บทความเครื่ องหมายการค้า

การลงสารบบและการตรวจค้ นเครื่องหมายการค้ า
เมื่อมีผยู ้ นื่ คาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าเข้ามา ทางราชการต้องเก็บสารบบ
เครื่ องหมายการค้านั้นให้เป็ นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการค้นหา และใช้เป็ นหลักฐานในการ
พิจารณาเปรี ยบเทียบเครื่ องหมายการค้านั้นๆ การเก็บสารบบเครื่ องหมายการค้าปั จจุบนั เก็บไว้ 2
ลักษณะคือ สารบบเครื่ องหมายคา และสารบบเครื่ องหมายรู ป
การเก็บสารบบเครื่ องหมายคา จะจัดเก็บในลักษณะเก็บตามเครื่ องหมายคานั้น ๆ เก็บจาก
ตัวอักษรต้น ควบคู่กบั การเก็บสาเนียงเสี ยงท้ายของคา และเก็บการพ้องเสี ยง ส่ วนเครื่ องหมายรู ป
นั้น จะเก็บตามระบบ Vienna Classification รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป
การเก็บสารบบเครื่องหมายคา
เครื่ องหมายคา เป็ นเครื่ องหมายที่นาตัวอักษรและตัวเลขมาผสมรวมกัน สามารถอ่านออก
เสี ยงเป็ นคา ๆ ได้ จะมีความหมายหรื อไม่มีความหมายหรื อคาแปลก็ได้ การเก็บสารบบเครื่ องหมาย
คาถือหลักว่า
1.เก็บสารบบคาที่เป็ นอักษรโรมันตรง ๆ
เป็ นการเก็บสารบบเครื่ องหมายคาที่เป็ นอักษรโรมันตรง ๆ ที่เป็ นสาระสาคัญของ
เครื่ องหมายคานั้น ๆ ไว้ในสารบบ เพื่อใช้ในการตรวจค้นเครื่ องหมายคานั้น ๆ ตามวิธีการตรวจค้น
ที่ 3
2.เก็บสารบบโดยเก็บอักษรต้น และเสี ยงท้าย
เป็ นการเก็บตัวอักษรตัวแรกของเครื่ องหมายคา และเก็บเสี ยงท้ายของเครื่ องหมายคาไว้ใน
สารบบ เพื่อการตรวจค้นเครื่ องหมายคาตามวิธีการตรวจค้นที่ 1
3.ถ้าเป็ นสิ นค้ายารักษาโรคมนุษย์ เครื่ องหมายคาที่มีคาพยางค์ทา้ ยเป็ นเสี ยงอีน ให้เก็บเสี ยง
อีน เพิ่มเติม
เป็ นการเก็บสารบบเฉพาะเครื่ องหมายคาที่ใช้กบั สิ นค้ายารักษาโรคมนุษย์ ที่เป็ น
เครื่ องหมายคาที่มีคาพยางค์ทา้ ยเสี ยงอีน โดยใช้อกั ษรโรมันที่ผสมคาออกเสี ยงอีน เป็ นหลัก เพื่อใช้
ตรวจค้นตามวิธีตรวจค้นที่ 2
4.เก็บสารบบโดยเก็บคาพ้องเสี ยง
เป็ นการเก็บสารบบโดยใช้คาพ้องเสี ยงเป็ นหลัก เพื่อใช้ตรวจค้นตามวิธีการที่ 4
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การเก็บสารบบเครื่องหมายคา โดยการเก็บอักษรต้ น และเก็บเสี ยงท้าย
การเก็บอักษรต้นของเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นเครื่ องหมายคานั้น ในภาษาอังกฤษมีความ
ยุง่ ยากพอสมควรในการเปรี ยบเทียบคา ได้มีผจู ้ ดั ทาตารางเปรี ยบเทียบตัวอักษรไว้แล้ว ดังนี้
การเทียบอักษรตัวแรกของเครื่องหมายคา
อักษรโรมัน
B
CH
D
F
H
J
K
KH
M
N

