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ภญ.ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ

กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	 ในชีวิตประจำาวันของคนไทยส่วนใหญ่นั้นไปที่ไหนก็จะเห็นร้านกาแฟเต็มไปหมด	 
เพราะคนไทยนิยมการดื่มกาแฟกันเป็นอย่างมาก	 อาจเพื่อแก้อาการง่วง	 หรือแก้เครียดจากการทำางาน	

ร้านที่พบเห็นนั้นบางร้านก็เป็นรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีสาขาไปท่ัวโลก	 บางร้านก็เป็นแบบชาวบ้านคือเป็น
กาแฟโบราณ	บางร้านก็จะมกีารทำาโลโก้ชือ่ร้าน	ท่านทราบหรอืไม่ว่าโลโก้ร้านกาแฟนีจ้ดัเป็นเครือ่งหมายการค้า	 
ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า	 พ.ศ.	 2534	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	 
(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2543	 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2559	 
ซึง่ไม่ใช่กฎหมายลขิสทิธิน์ะคะอย่าสบัสน	จงึมักมีคนดผูดิกันบ่อย	ตาม	พ.ร.บ.	ฉบบันีแ้บ่งเครือ่งหมายการค้า
เป็น	4	ประเภทค่ะ	รายละเอียดดังรูปด้านล่าง	โดยคัดลอกมาจากเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ	
เพราะอธิบายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
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4)	 คดีละเมิดเครื่องหมายการค้าไม่สามารถยอมความกันได	้
ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะตกลงระงับคดีโดยจ่ายเงินเป็นค่าชดเชย
ความเสียหายเพื่อแลกกับการไม่ด�าเนินคดีต่อได้

5)	 ควรตดิต่อหรอืประสานทนายความเพือ่มาอ�านวยความสะดวก
เกี่ยวกับคดี	(ถ้ามี)

6)	 ของกลางในคด	ีได้แก่	ทรพัย์สนิทีไ่ด้ท�าหรอืมไีว้เป็นความผดิ	
หรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เป็นความผิด

7)	 ผู้ถูกจับย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้
	 (1)		มีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ	หรอืผูซ้ึง่

ผู้ถกูจบัไว้วางใจทราบถงึการถกูจบักุมและสถานทีท่ีถ่กูควบคุมในโอกาสแรก	
(ป.วิอาญา	ม.7/1)

	 (2)		มสีทิธริบัทราบข้อกล่าวหาในการกระท�าความผดิ	(ป.วอิาญา	
ม.83	ว.2)

	 (3)	 	 มีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้	 เนื่องจากถ้อยค�า
ของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี	 (ป.วิอาญา	 
ม.83	ว.2)

	 (4)	 	 มีสิทธิในการพบและปรึกษาผู้ซ่ึงจะเป็นทนายความ
เป็นการเฉพาะตัว	(ป.วิอาญา	ม.7/1	และ	ม.83	ว.2)

บทลงโทษของการละเมิดเครื่องหมายการค้าน้ันเราจะพบว่า
บทลงโทษมีทั้งทางแพ่งและอาญาเลยนะคะ	 โทษอาญาคือจ�าคุก	

1,	2

1

เรามาดเูร่ืองการละเมดิเครือ่งหมายการค้ากนับ้างนะคะว่ากรณี
ที่โดนละเมิดหรือไปละเมิดผู้อื่นต้องด�าเนินการอย่างไรบ้าง

 กรณีที่ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าต้องท�าอย่างไร
 
	 ผู้เสียหายด�าเนินการได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

1.	 ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	 หรือเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ

2.	 หลักฐานประกอบการร้องทุกข์	ได้แก่
	 -	 ทะเบียนเครื่องหมายการค้า	หรือหนังสือรับรองรายการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ่ึงนายทะเบียนรับรองความถูกต้องที่
เป็นต้นฉบับมาแสดง	(จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร)

	 -	 หนังสือรับรองนิติบุคคลกรณีเจ้าของเครื่องหมายเป็น
นิติบุคคล

	 -	 หนังสือมอบอ�านาจให้ตัวแทนมีอ�านาจในการแจ้งความ
ร้องทกุข์	กรณเีจ้าของเครือ่งหมายเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลต่างประเทศ	
โดยหนังสือมอบอ�านาจต้องเป็นต้นฉบับ	 ถ้าจะใช้ส�าเนาต้องมีการ
รับรองความถูกต้องแท้จริงโดยวิธีการตามกฎหมายของประเทศนั้น	
(ให้โนตารีพับลคิ	หรือแมจสิเตรทรบัรอง)	แล้วให้สถานเอกอคัรราชทูตไทย	
หรือสถานกงสุลไทยรับรองอีกช้ันหน่ึง	 (ป.วิแพ่ง	 ม.47	 ประกอบกับ	 
ป.วิอาญา	ม.15)

3.	 กรณเีป็นเครือ่งหมายการค้าท่ีจดเบยีนไว้แล้วนอกราชอาณาจกัร	 
จะต้องน�าทะเบยีนเคร่ืองหมายการค้า	หรอืหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน
เครื่องหมายการค้าที่เป็นต้นฉบับมาแสดง

4.	 เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทย	
และรับรองค�าแปลถูกต้อง

5.	 ตัวอย่างสินค้าของจริง	และตัวอย่างสินค้าของปลอม
6.	 หลักฐานอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	(ถ้ามี)	เช่น	หลักฐานการโฆษณา

สนิค้า	ส�าเนาใบเสรจ็รับเงนิจากการจ�าหน่ายสนิค้า		หลกัฐานแสดงความ
แพร่หลายของสินค้า	เป็นต้น			

