายไปใชกับเครื่องหมายการคาท่ีไดรับจดทะเบียนไวแลวดวย  และโดยมาก
มักจะทําการฟองรองเรื่องลวงขายไปพรอม ๆ กัน  กับการฟองรองเร่ืองลวงสิทธิในกรณีท่ีเปน
เคร่ืองหมายการคาท่ีไดรับจดทะเบียนไวแลว  เพราะถาคดีการลวงขายไมสามารถท่ีจะชนะคดีได  คดี
ลวงสิทธิอาจไดรับพิจารณาใหชนะคดีได  ท้ังนี้  เพราะท้ังสองกรณีสามารถใชพยานหลักฐานเดียวกันได 
 
   ท่ีไดกลาวไปขางตน  เปนเนื้อหาสาระเร่ืองการลวงขายท่ีใชปรับกับขอเท็จจริงท่ีเกิด
ข้ึนกับเคร่ืองหมายการคาท่ีไดมีการใชจนเกิดมีกูดวิลล  หรือจนเกิดความมีช่ือเสียงภายในประเทศหนึ่ง  
ท่ีมีกฎหมายเร่ืองลวงขาย  แตสําหรับเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงจากตางประเทศซ่ึงเจาของ
เคร่ืองหมายการคาตางประเทศยังไมไดทําการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  หรือมีธุรกิจการคาอยาง
เดนชัด    แตในปจจุบันในกลุมประเทศคอมมอนลอวรวมท้ังประเทศอังกฤษอาจกลาวไดวามีแนวโนมท่ี
จะยอมรับกันวา  เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงในตางประเทศอาจไดรับการพิจารณาใหความ
คุมครองในเร่ืองการลวงขายได  เม่ือสามารถพิสูจนใหเห็นไดวามีการกอใหเกิดความมีช่ือเสียงระหวาง
ประเทศ 
 
  แนวคําพิพากษาเกี่ยวกับการดําเนินคดีเกี่ยวกับการลวงขาย44 

                                                 
44 ชาญชัย  ศิลาจารุ.  อางแลว,  หนา  172 – 174. 
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 1) MAXIM  Ltd.  V.  Dye   ในคดีนี้โจทกซ่ึงเปนบริษัทจํากัดภายใตกฎหมายแหงประเทศ
ฝร่ังเศสไดพิสูจนถึงความมีช่ือเสียงโดยเพียงกลาวอางวาธุรกิจๆไดรับการสนับสนุนและอุดหนุนจาก
ประชาชนชาวอังกฤษมานานแลว  ศาลไดพิพากษาวา  กฎหมายประเทศอังกฤษไมไดบังคับใหโจทก
จําตองพิสูจนถึงการใชช่ือทางการคาของโจทก  และเพื่อสนับสนุนการฟองรองคดีลวงขายของโจทก  
คดีนี้ศาลจึงมีความเห็นวาไดมีกูดวิลลเกิดข้ึนในประเทศสหราชอาณาจักรแลว  และเปนกรณีท่ีเกี่ยวกับ
ธุรกิจของตางประเทศซ่ึงอาจพิจารณาไปถึงผลท่ีเกิดข้ึนในภายหนา  หากเปนท่ีคาดหมายไดวา  ธุรกิจ
การคาของโจทกอาจไดมีการจัดต้ังข้ึน  และดําเนินธุรกิจอยางกวางขวางในอนาคตในประเทศท่ีมุงหวัง
ไดรับการคุมครองจากกฎหมายนั้น 
 
 จากแนวคําวินิจฉัยดังกลาวขางตน  พึงพิจารณาไดวาเปนการใหความคุมครองแกเจาของ
เคร่ืองหมายการคาหรือช่ือทางการคาท่ีมีช่ือเสียงระดับระหวางประเทศและความมีช่ือเสียงนั้นไดมีหรือ
เกิดข้ึนอยางเพียงพอแกสาธารณชนชาวอังกฤษ  แมวาบุคคลนั้นจะไมไดมีธุรกิจการคาหรือทําการคา
อยางเดนชัด   
  
 แตหากเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงไมสามารถนําสืบพยานหลักฐานใหศาลไดเห็น
ระดับของความมีช่ือเสียงหรือกูดวิลลอันเปนท่ียอมรับหรือสมควรไดรับการคุมครองจากกฎหมาย  ก็
อาจไมไดรับความคุมครองหากเกิดกรณีการลวงขายข้ึน  เชน 
 
 2) คดีเคร่ืองหมายการคา  THE  CRAZY HORSE SALOON  เคร่ืองหมายการคาดังกลาว  
ซ่ึงเปนเคร่ืองหมายการคาท่ียังไมไดรับการจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ  แตเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมี
ช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักกันดีในประเทศอังกฤษวา  เปนช่ือของสถานเริงรมยซ่ึงเรียกวา ไนตคลับในกรุง
ปารีสจําเลยในคดีนี้ไดทําการเปดไนตคลับโดยใชช่ือเดียวกับเครื่องหมายการคานี้ในกรุงลอนดอน  
ประเทศอังกฤษ  และใชขอความในการโฆษณาวา  THE  CRAZY HORSE SALOON  COMES TO 
LONDON  ซ่ึงกรณีเห็นไดชัดวามีการลวงสาธารณชนเกิดข้ึน  แตปรากฏวาเจาของเคร่ืองหมายการคา
ชาวปารีส  ถูกปฏิเสธใหความคุมครองในเร่ืองลวงขาย  โดยศาลไดใหเหตุผลวา  การใหความคุมครอง
และแกไขในเร่ืองลวงขายนั้น  ข้ึนอยูกับหลักการของกูดวิลล  ซ่ึงจะมีข้ึนไดก็ตอเม่ือมีธุรกิจการคา
อันหนึ่งอันใดเกิดข้ึน  แตคดีนี้ปรากฏวาธุรกิจการคาของเจาของเคร่ืองหมายการคาชาวปารีสมิไดมี
ปรากฏอยูในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  จึงไมมีกูดวิลลอันเปนอํานาจฟองเพ่ือเรียกรองในเร่ืองการ
ลวงขาย 
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 3) THE ATHLETES FOOT MARKETING ASSOCIATION INC.V. COBRA SPORTS 
LTD.  AND HERMAN  ซ่ึงเปนกรณีขอเท็จจริงวาโจทกเพียงสามารถนําหลักฐานตาง ๆ เขาสืบ    ซ่ึง
เม่ือศาลพิเคราะหแลวเห็นไดชัดวา  ระดับความมีช่ือเสียงของโจทกยังไมถึงขนาดอันจะถือวาเปนท่ีมีอยู
ในประเทศสหราชอาณาจักร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูประชาชนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
รองเทาท่ีใชในการวิ่ง  หรือการกีฬาอ่ืน ๆ  การโฆษณาท่ีไดยื่นเปนหลักฐานก็เปนเพียงแตนิตยสารตาง ๆ  
ท่ีจัดพิมพและแจกจายอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้น  จะมีอยูในประเทศสหราชอาณาจักรก็เปน
จํานวนนอยท่ีจํากัด  ศาลจึงไมใหความคุมครองแกโจทก  เนื่องดวยเหตุผลท่ีวา  โจทกไมไดมีลูกคาท่ี
แนนอนซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในประเทศสหราชอาณาจักร  และไมมีพยานหลักฐานใด ๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึง
การดําเนินธุรกิจของโจทกแมแตคร้ังเดียวกับบุคคลใดท่ีอยูในประเทศสหราชอาณาจักร  
 

3.2.6 คาเสียหายในคดีละเมิดเคร่ืองหมายการคา 
 
  ในเร่ืองคาเสียหาย (Damages) และวิธีการเยียวยาความเสียหาย (Remedies) ของ

ประเทศอังกฤษนี้มีหลักเกณฑทางกฎหมายท้ังท่ีเกดิจากกฎหมายลายลักษณอักษร  ไดแก กฎหมาย
เคร่ืองหมายการคา (Trademark Act 1994) รวมถึงหลักกฎหมายท่ีเกดิจากการปรุงแตงและพัฒนาของ
ศาลในรูปของคําพิพากษาตามหลักจารีตประเพณ ี (Common Law) และหลักสูตรยุตธิรรม (Equity)  ซ่ึง
ในกรณีท่ีมีการกระทําละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน (Infringement) หรือการลวงขาย
ในกรณีเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียน (Passing  Off) เกดิข้ึน หลักเกณฑในเร่ืองการเรียก
คาเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายท่ีนํามาใชกับท้ังสองกรณีจะมีลักษณะท่ีไมแตกตางกันมากนัก
เพราะท้ังสองกรณี  ผูเสียหายท่ีเปนเจาของเคร่ืองหมายการคามีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันไดแก  
คาเสียหาย (Damages)  หรือเงินกําไรอันไดมาจากวิธีการคิดบัญชีผลกําไร(Account Of Profits) รวมถึง
การขอใหศาลออกคําส่ังคุมครองช่ัวคราว(Injunctions) รวมท้ังคําส่ังอ่ืน ๆ ไดเชนเดยีวกัน 

 
  3.2.6.1  ประเภทของคาเสียหาย     (  Categories Of Damages) 

  
  ตามกฎหมายเคร่ืองหมายการคาของประเทศอังกฤษมาตรา 14 (2) ประกอบกับมาตรา 
2 ได บัญญัติหลักเกณฑในเร่ืองสิทธิเรียกรองคาเสียหายของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนและ
ท่ีไมจดทะเบียนหรือลวงขายไวโดยใหเจาของเคร่ืองหมายสามารถเรียกคาเสียหายไดอยางหน่ึงอยางใด
ใน 2 ประเภท คือประเภทแรก คาเสียหาย  (Damages) หรือประเภทท่ีสองคือ เงินกําไร (Profits)   ท่ีได
จากวิธีการคิดบัญชีผลกําไร (Account  Of  Profits)  เพียงอยางใดอยางหน่ึง  ท้ังนี้ในสวนของการเรียก



 106 

 
  มาตรา 14 “ในเร่ืองการดําเนินคดีละเมิดสิทธิเคร่ืองหมายการคา   ใหมีการเยียวยา
ความเสียหายตาง ๆ โดยการชดใชคาเสียหาย   มีคําส่ังหามหรือคุมครองช่ัวคราว  การคิดคํานวณบัญชี

ผลกําไร หรือวิธีเยียวยาอ่ืนใดเพ่ือการละเมิดสิทธินั้น”46 

มาตรา 2   (1) “เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนเปนสิทธิในทรัพยสินท่ีไดมาโดยการจด
ทะเบียนในเคร่ืองหมายการคานั้น ภายใตพระราชบัญญัติ   และเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน
ยอยมีสิทธิในเคร่ืองหมายการคาและสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาความเสียหายภายใตพระราชบัญญัตินี้”  

   (2) บุคคลใดจะดําเนินคดีเพ่ือปองกันความเสียหายหรือเรียกรองคาเสียหาย
จากการละเมิดเร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนไมได  แตบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ไม
กระทบกระเทือนตอกฎหมายวาดวยการลวงขาย” 47 

นอกจากบทบัญญัติลายลักษณอักษรดังกลาวแลว   ศาลของอังกฤษยังไดวาง
หลักเกณฑในเร่ืองการเรียกคาเสียหายประเภทตาง  ๆ ซ่ึงไดไดแกคาเสียหายหรือเงินกําไรรวมถึง
วิธีการนําสืบพิสูจนคาเสียหายไว  ภายใตหลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common  Law)  และหลักความ
ยุติธรรม (Equity) 

 

3.2.6.1.1  คาเสียหาย (Damages)  

  

                                                 
45  T.A. Blanco White and Robin Jacob, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, twelfth edittion. (London : 
Sweert & Maxwell , 1986), p.327,  อางถึงใน  บันเทิง  สุธรรมพร.  อางแลว,  หนา 75 -76. 
46 บทบัญญัติภาษาอังกฤษ; 
     …. “In an action for infringement all such relief by way of damages, injunction, accounts or otherwise is 
available in respect of the infringement of any other property right….” 
 
47 บทบัญญัติภาษาอังกฤษ          
 “2…..(1) A  registered trade mark is a property right obtained by registration of the trade mark under this Act the 
proprietor of a registered trade mark has the right and remedies provided by this Act. 
           (2)  No proceedings lie to prevent or recover damages for the the infringement of an unregistered trade mark 
as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off.” 
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ในกรณีท่ีเกิดจากกระทําละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน  รวมท้ังใน
กรณีท่ีเกิดจากลวงขาย (Passing – Off) กฎหมายบัญญัติใหโจทกผูเปนเจาของเคร่ืองหมายการคามีสิทธิ
เรียกคาเสียหายจากจําเลยผูทําละเมิดได   ซ่ึงในความหมายของคาเสียหายนี้โดยหลักท่ัวไปไดแก
คาเสียหายที่โจทกไดรับจริง (Actual Damages) อันมีผลมาจากการกระทําละเมิดของจําเลย   แตท้ังนี้
โจทกตองมีหนาท่ีนําสืบพิสูจนขอเท็จจริงดังกลาวใหศาลเห็น48 

  ความหมายของคําวา “คาเสียหาย”นี้   คอนขางจะมีขอบเขตกวางเพราะไดแก  จํานวน
เงินใด ๆ ก็ตามท่ีโจทกเสียไป  เชน ความสูญเสียทางการตลาด (Market Loss) ความสูญเสียดานช่ือเสียง
หรือคานิยม (Goodwill Loss) หรือความเสียหายหรือจํานวนเงินใด ๆ ท่ีโจทกตองรับภาระ   อยางไรก็ด ี
กฎหมายก็ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคาเสียหายประเภทตาง ๆ ท่ีโจทกมีสิทธิเรียกรองวาจะตองเปน
จาํนวนท่ีสามารถใชวิธีการคิดคํานวณหรือวัดผลได49 
  สําหรับความเสียหายโดยปกติท่ีเกิดจากการทําละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคานั้น
โดยท่ัวไปมักไดแก  ความเสียหายท่ีเกิดจากการที่สินคาหรือบริการของจําเลยเขาไปแทนท่ีหรือแยงสวน
แบงทางการตลาดท่ีโจทกเคยไดรับ  สวนคาเสียหายอ่ืน ๆ ท่ีตามมาจากการทําละเมิดสิทธิคือ โจทก
ไดรับความเสียหายทางดานช่ือเสียงทางการคาจากการท่ีสินคาไมไดคุณภาพหรือการทําละเมิดของ
จําเลยสงผลใหโจทกจําตองจําหนายสินคาในราคาท่ีต่ํากวาปกติเพื่อแขงขันกับสินคาของจําเลย  ซ่ึงทําให
โจทกตองขาดประโยชนอันควรไดไป 
 
  ตัวอยางคําพิพากษา 
 
  คดี  Spalding V. Gamage(1918) 35 R .P. C. 101  ซ่ึงคดีนี้โจทกคือ Spalding  ได
เรียกรองคาเสียหายเปนคาขาดประโยชนจากการท่ีจําเลย  Gamage  ไดทําละเมิดตอโจทก  ศาลไดวาง
หลักไววาแมโจทกจะไมสามารถแสดงถึงจํานวนเงินความเสียหายท่ีตนไดรับท่ีชัดเจนใหศาลเห็นไดก็
ตาม  ศาลก็จะไมนํายอกจําหนายสินคาของจําเลยมาเปนฐานในการคิดคํานวณและกําหนดจํานวนเงินคา
ขาดประโยชนท่ีโจทกไดรับ  แตศาลจะกําหนดคาขาดประโยชนดังกลาวโดยพิจารณาถึงยอดจําหนาย
สินคาของโจทกรวมท้ังสถานการณและขอเท็จจริงในคดีตลอดจนเปนจริงในทางการคาของโจทกเปน
สําคัญ  ดังนั้นโจทกจึงสามารถเรียกรองคาเสียหายไดโดยไมจําเปนตองแสดงถึงหรือคิดคํานวณ
คาเสียหายจากยอดจําหนายหรือผลกําไรโดยตรงท่ีขาดหายไปแตอยางใด50 

                                                 
48 Amanda Michael.  (1996).  A practical Guide to Trade Mark  Law.  (2nd  ed.)  London sweet : & Maxwell,  p.137. 
49 บันเทิง สุธรรมพร.  อางแลว,  หนา 76 -77. 
50 เรื่องเดียวกัน,  หนา  114. 
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  นอกจากความหมายของคาเสียหายท่ีกลาวไปแลว  หลักเกณฑท่ีสําคัญในเร่ือง
คาเสียหายก็คือ  โจทกไมจําเปนตองพิสูจนถึงเจตนาของจําเลยหรือผูทําละเมิดวามีหรือไมกลาวคือ  แม
จําเลยจะไมทราบวาการกระทําของตนนั้นเปนการกระทําละเมิดสิทธิของโจทก  แตศาลก็อาจมีคําส่ังให
จําเลยชดใชคาเสียหายได (“…. Innocence on the part of   the infringer has never at any rate in this 
country been found to justify damages to the plaintiff..”)51   
 
  สําหรับคดีความผิดวาดวยการลวงขายในเครื่องหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนนั้น  
ศาลของอังกฤษไดวางหลักเกณฑในการพิสูจนคาเสียหายไววา  โจทกไมจําตองพิสูจนถึงความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจริง  ไมวาจะเปนสวนของความสูญเสียทางธุรกิจหรือความสูญเสียอ่ืน ๆ ก็ตาม  โจทกเพียงแต
พิสูจนใหศาลเห็นถึงโอกาสหรือความนาจะเปนไปไดท่ีความเสียหายจะเกิดข้ึนแกการหรือธุรกิจการคา
ของโจทกเทานั้นก็เพียงพอแลว  ตัวอยางเชน คดี  Bulmer (H.P.) Ltd. V.J.Bollinger S.A. 
 