อักษรไทย
บ
ฉชฌ
ดฎ
ฝฟ
หฮ
จ
ก
ธคฆ
ม
น

อักษรโรมัน
NG
P
PH
R
S
T
TH
W
Y
AEIOU

อักษรไทย
ง
ป
ผพภ
รลฤฬ
ซทรศษส
ตฎ
ถทฑฒธ
ว
ญย
อ

การลงสารบบเครื่ องหมายคา ที่เป็ นเสี ยงท้ายของคานั้น เป็ นการเทียบเสี ยงท้ายของคาให้
เป็ นเสี ยงสระเสี ยงยาวในภาษาไทย โดยใช้ตวั อักษรไทยตัว “ อ ” โดยเสี ยงท้ายมีจานวน 108 เสี ยง
ตามตารางที่นาไว้ขา้ งล่างนี้
เสี ยงท้าย 108 เสี ยง
อา
อี
อื
อู
เอ
แอ
โอ

อาก
อีก
อืก
อูก
เอก
แอก
โอก

อาง
อีง
อืง
อูง
เอง
แอง
โอง

อาด
อีด
อืด
อูด
เอด
แอด
โอด

อาน
อีน
อืน
อูน
เอน
แอน
โอน

อาบ
อีบ
อืบ
อูบ
เอบ
แอบ
โอบ

อาม
อีม
อืม
อูม
เอม
แอม
โอม

อาย
อีย
อืย
อูย
เอย
แอย
โอย

อาว
อีว
(อื)
(อู)
เอว
แอว
โอว
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ออ
อัว
เอีย
เอือ
เออ

ออก
อวก
เอียก
เอือก
เออก

ออง
อวง
เอียง
เอือง
เออง

ออด
อวด
เอียด
เอือด
เออด

ออน
อวน
เอียน
เอือน
เออน

ออบ
อวบ
เอียบ
เอือบ
เออบ

ออม
อวม
เอียม
เอือม
เออม

ออย
อวย
(เอีย)
เอือย
(เอย)

(ออ)
(อัว)
เอียว
เอือว
เออว

การเก็บสารบบเครื่ องหมายคานั้น จะทาไปพร้อม ๆ กันกับการเก็บสารบบรู ป ถ้ามี
เครื่ องหมายคาหลายคาที่ยนื่ ขอจดทะเบียน การเก็บสารบบเครื่ องหมายคา จะต้องเก็บทั้งหมดคานั้น
และแยกเก็บเครื่ องหมายคาแต่ละคาด้วย
ตัวอย่าง 1 เครื่ องหมายคาว่า DOME เป็ นเครื่ องหมายคาที่อ่านออกเสี ยงได้วา่ โดม โดย
มีอกั ษร D เป็ นอักษรหลัก จะเก็บสารบบ ดังนี้
1. เก็บสารบบเครื่ องหมาย ตามวิธีการที่ 1 คาว่า DOME ตรง ๆ
2. เก็บสารบบอักษรแรก เสี ยงท้ายตามวิธีการที่ 2 โดยเก็บอักษร D และเสี ยงท้ายว่า โอม
3. เก็บสารบบคาพ้องเสี ยงตามวิธีการที่ 4 โดยเก็บเสี ยงว่า โอม
เครื่องหมายนี้ ไม่เก็บสารบบตามวิธีการที่ 3 เพราะมิใช่เป็ นเครื่ องหมายที่ใช้กบั สิ นค้ายา
รักษาโรค และมิได้มีเสี ยงท้ายคาว่า อีน
คาที่จดั เก็บในสารบบ
รายละเอียดการจัดเก็บสารบบ
แรก
ท้าย
อีน
คาอ่าน
เสี ยงพยางค์
DOME
D
โอม
โดม
โอม

