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ข้อกฎหมายเครือ
่ งหมายการค้าโดยย่อและตัวอย่างการเผยแพร่
<กฎหมายเครือ่ งหมายการค้ามาตรา 95> การนาไปใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ทาง
การตลาดโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากจากเจ้าของเครือ
่ งหมายการค้าหรือเจ้าของ
เครือ
่ งหมายการค้าองค์กร หากมีเหตุการณ์ หนึ่งเหตุการณ์ ใดต่อไปนี้มโี ทษจาคุก
ไม่เกิน 3 ปี กักขังหรือปรับไม่เกิน 200,000 เหรียญไต้หวัน

1. ผูท้ ใี่ ช้เครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าองค์กรทีต่ รงกับผลิตภัณฑ์หรือ
การให้บริการเดียวกันทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้ว

2. ใช้เครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าองค์กรทีต่ รงกับผลิตภัณฑ์หรือ
การให้บริการทีค
่ ล้ายกันทีจ่ ดทะเบียนไว้ อาจทาให้ผูบ
้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้องเกิดวาม
สับสนเข้าใจผิดได้

3. ใช้เครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าองค์กรทีต่ รงกับผลิตภัณฑ์หรือ
การให้บริการเดียวกันหรือคล้ายกันทีจ่ ดทะเบียนไว้ อาจทาให้ผูบ
้ ริโภคที่
เกีย่ วข้องเกิดวามสับสนเข้าใจผิดได้

<กฎหมายเครือ่ งหมายการค้ามาตรา 96> การนาไปใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ทาง
การตลาดลิตภัณฑ์หรือบริการเดียวกันหรือคล้ายกันโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากจาก
เจ้าของเครือ
่ งหมายรับรอง การใช้เครือ
่ งหมายรับรองเดียวกันหรือคล้ายกันทีไ่ ด้
ได้รบั การจดทะเบียนแล้ว อาจจะทาให้ผูบ
้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้องเข้าใจผิด มีโทษจาคุก
ไม่เกิน 3 ปี กักขังหรือปรับไม่เกิน 200,000 เหรียญไต้หวัน เมือ่ ทราบว่ามีความ
เสีย่ งในการละเมิดสิทธิเครือ
่ งหมายรับรองตามวรรคก่อน ผูท
้ ข
ี่ ายหรือตัง้ ใจขาย
และทาการผลิต ครอบครอง จัดโชว์ฉลากภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์หรือสินค้าอืน
่ ๆ ที่
เหมือนหรือคล้ายกับเครือ่ งหมายรับรองทีจ่ ดทะเบียนของผูอ
้ น
ื่ โทษเช่นเดียวกัน