3.2.6.1.2  การคิดบัญชผีลกําไร (  Account of Profits )52 
 
   ในสวนของเงินกําไรนี้เปนคาเสียหายอีกประเภทหนึ่งโจทกผูเปนเจาของ
เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนสามารถเรียกรองใหจําเลยผูทําละเมิดชดใชเงิน
กําไรนี้ใหแกตนไดตามบทบัญญัติในมาตรา 14 (2) ของกฎหมายเคร่ืองหมายการคาและตามหลักความ
ยุติธรรม(Equity) ท่ีศาลไดวางไว 
 
   เงินกําไรนี้  ไดแกเงินท่ีไดจากการที่ศาลมีคําส่ังตามท่ีโจทกรองขอใหจําเลยคิด
บัญชีผลกําไร (Account of Profits) ใหโจทกโดยคํานวณเงินกําไรดังกลาวจากเงินกําไรท่ีจําเลยไดรับจาก
การกระทําละเมิดตลอดระยะเวลาที่ไดมีการกระทําละเมิดสิทธิโจทก   ซ่ึงขอมูลดังกลาวสวนใหญจะมา
จากขอมูลของลูกคาจําเลย อยางไรก็ดีในสวนของเงินกําไรนี้   จะมีหลักสูตรในการพิสูจนเจตนาของ
จําเลยท่ีตรงขามกับเร่ืองคาเสียหาย   กลาวคือ ขอเท็จจริงตองปรากฎวาจําเลยมีเจตนาในการกระทํา
ละเมิดดวยศาลจึงจะกําหนดเงินกําไรนี้ใหแกโจทก 
 
  ตัวอยางคําพิพากษา 
 

                                                 
51 บันเทิง  สุธรรมพร.  อางแลว,  หนา  77. 
52 เรื่องเดียวกัน,  หนา 77. 
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   คดี  My Kinder Town Limited v. Soll (1982)   ศาลโดยผูพิพากษา  Slade J.  
ไดวินิจฉัยในเร่ืองบัญชีผลกําไรวา  วัตถุประสงคของการคิดบัญชีผลกําไรนั้นมิไดเปนไปเพื่อลงโทษ
จําเลย  แตเปนไปเพียงเพื่อมิใหจําเลยผูทําละเมิดรํ่ารวยหรือไดมาซ่ึงทรัพยสินโดยไมเปนธรรม  และ
เพื่อใหแนใจวาเงินกําไรท้ังหมดท่ีจําเลยไดมาจากการใชสินคาท่ีละเมิดหรือการลวงขายนั้นควรจะถูก
สงคืนแกโจทก  กฎหมายจึงบังคับใหจําเลยตองคืนกําไรท่ีไดมาหรือสวนของกําไรท่ีจําเลยไดทําข้ึนนั้น
แกโจทกดวย  ท้ังนี้กอนท่ีจะกําหนดรูปแบบของการคิดบัญชีผลกําไรนั้น  ศาลควรต้ังคําถามแกตัวเอง
หรือควรแยกประเภทกอนวา  กําไรประเภทใดหรือสวนใดของกําไรที่เปนสวนซ่ึงจําเลยไดมาโดยชอบ  
และจึงแยกสวนนั้นออกตางหากจากสวนของกําไรที่เกิดจากการทําละเมิดเพราะจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
ในหลายคดีนั้น  การท่ีจะไดขอสรุปในเร่ืองกําไรจะตองพิจารณาจากเงินกําไรท่ีเกี่ยวของท้ังหมดทุกสวน
เปนสําคัญ  ซ่ึงในหลายคดีท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีเพียงบางสวนของกําไรเทานั้นท่ีไดมาจากการทําละเมิด  
ในคดีนี้  จําเลยไดนําองคประกอบหลายสวนของภัตตาคารโจทกมาใชกับกิจการของจําเลย  ซ่ึงศาลเห็น
วาการกระทําของจําเลยนั้น ( การใชช่ือทางธุรกิจ ) เปนส่ิงท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  โดยผูพิพากษา Slade 
J.  มีความเห็นวามีความจําเปนตองพิจารณาถึงจํานวนของกําไรซ่ึงจําเลยไดรับในชวงระยะเวลาหนึ่งซ่ึง
เกิดจากความสับสนหลงผิดและไมไดเกิดจากการใชช่ือดังกลาว  และกําไรท่ีจําเลยไดรับมาโดยชอบจาก
การขายอาหารใหแกลูกคาซ่ึงไมไดเกิดจากความสับสนหลงผิดและไมไดเกิดจากการใชช่ือดังกลาว  ซ่ึง
กําไรในสวนหลังนี้จําเลยไมจําเปนตองคืนใหโจทก53 
 
   คดีนี้ยังไดสะทอนใหเห็นถึงความยากลําบากในการคิดบัญชีผลกําไร  
เนื่องจากกําไรท่ีจะตองคํานวณนี้อาจมีการสะสมมาเปนระยะเวลานับเดือนหรือหลายปนับจากเมื่อไดมี
การทําละเมิด  และหากเปนเชนนี้ก็จะเปนการยากมากท่ีจะสามารถแบงแยกไดวากําไรสวนใดมาจาก
การใชท่ีเปนการทําละเมิดหรือสวนใดเปนกําไรท่ีไดมาโดยถูกตองตามกฎหมายของจําเลย 
  
   สําหรับคาเสียหายและเงินกําไรท่ีกลาวมาน้ี  กฎหมายและศาลอังกฤษไดวาง
หลักเกณฑท่ีสําคัญไววาโจทกผูไดรับความเสียหายจะตองเลือกท่ีเรียกเงินเพื่อเปนคาเสียหายหรือเรียก
เงินกําไร  จากจําเลยผูทําละเมิดไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น จะเรียกเอาสองสวนไมได54  ท้ังนี้ 
เพราะตามหลักกฎหมายอังกฤษนั้น  คาเสียหาย (Damages)  เปนเร่ืองของสิทธิ  สวนการเรียกรองกําไร
นั้นถือเปนการเยียวยาความเสียหายเพื่อความยุติธรรม ( Equitale Remedy) ซ่ึงเปนคนละสวนกัน  ดังนั้น
โจทกจึงมีสิทธิท่ีจะเรียกเงินเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น  หลักเกณฑท่ีกลาวนี้เกิดจากคํา

                                                 
53 บันเทิง  สุธรรมพร.  อางแลว,  หนา 115. 
54 Amanda Michaels, supra  note  1,  p.137. 
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  ตัวอยางคําพพิากษาเพ่ิมเติม56 
 
  คดี  Manus  v.  Fullwood ( 1954 ) 71 . R.P.C.243  คดีนี้โจทกคือ   Manus  เปนผูผลิต
สินคาในตางประเทศ  สวนจําเลยคือ  Fullwood  เปนตัวแทนจําหนายสินคาโจทกในประเทศอังกฤษ  
โดยจําเลยไดกลาวอางสิทธิในเคร่ืองหมายการคานั้นวาเปนของตน  ศาลไดมีคําวินิจฉัยวา  การทําละเมิด
ของจําเลยสงผลใหโจทกไดรับสิทธิในทางการคาภายในประเทศของตนกลับคืนมาลาชาเปนเวลาหลาย
ปและโจทกยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากจําเลยได  ทางดานโจทกเรียกรองวา  การท่ีศาลไดมีคํา
พิพากษาวาจําเลยละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาของโจทกและกระทําการลวงขายนั้นไมอาจท่ีจะ
ครอบคลุมความเสียหายจากคานิยมทางการคาท่ีโจทกไดสูญเสียไปท้ังหมดจากการทําละเมิดของจําเลย
ได  และกําไรที่จําเลยไดรับจากการทําละเมิดนั้นก็ยังไมอาจถือเปนมาตรวัดถึงความเสียหายท่ีโจทก
ไดรับดวย  ในท่ีสุดศาลจึงไดมีคําส่ังใหจําเลยชําระคาเสียหายแกโจทกเปนเงิน 30,000 ปอนดสเตอลิงค 
 
  คดี Alexander  v.  Henry (1895) 12 R.P.C.360.  คดีนี้ศาลไดตัดสินวาการท่ีจําเลยไดมี
เจตนาฉอฉลโดยเลียนแบบเคร่ืองหมายการคาของโจทกในประเทศเม็กซิโก  ทําใหโจทกไดรับความ
เสียหายในคานิยมทางการคาของโจทกในประเทศเม็กซิโก  และยังเปนการทําลายอํานาจควบคุมทางการ
ตลาดของโจทกในประเทศเม็กซิโกอีกดวย  ซ่ึงสงผลใหขําเลยสามารถดําเนินธุรกิจแขงขันกับโจทกใน
ประเทศเม็กซิโกไดโดยไมจาํตองทําละเมิดใด ๆ ตอโจทกอีกตอไป  ศาลไดมีคําวินจิฉัยวาความเสียหาย
ท่ีโจทกไดรับอันเกิดจากการแขงขันทางการคาของจําเลยอันเปนการทําละเมิดนัน้ไดแกความสูญเสียทาง
ธุรกิจ ( Loss of Business )  และการขาดกําไร  ( Loss of Profit ) จากการที่โจทกถูกบังคับใหตองลด
ราคาสินคาของโจทกลงอันเนื่องจากการท่ีตองแขงขันกบัจําเลย 
 
  3.2.6.1.3  คาเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages)57 
 

                                                 
55 T.A. Blanco White and Robin Jacob.  (n.d.).  Kerly’s Law of Trade and Trade Names,  p. 327  n.p. 
56 บันเทิง สุธรรมพร.  อางแลว,  หนา  116. 
57 บันเทิง  สุธรรมพร.  อางแลว,  หนา 78. 
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ศาลอังกฤษอาจกําหนดใหโจทกไดรับชดใชได  หากขอเท็จจริงปรากฎวาจําเลยกระทํา
ละเมิดตอโจทกดวยเจตนารายอยางชัดแจง  ซ่ึงศาลอาจตัดสินใหคาเสียหายแกโจทกในจํานวนท่ีมากกวา
ความเสียหายตามความจริงท่ีโจทกควรไดรับก็ได 
  สําหรับคาใชจายใด ๆ ท่ีโจทกหรือจําเลยตองสูญเสียไปจาการดําเนินคดีละเมิดสิทธิใน
เคร่ืองหมายการคานี้  ศาลของอังกฤษมีอํานาจและดลุยพินิจท่ีจะกาํหนดใหแกบุคคลท่ีมีสิทธิไดรับ
โดยท่ัวไปฝายท่ีแพคดีมีหนาท่ีตองชําระคาใชจายในทางคดีใหแกฝายทีช่นะคดี  ดังนั้นในบางคดีจึง
เปนไปไดวาโจทกซ่ึงศาลไดปฎิเสธคํารองอาจถูกศาลส่ังชําระคาใชจายตาง  ๆ  ท่ีจําเลยไดเสียไปจากการ
ตอสูคดีได  
  

 3.2.6.2  วิธีการเยียวยาความเสียหายอ่ืน ๆ (Remedies) 
 

   นอกจากคาเสียหายในแตละประเภท  ท่ีกลาวไปแลวขางตน        กฎหมายเคร่ืองหมาย 
การคาและศาลอังกฤษยังกําหนดใหมีวิธีการเยียวยาความเสียหายกรณีท่ีการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมาย
การคาท่ีจดทะเบียนหรือการลวงขายสําหรับกรณีเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนอีกหลายวิธี
ดังตอไปนี้ 
   
   03.2.6.2.1  คําสัง่คุมครองชั่วคราว 
 
    คําส่ังคุมครองช่ัวคราวนี้ เปนสวนหนึ่งของวิธีการเยียวยาความ
เสียหายท่ีไมใชตัวเงินในกรณีท่ีการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท้ังท่ีจดทะเบียนและไมไดจด
ทะเบียน  โดยคําส่ังนี้มุงตอผลที่เกิดจากในอนาคตเปนสําคัญ  ท้ังนี้ศาลจะเปนผูออกคําส่ังดังกลาวไปยัง
คูความโดยตรงเพื่อใหการกระทําการหรืองดกระทําการอันเปนการละเมิดโดยหากฝายท่ีถูกบังคับตาม
คําส่ังไมเช่ือฟงหรือไมปฎิบัติตามคําส่ังดังกลาวแลว  ก็จะมีโทษทางกฎหมายท้ังปรับและจําคุก  รวมทั้ง
อาจถูกยึดทรัพยสินได58 
 
    คําส่ังคุมครองช่ัวคราวน้ี  ศาลมักจะออกคําส่ังในลักษณะท่ีเปนคําส่ัง
ระหวางพิจารณา (Interlocutory injunction) และในคดท่ีีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคา
หรือกรณีท่ีเกดิจากการลวงขายน้ี  สวนใหญคําส่ังช่ัวคราวท่ีออกมักจะเปนคําส่ังให “ งดเวนกระทําการ”  
สวนคําส่ังให “กระทําการ”   (Mandatory Order) นั้น  ศาลก็อาจออกใหบางในกรณโีดยจะอยูในรูปของ
คําส่ังคุมครองช่ัวคราวระหวางการพิจารณาเชนกัน  ตัวอยางของคําส่ังคุมครองช่ัวคราวเชน  คําส่ังให
                                                 
58บันเทิง  สุธรรมพร.  อางแลว,  หนา 79.  
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ให61   
 

.2.6.2.2  การสงมอบสินคาหรือวัตถุท่ีละเมิดคืน (Order Delivery Up) 

ูรอง

ี่ไมไดจดทะเบียน ในลักษณะและหลักเกณฑเดียวกันหรือกรณีเคร่ืองหมายการคาท่ีมี
ะเบียนดวย63   

                                                

3
 

  นอกจากคําส่ังคุมครองช่ัวคราวท่ีกลาวไปแลวนั้น  ยังมีวิธีการเยียวยาความเสียหายตาม
มาตรา 16 ของกฎหมายเคร่ืองหมายการคาของอังกฤษซ่ึงไดบัญญัติหลักเกณฑในเร่ืองการสงมอบสินคา
หรือวัตถุท่ีใชหรือกอใหเกิดการละเมิดท่ีอยูในความครอบครองของบุคคลผูทําละเมิดหรือบุคคลใดคืน
ใหแกเจาของเคร่ืองหมายการกคาท่ีจดทะเบียนซ่ึงเปนกรณีท่ีพบวามีการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมาย
การคาข้ึนโดยโจทกผูเสียเสียหายตองเปนผ ขอใหศาลมีคําส่ังดังกลาวภายใตหลักเกณฑและ
รายละเอียดตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติไว62 สําหรับเจาของสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจด
ทะเบียนนั้น  หลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)  ของศาลอังกฤษไดกําหนดใหสิทธิใน
เคร่ืองหมายการท
ท
 

 
59 Amanda Michaels, supra  note 1,  p.128. 
60 Ibid,  p. 131. 
61 Ibid, p. 129. 
62 บทบั ญญัติภาษาอังกฤษ; 
“16. Order for delivery up of infringing goods, material or articles 
 (1) The proprietor of a registered trade mark may apply to the court for an order for the delivery up to him, or such 
other person as the court may direct, of any infringing goods,, material or articles which a person has in his 
possession, custody or control in the course of a business…” 
63 Amanda Michaels, ibid, p.140. 
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 3.2.6.2.3  การลบลางถอดถอนสัญลักษณท่ีละเมิด (Order for Erasure) 
 

อาจกระทําไดแลว  ศาลอาจมีคําส่ังให
จัดใหมีการท ินคา  วัตถุดิบหรือวัตถุใด  ๆ ท่ีละเมิดนั้นก็ได  

