เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายทางการค้าให้สิทธิ์กับเจ้าของในการปูองกันไม่ให้คู่แข่งใช้เครื่องหมายและชื่อการค้า
เดียวกันหรือมีความคล้ายคลึงกันจนก่อให้เกิดความสับสันได้ในสินค้าและบริการต่างๆ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องนี้เพื่อเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่การจดทะเบียนและบังคับใช้เครื่องหมายการค้าในราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยจะมุ่งเน้นไปที่ตัวบทกฎหมาย ร่วมทั้งข้อแนะนําและการตีความจากประสบการณ์ทางวิชาชีพในเรื่องนี้
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 สภาแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมาย ชื่อทางการค้า และ
การกระทําที่ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ซึ่งตามมาด้วย การประกาศใช้อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายข้างต้น ใน พ.ศ.2549 ด้วยเหตุที่ การบัญญัติกฎหมายและระบบกฎหมาย
ส่วนใหญ่ในกัมพูชายังอยู่ในระยะเริ่มต้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือมีความ
ซับซ้อนเหมือนหลายๆ ประเทศ ดังนั้น จึงคงมีช่องว่างและข้อสงสัยที่ยังไม่มีความกระจ่างในตัวกฎหมาย
เช่นเดียวกับที่หลายๆ บทบัญญัติที่มีการนํามาใช้อย่างไม่เป็นแบบแผนเดียวกันในทางปฏิบัติ
1. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง
กฎหมายเครื่องหมายการค้าของกัมพูชาให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า( Trademarks)
เครื่องหมายการบริการ( Service Marks) เครื่องหมายร่วม(Collective Marks) และชื่อทางการค้า
(Trade Names) โดยนิยามของคําเหล่านี้เป็นไปในทางเดียวกันกับของประเทศอื่นๆ และข้อตกลง
สนธิสัญญาทั้งหลาย
เครื่องหมายทางการค้า( Trademarks) และเครื่องหมายการบริการ( Service Marks)
หมายถึงสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งใช้ในการจําแนกสินค้า (เครื่องหมายการค้า) หรือ
บริการ (เครื่องหมายการบริการ) ของวิสาหกิจหนึ่งใด โดยนิยามนี้ไม่รวมถึงสัญลักษณ์ที่มองไม่เห็น
อาทิ กลิ่น เสียง หรือรสชาติ เป็นต้น แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในกฎหมาย แต่
เครื่องหมายการค้าแบบสามมิติก็สามารถทําการจดทะเบียนได้ หากเครื่องหมายเหล่านั้นมีลักษณะ
สอดคล้องกับข้อกําหนดของ “ลักษณะบ่งเฉพาะ ”
ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์ การจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ในลักษณะเครื่องหมายการค้าแบบสามมิติ อาจง่ายกว่าการจดทะเบียนการออกแบบทาง
อุตสาหกรรมก็เป็นไปได้
เครื่องหมายร่วม(Collective Marks) ต้องเป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ซึ่งสามารถแยกแยะจุด
กําเนิดหรือคุณลักษณะทั่วไปร่วมอื่นๆ รวมถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจที่แตกต่าง
กันที่ใช้สัญลักษณ์นั้นๆ ภายใต้การควบคุมของเจ้าของเครื่องหมายร่วมที่ได้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว
ชื่อทางการค้า( Trade Names) หมายถึงชื่อและ/หรือชื่อเรียกที่ใช้ระบุและจําแนกความ
แตกต่างของวิสาหกิจหนึ่งใด ทั้งนี้ ตามมาตราที่ 21 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าที่
ไม่ได้จดทะเบียนได้รับการคุ้มครองจาก “การกระทําที่ผิดกฎหมาย ” แต่กระนั้นก็ตาม จะเป็นการดีที่
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จะจดทะเบียนชื่อธุรกิจในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจากจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่สิทธิของวิสาหกิจและง่ายต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indications :GI) สามารถจดทะเบียนได้ภายใต้
กฎหมายชั่วคราว เนื่องจากสภาแห่งชาติกําลังร่างกฏหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ให้
เป็นไปตามพันธกรณีของกัมพูชาในข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวพันกับการค้า
(TRIPS)
2. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ โดยผู้ยื่นคําขอชาวต่างชาติจะต้องมีตัวแทนที่มีถิ่นพํานักและประกอบการอยู่ในกัมพูชา ผู้ยื่น
คําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1.) แบบคําขอ : ซึ่งรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และที่พํานักของผู้ยื่นคําขอแต่ละราย พร้อมแนบ
เครื่องหมายการค้าจํานวน 15 ชิ้น
2.) หนังสือมอบอํานาจ : ที่ได้รับการรับรองจากโนตารี่พับลิค ซึ่งให้อํานาจแก่ตัวแทนหนึ่งใดเพื่อ
กระทําการในนามของผู้ยื่นคําขอในกระบวนการจดทะเบียนนั้น
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมาย เท่ากับ
350 ดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้เวลาในการจดทะเบียนประมาณ 2-3 เดือน หากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิจารณาเห็นว่า ข้อกําหนดทางกฎหมายต่างๆ ทั้งหมดได้รับการปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้ว กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้แก่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนและลงพิมพ์เครื่องหมาย
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาของกระทรวงพาณิชย์
ติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โทร 012-830639 อีเมล์
pinthana@online.com.kh , pinthanaips@yahoo.com
3. การรักษาเครื่องหมายการค้า
การจดทะเบียนครั้งแรกจะมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ยื่นเรื่อง และอาจขยายระยะเวลาออกไป
ได้อีกครั้งละ 10 ปี โดยการยื่นคําขอขยายระยะเวลาจะต้องดําเนินการภายใน 6 เดือนก่อนที่จะถึงวัน
หมดอายุ หากยื่นหลังจากวันหมดอายุ 6 เดือนต้องชําระค่าธรรมเนียมการยื่นคําขอล่าช้า
ในปีที่ 6 ของการจดทะเบียนครั้งแรก และในการขยายระยะเวลาแต่ละครั้ง เจ้าของเครื่องหมาย
จะต้องยื่นคําให้การ ที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องหมาย (Affidavit of Use or Non-Use) และชําระ
ค่าธรรมเนียมแก่ทางราชการสําหรับเรื่องนี้ด้วย ในการนี้ เจ้าของจะต้องแจ้งว่า เครื่อง หมายนั้นยังมีการใช้
งานอยู่ในปัจจุบันในกัมพูชา (พร้อมยื่นหลักฐานสนับสนุน) หรือ ว่า ยังไม่ได้มีการใช้งานแต่มีความตั้งใจ จะ
AEC Business Support Center in Phnom Penh, Cambodia 2014

นํามาใช้ และไม่มีความประสงค์ที่จะ ละทิ้ง เครื่องหมาย ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้การ ละเลยที่จะ ยื่น
คําให้การที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องหมายนั้นจะนําไปสู่การยกเลิกเครื่องหมายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
เจ้าของเครื่องหมายยังคงมีพันธกรณีอย่างต่อเนื่องในการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่ การควบ
รวม การ มอบหมาย และเปลี่ยนตัวแทน โดย แต่ละกระบวนการเหล่านี้ ต้องยื่น แบบฟอร์มและเอกสาร
สนับสนุน และชําระค่าธรรมเนียมแก่ทางราชการ
4. เครื่องหมายร่วม
กฎหมายนิยามเครื่องหมายร่วม (Collective Marks) ว่าคือ “เครื่องหมายใดๆ ที่มองเห็นได้ ซึ่ง
สามารถแยกแยะแหล่ง ที่มาหรือคุณ ลักษณะร่วมอื่นๆ รวมถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของ วิสาหกิจ
ต่างๆ ซึ่งใช้เครื่องหมายนั้นภายใต้การควบคุมของเจ้าของเครื่องหมายร่วม ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ” โดย
เครื่องหมายร่วมมีขั้นตอนการดําเนินการเช่นเดียวกับ การจดทะเบียน การคัดค้าน การเป็นโมฆะ และการ
เพิกถอน
ข้อกําหนด ประการ เดียวที่เพิ่มขึ้นสําหรับเครื่องหมายร่วม คือ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้อง ยื่น
สําเนาข้อบังคับ ต่างๆ ที่ควบคุมการใช้เครื่องหมาย ดังกล่าวไปด้วยโดยข้อบังคับเหล่านั้นจะ ต้อง ให้
อรรถาธิบายเกี่ยวกับ 1.) คุณลักษณะหรือคุณภาพของสินค้า หรือ บริการร่วม2.) เงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติ
ตาม 3.)แนวทางของการควบคุมที่ มีประสิทธิภาพของผู้ใช้ และ 4.) บทลงโทษต่างๆ ที่เพียงพอสําหรับ การ
ละเมิดข้อบังคับ นอกจากนั้นเจ้าของยังมีพันธกรณีอย่างต่อเนื่องในการแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์
อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆของข้อบังคับด้วย
สําหรับการเป็นโมฆะนั้นกฎหมายได้บัญญัติอีก 3 มูลฐานเพิ่มเติมขึ้นจากมูลฐานที่ใช้กับ
เครื่องหมายปกติ :
- เจ้าของที่ได้รับการจดทะเบียนเท่านั้นที่ใช้เครื่องหมาย