ตัวอย่างที่ 2 เครื่ องหมายการค้าคาว่า CALIMENT อ่านออกเสี ยงได้วา่ คาลิเมนท็
อักษรตัวแรกของคานี้คือ ตัว C แต่ออกเสี ยงเป็ นตัว ค เมื่อดูตารางเทียบตัวอักษรจะเป็ นตัวอักษร
โรมัน KH
ดังนั้น การเก็บสารบบจะเก็บดังนี้
1. เก็บสารบบตามวิธีการที่ 1 คือเก็บเครื่ องหมายคานั้นทั้งหมด เป็ น CALIMENT
2.เก็บสารบบตามวิธีที่ 2 คือเก็บตัวอักษรแรกเป็ น KH และเสี ยงท้าย คือ เอน
3.เก็บสารบบตามวิธีที่ 4 คาพ้องเสี ยงโดยเก็บคาว่า อา อี เอน
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คาที่จดั เก็บในสารบบ
CALIMENT

แรก
KH

รายละเอียดการจัดเก็บสารบบ
ท้าย
อีน
คาอ่าน
เอน

เสี ยงพยางค์
อา อี เอน

ตัวอย่างที่ 3 เครื่ องหมายการค้าคาว่า AMOCYCILLINE อ่านออกเสี ยงได้วา่
อโมไซซิ ลลีน ใช้สินค้าจาพวก 5 ยารักษาโรค การเก็บสารบบเครื่ องหมายคาเก็บดังนี้
1.เก็บสารบบตามวิธีการที่ 1 เก็บเครื่ องหมายคานั้นทั้งหมดเป็ น AMOCYCILLINE
2.เก็บสารบบตามวิธีที่ 2 เก็บอักษรแรก เสี ยงท้าย คือ เก็บตัวอักษร อ และเสี ยงท้าย อีน
เนื่องจากคาแรกเป็ นอักษร A ซึ่งเป็ นสระในพวก A E I O U การเทียบอักษรได้แก่ตวั อักษรไทย อ
3.เนื่องจากเป็ นสิ นค้ายารักษาโรค และพยางค์ทา้ ยเสี ยงอีน จึงต้องเก็บสารบบตามวิธีการที่
3 เพิ่มเป็ นว่าเก็บสารบบเป็ น อีน – R
4.เก็บสารบบตามวิธีที่ 4 เป็ นคาพ้องเสี ยงคือ อา โอ ไอ อีน อีน
คาที่จดั เก็บในสารบบ
รายละเอียดการจัดเก็บสารบบ
แรก
ท้าย
อีน
คาอ่าน
เสี ยงพยางค์
อ
อีน
อีน - R อะโมไซซีลลีน อา โอ ไอ อีน อีน
AMOCYCILLINE

ตัวอย่างที่ 4 เครื่ องหมายคาว่า เฟลดีน ใช้สาหรับสิ นค้ายารักษาโรค การเก็บสารบบเก็บ
ดังนี้
1. เก็บตามวิธีการที่ 2 คือเก็บตัวอักษรแรก และเสี ยงท้าย คือ เก็บตัวอักษรแรก เป็ น F
เพราะตัวอักษร ฟ เทียบจากตารางเทียบได้แก่ อักษรโรมัน F ส่ วนเสี ยงท้ายเก็บคาว่า
อีน
2. เก็บตามวิธีการที่ 3 เพราะเป็ นเครื่ องหมายที่ใช้สาหรับสิ นค้ายารักษาโรค และลงท้าย
เครื่ องหมายคาเป็ นเสี ยงอีน จึงเก็บสารบบ เสี ยง อีน – D
3. เก็บสารบบตามวิธีการที่ 4 เก็บคาพ้องเสี ยงเป็ น เอน อีน
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คาที่จดั เก็บในสารบบ
แรก
F