างกันในหลายประการซ่ึงตางก็มี
ลดีและผลเสียแตกตางกันไป  ซ่ึงจะไดกลาวในบทตอไป 

 

   

  

 

  วิธีการเยียวยาความเสียหายอีกประการหนึ่งซ่ึงกฎหมายเคร่ืองหมายการคาและศาลของ
ประเทศอังกฤษไดบัญญัติคุมครองสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาก็คือ  กรณีตามบทบัญญัติมาตรา 15 
ซ่ึงไดแกกรณีทีหากมีการกระทําละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาเกิดข้ึน  ศาลอาจมีคําส่ังใหบุคคลผูทํา
ละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนของบุคคลอ่ืนนั้นกระทําการลบ ถอดยาย  หรือกําจัด
สัญลักษณท่ีละเมิดออกจากสินคา  วัตถุดิบหรือวัตถุใด ๆ  ท่ีละเมิดซ่ึงอยูในความครอบครองหรือการ
ควบคุมดูแลของบุคคลผูนั้น  และหากวาการดําเนินการขางตนไม

ําลายส
 

  จากท่ีไดกลาวในรายละเอียดของหลักกฎหมายวาดวยการลวงขายของไทยโดยได
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษไปแลวนั้นเห็นไดวาแมท้ังสองประเทศจะไมมี
กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดดวยการลวงขายเปนท่ีแนชัดก็ตาม  เนื่องจากอาศัยแนวของคําพิพากษา  แต
ในสวนของรายละเอียดตาง ๆ เม่ือเปรียบเทียบกันแลวจะมีความแตกต
ผ

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
 

วิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขาย 
 

 จากการศึกษาในเร่ืองของการลวงขายตาม  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา  พ.ศ. 2534  
ทําใหพบประเด็นปญหาทางดานกฎหมายอยูหลายประการท่ีเห็นควรนํามาวิเคราะห   เพื่อใหได
ขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว  อันเนื่องมาจากวาการลวงขายนั้นเกิดไดท้ัง
กรณีเคร่ืองหมายการคาท่ีไมจดทะเบียนและเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน  แตตามความมุงหมาย
ของพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาของไทยน้ัน  มุงท่ีจะคุมครองเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจด
ทะเบียนมากกวาคุมครองเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนท้ังนี้เพื่อใหเจาของเคร่ืองหมาย
การคาไดนําเครื่องหมายการคาท่ีติดอยูบนสินคาหรือบริการของตนน้ันนําไปจดทะเบียนใหถูกตอง
เพื่อใหไดรับความคุมครองทางกฎหมายอยางเต็มท่ี  กรณีดังกลาวจึงเปนเหตุใหเกิดความเหล่ือมลํ้า
ของสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนกับเครื่องหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียน  ท้ังท่ีใน
บางคร้ังเครื่องหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนก็อาจไดรับผลกระทบจากการละเมิดเคร่ืองหมาย
การคาไดไมนอยไปกวาเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
 การลวงขายเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  นั้นจะ
เห็นไดวายังไมมีความแนชัดทางดานกฎหมาย  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการลวงขายเคร่ืองหมายการคา
มีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา เพียงมาตราเดียว  คือ  มาตรา 46  ถึงแมเจาของ
เคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนจะมีสิทธิท่ีจะฟองบุคคลอื่นในการท่ีบุคคลนั้นละเมิด
เคร่ืองหมายการคาดวยการนําสินคาของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริงไปลวงขายวาเปนสินคา
ของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นก็ตาม  แตปญหาเกี่ยวกับการลวงขายก็ยังคงปรากฏใหเห็นถึง
ขอบกพรองอยูหลายกรณี  สังเกตไดจากคดีการละเมิดเกี่ยวกับการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ี
เกิดข้ึนในปจจุบัน 
 ดังนั้นเพื่อใหไดทราบถึงปญหาในแงมุมตาง ๆ ท่ีเกิดขึน้เกี่ยวกับการลวงขายเคร่ืองหมาย
การคาผูวิจัยจึงขอนําปญหาตาง ๆ วิเคราะหปญหาในทางกฎหมาย   โดยขอแยกประเดน็ในกา
วิเคราะหดังนี้
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 4.1 วิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขาย 
 
  จากการศึกษาการลวงขายท้ังของประเทศไทยและประเทศอังกฤษนั้น  จะเห็นได
วาบทบัญญัติตามกฎหมายไทยนั้นยังมีความไมชัดเจนในหลายประเด็น โดยผูวิจัยจะขอแยกปญหา
ในประเด็นตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหดังหัวขอตอไปนี้ 
 
  4.1.1   ปญหากฎหมายเก่ียวกับคํานิยามของการลวงขาย 
   
   ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาพ.ศ. 2534  ไดบัญญัติกฎหมายใน
เร่ืองของการลวงขายไวในมาตรา 46  ซ่ึงบัญญัติวา 
  “บุคคลใดจะฟองคดี  เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจด
ทะเบียน  หรือเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาวไมได 
  บทบัญญัติมาตราน้ีไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมได
จดทะเบียน  ในอันท่ีจะฟองคดีบุคคลอ่ืนซ่ึงเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของ
เคร่ืองหมายการค าน้ัน”   
   จากการศึกษาจะเห็นไดวาตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาไมได
บัญญัติคํานิยามของการลวงขายไววามีความหมายวาอยางไร  แตหากพิจารณาถึงบทบัญญัติดังกลาว
ขางตน  การลวงขายน้ันนาจะหมายถึง  การท่ีบุคคลหน่ึงเอาสินคาของตนโดยแสดงขอความใหผูอ่ืน
มีความเขาใจวาสินคาดังกลาวนั้นเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาที่แทจริง  ซ่ึงจากการที่ไดอธิบาย
กฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายไวแลวในบทท่ี  3  นั้น  ไดมีคําพิพากษาท่ีวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานไวถึง
กรณีลวงขาย 1  วาการลวงขายมิไดจํากัดเฉพาะสินคาชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเทานั้น
หากแตมีความหมายกวางครอบคลุมถึงกรณีตาง ๆ ซ่ึงจําเลยเอาสินคาของจําเลยไปลวงขายวาเปน
สินคาของผูอ่ืนซ่ึงมีความหมายไดวาไมใชเปนการลวงขายในวัตถุเทานั้น  หากแตเปนการลวงใน
ความเปนเจาของดวย 
   จากคําพิพากษาฎีกาดังกลาวจะเห็นไดวาการลวงขายนั้นเกิดไดแมแตใน
กรณีสินคาดังกลาวเปนคนละชนิดหรือคนละประเภทกัน  ทําใหทราบวาการลวงขายเกิดไดในกรณี
ใดไดบาง   แตประเด็นของความหมายของการลวงขายนั้นก็ยังไมเปนท่ีแนชัดวามีลักษณะอยางไร  
เนื่องจากวาในบางกรณีขอเท็จจริงใกลเคียงกันแตศาลวินิจฉัยแตกตางกัน  เชน  บางกรณีศาลก็

                                                 
1  คําพิพากษาฎีกา  343/2503. 
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  ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ  เม่ือไมมีคํานิยามของคําวา “ลวงขาย”  ท่ีชัดเจนแลวยอมสงผล
กระทบตอเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนซ่ึงถูกละเมิดจากการลวงขาย  ในการท่ี
ฟองรองกรณีดังกลาวข้ึน  ท้ังนี้เพราะเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนจะอาศัยในการ
ฟองรองกรณีลวงขายท่ีเกิดข้ึนนี้เปนหนทางหนึ่งในการบรรเทาและเยียวยาความเสียหายท่ีเกดิข้ึนแก
ตน  เพราะฉะนั้นหากการละเมิดท่ีเกิดข้ึนไมเขาลักษณะของการลวงขายแลว  เจาของเคร่ืองหมาย
การคาท่ีถูกละเมิดก็ไมสามารถฟองรองเรียกเอาคาสินไหมทดแทนกรณีนี้ไดแตอยางใด  ซ่ึงหากไม
สามารถเรียกคาสินไหมทดแทนในกรณีนี้ไดก็ไมมีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา พ.ศ. 2534  ท่ีใหสิทธิอ่ืนไว  สวนในกรณีเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนนั้นแมไม
เปนกรณีการละเมิดดวยการลวงขายก็ตาม  แตกฎหมายก็ยังบัญญัติรองรับสิทธิดานอ่ืน ๆ ใหเจาของ
เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนสามารถเรียกรองเอากับผูละเมิดไดกรณีเคร่ืองหมายการคาท่ีจด
ทะเบียนจึงไมมีปญหามากนัก 
 
  จากการวิเคราะหปญหาของการลวงขายน้ัน  การลวงขายจะเกิดข้ึนกับเคร่ืองหมาย
การคาดังตอไปนี้2 
 1.  เคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียน 
 2.  เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนในประเทศแตยังไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย3 
 3.  เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไวกับสินคาบางชนิดโดยมีเจาของเคร่ืองหมายการคาคน
เดียวกันถือวาชนิดท่ียังไมจดทะเบียนนั้นเปนเคร่ืองหมายการคาประเภทไมไดจดทะเบียน 
 4.  เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลาย 
 
  นอกจากการลวงขายจะเกิดกับเคร่ืองหมายการคาดังกลาวขางตนแลว  การลวงขาย
ท่ีจะทําใหเจาของเคร่ืองหมายการคาสามารถฟองรองไดตองประกอบดวย 
  ประการแรก ตองเปนกรณีท่ีสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคานั้นเปนท่ีรูจัก
แพรหลายหรือมีช่ือเสียง 

                                                 
2  โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 3 หัวขอ 3.1.1 หลักเกณฑของการกระทําอันเปนการลวงขาย. 
3  โปรดดูรายละเอียด  ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา 694/2521,  หนา  73-74. 
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  ประการท่ีสอง การลวงขายน้ันจะตองปรากฏวาผูละเมิดแสดงชัดเจนวาสินคา
นั้นเปนของผูอ่ืนไมใชของผูละเมิด4 
  ประการท่ีสาม ฟองของผูถูกละเมิดตองมีการอางวาเปนการลวงขาย 
  หากเขาลักษณะท้ังสามประการน้ีแลวจึงจะสามารถฟองรองกรณีลวงขายได 
 
  สวนในกรณีของกฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายในประเทศอังกฤษก็ไมไดใหคํา
นิยามไวเชนเดียวกัน  แตเปนการใหคําจํากัดความท่ีเกิดจากคําพิพากษาฎีกาซ่ึงเหมือนกับประเทศ
ไทยแตขอบเขตของการลวงขายของประเทศอังกฤษจะกวางและมีความหมายครอบคลุมมากกวา  
โดย ลอรด  ดิพล็อค  ( Lord  Diplock )  ผูพิพากษาไดพิเคราะหและวางแนวองคประกอบท่ีสําคัญใน
การดําเนินคดีลวงขาย  ไวดังนี้ 
  1)  ตองมีการกระทําหรือแสดงขอความเท็จ  ( Misrepresentation )   
  2)  เปนการกระทําโดยผูประกอบธุรกิจการคาในทางธุรกิจการคาของบุคคลนั้น 
  3)  เพื่อเปนการเสนอ  จําหนายแกผูบริโภคของเขาโดยตรงหรือผลท่ีสุดสินคาจะ
ตกไปถึงหรือไปสูผูบริโภคโดยการจัดจําหนายของเขา 
  4)  ลักษณะการกระทํานั้น  พึงพิจารณาไดวา  เปนการกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกธุรกิจ  หรือกูดวิลล  ของผูประกอบการคารายอ่ืนดวยความรูสึกท่ีวาส่ิงนี้เปนผลท่ี
เกิดข้ึน  หรืออาจเกิดข้ึนไดอยางมีเหตุมีผลที่เกิดข้ึนได 
  5)  การกระทําดังกลาวเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจกิจการคา
หรือกูดวิลลของผูประกอบการคาอ่ืนซ่ึงเปนผูฟองรอง  หรือผูท่ีจะทําการฟองรองดังกลาว 
  เม่ือเปรียบเทียบหลักเกณฑของการลวงขายท้ังของประเทศไทยและประเทศ
อังกฤษแลว  เห็นวา  หลักเกณฑของการลวงขายในประเทศอังกฤษนั้นคํานึงถึงความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับเจาของเคร่ืองหมายการคาเปนสําคัญ  ไมวาการลวงขายนั้นจะเปนการกระทําในลักษณะ
ใดก็ตาม  แตหากกอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจการคาของเจาของเคร่ืองหมายการคาหรือ
ผูประกอบการแลว  เจาของเคร่ืองหมายการคาหรือผูประกอบการก็สามารถฟองรองกรณีลวงขายได 
สวนในกรณีอ่ืน ๆ ก็จะมีความคลายคลึงกัน  จะแตกตางกันบางในบางกรณีเชน  การฟองรองคดลีวง
ขายน้ันคําฟองของผูถูกละเมิดจะตองมีการอางวาเปนการลวงขายจึงมีสิทธิฟองรองได 
  จากหลักเกณฑของท้ังสองประเทศนั้น  ผูวิจัยเห็นวาหลักเกณฑของการลวงขายใน
ประเทศอังกฤษมีความหมายท่ีกวางและเขาใจไดงายกวาหลักเกณฑการลวงขายของประเทศไทย

                                                 
4
   โปรดดูรายละเอียด  ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา  1422/2524,4154/2532,  หนา 75. 
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  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงเห็นควรใหมีการกําหนดคํานิยามของคําวา “ลวงขาย”   ใหชัดเจน
ยิ่งข้ึน  โดยขอเสนอคํานิยามของคําวา “ลวงขาย”  ดังนี้ 
  “ลวงขาย”  หมายความถึง  การกระทําใด  ท่ีแสดงขอความอันเปนเท็จตอผูอ่ืนโดย
การหลอกลวงใหผูอ่ืนเขาใจวาสินคาหรือบริการท่ีตนเสนอหรือจําหนายนั้นเปนสินคาหรือบริการ
ของผูอ่ืน  ซ่ึงอาจกอหรือนาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบการหรือเจาของเคร่ืองหมาย
การคาท่ีแทจริง ท้ังนี้ไมวาจะเปนการกระทําท่ีสุจริตหรือไมก็ตาม” 
 