 ผู้ถูกกล่าวหาควรท�าอย่างไร

เม่ือถูกกล่าวหาว่าละเมิดเครื่องหมายการค้า	 ผู้ถูกกล่าวหา
ควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ

1)	 ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้กล่าวหาได้ใช้เครื่องหมายการค้า
มาก่อนหรือไม่	 หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทย
หรือต่างประเทศมาก่อนหรือไม่	เพื่อทราบข้อเท็จจริงว่าผู้กล่าวหาเป็น
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง

2)	 ตรวจสอบว่าผู้กล่าวหามเีจ้าหน้าทีต่�ารวจมาด้วยหรอืไม่และ
เป็นผูท้�าการจับกมุ	เนือ่งจากการจบักุมเป็นอ�านาจของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
เท่านั้น	โดยอาจขอดูบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

3)	 การตรวจค้นในท่ีรโหฐาน	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจต้องมีหมายค้น
ของศาลมาแสดงก่อนจึงจะท�าการค้นได้



วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

R&D NEWSLETTER
องค์การเภสัชกรรม
GPO ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560  

28
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รูปโลโก้คนที่อยู่ด้านในก็แตกต่างกันอย่างชัดเจน4

มาถึงกรณีของประเทศไทยกันบ้างค่ะ
บริษัทสตาร์บัคส์ได้ยื่นฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญาต่อนายด�ารงค์	

เจ้าของร้านกาแฟรถเข็นสตาร์บัง	 และพวก	 ในข้อหาเลียนแบบ
เครื่องหมายการค้า	 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า	 พ.ศ.	 2534	 ม.109	 
และ	 110	 ขอศาลให้สั่งห้ามไม่ให้จ�าเลยกระท�าการละเมิดสิทธิใน
เครือ่งหมายการค้าและการบรกิารของโจทก์ต่อไป	ให้ยติุการเลยีนและ
ยุติจ�าหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าที่เลียน	ให้ริบสินค้าที่เลียน
และให้ท�าลายสินค้าดงักล่าว	โดยให้จ�าเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย	ให้ร่วมกนั
ช�าระเงินจ�านวน	300,000	บาท	พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	
นบัแต่วนัฟ้องจนกว่าจะช�าระเสรจ็	และให้ร่วมกนัใช้ค่าเสยีหายในอตัรา
เดือนละ	 30,000	 บาท	 นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจ�าเลยทั้งสอง 
จะยุติการละเมิด	 และให้จ�าเลยทั้งสองชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม 
และค่าทนายความกบัค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดแีก่โจทก์	ในเคสนีม้กีาร
ไกล่เกลี่ยหลายครั้ง	 ซึ่งทางสตาร์บังก็ได้มีการเปล่ียนโลโก้เป็น	 
“น�้าตาบัง	 (BUNG'S	 TEARS)”	 และเปล่ียนเป็น	 ‘บังสตาร์’	 ในเวลา
ต่อมา5	ดังรูปแสดง

นีเ่ป็นตวัอย่างของการท�าสงครามทางด้านการตลาดและการค้า
โดยใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือค่ะ		ดังนั้นในโลกของ
การแข่งขันในปัจจุบันจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้านกฎหมายทุก	 ๆ	
ด้านนะคะ		ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้คงจะมีประโยชน์กับผู้อ่านไม่มาก
ก็น้อย	ฉบับนี้ต้องขอลาไปจิบชาก่อนค่ะ	เพราะผู้เขียนไม่ดื่มกาแฟ

ยกตัวอย่างเช่น	 มาตรา	109	บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า	
เครื่องหมายบริการ	 เครื่องหมายรับรอง	 หรือเครื่องหมายร่วมของ
บุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชน
หลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า	 เครื่องหมายบริการ	 เครื่องหมาย
รับรอง	 หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้นต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินสองปี	หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ดังนั้น	 การท�าเครื่องหมายการค้าของตนเองน้ันควรจะต้องมี
การตรวจสอบก่อนว่าเครื่องหมายการค้าของเราไปคล้ายคลึงหรือ
เหมอืนกบัของคนอืน่ทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้แล้วหรอืไม่	โดยมหีลกัเกณฑ์ใน
การพิจารณาดังต่อไปนี้3

กลับมาพูดถึงเรื่องกาแฟกันก่อนดีกว่าค่ะ	 ในเรื่องของกาแฟนี้
มีสงครามเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นบ่อยมาก	 ดังนั้นผู ้เขียนขอ
ยกตัวอย่างกาแฟดังที่ทุกคนต้องรู้จัก	 นั่นคือ	 starbucks	 ซ่ึงได้มีการ
ฟ้องร้องด้านเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยด้วย	ซึ่งผลการฟ้องร้องก็มีทั้งชนะบ้างแพ้บ้าง	ขึ้นกับศาล
และกฎหมายของแต่ละประเทศ

เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศ
เกาหลี	

ในกรณีของ	 Starpreya	 จากประเทศเกาหลีใต้ดังรูปหน้า	 28	
กรณีนี้นั้น	 Starpreya	 ชนะคดีโดยศาลเกาหลีใต้มีค�าตัดสินว่า	 “The	
trademarks	 of	 Starbucks	 and	 Starpreya	 are	 different	 in	
appearance	 and	 name”	 เม่ือเราลองพิจารณาโลโก้ดูจะเห็นว่า	
Starpreya	 	มาจากค�าว่า	 Star	ที่เป็นค�าเฉพาะ	ส่วน	Preya	มาจาก
ค�าเกาหลีที่เขียนให้อ่านออกเสียงได้	เมื่อ	Star	รวมกับ	Preya	แล้วเป็น	
ใหม่ที่ไม่ใช่ค�าพ้องเสียงกับสตาร์บัคด้วย	 และรูปแบบตัวอักษรและ