รายละเอียดการจัดเก็บสารบบ
ท้าย
อีน
คาอ่าน
อีน
อีน - D

เสี ยงพยางค์
เอน อีน

ตัวอย่างที่ 5 เครื่ องหมายคาว่า ROYAL DRAGON อ่านออกเสี ยงว่า รอยัล ดรากอน จะ
เก็บสารบบดังนี้
1. เก็บสารบบตามวิธีที่ 1 โดยเก็บคาว่า ROYAL DRAGON , ROYAL , และเก็บคาว่า
DRAGON
2. เก็บสารบบตามวิธีที่ 2 โดยเก็บอักษรแรก และเสี ยงท้าย ดังนี้
คาว่า ROYAL DRAGON เก็บสารบบอักษรแรกคือ R เสี ยงท้ายคือ ออน
คาว่า ROYAL เก็บสารบบอักษรแรกคือ R เสี ยงท้ายคือ อาน
คาว่า DRAGON เก็บสารบบอักษรแรกคือ D เสี ยงท้ายคือ ออน
3. เก็บสารบบตามวิธีที่ 4 โดยเก็บคาพ้องเสี ยง ดังนี้
คาว่า ROYAL DRAGON เก็บสารบบคาพ้องเสี ยงเป็ น ออ อาน อา ออน
คาว่า ROYAL เก็บสารบบคาพ้องเสี ยงเป็ น ออ อาน
คาว่า DRAGON เก็บสารบบคาพ้องเสี ยงเป็ น อา ออน
คาที่จดั เก็บในสารบบ
รายละเอียดการจัดเก็บสารบบ
แรก
ท้าย
อีน
คาอ่าน
เสี ยงพยางค์
ROYAL DRAGON
R
ออน
รอยัลดากอน ออ อาน อา ออน
ROYAL
R
อาน
รอยัล
ออ อาน
DRAGON
D
ออน
ดากอน
อา ออน
ตัวอย่างที่ 6 เครื่ องหมายอักษรจีน อ่านว่า เท่าไต๋ การเก็บสารบบจะ
เก็บดังนี้
1. เก็บสารบบตามวิธีที่ 2 อักษรแรก เสี ยงท้าย โดยเก็บ
ตัวอักษรแรกว่า TH เพราะเสี ยง ท คือตัวอักษร TH และ
เสี ยงท้ายเก็บคาว่า อาย
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2. เก็บสารบบตามวิธีที่ 4 เก็บคาพ้องเสี ยงเป็ น อาว อาย
ข้อสังเกต อักษรอื่น ๆ นอกจากอักษรโรมัน และอักษรไทย จะต้องเป็ นเครื่ องหมายรู ปด้วย ซึ่ง
ผูเ้ ขียนจะกล่าวในตอนต่อไป
คาที่จดั เก็บในสารบบ
รายละเอียดการจัดเก็บสารบบ
แรก
ท้าย
อีน
คาอ่าน
เสี ยงพยางค์
TH
อาย
เท่าไต๋
อาว อาย