 4.1.2   ปญหากฎหมายเก่ียวกับเจตนาของผูลวงขาย 
 
  การกระทําท่ีถือเปนการลวงขายนั้น  หากพิจารณาถึงแนวคําพิพากษาฎีกาของไทย
แลวและเมื่อพิเคราะหถึงบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา 46  วรรคสอง  แลวนั้น  จะเห็นไดวา  
ถอยคําของตัวบทกฎหมายดูเหมือนวาเจตนาในการกระทําของจําเลยถือเปนสาระสําคัญท่ีจะทําให
การกระทําของจําเลยเปนลวงขาย  กลาวคือ จําเลยตองทราบดีอยูกอนแลววามีผูใชเคร่ืองหมาย
การคานั้นหรือเคร่ืองหมายการคานั้นเปนของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง  แตจําเลยก็ยังทํา
การละเมิดเคร่ืองหมายการคาดังกลาว 
  การกระทําโดยเจตนา  หมายถึง  การกระทําท่ีผูกระทํากระทําไปโดยรูสํานึกในการ
กระทํานั้น ซ่ึงหลักดังกลาวถือเปนหลีกพ้ืนฐานของกฎหมายไทย  โดยเฉพาะในการกระทําความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา   กฎหมายถือวาผูกระทําจะมีความผิดไดจะตองมีเจตนาเปน
องคประกอบในการกระความผิดนั้น ๆ ซ่ึงหลักการดังกลาว  ก็อาจจะปฏิเสธไมไดวา  การกระทํา
ความผิดใด ๆ จะตองมีเร่ืองของเจตนาเปนองคประกอบหลักอยูเสมอ  และจากหลักดังกลาวก็สงผล
ใหคําพิพากษาฎีกาท่ีเกี่ยวกับการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีไดวินิจฉัยคดีในแตละเร่ืองนั้น  ศาลจะ
ดูเจตนาของผูกระทําความผิดเปนสําคัญวาการลวงขายเคร่ืองหมายการคาของผูละเมิดนั้นเกิดจาก
เจตนาของผูละเมิดหรือไม  หากผูละเมิดกระทําไปโดยไมมีเจตนาท่ีจะกระทําความผิด  หรือไมรูวา
ส่ิงท่ีตนทํานั้นเปนการกระทําความผิด  ก็ไมถือวาเปนการกระทําละเมิดดวยการลวงขาย  โดย
กฎหมายจะไมคํานึงถึงวาเจาของเคร่ืองหมายการคาหรือผูประกอบการจะไดรับความเสียหาย
หรือไม  ซ่ึงหากพิเคราะหแลวดูประหนึ่งวากฎหมายใหความสําคัญแกผูกระทําความผิดมากกวา
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกเจาของเคร่ืองหมายการคาหรือผูประกอบการ 
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  สวนในกรณีของประเทศอังกฤษนั้น  แมวาคดีสวนใหญเปนกรณีท่ีจําเลยมีเจตนา
ใชช่ือเคร่ืองหมายการคาหรือรูปแบบของสินคาของโจทกเพ่ือแยงสวนแบงของยอดจําหนายสินคา
ของโจทกซ่ึงถือเปนการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรมก็ตาม  แตการกระทําอันเปนการลวงขาย
นั้นก็ไมจําเปนท่ีจําเลยจะตองกระทําโดยมีเจตนาฉอฉล ( fraudulent motive )  เสมอไป  เพียงแตการ
กระทําดังกลาวของจําเลยนั้นไดกอใหเกิดการสับสนหรือหลงผิดหรือสับสนในแหลงท่ีมาของ
สินคาหรือบริการแกผูซ้ือหรือผูบริโภคและยังเกิดความเสียหายแกช่ือเสียงทางการคาของโจทกแลว  
ก็ถือเปนการละเมิดดวยการลวงขายแลว  ดังนั้นหากเกิดความเสียหายข้ึน  แมผูลวงขายจะไดกระทํา
ไปโดยสุจริต (innocent)   กลาวคือไมทราบวาการกระทําของตนเปนความผิดหรือเปนการลวงขาย
เคร่ืองหมายการคาหรือบริการของผูอ่ืน    ก็ถือวาเปนการลวงขายแลว  ผลก็คือผูละเมิดยอมถูกส่ัง
หามการกระทําดังกลาวท่ีอาจกอใหเกิดการสับสนหลงผิดในความเปนเจาของเคร่ืองหมายการคานัน้ 
  เม่ือเปรียบเทียบถึงหลักเกณฑการลวงขายในประเด็นเร่ืองเจตนาแลวผูวิจัยเห็นวา  
การละเมิดในกรณีท่ีจะเปนความผิดฐานลวงขายนั้น  จะตองมีเจตนาเปนองคประกอบสําคัญในการ
กระทําความผิด  แตเจตนาน้ันไมจําตองถึงขนาดฉอฉล  และการกระทํานั้นจะตองกอใหเกิดความ
เสียหายแกเจาของเคร่ืองหมายการคาหรือผูประกอบการดวยเชนกัน  ดังนั้น  ผูวิจัยเห็นวา  การที่การ
กระทําใดจะเปนการลวงขายนั้นจะตองประกอบดวย 
 1. การกระทําโดยเจตนา  และ 
 2. กอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 
 
 4.1.3   ปญหากฎหมายเก่ียวกับการใหความคุมครองกรณีลวงขาย 
  
  ตามคํานิยามของ “เคร่ืองหมายการคา”   แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา 
พ.ศ. 2534 ในมาตรา 4 ไดบัญญัติวา  
  “ เคร่ืองหมายการคา  หมายความวา  เคร่ืองหมายท่ีใชหรือใชเปนท่ีหมายหรือ
เกี่ยวของกับสินคา  เพื่อแสดงวาสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นแตกตาง
กับสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืน” 
  จากความหมายของเคร่ืองหมายการคาดังกลาวจะเห็นไดวา   การลวงขาย
เคร่ืองหมายการคาตามกฎหมายไทยน้ัน  จะคุมครองเฉพาะกรณีการลวงขายส่ิงใด ๆ ซ่ึงส่ิงนั้น
จะตองปรากฏอยูในคําจํากัดความของเคร่ืองหมายการคาเทานั้น  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการลวงขาย
ท่ีเกิดเปนคดีความในประเทศไทยนั้นมักจะเปนการลวงขายเคร่ืองหมายการคาเสียเปนสวนใหญ  
ดังนั้นหากการลวงขายน้ันไดเกิดข้ึนจริงแตส่ิงท่ีผูละเมิดทําการลวงนั้นไมไดอยูในขอบเขตตามคํา
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  สวนในกรณีขอบเขตการใหความคุมครองกรณีลวงขายของประเทศอังกฤษนั้น  
การใหความคุมครองมีขอบเขตท่ีกวางขวางและมีขอบเขตท่ีใหความคุมครองที่กวางขวางแก
ประเทศไทยเปนอยางมาก  กลาวคือ  ไมวาจะเปนเร่ืองของช่ือทางการคา  เคร่ืองหมายการคาท่ีไมได
จดทะเบียน  การโฆษณา  การดําเนินกิจการ  หรือแมแตรูปทรงหรือบรรจุภัณฑส่ิงเหลานี้ยอมไดรับ
ความคุมครองเชนเดียวกับเคร่ืองหมายการคาท่ัวไปหากส่ิงนั้นมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเอง  
ประกอบกับผูเปนเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นไดรับช่ือเสียงเกียรติคุณจากเคร่ืองหมายการคาจน
เปนที่แพรหลายในหมูสาธารณชนมานานแลว5 
  จากการพิจารณาและเปรียบเทียบขอบเขตการใหความคุมครองการลวงขายท้ังของ
ประเทศไทยและประเทศอังกฤษแลว  จะเห็นไดวาประเทศอังกฤษมีขอบเขตการใหความคุมครองท่ี
กวางขวางกวาประเทศไทยคอนขางมาก  ซ่ึงผูวิจัยก็เห็นดวยกับแนวทางการใหความคุมครองของ
ประเทศอังกฤษ  เนื่องจากวาในปจจุบันนี้มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีอยูอยางไมจํากัด  ทําให
เกิดปญหาการละเมิดเคร่ืองหมายการคามากข้ึน  และการลวงขายในรูปแบบตาง ๆ ก็มีปรากฏให
เห็นมากข้ึนเพราะการแขงขันทางการตลาดสูงผูประกอบการแตละรายยอมท่ีจะทําทุกวิธีเพื่อให
ธุรกิจของตนสามารถดํารงอยูตอไปไดซ่ึงในบางคร้ังอาจมีการลอกเลียนแบบซ่ึงกันและกันโดย
ไมไดตั้งใจแตบนความไมตั้งใจนั้นก็อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนได  
  ดังนั้นหากจํากัดขอบเขตการใหความคุมครองกรณีลวงขายไวเฉพาะส่ิงท่ีอยูใน
ความหมายของเคร่ืองหมายการคา  ผูประกอบการหรือเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริงอาจไมได
รับความคุมครองมากเทาท่ีควรหากเกิดการลวงขายข้ึน  อีกท้ังยังไมสามารถเยียวยาความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ  ซ่ึงเร่ืองนี้ถือเปนชองวางของกฎหมายท่ีทําใหผูละเมิดมี
โอกาสท่ีจะกระทําการละเมิดดวยการลวงขายมากข้ึนโดยไมเกรงกลัวตอความผิดท่ีบัญญัติไวใน
กฎหมายแตอยางใด 
                                                 
5 โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 3 หัวขอ 3.2.4   ขอบเขตการใหความคุมครองกรณีลวงขาย. 
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4.2 วิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการเรียกคาเสียหาย 
 
 ปญหาเร่ืองการเรียกคาเสียหายในคดีละเมิดเคร่ืองหมายการคา  จากการศึกษาพบวา  
กฎหมายใหนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาปรับใชกรณีเรียกคาเสียหาย  รวมถึงคาใชจาย
ดวย  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา  บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นไมอาจจะนํามาใชบังคับ
ไดอยางเหมาะสม ทําใหประเด็นในการเรียกคาเสียหายและคาใชจายยังเปนปญหาอยูจึงเห็นควร
นํามาวิเคราะห  โดยผูวิจัยจะขอวิเคราะหประเด็นดังกลาวคือ  
 
  4.2.1  ปญหากฎหมายเก่ียวกับคาเสียหาย6 
 
         การเรียกคาเสียหายในคดีละเมิดเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนนั้นโดย
หลักแลวไมสามารถเรียกไดเนื่องจากผูท่ีไมไดนําเคร่ืองหมายการคาไปจดทะเบียนจะฟองคดีเพื่อ
ปองกันการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาของตนไมไดและไมสามารถเรียกคาสินไหมทดแทน
ได  ยกเวนกรณีท่ีเปนการลวงขายเครื่องหมายการคา  กลาวคือ  แมเคร่ืองหมายการคานั้นจะไมได
จดทะเบียนก็ตามก็สามารถฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนได  แตการเรียกคาสินไหมทดแทนกรณี
นี้ พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  ไมไดบัญญัติกฎหมายไวโดยตรงวามีหลักเกณฑ
ในการเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนอยางใดหากเกิดการลวงขายเคร่ืองหมายการคานั้นข้ึน  
ซ่ึงตามแนวคําวินิจฉัยคดีของศาลในประเทศไทยน้ันก็จะเปนการใชหลักแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวยเร่ืองละเมิดรวมถึงเร่ืองคาสินไหมทดแทนดวย  ซ่ึงมาตรา 438  บัญญัติวา 
  “คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น  ใหศาลวินิจฉัยตามควรแก
พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 
  อนึ่งคาสินไหมทดแทนน้ัน  ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะ
ละเมิด  หรือใชราคาทรัพยสินนั้น รวมท้ังคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพ่ือความเสียหายอยางใด 
ๆ อันไดกอข้ึนนั้นดวย” 
  เม่ือพิจารณาถึงบทบัญญัติดังกลาวขางตนแลวอาจจําแนกคาสินไหมทดแทนไดใน
กรณีตอไปนี้ 
  1.) การคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะละเมิด 
  2.) การใชราคาทรัพยสิน 

                                                 
6 โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 3 หัวขอ 3.2.6   คาเสียหายในคดีละเมิดเครื่องหมายการคา. 
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  3.) คาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพ่ือความเสียหายอยางใด ๆ อันไดกอข้ึน
นั้น 
  ท้ังนี้คาสินไหมทดแทนดังกลาวโจทกหรือผูประกอบการสามารเรียกไดในกรณีท่ี
เกิดเปนคดีการละเมิดเครื่องหมายการคาดวยการลวงขายได  แตศาลจะเปนผูวินิจฉัยวาโจทกควร
ไดรับคาสินไหมทดแทนเพียงใด  โดยคํานึงถึงพฤติการณท่ีเกิดข้ึนในคดีและความรายแรงแหงการ
ละเมิด  แตเมื่อวิเคราะหถึงประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว  ตามความหมายของคําวา “คาสินไหม
ทดแทน”   แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   มาตรา   438  นี้  ไมอาจครอบคลุมถึงความ
เสียหายท่ีผูประกอบการไดรับอยางเพียงพอ  เพราะคาสินไหมทดแทนดังกลาวยังมีความหมายที่
แคบเกินกวาท่ีจะเยียวยาใหแกผูประกอบการได  ซ่ึงหากโจทกไมสามารถนําสืบใหศาลเห็นไดวา  มี
ความเสียหายเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด  ศาลก็อาจกําหนดคาสินไหมทดแทนใหแกฝายโจทกไดไม
ถูกตองกับความเปนจริงท่ีผูเสียหายไดรับจากการลวงขาย 
  ผูวิจัยจึงขอเสนอใหมีการบัญญัติเร่ืองคาเสียหายไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคาเปนการเฉพาะโดยใหโจทกสามารถเรียกคาเสียหายเพิ่มเติมได โดยการกําหนดคํานิยามคําวา 
“คาเสียหาย”ไวในกฎหมายเคร่ืองหมายการคา   ซ่ึงในความหมายของคําวา”คาเสียหาย”นี้ 
โดยทั่วไป  คือ คาเสียหายที่โจทกไดรับจริงอันมีผลกระทบมาจากการลวงขายของจําเลย  หาก
พิจารณาถึงความหมายของคาเสียหายจะเห็นไดวามีขอบเขตท่ีกวางกวาคําวา “คาสินไหมทดแทน”  
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เพราะคาเสียหายไดแกเงินจํานวนใด ๆ ท่ีโจทกตองเสียไป  
เชน  ความสูญเสียทางการตลาด,  ความสูญเสียทางดานช่ือเสียงหรือคานิยม  หรือคาเสียหายใด ๆ ท่ี
โจทกตองรับภาระ  ซ่ึงกรณีดังกลาวโจทกก็ยังคงมีหนาท่ีพิสูจนใหศาลเห็นถึงคาเสียหายตาง ๆท่ี
เกิดข้ึน  แมวาการคิดคาเสียหายนั้นจะเปนตัวเลขท่ีไมแนนอนและเปนการยากกวาการคิดคาเสียหาย
ในกรณีปกติก็ตาม  เชน  การคิดคาเสียหายจากการเส่ือมเสียช่ือเสียงในคานิยมทางการคาของโจทก
ซ่ึงไมสามารถคิดคํานวณไดเปนตัวเลขที่แนชัด ส่ิงนี้อาจเปนการยากสําหรับโจทกในการพิสูจนให
ศาลเห็นได หรือคาเสียหายจากการที่โจทกตองลงทุนในกิจการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินคา  หรือ
คาเสียหายท่ีโจทกพึงไดรับเชน คาใชสิทธิ (Royalty)  กรณีตาง ๆ เหลานี้โจทกตองสืบใหศาลเห็นถึง
คาเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนโดยตองต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง  ท่ีกลาวมาในเรื่องของ
คาเสียหายขางตนนั้นเปนกรณีท่ีกฎหมายในประเทศอังกฤษไดใชอยู  ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพในการ
บังคับใชดีกวากฎหมายของไทยท่ีใชหลักตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพราะเปนการ
คุมครองสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาไดอยางแทจริง 
  สวนในเร่ืองการคิดเงินกําไรนั้น  แมในประเทศอังกฤษจะมีการแยกไวตางหากก็
ตาม  แตผูวิจัยเห็นวาเงินกําไรดังกลาวท่ีโจทกควรไดรับหากมีการลวงขายน้ัน  นาจะถือไดวาเปน
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  เหตุท่ีผูวิจัยวิเคราะหวาควรมีการกําหนดคาเสียหายออกมาตางหากจากประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 438 ท่ีใชอยูนั้น  ก็เพราะวา  โจทกในคดีละเมิดเคร่ืองหมายการคา
โดยสวนใหญนั้นเปนผูประกอบการท่ีดําเนินกิจการมานาน  ใชเงินลงทุนสูงในการผลิตสินคาหรือ
บริการออกสูผูบริโภค  อีกท้ังผูประกอบการเหลานี้มีสวนชวยใหเศรษฐกิจในประเทศเจริญเติบโต
มากข้ึน  ดังนั้นหากผูประกอบการหรือโจทกไดรับความเสียหายจากการลวงขายเคร่ืองหมายการคา
อันเปนการกระทําท่ีไมสุจริต  ก็ควรไดรับการเอาใจใสจากภาครัฐเพื่อใหผูประกอบการไดรับการ
เยียวยาดวยการที่สามารถเรียกคาเสียหายไดอยางเต็มท่ีมากกวาคดีละเมิดโดยท่ัวไป  ท้ังนี้ ผูวิจัย ขอ
เสนอความหมายของคําวา “คาเสียหาย” ดังตอไปนี้ 
  “คาเสียหาย หมายความรวมถึง  จํานวนเงินใดๆท่ีโจทกไดรับความเสียหายในกรณี
อันเกิดจากการละเมิดเคร่ืองหมายการคาหรือการลวงขาย  รวมท้ังผลกําไรที่โจทกควรจะไดรับจาก
การดําเนินกิจการดังกลาวดวย” 
 