- เจ้าของใช้หรืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายในลักษณะที่ขัด ต่อข้อบังคับที่ได้แจ้งไว้
- เจ้าของอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายในลักษณะที่ อาจะเป็นการหลอกลวงต่อวงการค้าหรือ
ต่อสาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวกับแหล่งกําเนิดหรือคุณลักษณะร่วมอื่นๆ ของสินค้าหรือ
บริการที่เกี่ยวข้องนั้น
ทั้งนี้ การยื่นขอและการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วมอาจไม่ได้รับอนุญาตก็ได้ และเฉพาะ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าร่วมเท่านั้นที่ ทรงสิทธิ์ในการมอบอํานาจให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายของตนโดย
เจ้าของอาจไม่อนุญาตให้แก่ผู้อื่นใช้สิทธินี้ ส่วนการทีจ่ ะให้อีกบุคคลหนึ่งได้รับมอบอํานาจนั้น จะต้อง
ดําเนินการผ่านการมอบหมาย โดยผู้ได้รับมอบหมายจะกลายเป็นเจ้าของใหม่ของเครื่องหมายการค้า
ร่วมนั้นๆ
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5. การละเมิดสิทธิ์
มาตรฐานสําหรับการละเมิดสิทธิของเครื่องหมายทั่วไป(ไม่เป็นที่รู้จัก) มีอยู่ 2 แบบกล่าวคือ
มาตรฐานที่แคบและเข้มงวดและอีกมาตรฐานหนึ่งที่กว้างกว่าและอ่อนกว่า
ภายใต้มาตรฐานแรก การใช้เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตจะ
เป็นการละเมิดสิทธิก็ต่อเมื่อเป็นการใช้ ที่เกี่ยวของกับสินค้าหรือบริการชนิดที่ได้รับการจดทะเบียนไว้
เท่านั้น ทั้งนี้ การดัดแปลงเครื่องหมายเพียงเล็กน้อยหรือการใช้เครื่องหมายนั้นกับผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างเล็กน้อยไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
ภายใต้มาตรฐานที่สองการใช้สัญลักษณ์หนึ่งใดที่คล้ายกับเครื่องหมายที่ได้ มีการจดทะเบียนไว้
แล้วกับสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันกับสินค้าหรือบริการทีเ่ ครื่องหมายนั้นได้รับการจดทะเบียนไว้
เพื่อการนั้นแล้ว จะเป็นการละเมิดสิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีความสับสนเกิดขึ้นในหมูส่ าธารณชน ทั้งนี้ มาตรฐาน
ที่สองได้ขยายขอบเขตของความเหมือนและของสินค้าหรือบริการให้กว้างขึ้น แต่เพิ่มข้อจํากัดที่ว่า
จะต้องเกิดความสับสนให้แก่สาธารณชนด้วย
กฎหมายให้ความคุ้มครองที่มากขึ้นแก่เครื่องหมายที่เป็นที่รู้จัก กันดี แม้จะมิได้มีการระบุไว้
อย่างชัดเจนก็ตามทั้งนี้ การละเมิดสิทธิเครื่องหมายที่เป็นที่รู้จัก กันดีซึ่งมิได้มีการจดทะเบียนไว้ จะ
ได้รับการพิจารณาประเมินโดยใช้วิธีการ 2 ส่วนเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายทั่วไป โดยเครื่องหมายที่
เป็นที่รู้จักกันดีซึ่งได้มีการจดทะเบียนแล้วจะใช้มาตรฐานเดียวกัน แต่จะได้รับการปกปูองจากการใช้
เครื่องหมายบนสินค้าหรือบริการซึง่ มีการเชื่อมโยงไปยังเจ้าของและผลประโยชน์ของเจ้าของที่มี
แนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการใช้ดังกล่าวด้วย
เจ้าของเครื่องหมายการค้าทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการปกปูองไม่ให้ผู้อื่นทําการละเมิดสิทธิ ใน
เครื่องหมายการค้าของตนและกระทําการใดๆที่จะทําให้เกิดการละเมิดสิทธิขึ้นโดยในวรรคที่สองนี้ควร
รวมถึงความรับผิดร่วมหรือแทนด้วย ตัวอย่างเช่น เจ้าของตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิดสิทธิ ควรเรียก
ได้ว่าเป็น“ตัวการ” (จัดหาสถานทีท่ างกายภาพ) ณ ที่ที่การละเมิดสิทธิ (การขายสินค้าที่ละเมิดสิทธิ
โดยผู้เช่า) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ แม้ว่าเรื่องนีจ้ ะเป็นการพิจารณาข้อกฎหมายที่น่าจะเป็นไปได้ และ
น่าจะเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในเขตอํานาจศาลหลายแห่ง แต่ผู้เขียนก็ทราบว่า นับจนถึงเวลานี้ ยังไม่มี
กรณีหรือการตีความอย่างเป็นทางการเช่นว่านี้ในกัมพูชาแต่อย่างใด
6. การเยียวยาทางแพ่ง การระงับพิธีการทางศุลกากร และการลงโทษทางอาญา
เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถสตอบโต้การละเมิดสิทธิได้ 3 วิธีการที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ1.) ฟูองเรียกค่าเสียหายเป็นเงินและ/หรือการช่วยเหลืออย่างเฉพาะเจาะจงต่อศาลแพ่ง 2.)