<กฎหมายเครือ่ งหมายการค้ามาตรา 97> เมือ่ ทราบว่าพฤติกรรมการขายสินค้า
ของผูอ
้ น
ื่ ตามสองมาตราข้างต้น หรือตัง้ ใจขายแล้วทาการครอบครอง จัดโชว์
ส่งออกหรือผูส
้ ง่ ออก มีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี กักขังหรือปรับไม่เกิน 50,000
เหรียญไต้หวัน
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ข้อกฎหมายเครือ
่ งหมายการค้าโดยย่อและตัวอย่างการเผยแพร่
<ตัวอย่างนิทาน 1> แรงงานข้ามชาติอน
ิ โดนิเซียขายสินค้าลอกเลียนแบบถูกตารวจ
ไต้หวันตรวจพบ แรงงานข้ามชาติอน
ิ โดนิเซียชือ
่ อามี (หญิง) มาทางานไต้หวัน
หลายปี อาลีผูเ้ ป็ นสามีทอ
ี่ ยูไ่ กลถึงอินโดนิเซียเพราะความคิดถึงจึงตามมาทางาน
ไต้หวันและกินอยูด
่ ว้ ยกัน ทัง้ ยังมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชือ
่ เซีย่ วลี่ แต่คา่ ใช้จา่ ยใน
้ เรือ
้ ได้มาว่า เห็นเพือ
ครอบครัวนับวันสูงขึน
่ ยๆ อามีจงึ คิดขึน
่ นร่วมชาติเดียวกัน
ชอบใช้สน
ิ ค้ายีห
่ อ้ ดัง ก็ขน
ึ้ เว็บไซต์เถา*ประเทศจีนและสัง่ สินค้าลอกเลียนแบบเข้า
ิ า CASIO ชุดแต่งกายนักกีฬา
มาขายในไต้หวันเช่น น้าหอม CHANEL นาฬก
ADIDAS โดยใช้ โซเชียลมิเดียว Facebook และ Line ส่วนตัวขายให้เพือ
่ นร่วม
ชาติเดียวกัน
แต่การขายสินค้าลอกเลียนแบบในไต้หวันเป็ นสิง่ ผิดกฎหมาย ตารวจจึงค้นหาตัว
อามีจนเจอแล้วให้พาไปตรวจค้นในบ้านพบสินค้าลอกเลียนแบบจานวนมากเช่น
ิ ากว่า 400 รายการ คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 2 ล้านเหรียญไต้หวัน
น้าหอม นาฬก
คาเตือน: ระยะนี้พบแรงงานข้ามชาติในไต้หวันเพือ
่ หาเงินมักจะสัง่ สินค้า
ลอกเลียนแบบเข้ามาขายให้เพือ
่ นร่วมชาติดว้ ยกันในไต้หวัน การขายสินค้า
ลอกเลียนแบบในไต้หวันเป็ นสิง่ ผิดกฎหมายว่าเครือ
่ งหมายการค้า ระวังโทษจาคุก
ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมีน
่ เหรียญไต้หวัน ทัง้ ยังต้องชดใช้เงินแก่เจ้าของ
เครือ
่ งหมายการค้าจานวนมาก
ข้อกฎหมาย: กฎหมายเครือ
่ งหมายการค้ามาตรา 97 <เมือ่ ทราบว่าพฤติกรรมการ
ขายสินค้าของผูอ
้ น
ื่ ตามสองมาตราข้างต้น หรือตัง้ ใจขายแล้วทาการครอบตรอง จัด
โชว์ ส่งออกหรือผูส
้ ง่ ั เข้า มีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี กักขังหรือปรับไม่เกิน 50,000
เหรียญไต้หวัน>
1.วิธีหลีกเลีย่ งการละเมิดกฎหมายเครือ
่ งหมายการค้าอย่างไร？
ตอบ: ขายแต่สน
ิ ค้าของแท้เท่านัน
้ หากไม่สามารถยืนยันได้วา่ เป็ นสินค้าของแท้
อย่าขายเด็ดขาด มิฉะนัน
้ อาจละเมิดกฎหมาย
2.วิธแ
ี ยกแยะของแท้อย่างง่ายๆอย่างไร?
ตอบ:
(1) ตรวจยืนยันการมอบอานาจก่อน - ผูผ
้ ลิตทีไ่ ม่สามารถแสดงใบมอบอานาจ
ทีถ