  4.2.2  ปญหากฎหมายเก่ียวกับคาใชจาย 
 
   ในกรณีคาใชจายนี้  ผูวิจัยเห็นวาควรเปนกรณีคาใชจายในการบังคับตาม
สิทธิท่ีโจทกมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย  ในอันท่ีจะเปนการปองกันสิทธิหรือยับยั้งการกระทํา
ละเมิดเคร่ืองหมายการคาหรือการลวงขายเคร่ืองหายการคาของโจทกหรือผูประกอบการ  เชน 
คาจางนําสืบวามีผูใดทําการลวงขายเครื่องหมายการคาท่ีใดและผูลวงขายคือใคร  คารางวัลนําจับ  
คาใชจายตาง ๆ ในการตอสูคดีท่ีโจทกตองสูญเสียไป  รวมท้ังคาใชจายในการสืบหาพยานหลักฐาน
เพื่อดําเนินคดีแกจําเลย  โจทกก็มีสิทธิเรียกรองเอากับผูลวงขายหรือจําเลยได  ท้ังนี้คาใชจายท่ี
เกิดข้ึนควรเปนคาใชจายท่ีสมเหตุสมผลพอ  และมีเหตุอันสมควรตามความรายแรงของการละเมิด   
   ผูวิจัยจึงเห็นควรใหมีการบัญญัติคํานิยามของคําวา “คาใชจาย”  ข้ึน  โดย
ผูวิจัยขอเสนอคํานิยามดังนี้   
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  “คาใชจาย  หมายความรวมถึง  เงินจํานวนใด ๆ ท่ีคูความฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกรอง
ไดจากคูความอีกฝายหนึ่งในกรณีท่ีตองสูญเสียคาใชจายไปในการดําเนินคดีตามสิทธิท่ีมีอยูตาม
กฎหมาย” 
  นอกจากท่ีโจทกจะสามารถเรียกรองคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรวมถึงคาใชจายใน
การบังคับตามสิทธิของโจทกแลว   ผูวิจัยเห็นวาควรมีการวางกฎเกณฑในเร่ืองของการเยียวยาโดย
วิธีอ่ืน ๆ ดวย  โดยผูวิจัยเห็นวาวิธีการเยียวความเสียหายอ่ืน ๆ นั้น  ตามหลักกฎหมายของประเทศ
อังกฤษน้ันไดมีการกําหนดวิธีการเยียวความเสียหายอ่ืน ๆดวย  อาจเปนการออกคําส่ังคุมครอง
ช่ัวคราวโดยศาลจะเปนผูออกคําส่ังดังกลาวไปยังคูความโดยตรง  โดยจะออกในรูปของกรณีการ
คุมครองช่ัวคราวระหวางการพิจารณา  เชน  คําส่ังใหจําเลยเปดเผยรายช่ือลูกคาของจําเลย  หรือ
คําส่ังใหจําเลยแกไขเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทหรือช่ือทางการคาท่ีเปนการลวงขายเครื่องหมายการคา
ของโจทกอยู  หรือสงมอบสินคาหรือวัตถุท่ีละเมิดใหอยูในอํานาจของศาล  ซ่ึงคําส่ังคุมครอง
ดังกลาวนี้  มีหลักเกณฑวาเม่ือเกิดการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการคาหรือเกิดจากการกระทําอัน
เปนการลวงขายโดยเฉพาะในกรณีเรงดวนหรือฉุกเฉิน  โดยโจทกอาจยื่นคํารองเพ่ือใหศาลพิจารณา
และมีคําส่ังใหจําเลยยุติการละเมิด 
  เหตุท่ีผูวิจัยเห็นควรใหนําวิธีการเยียวความเสียหายอ่ืน ๆ ของประเทศอังกฤษมา
ปรับใชในกรณีท่ีเกิดการลวงขายข้ึนแกผูประกอบการหรือเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น  
เนื่องจากวา  จะไดเปนการเยียวยาความเสียหายไดในกรณีเบ้ืองตนกอนท่ีการดําเนินคดีจะเสร็จส้ิน  
เนื่องจากวาในขณะท่ีโจทกกําลังดําเนินคดีกับจําเลยอยูนั้นหากไมมีการเยียวยาความเสียหายบางไม
วาในกรณีใด ๆ  ก็อาจกอใหเกิดความเสียหายในดานตาง ๆ ของโจทกมากมาย เพราะการดําเนินคดี
ของโจทกนั้นก็ไมไดเปนท่ีทราบโดยท่ัวกันของผูบริโภคหรือประชาชน หากจําเลยยังไมยุติการ
ละเมิดดังกลาว  การลวงขายของจําเลยก็ยังคงมีอยูตราบเทาท่ีการวินิจฉัยคดีจะเสร็จส้ิน  ทําใหโจทก
ตองไดรับความเสียหาย  ซ่ึงอาจสงผลกระทบใหการคิดคาเสียหายของโจทกท่ีเกิดข้ึนไมสามารถ
คํานวณคาเสียหายไดเปนจํานวนท่ีแนนอน  เพราะระหวางการดําเนินคดีนั้นจําเลยก็ยังกระทําการ
ลวงขายอยูตลอดเวลา 
  จากการวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการเรียกคาเสียหายมาแลวขางตนนั้น  
ผูวิจัยเห็นวาควรมีการวางบทบัญญัติใหสิทธิแกผูประกอบการหรือโจทกเรียกคาเสียหายและ
คาใชจายอ่ืนใดไดหากเกิดการลวงขายข้ึน เพื่อสามารถปกปองและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก
ผูประกอบการจากผูละเมิดได  เนื่องจากวา หากยังนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 438  มาปรับใชในการกําหนดคาสินไหมทดแทนใหแกโจทกนั้นโจทกอาจไมไดรับ
การเยียวอยางมีประสิทธิภาพและไมสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได 
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  ผูวิจัยขอเสนอบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับสิทธิในการเรียกคาเสียหายของผูประกอบการ
เพิ่มเติมในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา ฯ ดังนี้ 
 “มาตรา (   )...บุคคลใดกระทําการลวงละเมิดสิทธิหรือไดทําการลวงขายเคร่ืองหมายการคา
ของเจาของเคร่ืองหมายการคาใด   ใหเจาของสิทธิในเคร่ืองหมายการคานั้นมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายและคาใชจายอ่ืนใดท่ีตนตองเสียไปเพราะการกระทําดังกลาวโดยมีสิทธิเรียกไดตามสิทธิ
ของตนท่ีมีอยูรวมท้ังมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังอยางใดเพื่อคุมครองสิทธิของตนไดใน
ระหวางพิจารณา ” 
 

 4.3 วิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษ 
 
  การลวงขายเคร่ืองหมายการคาของผูประกอบการนั้น  สวนใหญศาลจะพิจารณาถึง
การกระทําความผิดของผูลวงขายวาผูลวงขายไดทําการใดเพ่ือแสดงใหผูบริโภคสับสนหลงผิดใน
ความเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาหรือไม  เม่ือลักษณะของการกระทําความผิดดังกลาวถือไดวา
เปนการลวงขายแลว  ศาลก็จะใชดุลพินิจกําหนดคาสินไหมทดแทนใหแกเจาของเคร่ืองหมายการคา
หรือผูประกอบการท่ีถูกละเมิด  ในสวนเรื่องของคาสินไหมทดแทนนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหไปแลวใน
หัวขอท่ีผานมา  ปญหาตอไปท่ีควรนํามาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาคือ เร่ืองของ
การกําหนดบทลงโทษ  ซ่ึงจากบทบัญญัติมาตรา 46  แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 
2534  ซ่ึงบัญญัติวา  “บทบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมได
จดทะเบียน  ในอันท่ีจะฟองคดีบุคคลอ่ืนซ่ึงเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของ
เคร่ืองหมายการคานั้น”  เห็นไดวา  บทบัญญัติดังกลาวใหสิทธิแกเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ี
แทจริงสามารถฟองรองคดีไดตามกฎหมาย  แตท้ังนี้การเรียกคาสินไหมทดแทนกลับไปใชหลักของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  สวนเร่ืองการกําหนดบทลงโทษกรณีลวงขายก็นําประมวล
กฎหมายอาญามาปรับใช7  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้  ผูวิจัยเห็นวาเปนเพราะกฎหมายตองการคุมครอง
สิทธิเฉพาะเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลวเทานั้น  หากบุคคลใดหรือผูประกอบการรายใด
ตองการไดรับสิทธิทางกฎหมายอยางเต็มท่ีก็ควรจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้นใหถูกตองตาม
กฎหมาย  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  ไดกําหนด
บทลงโทษไวในมาตรา 108,  109,  110  เกี่ยวเนื่องกันกลาวคือ  บุคคลใดปลอมเคร่ืองหมายการคา 
เคร่ืองหมายบริการ  เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายรวมของบุคคลอื่นท่ีไดจดทะเบียนแลวใน

                                                 
7 โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 3 หัวขอ 3.1.4.2  หลักเกณฑตามประมวลกฎหมายอาญา 
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  จากบทบัญญัติดังกลาวขางตนผูวิจัยเห็นวา เปนกรณีการปลอมหรือเลียน
เคร่ืองหมายการคาตาง ๆ ซ่ึงเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นจะใชสิทธิไดตอเม่ือ นําเคร่ืองหมาย
การคาของตนไปจดทะเบียนแลวเทานั้น  ตราบใดท่ียังไมไดจดทะเบียน ก็ไมอาจไดรับความ
คุมครองตามบทบัญญัติดังกลาว  ดังนั้นในกรณีการลวงขายเคร่ืองหมายการคาหากเกิดกับกรณี
เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนก็คงไมมีปญหามากนัก  เนื่องจากหากมีการฟองรองแลวแตศาลเห็น
วาไมใชกรณีลวงขาย  ก็ยังสามารถฟองรองตามบทบัญญัติดังกลาวขางตนได  เนื่องจากเปน
เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนแลว  แตหากการลวงขายเกิดข้ึนกับกรณีเคร่ืองหมายการคาท่ีไมได
จดทะเบียน  เม่ือไมเขาลักษณะของการลวงขายตามมาตรา 46 วรรคสองแลว  ผูประกอบการก็ไม
สามารถฟองรองตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาฯ ตามบทบัญญัติ มาตรา 108, 108, 110  ได  
เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวไมไดบัญญัติรองรับสิทธิของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนไว  
จะมีก็แตสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา  ซ่ึงกฎหมายกําหนดไวใน มาตรา 272(1)  และมาตรา 275  
เหตุท่ีใชสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาก็เพราะวา  บทบัญญัติดังกลาวไมไดระบุอยางชัดเจนวา
คุมครองเฉพาะเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียน  ดังนั้น  เคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียน
จึงไดรับความคุมครองตามประมวลกฎหมายอาญา  แตหากพิจารณาถึงบทลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 272(1)  ท่ีบัญญัติวา   “ผูใดเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ   หรือขอความใด ๆ   ใน
การประกอบการคาของผูอ่ืนมาใช  หรือทําใหปรากฏท่ีสินคา  หรือส่ิงอ่ืนทํานองเดียวกัน เพื่อให
ประชาชนหลงเช่ือวาเปนสินคาหรือการคาของผูอ่ืนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ”  สวนมาตรา 275  เปนกรณีการละเมิดในข้ันทุติยภูมิ
กลาวคือผูใดนําเขามาในราชอาณาจักร จําหนาย หรือเสนอจําหนายซ่ึงสินคาอันเปนสินคาท่ีมีช่ือ รูป 
รอยประดิษฐ หรือขอความใด  ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 272(1) ตองระวางโทษเชนเดียวกับความผิด
มาตรา 272  
  เม่ือเปรียบเทียบหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา ฯ และ
ประมวลกฎหมายอาญาแลว  ผูวิจัยเห็นวา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272(1) นั้น แมจะให
ความคุมครองสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนแลวก็ตาม  แตการลวงขาย
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  จากความแตกตางของกฎหมายท้ังสองฉบับ  ผูวิจัยยังไมเห็นพองดวยท่ีใหนํา
ประมวลกฎหมายอาญามาปรับใชกับคดีลวงขายดวยเหตุผลท่ีกลาวไปแลว  เพราะโจทกอาจไมได
รับการเยียวยาความเสียหายอยางเพียงพอ  โดยผูวิจัยเห็นวาเม่ือพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาฯ 
มีการกําหนดใหเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนนั้นสามารถฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนกรณีลวงขายได  ก็ควรจะกําหนดบทลงโทษไวในพระราชบัญญัติดังกลาวดวย  เพื่อใหมี
บทบัญญัติกฎหมายรองรับไวอยางชัดเจน  ท้ังในเร่ืองโทษจําคุกและโทษปรับ  เหตุผลท่ีผูวิจัยเห็นวา
ควรมีการกําหนดโทษน้ันก็เพราะวา  ไมวาจะเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนหรือไมจด
ทะเบียนก็อาจถูกละเมิดดวยการลวงขายได  แลวเหตุใดจึงไมกําหนดโทษใหชัดเจนเหมือนเชนกรณี
เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน   อีกเหตุผลหน่ึงก็คือ  บางคร้ังผูประกอบการตางชาติไดจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาไวในประเทศของตนแตไมไดจดทะเบียนนั้นในประเทศไทย  ดวยเหตุผลบาง
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  ผูวิจัยเห็นวาควรมีการปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายดังกลาวใหมีความเปน
เสถียรภาพมากข้ึน  โดยผูวิจัยขอเสนอบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ิมเติมไวในพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคาฯ  เพื่อจะไดใชบทบัญญัติดังกลาวฟองรองเอากับจําเลยและไมตองนําประมวล
กฎหมายอาญามาปรับใชอีกตอไป  โดยขอเสนอกฎหมายดังนี้ 
  มาตรา 109/1 “  บุคคลใดเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาหรือบริการของ
เจาของเคร่ืองหมายการคานั้น  ผูนั้นกระทําความผิดฐานลวงขาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
  และในสวนของมาตรา 110  ก็เพิ่มอนุมาตรา (3)  เขาไปเพื่อใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติในมาตรา 109/1  ดังนี้ 
  มาตรา 110  บุคคลใด..... 
  (3)  นําเขามาในราชอาณาจักร  จําหนาย  เสนอจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนาย  
ใหบริการ  หรือเสนอใหบริการซ่ึงสินคาหรือบริการท่ีเกิดจากการลวงขายตามมาตรา 109/1 
  ตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในมาตรานั้นๆ 
  จากบทบัญญัติท่ีผูวิจัยเสนอมาขางตนนั้น  ผูวิจัยเห็นวาบทบัญญัตินี้จะสามารถ
ปองกันการกระทําอันเกิดจากการลวงขายได  โดยโจทกหรือผูประกอบการมีความเช่ือม่ันท่ีจะ
ดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดไดเพราะมีบทบัญญัติกฎหมายรองรับสิทธิเอาไว  และอาจทําใหการ
ลวงขายลดลงได  และเหตุผลท่ีผูวิจัยไดเสนอบทลงโทษเปนโทษปรับเปนเงินจํานวนหน่ึงแสนบาท
นั้น  ก็เพราะวา  เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีถูกละเมิดดวยการลวงขายสวนใหญเปนประเภทไมได
จดทะเบียน เพราะฉะนั้นเม่ือไมดําเนินการใหถูกตองดวยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของตน
แลว   สิทธิท่ีควรได รับก็ควรนอยกวากรณี เค ร่ืองหมายการคา ท่ีจดทะเบียน   ดังนั้นหาก
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  สวนในกรณีของกฎหมาย เกี่ ยวกับการ คุมครอง ผูบ ริโภคนั้น   ซ่ึ งก็ คือ 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522   โดยกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะคุมครอง
ผูบริโภค ซ่ึงเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ  เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอสินคา
และบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากข้ึนผูประกอบธุรกิจการคาและผูท่ีประกอบ
ธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคา
และบริการ ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะผูบริโภคไมอยู
ในฐานะท่ีทราบภาวะตลาด และความจริงท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาและบริการตางๆ ได
อยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภค
โดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็ตาม แตการที่ผูบริโภคแตละรายจะ
ไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณาเม่ือมีการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคา และผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะ
ท่ีจะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการ
กระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที สมควรมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคเปนการท่ัวไป โดยกําหนดหนาท่ีของผูประกอบธุรกิจการคาและผูประกอบธุรกิจโฆษณา
ตอผูบริโภค เพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐท่ี
เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความ
คุมครองผูบริโภค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน8  จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวา  
กฎหมายมุงประสงคท่ีจะคุมครองผูบริโภคอยางชัดเจน  โดยการกําหนดหนาท่ีของผูประกอบการ
และองคกรของรัฐมีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภค  จากท่ี
ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติตาง ๆ ในกฎหมายคุมครองผูบริโภคนี้เห็นวามีบทกฎหมายอยู 2 
มาตรา ท่ีผูวิจัยเห็นควรนํามาวิเคราะหเพราะบทบัญญัติดังกลาวมีความคลายคลึงกับกรณีลวงขาย
เคร่ืองหมายการคา ซ่ึงก็คือ มาตรา 22 (1) และ (2)  ซ่ึงบัญญัติวา 
  “การโฆษณาจะตองไมใชขอความท่ีเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือใช
ขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม  ท้ังนี้  ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปน
ขอความท่ีเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ  ตลอดจนการสง
มอบ  การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ 