ร้องขอให้หน่วยงานด้านศุลกากรระงับการดําเนินพิธีการทางศุลกากรของสินค้านําเข้าที่ละเมิดสิทธิ
และ3.)ขอให้มีการดําเนินคดีอาญาและ/หรือปรับ
เฉพาะเจ้าของเครื่องหมายหรือผู้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดเท่านั้น ที่สามารถ
เรียกร้องการเยียวยาทางแพ่งสําหรับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ โดยศาลแพ่งมีอํานาจใน
การออกคําสั่งห้าม ให้การชดใช้ค่าเสียหายทางการเงิน และให้การช่วยเหลืออื่นๆ ตามทีม่ ีการบัญญัติ
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ไว้ในกฎหมายทั่วไป ทั้งนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้ระบุวิธีการในการคํานวณความเสียหาย
เอาไว้ ศาลยังมีอํานาจในการออกคําสั่งมาตรการชั่วคราวต่างๆ หรือที่รู้จักกันดีในฐานะของคําสั่งห้าม
เบื้องต้นหรือคําสั่งให้งดเว้นการกระทําชั่วคราว เพื่อปูองกันการละเมิดสิทธิ การละเมิดสิทธิที่กําลังจะ
เกิดขึ้น หรือเพื่อการเก็บรักษาหลักฐาน ในการพิจารณาคําร้องขอหนึ่งใด ศาลจะต้องประเมินถึง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงของผลเสียหายที่มิอาจแก้กลับคืนมาได้และความร้ายแรงของกรณีการละเมิด
สิทธินั้นนอกจากนั้น เพื่อเป็นการปกปูองจําเลยและปูองกันการใช้สิทธิในทางที่ผิดศาลสามารถใช้
ดุลพินิจที่จะให้มีการวางสินทรัพย์หรือหลักประกันอื่นใดๆจากผู้ที่ยื่นคําร้องได้อย่างไรก็ตามผู้ยื่นคํา
ร้องอาจจะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดกับจําเลย หากมาตรการชั่วคราวมีอันต้องถูกยกเลิกหรือ
แพ้คดีตามกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ การฟูองคดีละเมิดสิทธิตอ่ ศาลแพ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะ
เวลานานและมีค่าใช้จ่ายที่สูงซึ่งเป็นเรื่องที่ยังคงเป็นปัญหาในระบบศาลยุติธรรมของกัมพูชา แต่ก็เป็น
วิธีการที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน
วิธีการที่สอง เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถร้องขอต่อหน่วยงานด้านศุลกากร หรือศาล
แพ่ง ให้ระงับการดําเนินพิธีการทางศุลกากรและทําลายสินค้าปลอมแปลงนั้นได้โดยที่ฐานการผลิตของ
กัมพูชามีขนาดค่อนข้างเล็ก ดังนั้นสินค้าละเมิดสิทธิส่วนใหญ่จึงถูกนําเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้
เฉพาะกรณีการละเมิดทีช่ ัดเจนเท่านั้นที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการนี้ เนื่องจากมาตรฐานการ
ดําเนินการสําหรับสินค้าปลอมแปลงนี้สูงกว่าการวิธีการที่ใช้สําหรับคดีทางแพ่งอย่างมีนัยสําคัญโดย
กระบวนการจะเริ่มต้นด้วยการยื่นคําแถลงเพื่อชี้ว่าคดีมีมูลว่าสินค้านั้นเป็นของปลอม ไปพร้อมกับ
คําอธิบายเกี่ยวกับตัวสินค้าและการชําระค่าธรรมเนียมทางราชการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถขอให้ผู้ยื่น
คําร้องวางหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่นใดได้ ภายใน 10 วันทําการนับจากวันที่ยื่นคําร้องนี้
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบว่าคําขอนั้นได้รับการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ
เก็บไว้เพื่อพิจารณาต่อไป หากคําขอได้รับการยอมรับหน่วยงานด้านศุลกากรจะระงับการดําเนินพิธี