่ ูกต้องตามกฎหมายก็อย่าสั่งสินค้าเข้ามาขายเด็ดขาด น่ าจะเป็ นของ
ลอกเลียนแบบมากทีเดียว
(2) พิจารณาจากราคา - ราคาสินค้าทีส่ ่งั เข้ามาตา่ กว่าราคาสินค้าของแท้ใน
ท้องตลาดอย่างชัดเจน น่ าจะเป็ นของลอกเลียนแบบมากทีเดียว
(3) หากไม่สามารถยืนยันได้วา่ เป็ นของแท้ก็อย่าขายเด็ดขาด มิฉะนัน
้ ท่านอาจ
ละเมิดกฎหมายก็ได้
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ข้อกฎหมายเครือ
่ งหมายการค้าโดยย่อและตัวอย่างการเผยแพร่
<ตัวอย่างนิทาน 2> ชายชาวอินโดนีเซียทีด
่ าเนินกิจการขายสินค้าลอกเลียนแบบ
บนเว็บช็อปปี้ ในไต้หวันแล้วถูกตารวจตรวจค้นและจับกุมอาฮั่นชายชาว
อินโดนีเซียทีม
่ าไต้หวันเพือ
่ ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมือ่ 10 ปี ก่อน ใน
ระหว่างทีศ
่ ก
ึ ษาอยูก
่ ็ได้รจู ้ กั เพือ
่ นหญิงอานี่ทม
ี่ าศึกษาในไต้หวันด้วยกัน ทัง้ คูเ่ รียน
จบและตัดสินใจตัง้ ถิน
่ ฐานอยูใ่ นไต้หวัน
ต่อมาอาฮั่นและอานี่ดาเนินกิจการร้านขายสินค้าออนไลน์ สัง่ สินค้าถุงเท้านักกีฬา
ลอกเลียนแบบ ADIDAS, NIKE เป็ นต้น แต่ตอ
่ มาถูกตารวจไต้หวันตรวจพบแล้วให้
พาไปตรวจค้นในบ้านพบถุงเท้าลอกเลียนแบบกว่า 8000 คู่ คิดเป็ นมูลค่าตลาดที่
์ ระมาณ 2 ล้านเหรียญไต้หวัน
ละเมิดสิทธิป
คาเตือน การขายสินค้าลอกเลียนแบบในไต้หวันเป็ นสิง่ ผิดกฎหมาย เงินทุนทีอ่ าฮั่น
สั่งสินค้าลอกเลียนแบเข้าขายมาอย่างเดียวก็เสียหายไปแล้วกว่า 500,000 เหรียญ
ไต้หวัน นอกจากต้องเผชิญหน้ากับโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมีน
่
เหรียญไต้หวันแล้วยังต้องชดใช้เงินอีกจานวนมาก จึงขอให้ทก
ุ ท่านพึงสังวรไว้ใน
ใจ
ข้อกฎหมาย: กฎหมายเครือ
่ งหมายการค้ามาตรา 97 <เมือ่ ทราบว่าพฤติกรรมการ
ขายสินค้าของผูอ
้ น
ื่ ตามสองมาตราข้างต้น หรือตัง้ ใจขายแล้วครอบตรอง จัดโชว์
ส่งออกหรือผูส
้ ง่ ออก มีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี กักขังหรือปรับไม่เกิน 50,000
เหรียญไต้หวัน>
1.วิธีหลีกเลีย่ งการละเมิดกฎหมายเครือ
่ งหมายการค้า?
ตอบ: ขายแต่สน
ิ ค้าของแท้เท่านัน
้ หากไม่สามารถยืนยันได้วา่ เป็ นสินค้าของแท้
อย่าขายเด็ดจาด มิฉะนัน
้ อาจละเมิดกฎหมาย
2.วิธีแยกแยะสินค้าแท้อย่างง่ายๆ?
ตอบ:
(1) ตรวจยืนยันการมอบอานาจก่อน - ผูผ
้ ลิตทีไ่ ม่สามารถแสดงใบมอบอานาจ
ทีถ
่ ูกต้องตามกฎหมายก็อย่าสั่งสินค้าเข้ามาขายเด็ดขาด
(2) พิจารณาจากราคา - ราคาสินค้าทีส่ ่งั เข้ามาตา่ กว่าราคาสินค้าของแท้ใน
ท้องตลาดอย่างชัดเจน น่ าจะเป็ นของลอกเลียนแบบมากทีเดียว
(3) หากไม่สามารถยืนยันได้วา่ เป็ นของแท้ก็อย่าขายเด็ดขาด มิฉะนัน
้ ท่านอาจ
ละเมิดกฎหมายก็ได้
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