                                                 
8 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522. 
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  ขอความดังตอไปนี้  ถือวาเปนขอความท่ีเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปน
ขอความท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 
  (1)  ขอความท่ีเปนเท็จเกินความจริง 
  (2)  ขอความท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการ” 
  บทบัญญัติดังกลาวขางตน  ผูวิจัยเห็นวาเปรียบเทียบไดกับกรณีลวงขายซ่ึงผูละเมิด
หรือแมแตผูประกอบการเองจะตองไมทําการโฆษณาโดยขอความที่ไมเปนธรรมหรือแสดง
ขอความอันเปนเท็จตอสังคม  ซ่ึงอาจทําใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย เพราะความสับสนหลงผิด
ได  ซ่ึงการกระทําดังกลาวอาจเกิดจากเจาของเคร่ืองหมายการคาหรือผูลวงขายก็ได  แตไมวากรณจีะ
เปนประการใด  หากเกิดกรณีดังกลาวข้ึน ผูบริโภคก็มีสิทธิดําเนินคดีเอากับผูกระทําความผิดได  
โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ ดังกลาวไดมีบทบัญญัติรองรับสิทธิดังกลาวใหแกผูบริโภค
ไวคือ  มาตรา 47 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 
บัญญัติวา 
  “ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพคุณภาพ ปริมาณ 
หรือสาระสําคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืน โฆษณา
หรือใชฉลากท่ีมีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความท่ีรูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซํ้าอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
  จากบทบัญญัติดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวา บทลงโทษนี้มีความเหมาะสมแลว ท้ัง
ในกรณีโทษปรับและโทษจําคุก  แมจะเปนบทลงโทษท่ีไมมากเทากับกรณีท่ีผูประกอบการหรือ
เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีจะไดรับตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาฯ  แตเม่ือเปรียบเทียบ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นผูประกอบการหรือเจาของเคร่ืองหมายการคายอมไดรับความเสียหาย
มากกวาผูบริโภคในเชิงธุรกิจ  สวนผูบริโภคไดรับความเสียหายในฐานะสวนตัว  ดังนั้นโทษตาม
กฎหมายคุมครองผูบริโภคนี้ผูวิจัยจึงเห็นวามีความเหมาะสมแลว ไมจําตองมีการแกไขปรับปรุง
กฎหมายแตอยางใด 
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4.4 วิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงแพรหลายของเครื่องหมาย
การคา 
 
 อยางท่ีไดกลาวไปแลววาการลวงขายเกิดข้ึนกับเคร่ืองหมายการคาประเภทใดไดบาง  แต
เคร่ืองหมายการคาท่ีจะถูกลวงขายน้ันสวนใหญจะเปนกรณีของเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียง
แพรหลาย  ซ่ึงกวาท่ีเคร่ืองหมายการคาใดจะไดรับการยอมรับจากผูบริโภคหรือประชาชน ก็จะตอง
ลงทุนท้ังดานกําลังทรัพย กําลังคน และการโฆษณาสินคาในรูปแบบตาง ๆ จนทําใหเปนท่ีรูจักแก
ประชาชนท่ัวไป  จากการศึกษาเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายนั้นพบวา มีอยู 2 ประเภท  
คือ  เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายภายในประเทศ  คือ เคร่ืองหมายการคาท่ีใชในทาง
การคาอยางกวางขวาง และสวนใหญเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีไดรับจดทะเบียนแลว  ซ่ึงเคร่ืองหมาย
การคาประเภทนี้ไดมีการใชจนเกิดความมีช่ือเสียงในทางการคา  เปนท่ีรูจักแกผูบริโภค  อันเปนผล
ทําใหสาธารณชนทราบถึงความมีอยูของเครื่องหมายการคานั้นเปนสําคัญ  ประเภทที่สอง คือ 
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายในตางประเทศ  หมายถึงเคร่ืองหมายการคาท่ีเปนของ
ตางประเทศซ่ึงอาจจะเปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได  ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูนอกอาณาเขต
ของประเทศท่ีเคร่ืองหมายการคาเกิดความมีช่ือเสียง  หรือแพรหลายในตางประเทศเปนสําคัญ   
 จากการศึกษาความมีช่ือเสียงแพรหลายของเคร่ืองหมายการคาและลักษณะของการลวงขาย
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายของท้ังประเทศไทยและประเทศอังกฤษแลว  ผูวิจัยจึงขอ
วิเคราะหประเด็นปญหาและความแตกตางของหลักกฎหมายท้ังสองประเทศ  กลาวคือ 
 
 4.4.1  ปญหาเก่ียวกับหลักเกณฑของความมีชื่อเสียงแพรหลายของเคร่ืองหมายการคา 
 
  หลักการใหความคุมครองกรณีการละเมิดหรือการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมี
ช่ือเสียงแพรหลายตามกฎหมายไทยนั้น  พบวาแมจะมีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองสิทธิใน
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายก็ตาม  แตหลักเกณฑในการพิจารณาวาเครื่องหมายการคา
ใดเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายนั้น  ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 
2534  ก็ไมไดบัญญัติไวชัดเจน  แตปรากฏอยูในประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง หลักเกณฑการ
พิจารณาเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไป,  21  กันยายน  พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีหลักพิจารณา
อยู 2 ประการ คือ 
 1.  สินคาหรือบริการที่ใชเคร่ืองหมายการคานั้นจะตองมีการใชหรือมีการโฆษณา  หรือได
มีการใชเคร่ืองหมายโดยวิธีใด ๆ อยางแพรหลายตามปกติสุขโดยสุจริตไมวาจะกระทําโดยเจาของ
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 2.  เคร่ืองหมายนั้นจะตองมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับในหมูผูบริโภค 
 จากหลักเกณฑในการพิจารณาเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายขางตน  จะเห็นได
วาประเทศไทยไมไดคํานึงถึงความมีช่ือเสียงในดานการใชเคร่ืองหมายการคาอยางเดียว  หากแต
คํานึงถึงการไดโฆษณาอยางแพรหลายใหประชาชนโดยทั่วไปไดทราบถึงความมีช่ือเสียงนั้นดวย  
ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาหลักเกณฑดังกลาวมีความเหมาะสมแลว  อยางกรณีเคร่ืองหมายการคาท่ีมี
ช่ือเสียงแพรหลายในตางประเทศและเปนท่ีรูจักกันดีในหมูผูบริโภคแมสินคาภายใตเคร่ืองหมาย
การคาดังกลาวจะยังไมไดนํามาจําหนายใหผูบริโภคในประเทศไทย  แตกรณีดังกลาวก็ไดรับความ
คุมครองในฐานะท่ีเปนเครื่องหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลาย  ดังนั้นไมวาผูละเมิดจะทําการลวง
ขาย  เจาของเคร่ืองหมายการคานั้นก็มีสิทธิท่ีไดรับความคุมครองเต็มท่ี  แมยังไมไดดําเนินการจด
ทะเบียนในประเทศไทยก็ยังไดรับสิทธิในการฟองคดีกรณีลวงขายได 
 ตามหลักเกณฑของประเทศไทยนั้น  ผูวิจัยเห็นวาหลักเกณฑในการพิจารณาดังกลาวมี
ความเหมาะสมและไมเหมาะสมบางประการ ในกรณีท่ีผูวิจัยเห็นดวยนั้นก็คือหลักการดังกลาวไม
กวางหรือแคบจนเกินไป เพราะหากวาหลักดังกลาวมีความหมายแคบเจาของเคร่ืองหมายการคาอาจ
ไมไดรับความคุมครอง  แตถามีความหมายกวางจนเกินไปก็จะเกิดการตีความกฎหมายใหขยาย
ขอบเขตออกไปจนทําใหเปนปญหาเกิดข้ึนในการพิจารณาคดีของศาล   
 นอกจากนี้ผูวิจัยเห็นวาในหลักเกณฑประการท่ีสองของประเทศไทยนั้น เห็นวาคําวา การ
ยอมรับในหมูผูบริโภคนั้นยังไมมีความชัดเจนพอวาเปนผูบริโภคประเภทใด  กลาวคือ หมายถึง
ผูบริโภคโดยรวมหรือเปนผูบริโภคเฉพาะเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลาย  แตในความเห็น
ของผูวิจัยนั้นความมีช่ือเสียงแพรหลายของเคร่ืองหมายการคานั้นควรจะพิจารณาระดับผูบริโภค
โดยรวมวารูจักเคร่ืองหมายการคานั้นมากนอยแคไหน เพราะความมีช่ือเสียงแพรหลายนั้น
หมายความวาประชาชนท่ัวไปรูจักดีวาเครื่องหมายการคานั้นมีคานิยมทางการคาและมีช่ือเสียงโดย
ไมจําตองพิจารณาผูบริโภคเปนรายเฉพาะ  เพราะจะไมสมดังเจตนารมณของเคร่ืองหมายการคาท่ีมี
ชื่อเสียงแพรหลาย  ดังนั้นคําวา “ผูบริโภค”ในท่ีนี้ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรหมายถึงผูบริโภคหรือสารณ
ชนท่ัวไปไดรูจักและยอมรับในเครื่องหมายการคาดังกลาว  
 สวนประเทศอังกฤษนั้นยังไมมีคําจํากัดความที่ชัดเจนเก่ียวกับเคร่ืองหมายการคาท่ีมี
ช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไป  และยังเปนเร่ืองท่ีตองใหศาลเปนผูวินิจฉัยวาเคร่ืองหมายการคาใดเปน
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลาย  โดยหลักเกณฑในการพิสูจนความมีช่ือเสียงนั้นคอนขาง



 133

 หลักเกณฑการพิจารณาของประเทศอังกฤษนั้น  ประเทศอังกฤษจะเนนไปในดานวามีการ
ยอมรับในเครื่องหมายการคานั้น  และความมีช่ือเสียงจะตองมีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษไมวาจะมี
ช่ือเสียงในประเทศอ่ืนหรือไมก็ตาม  กลาวคือ  แมวาคนตางประเทศจะพิจารณาวาเคร่ืองหมาย
การคานั้นไมมีช่ือเสียงแพรหลายในประเทศของตนแตเคร่ืองหมายการคานั้นกลับมีช่ือเสียง
แพรหลายในประเทศอังกฤษก็ถือวาเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายแลว  เห็นไดวา
หลักกฎหมายอังกฤษนั้นดูลักษณะของความมีช่ือเสียงแพรหลายรวมทั้งกิจกรรมหรือการดําเนิน
ธุรกิจในประเทศอังกฤษประกอบดวย  แตสําหรับประเทศไทยนั้นไมไดคํานึงถึงวาเจาของ
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายจะมีธุรกิจหรือกิจการในประเทศไทยหรือไม  หากแตมีการ
โฆษณาจนเปนท่ีรูจักก็ถือวาเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายแลว  ซ่ึงผูวิจัยเห็นดวยกับ
หลักเกณฑของประเทศไทย  ท้ังนี้ก็เพราะวาความมีช่ือเสียงแพรหลายของเคร่ืองหมายการคาไมได
วัดระดับกันตรงท่ีการดําเนินกิจการวามีข้ึนในประเทศไทยหรือไม แตปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําให
เคร่ืองหมายการคามีช่ือเสียงนั้นก็คือความมีคุณภาพของสินคาและความนาเช่ือถือรวมท้ังการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ ใหเปนท่ียอมรับในหมูผูบริโภค 
  จากท่ีไดวิเคราะหปญหาดังกลาว  ผูวิจัยมีความเห็นดวยกับหลักเกณฑการพิจารณา
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายของไทยวามีความความเหมาะสมแลวโดยไมจําตองนาํหลัก
ของประเทศอังกฤษมาปรับใช 
                                                 
9 โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 3  หัวขอ 3.2.3  การลวงขายเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลาย. 
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  4.4.2  ปญหาเก่ียวกับการลวงขายเครื่องหมายการคาท่ีมีชื่อเสียงแพรหลาย 
 
  การลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปนั้นลักษณะของการลวง
ขายในประเทศไทยก็จะมีลักษณะคลายกับการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ัวไป  กลาวคือ สิทธิใน
การใหความคุมครองจะเปนสิทธิท่ีเหมือนกัน กฎหมายไมไดแบงแยกวาการลวงขายเคร่ืองหมาย
การคาท่ัวไปจะเปนอยางไรและการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายผลจะเปน
อยางไร  แตผูวิจัยมีความเห็นวาสวนใหญการละเมิดดวยการลวงขายมักจะเกิดกรณีของเคร่ืองหมาย
การคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายดังนั้นกฎหมายควรใหความคุมครองมากวาเคร่ืองหมายการคาท่ัวไป 
เพราะผูประกอบธุรกิจในปจจุบันก็อาศัยความมีช่ือเสียงแพรหลายในเคร่ืองหมายการคาของตน
ดําเนินธุรกิจเร่ือยมาอยางตอเนื่องและทําใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีความเจริญเติบโตมากข้ึน  
ไมวาเคร่ืองหมายการคานั้นจะเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายของผูประกอบธุรกิจใน
ประเทศหรือในตางประเทศก็ตาม  ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา  นอกจากจะมีการกําหนดคํานิยามของ
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายแลว  กฎหมายควรจะใหความสําคัญและใหความคุมครอง
สิทธิมากข้ึนกวาเคร่ืองหมายการคาท่ัวไปในกรณีหากเกิดการลวงขาย   
  ลักษณะของการลวงขายเครื่องหมายการคาท้ังสองประเภทสามารถแบงออกได
เปน 2 ลักษณะ คือ 
 1.) ลักษณะการลวงขายเกิดข้ึนกอนท่ีเคร่ืองหมายการคาของเจาของเคร่ืองหมายการคา
ท่ีแทจริงไดไปดําเนินการขอจดทะเบียน  กลาวคือ  ผูลวงขายไดนําเคร่ืองหมายการคานั้นไปจด
ทะเบียนกอน  ซ่ึงการกระทําดังกลาวถือไดวาเปนการลวงขายเชนเดียวกัน  และทําใหเจาของ
เคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริงไดรับความเสียหายโดยบุคคลอ่ืนที่ไมใชเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น 
 2.) ลักษณะของการลวงขายเปนการใชเคร่ืองหมายการคานั้นโดยทําใหผูบริโภค
สับสนหลงผิดในความเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาดังกลาว 
  เม่ือเกิดการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายดังกลาวแลว  ตาม
กฎหมายไดใหความคุมครองแกเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายดังนี้ 
 - เปนการคุมครองโดยปฏิเสธไมรับจดทะเบียน  กลาวคือ  หากมีบุคคลใดนํา
เคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนหรือคลายกับเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปจนถึงขนาด
อาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดของสินคา มายื่นเพื่อ
ขอรับการจดทะเบียน  นายทะเบียนจะตองปฏิเสธไมรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายดังกลาวนั้น 
   - แตเม่ือมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาไปแลว  นายทะเบียนท่ีไดรับการจด
ทะเบียนไวแลวหรือผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนนั้นอาจรองขอตอคณะกรรมการเครื่องหมาย
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 - กรณีฟองคดีตอศาล  กลาวคือ  เม่ือบุคคลใดนําเคร่ืองหมายการคาท่ีเหมือนกับ
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไปหรือคลายกับเครื่องหมายการคาดังกลาว จนอาจทํา
ใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดของสินคามาใชกับสินคาหรือ
บริการของตน  โดยที่เจาของเคร่ืองหมายการคานั้นไมยินยอม เจาของเคร่ืองหมายการคานั้นมีสิทธิ
ท่ีจะรองขอตอศาลใหบุคคลดังกลาวหยุดการกระทําเชนนั้นได  และหากไดรับความเสียหายก็
สามารถฟองรองได 
  สวนกรณีการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายในประเทศอังกฤษ
นั้น ศาลไดวางแนวปฏิบัติในการพิจารณาถึงความผิดเกี่ยวกับการลวงขายไวกลาวคือ 
 1)  เคร่ืองหมายการคาท่ีถูกลวงขายจะตองมีช่ือเสียงพอสมควร 
 2)  แตการมีช่ือเสียงไมตองถึงขนาดเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 
 3)  การลวงขายน้ันจะตองมีความเสียหายตอคานิยมทางการคา (Goodwill) ดวย 
  จากการศึกษาผูวิจัยเห็นควรบัญญัติเปนกฎหมายในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคาฯโดยการคุมครองเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายนั้นจะเปนการคุมครองในลักษณะ
เปนการกําหนดโทษไวสําหรับผูทําการลวงขาย  โดยกําหนดไวในบทบัญญัติมาตรา 109/1 ดังท่ี
ผูวิจัยไดเคยเสนอไวในหัวขอ 4.3  แตท้ังนี้โทษท่ีกําหนดควรหนักกวาการลวงขายเคร่ืองหมาย
การคาท่ัวไป โดยเพิ่มกําหนดโทษไวใน วรรคสอง กลาวคือ  
   มาตรา 109/1 “  บุคคลใดเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาหรือบริการ
ของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น  ผูนั้นกระทําความผิดฐานลวงขาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียง
แพรหลาย ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินส่ีป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ” 
  เหตุผลท่ีผูวิจัยเสนอบทลงโทษใหสูงกวาการละเมิดเคร่ืองหมายการคาท่ัวไปนั้นก็
เพราะวาเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายมักเปนที่ดึงดูดความสนใจแกผูบริโภคท่ีตองการ
บริโภคหรือรับบริการ ทําใหผูลวงขายท่ีตองการไดรับผลประโยชนจากความมีช่ือเสียงนั้นไดทําการ
ลวงขายเคร่ืองหมายการคาประเภทนี้ ดังนั้นหากมีบทลงโทษท่ีหนักข้ึนการปองกันการลวงขาย
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายก็จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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4.5 วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับผลกระทบตอผูประกอบการ 
 