การเก็บสารบบเครื่องหมายรู ป
การเก็บสารบบเครื่ องหมายรู ปนั้น กรมทรัพย์สินทางปั ญญาใช้ระบบการจาแนกสากล ตาม
ข้อตกลงเวียนนา ขอบเขตของการจาแนกสากลว่าด้วยลวดลายในเครื่ องหมายการค้า ซึ่ งเกิดจาก
ความร่ วมมือของประเทศแต่ละประเทศในสหพันธ์เวียนนา เพื่อช่วยให้การค้นหาง่าย และทาให้การ
ค้นหามีประสิ ทธิ ภาพ มีการแบ่งประเภทรหัสรู ป 29 ประเภท แต่ละประเภทยังมีการแบ่งออกเป็ น
หมวด และยังแยกย่อยออกเป็ นหมู่
ในการลงสารบบเครื่ องหมายรู ปนั้น จะต้องมองในภาพกว้าง โดยถือหลักว่าให้รหัสภาพ
เครื่ องหมายให้มากดีกว่าให้นอ้ ย คือควรใส่ รหัสรู ปให้มากไว้ เพราะการมองภาพเครื่ องหมายบาง
กรณี มองต่างมุมกัน ผูท้ ี่มีหน้าที่ให้สารบบ และลงเครื่ องหมายลงในคอมพิวเตอร์ กับเจ้าหน้าที่ตรวจ
ค้นหรื อนายทะเบียนอาจมองต่างมุมกันก็ได้ ดังนั้น การลงสารบบเครื่ องหมายรู ป เจ้าหน้าที่ผลู ้ ง
สารบบจึงควรเป็ นผูท้ ีมีจินตนาการอยูม่ าก ๆ
รหัสเครื่องหมายทีจ่ ะลงสารบบมี 29 ประเภท คือ
ประเภท 1 สิ่ งที่อยูใ่ นอวกาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ แผนที่ทางภูมิศาสตร์
ประเภท 2 มนุษย์
ประเภท 3 สัตว์
ประเภท 4 สิ่ งมีชีวติ เหนื อธรรมชาติ เหลือเชื่ อ ที่เกิดขึ้นตามจินตนาการ หรื อที่ไม่สามารถ
อธิบายได้
ประเภท 5 พืช
ประเภท 6 ทิวทัศน์
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ประเภท 7
ประเภท 8
ประเภท 9
ประเภท 10
ประเภท 11
ประเภท 12
ประเภท 13
ประเภท 14
ประเภท 15
ประเภท 16
ประเภท 17
ประเภท 18
ประเภท 19
ประเภท 20
ประเภท 21
ประเภท 22
ประเภท 23
ประเภท 24
ประเภท 25
ประเภท 26
ประเภท 27
ประเภท 28
ประเภท 29

สิ่ งก่อสร้าง โครงสร้างเพื่อการโฆษณา ประตู หรื อแผงกั้น
อาคาร
สิ่ งทอ เสื้ อผ้า อุปกรณ์เย็บผ้า หมวด รองเท้า
ยาสู บ อุปกรณ์สาหรับผูส้ ู บยาสู บ ไม้ขีดไฟ เครื่ องมือเครื่ องใช้เกี่ยวกับการ
เดินทาง พัด สิ่ งของที่ใช้ในห้องสุ ขา
เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
เครื่ องเรื อน เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องสุ ขภัณฑ์
อุปกรณ์ให้แสงสว่าง หลอดไฟ อุปกรณ์ทาความร้อน หุ งต้ม หรื อทาความเย็น
เครื่ องซักผ้า เครื่ องอบแห้ง
เครื่ องหล็ก เครื่ องมือ บัดไดปี น
เครื่ องจักร มอเตอร์ เครื่ องยนต์
การสื่ อสารและโทรคมนาคม การบันทีกหรื อกระจายเสี ยง คอมพิวเตอร์ การ
ถ่ายภาพ การ ถ่ายหนัง การมองเห็น
เครื่ องบอกเวลา เครื่ องประดับและอัญมณี เครื่ องชัง่ ตวงวัด เครื่ องคานวณ
การขนส่ ง อุปกรณ์สาหรับสัตว์
หี บห่อและบรรจุภณั ฑ์ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
วัสดุและอุปกรณ์การเขียน การวาด หรื อการลงสี สิ่ งจาเป็ นในสานักงาน
เครื่ องเขียนและ สิ นค้าที่อยูใ่ นร้านขายหนังสื อ
เกม ของเล่น อุปกรณ์การกีฬา ม้าหมุน
เครื่ องดนตรี และอุปกรณ์ กระดิ่ง รู ปภาพ รู ปแกะสลัก
อาวุธยุทโธปกรณ์ กระสุ น วัตถุระเบิด เกราะ
ตราประจาตระกูล เหรี ยญ ตราประทับ สัญลักษณ์
ลวดลายที่เป็ นกรอบ ใบฉลาก ภาพลวดลาย
รู ปทรงเรขาคณิ ตและรู ปทรงสามมิติ
ตัวอักษรประดิษฐ์ ตัวเลขประดิษฐ์
อักษรในภาษาอื่น ๆ (ยกเว้นอักษรไทย และอักษรโรมัน)
สี