การทางศุลกากรสําหรับสินค้าเหล่านั้นไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กําหนด ซึ่งสามารถขยายเวลาได้ไม่
เกิน 10 วันทําการ หลังจากนั้นผู้ยื่นคําขอมีเวลา 10 วันทําการที่จะเริ่มต้นฟูองคดีละเมิดสิทธิทางแพ่ง
หรือมิฉะนั้นสินค้าก็จะถูกปล่อยจากศุลกากร หากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาเห็นว่าคดีของผู้
ยื่นคําขอนั้นไม่ถูกต้อง หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่มีอํานาจที่จะออกคําสั่งให้ผู้ยื่นคําขอจ่ายค่าเสียหาย
ชดเชยให้กับผู้นําเข้าสินค้านั้นได้ ทั้งนี้ สุดท้ายแล้ว หน่วยงานทางศุลกากรโดยการอนุมัติจากศาล
สามารถสั่งให้มีการทําลายสินค้าสินค้าปลอมแปลงเหล่านั้นได้ อนึ่ง แม้ว่าการใช้พิธีการทางศุลกากรนี้
จะมิได้ทําให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้รับการชดเชยความเสียหายเป็นตัวเงินแต่วิธีการนี้สามารถ
ดําเนินการได้รวดเร็วกว่าการดําเนินการฟูองร้องคดีทางแพ่งเป็นอย่างมาก
วิธีการที่สาม เจ้าของเครื่องหมายการค้า หนึ่งใดสามารถร้องขอให้ดําเนินคดีอาญากับผู้ละเมิด
สิทธิได้ โดยโทษสําหรับการละเมิดสิทธิทั่วไป(ไม่มีการปลอมแปลง) คือ ปรับไม่เกิน 10 ล้านเรียล
(US$1,250 - US$2,500) หรือจําคุกตั้งแต่1 เดือน ถึง 1ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ ส่วนโทษสําหรับการปลอม
แปลง คือ 1 ถึง 20 ล้านเรียล(US$250 – US$5,000) หรือจําคุกตั้งแต่1 ถึง 5 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ
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สําหรับ ผู้ที่กระทําผิดซ้ําจะได้รับโทษสูงสุดเป็น 2 เท่าของโทษเหล่านั้น ในกรณีที่จําเลยเป็นนิติบุคคล
(อาทิ บริษัทหนึ่งใด) กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือตัวแทนบริษัท อาจจะถูกดําเนินคดีทางอาญาด้วย
ยกเว้นแต่เขาเหล่านั้นจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมให้มีการละเมิดสิทธินั้น
7. การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
พฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็น สิ่งต้องห้ามภายใต้กฎหมายเดียวกับที่คุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า บทบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นข้อความสั้นๆ กว้างและเคลือบ
คลุม โดยพฤติกรรมการแข่งขันใดที่ขัดต่อ “วิธีปฏิบัติที่สุจริต” ในทางธุรกิจเป็นสิ่งต้องห้าม ทั้งนี้
กฎหมายยังได้ระบุ3รูปแบบของพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงแต่ มิได้จํากัดอยู่แต่เฉพาะเรื่องเหล่านี้เท่านั้น
ว่าเป็นสิ่งต้องห้าม
- พฤติกรรมทั้งปวงซึ่งสร้างความสับสนให้กับสถานประกอบการ สินค้า หรือบริการของคู่
แข่งขัน
- การกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงซึง่ ทําลายชื่อเสียงของสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขัน
- การบ่งชี้หรือการกล่าวหาทั้งหลายซึ่งอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจผิดของสาธารณชนที่มี
ต่อลักษณะ กระบวนการผลิต คุณลักษณะ ความเหมาะสม หรือปริมาณของสินค้า
เช่นเดียวกันกับกฎหมายจํานวนมากของกัมพูชา ที่มักจะยังไม่มีการตีความอย่างเป็นทางการ
หรือมีคดีตัวอย่างที่ให้อรรถาธิบายบทบัญญัติเหล่านี้แต่อย่างใด
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