บทที่ 3
เครื่องหมายการค้า
3.1 ความรู้ทั่วไป
ความหมายของเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมาย หมายความว่า “ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คา ข้อความ ตัวหนังสือ
ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียงหรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 คุ้มครองเครื่องหมายทั้งหมด
4 ประเภท ได้แก่
1) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือ
เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น GUCCI MAMA PANASONIC เป็นต้น
2) เครื่องหมายบริการ (Service Mark) หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่ หมาย
หรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการ
ที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของธนาคาร โรงแรม สายการบิน เป็นต้น
3) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมาย
รั บ รองใช้ห รื อจะใช้เป็ น ที่ห มายหรือเกี่ย วข้องกับสิ นค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับ
แหล่งกาเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ
คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น เช่น ตลาดต้องชม หนูณิชย์บอกต่อความอร่อย ฮาลาล เป็นต้น
4) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่
ใช้ห รื อจะใช้โ ดยบริ ษัทหรื อวิส าหกิจ ในกลุ่ มเดียวกันหรื อโดยสมาชิก ของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์
กลุ่มบุคคลหรือองค์อื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ตราของบริษัทในเครือ
น้าตาลมิตรผล เป็นต้น
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3.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ก็ต่อเมื่อได้นาเครื่องหมายการค้านั้นมายื่นขอรับความคุ้มครองและ
ได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เท่านั้น
3.3 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม อันจะพึงรับจดทะเบียน
ได้ต้องประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนี้
1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หมายถึง มีลักษณะที่ทาให้ประชาชนหรื อผู้ซื้อ
สินค้านั้นสามารถจดจา และแยกแยะได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจาก
สินค้าของบุคคลอื่น เช่น อักษรประดิษฐ์ คาประดิษฐ์ เป็นต้น
2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์
ตราแผ่นดิน เป็นต้น
3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียน
ไว้แล้ว
ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าใดที่ ได้จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นย่อมเป็นผู้มีสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และกรณีที่มีบุคคลอื่นมาละเมิดสิทธิ
ในเครื่ องหมายการค้ าที่ ได้ จดทะเบี ยนไว้ แล้ ว เจ้ าของเครื่ องหมายการค้ ามี สิ ทธิ ที่ จะฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหาย
หรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนได้ นอกจากนั้น
เจ้าของเครื่ องหมายการค้ายั งสามารถโอนสิ ทธิหรือรับมรดกหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า ที่
จดทะเบียนแล้วได้
ส าหรั บ เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย น เจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า มี สิ ท ธิ ที่ จ ะใช้
เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้ น แต่จะฟ้องเพื่อ ป้องกันการละเมิดสิ ทธิในเครื่องหมายการค้าหรื อ
เรียกค่าเสีย หายตามพระราชบั ญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 ไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีลวงขาย
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3.4 ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้า
ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
1) ส่วนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือคุ้มครองผลประโยชน์
ทางการค้าให้ กับ ผู้ เป็ น เจ้ าของที่ใช้เครื่ องหมายการค้าในกิจการของตน ตลอดจนเพิ่มมูล ค่า ให้ กับชื่อเสี ยงใน
ทางการค้า หรือที่เรียกว่า “กู๊ดวิลล์ (Goodwill)” แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้เครื่องหมายการค้า
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจา และจาแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับคู่แข่งได้
2) ส่วนของผู้บริโภค เครื่องหมายการค้าจะทาให้ผู้บริโภคสามารถจดจาและแยกแยะสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้านั้นจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโ ภคเลือกซื้อสินค้าที่มี
คุณภาพได้ตรงตามความต้องการและทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้า หากสินค้านั้นมีความบกพร่องก็สามารถหา
ผู้รับผิดชอบได้
3.5 อายุความคุ้มครองของเครื่องหมายการค้า
การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ามีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ยื่น คาขอจดทะเบียน และ
สามารถขอต่ออายุการคุ้มครองได้ทุกๆ 10 ปี โดยต้องยื่นคาขอต่ออายุภายใน 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุ หรือภายใน
6 เดือน นับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียน
3.6 การละเมิดเครื่องหมายการค้าและอัตราโทษทางอาญา
1) การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แก่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร
ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ได้แก่
1.1) การปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมาย
ร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร มีความผิดต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 108
1.2) การเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมาย
ร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่า
เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
ของบุคคลอื่นนั้น มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
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1.3)

1.4)

1.5)

1.6)

1.7)

หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 109
การนาหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมาย
ร่วมของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรมาใช้สาหรับสินค้าของตนเอง