  เจาของเคร่ืองหมายการคาหรือผูประกอบการที่จะตองดําเนินกิจการอยูบนพื้นฐาน
ของตราสินคาหรือเคร่ืองหมายการคาท่ีติดอยูบนสินคาหรือบริการของตนซ่ึงเคร่ืองหมายการคาของ
กิจการนั้น ๆ เปนท่ีสรางความนาเช่ือถือใหกับสินคาของตน  เพราะเกิดจากการที่เจาของเคร่ืองหมาย
การคาหรือผูประกอบการไดใชเคร่ืองหมายการคานั้นจนเปนท่ีรูจักแพรหลายโดยท่ัวไป  โดยส่ังสม
ช่ือเสียงมาเปนระยะเวลายาวนานและดวยความยากลําบากเพราะตองแขงขันกับผูประกอบการราย
อ่ืนดวยกวาจะทําใหสินคาหรือบริการของผูประกอบการนั้นไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง  
อาจจะตองลงทุนท้ังดานแรงงาน และเงิน  ไมวาจะเปนการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ  ท้ังทางวิทยุ  
โทรทัศน  ส่ือส่ิงพิมพชนิดตาง ๆ  ท่ีจะทําใหเขาถึงผูบริโภคไดอยางกวางขวางและผูบริโภคตอบรับ
ดวยการใหความสนใจในสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายนั้น 
  การดํ า เนินการต าง  ๆ  เพื่ อให เค ร่ืองหมายการค าของตนเปน ท่ี รู จักนั้น
ผูประกอบการบางรายก็เห็นวาไมจําเปนท่ีจะตองดําเนินการทางกฎหมายดวยการนําเคร่ืองหมาย
การคาของตนไปจดทะเบียนแตอยางใด  ท้ังนี้ผูประกอบการบางรายนั้นมีความม่ันใจวาสินคาหรือ
บริการของตนนั้นมีคุณภาพดีเพียงพอสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนท่ีใชเคร่ืองหมาย
การคาท่ีแตกตางกันออกไปได  หากการแขงขันทางการคาจะเปนการแขงขันโดยผูประกอบการแต
ละรายและใชเคร่ืองหมายการคาตางชนิดตางรูปแบบหรือมีลักษณะบงเฉพาะท่ีแตกตางกันออกไป
อยางเห็นไดชัด  ซ่ึงเปนการแขงขันในทางธรรมดาและเปนเร่ืองท่ัวไปท่ีอาจเกิดข้ึนในสังคมท่ีตอง
แขงขันกันสูงในทางธุรกิจ  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ยอมไมเปนปญหาเนื่องจากวาผูบริโภคสามารถแยกแยะ
ความแตกตางของสินคาแตละชนิดแตละประเภทไดเพราะความแตกตางกันในเร่ืองเคร่ืองหมาย
การคานั่นเอง 
  แตเม่ือมีการแขงขันกันในทางธุรกิจ  ก็คงหลีกเล่ียงไมไดท่ีผูประกอบการจะตอง
เจอกับการแขงขันท่ีเอารัดเอาเปรียบหรือการแขงขันท่ีไมเปนธรรม  เพราะเมื่อผูประกอบการรายใด
มีผลกําไรเปนท่ีนาพอใจและเคร่ืองหมายการคานั้นมีช่ือเสียงเกียรติคุณและเปนเคร่ืองหมายการคาท่ี
มีช่ือเสียงแพรหลายตอผูบริโภค การละเมิดเคร่ืองหมายการคายอมเกิดข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได 
  โดยผูละเมิดอาจทําการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการคาท่ีแทจริง  ทําให
ผูประกอบการไดรับความเสียหายในรูปแบบตาง ๆ มากมาย  โดยเฉพาะการละเมิดดวยการลวงขาย
เคร่ืองหมายการคาท่ีผูละเมิดไดแสดงใหผูบริโภคหรือผูซ้ือสินคาและบริการเขาใจโดยท่ัวไปวา
สินคาหรือบริการดังกลาวเปนของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง  การกระทําดังกลาวถือเปน
การทําใหผูประกอบการไดรับผลกระทบทางดานจําหนายสินคา  เชน  ยอดจําหนายสินคาของ
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  จากการลวงขายดังกลาวนี้กอใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการหลายประการ
ผูวิจัยขอแยกผลกระทบอันเกิดจากการลวงขายดังตอไปนี้ 
 
  1) ยอดจําหนายสินคาลดลง 
 
   การลวงขายสินคาของผูละเมิดนั้นคงไมมีผูละเมิดรายใดท่ีทําการลวงขาย
โดยขายสินคาหรือบริการนั้นในราคาที่สูงกวาเจาของเคร่ืองหมายการคาหรือผูประกอบการท่ี
แทจริง  เมื่อการจําหนายสินคาของผูละเมิดมีราคาท่ีต่ํากวามากทําใหผูบริโภคพึงพอใจดวยความ
เขาใจผิดวาสินคาท่ีตนซ้ือนั้นเปนของเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริงแตซ้ือไดในราคาท่ีต่ํา  
สงผลใหยอดจําหนายสินคาของผูประกอบการตกตํ่าลงไมสามารถสูกับผูละเมิดได  เนื่องจากวา
สินคาหรือบริการของผูประกอบการนั้นมีราคาท่ีสูงกวาสินคาของผูละเมิด  เพราะเปนเร่ืองธรรมดา
ท่ีผูบริโภคมักจะนิยมชมชอบสินคาท่ีถูกกวาเสมอ 
 
  2) ภาพลักษณของสินคาลดลง 
 
   การลวงขายเคร่ืองหมายการคาของผูละเมิดเกิดจากการที่ผูละเมิดเห็นวา
สินคาภายใตเคร่ืองหมายดังกลาวเปนท่ีรูจักแพรหลายและเปนท่ีนิยมแกผูบริโภคโดยทั่วไป  ผู
ละเมิดจึงอาศัยความมีช่ือเสียงเหลานั้นทําการลวงขายสินคาดังกลาว  ซ่ึงการผลิตสินคานั้น ๆ อาจ
เกิดจากกระบวนการผลิตท่ีไมมีประสิทธิภาพ  ทําใหสินคาหรือการบริการที่ผูบริโภคไดซ้ือไปนั้น
ไมมีคุณภาพดีพอเทากับสินคาท่ีแทจริงของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น ๆ  เม่ือผูบริโภคไดรับ
สินคาท่ีไรคุณภาพมากข้ึน  ก็สงผลกระทบใหช่ือเสียงของผูประกอบการหรือเจาของเคร่ืองหมาย
การคาท่ีแทจริงแยลง  กลาวคือ  ทําใหความนาเช่ือถือของสินคาลดลง  ท้ังท่ีคุณภาพสินคาของ
ผูประกอบการยังคงเดิม  และจากสาเหตุนี้ทําใหผูประการท่ีถูกละเมิดดวยการลวงขายน้ันไม
สามารถแขงขันสูกับผูประกอบการรายอ่ืนได   ทายท่ีสุดก็ทําใหสวนแบงทางการตลาดท่ี
ผูประกอบการท่ีถูกละเมิดควรจะไดรับนั้นตองตกไปอยูกับผูประกอบการรายอ่ืน  เพราะเม่ือ
ผูบริโภคเห็นวาสินคานั้นไมมีคุณภาพและไมดีพอก็ยอมท่ีจะตัดสินใจไปซื้อหรือบริโภคสินคาของ
ผูประกอบการรายอ่ืน 
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  3) ตองเสียคาใชจายในการฟองรองดําเนินคดี  
 
   เมื่อการลวงขายกอใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบการดังท่ีไดกลาว
มาแลวในขอ  1) และขอ 2) ขางตนนั้น  เมื่อผูประกอบการเสียหายเกินกวาท่ีจะเยียวยาไดหรือ
เสียหายมากเกินสมควรก็ตองมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการทางกฎหมายแกผูละเมิดนั่นคือการ
ฟองรองดําเนินคดีซ่ึงกรณีดังกลาวทําใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมากในการ
ดําเนินการตาง ๆ  ไมวาจะเปนตั้งแตการเร่ิมตนพยายามท่ีจะสืบหาตัวผูลวงขาย  และเม่ือทราบตัว
แลวก็ตองดําเนินการตอในทางกฎหมายซ่ึงแตละกรณีก็มีคาใชจายท่ีคอนขางสูงและเปนคาใชจายที่
ไมมีความจําเปนใด ๆ แตตองเสียไปทั้งนี้ก็เพราะการละเมิดของผูลวงขายนั่นเอง 
 
  4) เสียคาใชจายในการโฆษณาสินคาและประชาสัมพันธเพื่อสรางความ
นาเช่ือถือใหกับเคร่ืองหมายการคาของตน 
 
   การลวงขายทําใหผูบริโภคเขาใจผิดวาสินคาท่ีตนซ้ือไปนั้นเปนสินคาของ
เจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริงแลว  เมื่อผูประกอบการเห็นวาจะทําใหเกิดความเสียหายตอผู
ตนเอง  ผูประกอบการก็จะตองประชาสัมพันธและโฆษณาใหผูบริโภคเขาใจวาสินคาใดเปนสินคา
ท่ีแทจริง  สินคาใดเปนสินคาท่ีเกิดจากการลวงขาย  ซ่ึงการประชาสัมพันธดังกลาวและการโฆษณา
นั้นก็ตองเสียคาใชจายในการดําเนินการเชนเดียวกันและตองใชเงินเปนจํานวนสูง  นอกจากจะตอง
ช้ีแจงใหทราบถึงสินคาท่ีแตกตางกันแลวยังตองพยายามท่ีจะกูภาพลักษณของสินคาใหกลับมาดี
ดังเดิมดวย 
 จากผลกระทบดังกลาวท่ีไดกลาวไปแลวนั้น  ผูวิจัยเห็นวานอกจากกฎหมายจะตองไดรับ
การแกไขปรับปรุงแลว  ผูประกอบการควรมีมาตรการปรับปรุงกิจการใหสามารถแขงขันไดหาก
เกิดกรณีลวงขายข้ึน  และจากท่ีไดวิเคราะหผลกระทบไปแลวนั้น  ผูวิจัยขอเสนอแนะการแกไข
ปญหาของผูประกอบการเบ้ืองตนเพื่อปองกันไมใหเกิดการลวงขายข้ึน  กลาวคือ 
 (1) การผลิตสินคาหรือการบริการควรมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธใหเขาถึง
ผูบริโภคใหผูบริโภคสามารถรับทราบและจดจําไดวาลักษณะของสินคาของผูประกอบการเพื่อ
ไมใหผูบริโภคเกิดความสับสนหลงผิดในสินคาหรือเคร่ืองหมายการคา 
 (2) การจําหนายสินคาไมควรตั้งราคาสูงจนเกินความสามารถในการซ้ือสินคาของ
ผูบริโภค  แตหากสินคาดังกลาวไมอาจจําหนายไดในราคาถูก  ก็ควรมีมาตรการในการวางแผน
การตลาดท่ีสามารถจูงใจใหผูบริโภคหันมาสนใจสินคาของตน  เชนการจําหนายสินคาเปนแพ็กเก็จ
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 (3) ผูประกอบการควรรวมกลุมกันเพื่อหาแนวทางการปองกันการลวงขายเพราะการ
ลวงขายอาจเกิดข้ึนไดกับผูประกอบการทุกรายไมวาผูประกอบการรายนั้นจะมีความมีช่ือเสียงใน
เคร่ืองหมายการคามากนอยแคไหนก็ตาม  ดังนั้นหากรวมมือกันเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาการ
ลวงขายก็อาจลดลงได  เพราะถึงแมวาในเชิงธุรกิจจะตองมีการแขงขันกันก็ตาม  แตหากมีผูกระทํา
การโดยไมสุจริตเกิดข้ึน  ผูประกอบแตละรายก็ควรรวมมือกันเพื่อปองการกระทําดังกลาว 
 
  จากการวิเคราะหประเด็นปญหาเกี่ยวกับการลวงขายเคร่ืองหมายการคามาแลว
ท้ังหมดขางตน  ทําใหไดขอสรุปและขอเสนอแนะหลายประการ  ซ่ึงผูวิจัยขอกลาวในรายละเอียด
ในบทตอไป 
 
 
    
 
  

 



  