หรื อของบุ คคลอื่น เพื่อให้ ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสิ นค้าของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าหรือเครื่องหมายร่วม หรือเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
รับรองนั้น มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 109/1
การนาเข้ามาในราชอาณาจักร จาหน่ายเสนอจาหน่าย หรือมีไว้เพื่อจาหน่ายซึ่งสินค้ามี
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรื อเครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108
มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรั บ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการรค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 110 (1)
การนาเข้ามาในราชอาณาจักร จาหน่ายเสนอจาหน่าย หรือมีไว้เพื่อจาหน่ายซึ่งสินค้าที่
เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตาม
มาตรา 109 มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม มาตรา 110 (1)
การให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมที่ทาปลอมขึ้นตามมาตรา 108 มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
4 ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น 400,000 บาทหรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง ปรั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 (2)
การให้ บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมที่ทาเลียนขึ้นตามมาตรา 109 มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
2 ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น 200,000 บาท หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง ปรั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3.7 แนวทางการดาเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า
ความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน และถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายด้วย จึง ไม่สามารถที่จะตกลงประนีประนอมยอม
ความกันได้ ดังนั้นขั้นตอนการปฏิบัติสามารถดาเนินการได้ 2 วิธี กล่าวคือ (1) ผู้เสียหายร้องทุกข์ (2) พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตารวจหรือพนักงานเจ้าหน้า ที่ดาเนินการเองเมื่อพบการกระทาความผิดหรือมีบุคคลอื่นใดกล่าวโทษ
หรือร้องเรียน
แต่ในทางปฏิบัติพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานโดยมีผู้เสียหายที่
เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น ๆ หรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจ เข้า ร่วมปฏิบัติงานด้วย เพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบและนาชี้สินค้าของกลาง เพราะผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมรู้ดีว่าสินค้าใดเป็นสินค้า
ที่มเี ครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายหรือไม่ อย่างไรก็ดีในกรณีปรากฏข้อเท็จจริง
ชัดแจ้งด้วยความรู้ความชานาญของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ว่าสินค้าที่ตรวจพบ
เป็ น สิ น ค้าที่มีเครื่ องหมายการค้าปลอมหรื อเลี ยนเครื่ องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ ได้จดทะเบียนไว้แ ล้ ว ใน
ราชอาณาจักร ก็สามารถตรวจค้นจับกุมดาเนินคดีตามกฎหมายได้
สรุปขั้นตอนการดาเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า
1) ผู้เสียหายที่มีความประสงค์จะดาเนินการร้องทุกข์ จะต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้
1.1) ทะเบี ย นแบบเครื่องหมายการค้า ที่นายทะเบียนกรมทรัพย์สิ น ทางปัญ ญารั บ รอง
กรณีเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศถูกละเมิดให้แสดงต้นฉบับ
เครื่ องหมายการค้า หรือหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนจากต่างประเทศ
1.2) กรณีมอบอานาจให้ทนายดาเนินการแทน ต้องมีหนังสือ มอบอานาจ กรณีเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า เป็นบุคคลต่างประเทศ หนังสือมอบอานาจต้องมี โนตารีพับลิค
รับรอง และสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อโนตารีพับลิคอีกชั้นหนึ่ง
1.3) สาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลของเจ้าของ และผู้รับมอบอานาจ
1.4) เอกสารที่เป็ น ภาษาต่างประเทศให้ จัด ทาคาแปลเป็นภาษาไทย พร้อมคารั บ รอง
ความถูกต้อง (ถ้ามี)
1.5) ตัวอย่างสินค้าของจริง และตัวอย่างสินค้าที่ละเมิด
1.6) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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2) พนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ
ตามกฎหมายควรตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้น ดังนี้
2.1) ตรวจสอบหลั ก ฐานความเป็ น เจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า ว่ า ผู้ ใ ดเป็ น เจ้ า ของ
เครื่องหมายการค้า มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วหรือไม่ จดทะเบียน
ไว้กับรายการสินค้าใด และเครื่องหมายการค้านั้นยังอยู่ในอายุความคุ้มครองหรือไม่
2.2) ตรวจสอบว่ามีการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ กล่าวคือ
เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนตัวสินค้านั้น เป็นเครื่องหมายการค้าที่ทาปลอมขึ้น
หรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจริงหรือไม่
2.3) กรณีเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนตัวสินค้าเข้าข่ายเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้า
กล่าวคือ มีลักษณะคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่เหมือนกัน
เสียทีเดียว ซึ่งความคล้ายกันดังกล่าวนี้ทาให้ประชาชนเกิดความสับสนและหลงเชื่อว่า
เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ก่อนดาเนินการ
ตามกฎหมายควรตรวจสอบและขอความเห็นนายทะเบียนประกอบด้วย
2.4) ดูคาสั่งของสานักงานตารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง (กรณีตารวจ)
3) ประเด็นการสอบสวนคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า ดังนี้
3.1) ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องนาทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้ าหรื อ
สาเนาที่รับรองความถูกต้องโดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาแสดงต่อพนักงาน
สอบสวนหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้นอกราชอาณาจักร จะต้องนา
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยโนตารีพับลิคพร้อมคาแปลเป็นภาษาไทย และมีการรับรองคาแปล