บทที่ 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
 
 เคร่ืองหมายการคา  เปนส่ิงท่ีจําเปนมากในยุคปจจุบันสําหรับผูประกอบธุรกิจ  เพราะการ
ทําการคาตาง ๆ  ไมวาจะเปนการจําหนายสินคา  หรือการใหบริการ  เคร่ืองหมายการคาจะเปนส่ิงท่ี
บงช้ีวา  สินคาหรือการบริการนั้นเปนของผูประกอบการคารายใด  เคร่ืองหมายการคาจึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีชวยใหธุรกิจดําเนินตอไปได   มีหลายกิจการท่ีตองอาศัยความมีช่ือเสียงของเคร่ืองหมาย
การคาในการดําเนินธุรกิจ  เคร่ืองหมายการคาจึงมีหนาท่ีในการแสดงแหลงท่ีมาของสินคา  บงบอก
ความแตกตางของสินคา  ประกันคุณภาพสินคา  และทําหนาท่ีในการโฆษณาเพื่อใหประชาชนรูจัก
สินคาภายใตเคร่ืองหมายการคานั้นไดโดยงาย 
 เม่ือเคร่ืองหมายการคาเปนปจจัยสําคัญในการดําเนนิธุรกิจ  การเจริญเติบโตทางธุรกิจนั้นจึง
เปนท่ีตองตาตองใจของผูท่ีประสงคจะทําการละเมิดสิทธิเคร่ืองหมายการคาในรูปแบบตาง ๆ  ไมวา
จะเปนการปลอม  หรือเลียนเคร่ืองหมายการคา  ท้ังนี้กเ็พื่อแสวงหาประโยชนอันมิชอบจากเจาของ
เคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง  โดยอาศัยความมีช่ือเสียงของเคร่ืองหมายการคานั้น  หรืออาศัยความ
นิยมชมชอบของผูบริโภคซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจเปนอยางมาก 
 การลวงขายเคร่ืองหมายการคาถือเปนการละเมิดสิทธิเคร่ืองหมายการคาประเภทหนึ่ง  ซ่ึง
เกิดข้ึนเนื่องมาจากระบบการใชเคร่ืองหมายการคา  ( use  system  )  หลักเร่ืองการลวงขายจึงเปน
หลักเร่ิมแรกในการคุมครองสิทธิของเจาของเคร่ืองหมายการคา  จากการศึกษานั้น  ผูวิจัยเห็นวา  
การลวงขาย  หมายถึง  การท่ีบุคคลนําสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายการคาของบุคคลอ่ืนไปจําหนายจายแจก
โดยหลอกลวงวาตนเองเปนเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น  ซ่ึงการกระทําดังกลาวกอใหเกิดความ
เสียหายแกเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง  การลวงขายเคร่ืองหมายการคาตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  นั้น มีบัญญัติไวใน มาตรา 46 วรรคสอง ซ่ึงเปนกรณีท่ีวา แมเจาของ
เคร่ืองหมายการคาจะไมไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาของตนก็มีสิทธิฟองรองบุคคลอ่ืนท่ีทําการ
ลวงขายได 
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 อยางไรก็ตามแมเจาของเคร่ืองหมายการคาจะมีสิทธิดําเนินคดีเอากับผูลวงขายได  แตหาก
การละเมิดดังกลาวไมเขาลักษณะของการลวงขายแลวก็ไมอาจฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนได
ได  ตามกฎหมายไทยนั้นไมมีคํานิยามเฉาะของคําวาลวงขายไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา พ.ศ. 2534  แตความหมายของการลวงขายท่ีใชเปนบรรทัดฐานเรื่อยมานั้นเกิดจากคํา
พิพากษาของศาลที่ไดวินิจฉัยไวกรณีดังกลาวจึงมีความคลายคลึงกันกับประเทศอังกฤษซ่ึงหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายเกิดข้ึนจากคําพิพากษาของศาลเชนเดียวกัน แตจากการศึกษาพบวาคํา
จํากัดความของการลวงขายท่ีเกิดจากคําพิพากษาของประเทศอังกฤษนั้นมีขอบเขตกวางและมี
ความหมายครอบคลุมมากกวาแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาของไทย เนื่องจากวาหลักดังกลาวมุง
ใหความคุมครองเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีแทจริง กลาวคือ หากเจาของเคร่ืองหมายการคาที
แทจริงไดรับความเสียหายหรือการกระทําดังกลาวนาจะกอใหเกิดความเสียหายนั้นเจาของ
เคร่ืองหมายการคาก็สามารถฟองรองดําเนินคดีเอาผิดกับผูลวงขายได  แมวาการกระทําดังกลาวนั้น
ผูลวงขายจะไดกระทําไปโดยสุจริตก็ตาม  เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกันในการวินิจฉัยคดี
เกี่ยวกับการลวงขาย  ผูวิจัยจึงเห็นควรใหมีการกําหนดคํานิยามเฉพาะของคําวา  “ลวงขาย”   ไวใน
บทบัญญัติกฎหมาย   ท้ังนี้โดยอาศัยเทียบเคียงกับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
 และจากการศึกษาพบวาการลวงขายเคร่ืองหมายการคาของไทยน้ันจํากัดอยูในกรณีท่ีวาส่ิง
ใดไมอยูในคํานิยามของคําวา “เคร่ืองหมายการคา” ส่ิงนั้นก็จะไมไดรับความคุมครองเม่ือเกิดการ
ลวงขาย   ซ่ึงแตกตางจากหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ  กลาวคือ  หากเปนการกระทําที่
กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของเคร่ืองหมายการคาแลว  การลวงขายไมจําตองจํากัดอยูท่ีวาจะเปน
การลวงขายเครื่องหมายการคาหรือไม    แมเปนการลวงขายในรูปแบบของการดําเนินกิจการ  
ผลิตภัณฑ การโฆษณา หรือลักษณะทางการคาตาง ๆ ของเจาของเคร่ืองหมายการคา กรณีนี้ก็ไดรับ
ความคุมครอง  ซ่ึงผูวิจัยเห็นดวยกับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษท้ังนี้ก็เพื่อใหเจาของ
เคร่ืองหมายการคาไดรับความคุมครองอยางเต็มท่ี 
 ปญหาของการเรียกคาเสียหายกรณีเกิดการลวงขายเคร่ืองหมายการคา จากการศึกษาพบวา 
การเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนน้ันกฎหมายใหนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมา
ปรับใช  ซึงผูวิจัยเห็นวาการลวงขายน้ีเปนการกระทําท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม  
ฉะนั้นการใชหลักตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึงเปนหลักของการละเมิดท่ัวไปนั้นไม
อาจนํามาบังคับใชไดดีพอ  หากเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษแลวจะเห็นวาหลัก
กฎหมายในการเรียกคาเสียหายนั้นใหสิทธิเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีถูกละเมิดดวยการลวงขาย
สามารถเรียกคาเสียหายและเงินกําไรรวมทั้งคาเสียหายในอนาคตได  ท้ังนี้จะตองมีการพิสูจนถึง
ความเสียหายท่ีอาจไดรับ  ผูวิจัยเห็นวาหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นมีความชัดเจนและให
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 ปญหาประการหนึ่งท่ีทําใหคดีลวงขายนั้นยังคงมีมากในปจจุบันก็คือการกําหนดบทลงโทษ
ท่ีพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  ไมไดบัญญัติบทลงโทษในทางอาญาไวใน
พระราชบัญญัติ ฯ โดยหากมีการลวงขายเกิดข้ึนเม่ือมีการฟองรองดําเนินคดีนั้นก็จะนําหลักของ
ประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาหลักกฎหมายดังกลาวนั้นยังคงมีอัตราโทษท่ีไม
เหมาะสมกับการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึน  จึงเห็นควรใหมีการบัญญัติบทลงโทษใหหนักข้ึนโดย
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา ฯ ท้ังนี้เพื่อใหผูละเมิดเกิดความเกรงกลัวตอการ
กระทําความผิด  แตการลวงขายเครื่องหมายการคานั้นสวนใหญจะเกิดข้ึนแกเคร่ืองหมายการคาท่ีมี
ช่ือเสียงแพรหลาย  ดังนั้นเม่ือมีการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายโทษท่ีลงแก
ผูกระทําความผิดเห็นวาควรหนักกวาการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ัวไป  สวนกรณีใดจะเปน
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงนั้น  ยังไมมีคํานิยามไวแนชัด แตไดมีหลักเกณฑเกี่ยวกับความมี
ช่ือเสียงแพรหลายของเคร่ืองหมายการคาปรากฏอยูในประกาศกระทรวงพาณิชย  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา
หลักเกณฑดังกลาวมีความเหมาะสมแลวจึงไมจําตองบัญญัติเปนคํานิยามไวในพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา 
 การลวงขายเคร่ืองหมายการคาจึงนับไดวาเปนส่ิงสําคัญและควรหาแนวทางการแกไขเพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดการกระทําดังกลาวอันอาจกอใหเกิดผลเสียหายแกผูประกอบการได 

 
ขอเสนอแนะ 5.2 

 
 จากการศึกษาวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายและวิเคราะหถึงประเด็นปญหา
ตาง ๆ  ไปแลวในบทที่ 4 นั้น  ทําใหสามารถหาขอสรุปเปนขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 
(1) หลักเกณฑเกี่ยวกับการลวงขาย 
  ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  นั้นไมไดมีคําจํากัดความหรือ
คํานิยามของคําวา “ลวงขาย” ไว   ผูวิจัยเห็นวาตามแนวคําพิพากษาฎีกานั้นแมวาจะไดมีการวาง
หลักเกณฑของการลวงขาย   แตก็ยังไมอาจแกไขหรือเยียวยาปญหาตาง ๆ ได   จึงควรมีการวาง
หลักเกณฑและกําหนดคํานิยามของการลวงขายไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา โดยผูวิจัย
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  “ลวงขาย   หมายความถึง   การกระทําใด   ท่ีแสดงขอความอันเปนเท็จตอผูอ่ืนโดย
การหลอกลวงใหผูอ่ืนเขาใจวาสินคาหรือบริการท่ีตนเสนอหรือจําหนายนั้นเปนสินคาหรือบริการ
ของผูอ่ืน  ซ่ึงอาจกอหรือนาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบการหรือเจาของเคร่ืองหมาย
การคาท่ีแทจริง ท้ังนี้ไมวาจะเปนการกระทําท่ีสุจริตหรือไมก็ตาม” 
 
(2) เร่ืองเจตนาของผูลวงขาย 
  หากพิจารณาถึงการกระทําอันเปนการลวงขายแลวประกอบกับพิจารณาบทบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายตามกฎหมายไทยแลว  จะเห็นวา  การลวงขายจะตองมีเจตนาโดย
ทุจริตหรือเจตนาฉอฉล  เพื่อหลอกลวงใหผูบริโภคสับสนหลงผิดในสินคาหรือการบริการ  ซ่ึงการ
พิเคราะหถึงเจตนาดังกลาวนั้นอาจแคบจนเกินไป  ดังนั้นผูวิจัยเห็นควรเสนอใหพิจารณาตามแนว
กฎหมายของประเทศอังกฤษ  กลาวคือ  การลวงขายน้ันจะตองมีเจตนาแตไมจําตองถึงกับเจตนาฉอ
ฉลในการกระทําความผิด และกอใหเกิดความเสียหายหรือนาจะกอใหเกิดความเสียหายจึงถือไดวา
เปนการลวงขาย   
 
(3) ขอบเขตการใหความคุมครองกรณีลวงขาย 
  หากพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายตามกฎหมายไทยแลว  เห็นไดวา  การ
ลวงขายนั้นจํากัดเฉพาะการลวงขายในเคร่ืองหมายการคาเทานั้น  เพราะฉะน้ันหากส่ิงใดไมไดอยู
ในคํานิยามของเคร่ืองหมายการคา  ก็ไมไดรับความคุมครองกรณีลวงขายได  ดังนั้นผูวิจัยเห็นควร
ใหนําแนวทางของกฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายในประเทศอังกฤษมาปรับใช กลาวคือ  ในประเทศ
อังกฤษนั้นนอกจากการลวงขายเคร่ืองหมายการคาจะเปนความผิดแลวนั้น  ก็ยังมีกรณีของการลวง
ขายในรูปแบบการดําเนินกิจการ  การโฆษณา  และการบริการดวย ซ่ึงก็ถือเปนการลวงขายท้ังนี้
ไมไดจํากัดเฉพาะการลวงขายเครื่องหมายการคาเพียงอยางเดียวเหมือนอยางกฎหมายของไทย   
 
(4) ควรมีการกําหนดคาเสียหายและคาใชจายไวเปนการเฉพาะ 
  คาเสียหายกรณีละเมิดเคร่ืองหมายการคานั้น  ในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การคา พ.ศ. 2534  นั้นไมไดบัญญัติไวโดยแจงชัด  แตจะนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 438  มาปรับใชกรณีเกิดการละเมิดเคร่ืองหมายการคา  โดยใหศาลเปนผูวินิจฉัยความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึน  แมจะเปนการลวงขายก็ตาม  ซ่ึงจะเห็นวาการลวงขายเคร่ืองหมายการคานั้น มิใชเปนการ
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  ดังนั้นในเร่ืองคาเสียหายนั้นควรมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนใหผูประกอบการสามารถ
เรียกเอาไดจากผูลวงขาย  ผูวิจัยเห็นควรใหพิเคราะหถึงหลักเกณฑการเรียกคาเสียหายของประเทศ
อังกฤษ  โดยใหคํานึงถึงความมีช่ือเสียงของเคร่ืองหมายการคาดวย  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบแลวก็
สามารถนํามากําหนดเปนคํานิยามของคาเสียหายไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาฯโดย
ผูวิจัยขอเสนอคํานิยามดังนี้ 
  “คาเสียหาย หมายความรวมถึง  จํานวนเงินใดๆท่ีโจทกไดรับความเสียหายในกรณี
อันเกิดจากการละเมิดเคร่ืองหมายการคาหรือการลวงขาย  รวมท้ังผลกําไรที่โจทกควรจะไดรับจาก
การดําเนินกิจการดังกลาวดวย” 
  “คาใชจาย  หมายความรวมถึง  เงินจํานวนใด ๆ ท่ีคูความฝายหนึ่งมีสิทธิเรียกรอง
ไดจากคูความอีกฝายหนึ่งในกรณีท่ีตองสูญเสียคาใชจายไปในการดําเนินคดีตามสิทธิท่ีมีอยูตาม
กฎหมาย” 
  และเม่ือวิเคราะหถึงความหมายดังกลาวขางตนแลวสิทธิในการเรียกคาเสียหาย
และคาใชจายตาง ๆ ของผูประกอบการ  ผูวิจัยขอเสนอเพ่ิมเติมดังนี้ 
  “มาตรา (   ). ..บุคคลใดกระทําการลวงละเมิดสิทธิหรือไดทําการลวงขาย
เคร่ืองหมายการคาของเจาของเคร่ืองหมายการคาใด ใหเจาของสิทธิในเคร่ืองหมายการคานั้นมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายและคาใชจายอ่ืนใดท่ีตนตองเสียไปเพราะการกระทําดังกลาวโดยมีสิทธิเรียกได
ตามสิทธิของตนท่ีมีอยูรวมท้ังมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังอยางใดเพ่ือคุมครองสิทธิของตนได
ในระหวางพิจารณา ” 
 
(5) บทลงโทษ 
 จากการศึกษาพบวาไมมีบัญญัติบทลงโทษหรือสภาพบังคับทางอาญาไวในพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534   ท้ังนี้ก็เพราะวาการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียนจะ
ใชสิทธิตามกฎหมายเคร่ืองหมายการคาไมได     อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นควรวา  เม่ือมีการกําหนด
เร่ืองการลวงขายไวแลวก็ควรจะมีการกําหนดโทษเอาไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 
2534ไวดวย  เพ่ือใหมีความสอดคลองกัน  เหตุอีกประการหนึ่งท่ีผูวิจัยเห็นควรสนับสนุนใหมีการ
บัญญัติโทษของการลวงขายไว  ก็เนื่องจากวา ในมาตรา 272 และมาตรา 275  แหงประมวลกฎหมาย
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  มาตรา 109/1 “  บุคคลใดเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาหรือบริการของ
เจาของเคร่ืองหมายการคานั้น  ผูนั้นกระทําความผิดฐานลวงขาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
  ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียง
แพรหลาย ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินส่ีป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ” 
 และในสวนของมาตรา 110  ก็เพ่ิมอนุมาตรา (3)  เขาไปเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติใน
มาตรา 109/1  ดังนี้ 
  มาตรา 110  บุคคลใด..... 
  (3)  นําเขามาในราชอาณาจักร  จําหนาย  เสนอจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนาย  
ใหบริการ  หรือเสนอใหบริการซ่ึงสินคาหรือบริการท่ีเกิดจากการลวงขายตามมาตรา 109/1 
  ตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในมาตรานั้นๆ” 
  สวนในกรณีท่ีผูบริโภคจะดําเนินคดีเอากับผูลวงขายตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 นั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวมีความเหมาะสมแลว 
 
(6) ปญหาของเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลาย 
 การลวงขายเคร่ืองหมายการคาสวนใหญจะเปนการลวงขายเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียง
แพรหลาย  ปจจุบันยังไมมีคําจํากัดความท่ีชัดเจนไวในพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  
แตไดมีประกาศกระทรวงพาณิชย  ฉบับลงวันท่ี  21  กันยายน 2547 เร่ือง  หลักเกณฑการพิจารณา
เคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไป ไวเพื่อใหนายทะเบียนหรือเจาของเคร่ืองหมาย
การคาไดรับทราบวากรณีใดจะถือวาเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงแพรหลาย  จากการศึกษา
ผูวิจัยเห็นวาหลักเกณฑดังกลาวมีความเหมาะสมสําหรับกระบวนการทางกฎหมายของไทยโดยไม
จําตองนําหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษมาปรับใช 
  
(7) ผูประกอบการควรมีมาตรการทางการตลาดท่ีเหมาะสม 
  เม่ือเกิดปญหาการลวงขายเคร่ืองหมายการคาของตนแลวยอมกอใหเกิดความ
เสียหายไมมากก็นอย  ผูประกอบการควรคํานึงถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและดําเนินคดีแกผูลวงขาย
ท้ังนี้เพื่อใหความเสียหายท่ีเสียไปกลับคืนมา  ท้ังนี้ควรมีมาตรการทางการตลาดท่ีชวยสนับสนุน
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(8) รัฐบาลควรมีการรณรงคใหเจาของธุรกิจดําเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
  การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาในปจจุบันนี้นั้นไดรับความคุมครองมากกวา
เคร่ืองหมายการคาท่ีไมไดจดทะเบียน  เพราะฉะน้ันรัฐบาลควรแนะแนวทางใหแกผูประกอบการ
ทราบถึงประโยชนของการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  ใหความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาและในสวนของคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานั้นก็
ไมควรสูงจนเกินไป ระยะเวลาในการดําเนินการขอจดทะเบียนก็ไมควรนานจนเกินไปเพราะ
ระหวางนั้นอาจเกิดการลวงขายข้ึนได เพราะเจาของเคร่ืองหมายการคาท่ีอยูระหวางการจดทะเบียน
ยังไมแลวเสร็จก็ยังไมสามารถใชสิทธิเหมือนกับเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียนไวแลวได 
 
  จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาปญหากฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายมาแลวขางตน  รวมท้ัง
ไดวิเคราะหถึงประเด็นปญหาในแงมุมตาง ๆ ผูวิจัยเห็นวาหากกฎหมายเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคา
ของไทยไดรับการแกไขบางไมมากก็นอย  ปญหาเกี่ยวกับการลวงขายเคร่ืองหมายการคานาจะไดรับ
การปองกันและสงผลใหผูประกอบการไดรับความคุมครองทางดานกฎหมายมากข้ึนและในสวน
ของเครื่องหมายการคาท่ีมีช่ือเสียงนั้นซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวาเครื่องหมายการคาประเภทนี้สวนใหญ
จะเปนของผูประกอบการตางชาติ  ดังนั้นหากประเทศไทยมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการใหความ
คุมครองเคร่ืองหมายการคานั้นแลว  ยอมทําใหผูประกอบการตางชาติมีความม่ันใจในนโยบาย
เศรษฐกิจดานการคาและการลงทุนของไทยมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
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