ถูกต้องมาเป็นหลักฐานประกอบด้วย
3.2) ให้ ส อบนายทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า เป็ น พยานว่ า ผู้ เ สี ย หายได้ จ ดทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้าไว้หรือไม่ ในรายการสินค้าจาพวกใด ประเภทใด และในช่วงเวลา
ที่เกิดเหตุทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ (ต้องยัง
ไม่หมดอายุความคุ้มครอง หรือต้องมีการต่ออายุแล้ว) และให้พนักงานสอบสวนนา
ตัวอย่างของกลางให้นายทะเบียนตรวจสอบเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏ
อยู่ที่ของกลางว่า มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายที่
จดทะเบียนไว้หรือไม่ พร้อมแนบสาเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียน
รับรองความถูกต้อง
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3.3) หากข้อเท็จจริงได้ความว่าสินค้าของกลางมีเครื่องหมายการค้าเหมือนกับเครื่องหมาย
การค้าของผู้เสียหายที่จดทะเบียนไว้ แต่ของกลางไม่มีในรายการสินค้า ที่ผู้เสียหายจด
ทะเบียนไว้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ
ในการประกอบการค้ า ของผู้ อื่ น มาใช้ ห รื อ จ าหน่ า ยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 275 หรื อ ข้ อ ความใดๆ ดั ง บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา 272 (1) แล้ ว แต่ ก รณี ซึ่ ง
ความผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 เป็นความผิ ดอันยอมความได้
ต้องให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามกฎหมายด้วย
3.4) กรณีของกลางที่ยึดได้เป็นบุหรี่ สุรา หรือยารักษาโรคที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม
หรือเลียน ให้ทาการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. 2543 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.
2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมส่งของกลางไปทาการตรวจพิสูจน์ และให้พนักงาน
สอบสวนผู้ ตรวจพิ สู จน์ ข องกลางไว้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐาน พร้ อ มส่ ง ประกาศหรื อ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องประกอบไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย
3.8 อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.8.1 พนักงานเจ้าหน้าที่
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ หมายความว่า “ผู้ ซึ่งรัฐ มนตรีแต่งตั้งให้ ปฏิบัติ การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ”
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 5 กาหนดไว้ว่า
“ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งนายทะเบียนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและกาหนดกิจการอื่น ตลอดจนออกประกาศ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติก ารตามพระราชบัญญัตินี้” ต่อมาได้มี
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 8/2552 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบั ญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1) ข้าราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ (1) อธิบดี (2) รองอธิบดี (3) ผู้อานวยการระดับสูง (4) ผู้อานวยการ
ระดับต้น (5) ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป (6) ข้าราชการที่ดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป
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2) ข้าราชการในสังกัดสานักงานพาณิชย์จังหวัดในทุกจังหวัดดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งหมายการค้ า พ.ศ. 2534 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ภายในท้องที่หรือเขตอานาจของแต่ละจังหวัด ได้แก่ (1) พาณิชย์จังหวัด
(2) ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป (3) ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งประเภท
ทั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป
3) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 65/2556 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบัตร
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชบั ญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กาหนดให้พนักงานราชการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ดารงตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็ น พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชบัญญั ติ เครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ ม โดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้แก่ (1) พนักงานราชการที่ดารงตาแหน่งนิติกร และ
(2) พนักงานราชการที่ดารงตาแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
3.8.2 อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 106 ทวิ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในสถานที่ทาการ สถานที่ผลิต สถานที่จาหน่าย สถานที่รับซื้อ หรือสถานที่เก็บสินค้า
ของผู้ ป ระกอบธุร กิจ หรื อ ของบุ ค คลใด หรื อสถานที่อื่น ที่ มีเ หตุ อัน ควรสงสั ยว่ าจะมีก ารฝ่ าฝื นบทบั ญญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเข้าไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือสั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด
เพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานหรือทรัพย์สินที่ อาจริบ
ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือจับกุมผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายค้นในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) เมื่ อ ปรากฏความผิ ด ซึ่ ง หน้ า ก าลั ง กระท าในสถานที่ ห รื อ ยานพาหนะ
(ข) บุคคลซึ่งได้กระทาความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอัน
แน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้ซุกซ่อนอยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะ
(ค) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าพยานหลักฐานหรือทรัพย์สินที่อาจริบได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้อยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้พยานหลักฐานหรือทรัพย์สินจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทาลาย หรือทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(ง) เมื่ อ ผู้ จ ะต้ อ งถู ก จั บ เป็ น เจ้ า สถานที่ ห รื อ ยานพาหนะ และการจั บ นั้ น มี
หมายจับหรือจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย
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ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นจากผู้ ประกอบธุรกิจ เจ้าของ หรือผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งให้
บุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะนั้นปฏิบัติการเท่าที่จาเป็น
(2) ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งเป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้
มีอานาจอายัดหรือยึดสินค้า ยานพาหนะ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดไปก่อนได้
แต่ต้องรายงานต่ออธิบดีเพื่อให้ ความเห็ นชอบภายในสามวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 106 ตรี วรรคหนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 106 ทวิ นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 106 จัตวา ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 ทวิ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต าม
มาตรา 106 ทวิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 112 ตรี ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา
106 ทวิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 115 บรรดาสินค้าที่ได้นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่ายหรือมีไว้เพื่ อจาหน่าย
อั น เป็ น ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ริ บ เสี ย ทั้ ง สิ้ น ไม่ ว่ า จะมี ผู้ ถู ก ลงโทษตามค าพิ พ ากษาหรื อ ไม่
3.8.3 แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
1) การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจาตัวและแจ้งความประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้ผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่ หรือผู้ครอบครองสถานที่ทราบเสียก่อน พร้อมทั้งแสดงให้บุคคลดังกล่าว
เห็นว่าไม่ได้นาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผิดกฎหมายซุกซ่อนไปด้วยแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่ หรือผู้
ครอบครองสถานที่ไม่อยู่ ให้ไปตามตัวมา แต่ถ้าไม่สามารถตามตัวได้ให้แสดงตัวและแจ้งความประสงค์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและอยู่ในสถานที่ นั้น หรือถ้าไม่สามารถดาเนินการได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจใน
ท้องที่เกิดเหตุนั้นทราบเพื่อไปเป็นพยานในการปฏิบัติงานดังกล่าว
2) การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบ และให้อยู่ในดุลพินิจ
ว่าจะยึดหรืออายัดยานพาหนะ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด แต่สาหรับการจะยึดหรืออายัดสินค้าที่ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบุคคล
อื่นนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดได้แต่เฉพาะสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้แทนซึ่งได้รับมอบ
อานาจจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ชี้หรือระบุว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดสิทธิของตน
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3) ในการยึดหรืออายัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดโดยละเอียด
เพื่อเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
4) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุภาพและพยายามไม่ให้เกิดความเสียหายหรือบุสลายแก่
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย การปฏิบัติงานครั้งใดอาจมีภัยอันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินของทางราชการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อปฏิบัติงาน
ดังกล่าวร่วมกัน
6) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จในวันนั้น ให้อายัดหลักฐานที่ยัง
ดาเนิ น การไม่แล้ ว เสร็ จ ไว้ก่อน แล้ ว แจ้ งเจ้ าหน้าที่ตารวจเพื่อลงบันทึกประจาวันไว้เป็ นหลั กฐานด้ว ย แล้ ว ให้
ดาเนินการต่อในวันถัดไป
7) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้บันทึกผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(7.1) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงบัตรประจาตัวให้บุคคลตามข้อ 1 นั้น ดูแล้ว ทั้งแสดงให้เห็น
ว่าไม่ได้นาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผิดกฎหมายซุกซ่อนไปด้วย
(7.2) ให้แสดงชื่อของบุคคล ตามข้อ 1 ไว้ให้ชัดแจ้ง
(7.3) ได้ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลาใด แล้วเสร็จเวลาใด และมีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง
(7.4) หากพบสินค้า ยานพาหนะ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดที่
อาจยึดหรืออายัดได้ ให้บันทึกว่าพบ ณ ที่ใด อยู่ในลักษณะอย่างใด ปิดบังซ่อนเร้นหรือไม่ประการใด หรือบุคคลตาม
ข้อ 1 เป็นผู้นามามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
(7.5) พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทาให้เกิดความเสียหายหรือบุบสลายซึ่งทรัพย์สินในสถานที่นั้น
8) เมื่อได้ทาการบันทึกผลการปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้อ่านบันทึกดังกล่าวให้บุคคลตามข้อ 1 ฟัง
ก่อนที่จะให้ลงลายมือชื่อในบันทึกผลการปฏิบัติงานนั้น ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้ทาบันทึกไว้เป็นหลักฐานและลงลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่กากับไว้
ทั้งนี้ให้มอบสาเนาบันทึกดังกล่าวให้บุคคลตามข้อ 1 เก็บไว้หนึ่งฉบับ หากบุคคลดังกล่าวไม่ยอมรับบันทึกผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ท าบั น ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานและลงลายมื อ ชื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ก ากั บ ไว้
เช่นเดียวกัน
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9) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นาส่งบันทึกผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสินค้า
ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีต่อไป ในกรณีที่มี
การจับกุมผู้กระทาความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกจับกุมตัวผู้ต้องหา และให้นาผู้ต้องหาพร้อมด้วยบันทึกการ
จับกุมส่งแก่พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีต่อไปด้วย