ในส่ วนที่เป็ นหมวด หมู่ยอ่ ยลงไปนั้น ผูเ้ ขียนจะไม่นามาลงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่ องจากเมื่อเวลาท่าน
ตรวจค้นเครื่ องหมาย ทางราชการได้จดั แสดงหมวด และหมู่ยอ่ ยให้ท่านเลือกลงในช่องตรวจค้น
เครื่ องหมายรู ปให้แล้ว
ในที่น้ ีจะยกเป็ นตัวอย่างในกรณี ที่พาดพึงถึงหมวดหมู่น้ นั ๆ
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ตัวอย่าง เครื่ องหมายนี้เป็ นรู ปเสื อยืนถือเครื่ องมือ ในการลงสารบบจะลงรหัสรู ปดังนี้
1. ดูประเภท 3 สัตว์ ในประเภทนี้แบ่งออกเป็ นสัตว์หลาย
ชนิด ตามรู ปเครื่ องหมายเป็ นเสื อ กาลังยืนเหมือนคน ลักษณะการยืน
ถือว่าผิดธรรมชาติของสัตว์ชนิดนี้
2. ดูหมวดย่อยลงไป จะมีรหัสว่า 3.1.4 ซึ่ งหมายถึง เสื อโคร่ ง
หรื อสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่อื่น ๆ
3. ดูหมู่ยอ่ ย ๆ จะ จะมีรหัสรู ป A 3.1.17 หมายถึง สัตว์ใน
ประเภท 1 ยืน จะใส่ รหัสรู ปเพื่อลงสารบบเป็ น 3.1.4 - 17 ซึ่ งจะหมายถึง เสื อโคร่ ง หรื อสัตว์ตระกูล
แมวขนาดใหญ่อื่น ๆ ยืน ซึ่ งเมื่อจะลงสารบบจริ ง ๆ จะต้องลงสารบบดังนี้
3.1.4
เสื อโคร่ ง หรื อสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่อื่น ๆ
และรหัส 3.1.17 สัตว์ในประเภท 1 ยืน (ซึ่ งหมายถึงเสื อโคร่ ง หรื อสัตว์ตระกูลแมวขนาด
ใหญ่อื่น ๆ ยืน)
4.ดูต่อไปว่า สัตว์ประเภทนี้ยืนได้ในลักษณะสองขาถือว่าไม่เป็ นธรรมชาติของสัตว์ จะมี
รหัส A 3.1.24 หมายถึง สัตว์ในประเภท 1 ในรู ปแบบอื่นที่ไม่เป็ นธรรมชาติ ดังนั้น การลงสารบ
บจึงต้องลงสารบบเพิ่มอีกเป็ น 3.1.4 - 24
สรุ ปสารบบรู ปเครื่ องหมายนี้ คือ 3.1.4 - 17 และ 3.1.4 – 24
ตามบัญชีรหัสรู ป
ประเภท 3 สัตว์
3.1 สัตว์สี่เท้า (ประเภท 1 )
3.2 สัตว์สี่เท้า (ประเภท 2)
.......... ฯ .........
3.1.4 เสื อโคร่ ง หรื อสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่อื่น ๆ
A 3.1.17 สัตว์ในประเภท 1 ยืน
A 3.1.24 สัตว์ในประเภท 1 ในรู ปแบบอื่นที่ไม่เป็ นธรรมชาติ
ข้อสังเกต เมื่อจะลงสารบบ ไม่ตอ้ งใส่ ตวั อักษรโรมัน A
ตัวอย่าง
รู ปเครื่ องหมายนี้ อาจมองเป็ นรู ปทรง
เรขาคณิ ต และเป็ นรู ปถ้วยก็ได้ ดังนั้นการลงสารบบ
รู ปจึงดาเนินการดังนี้
1. ดูรหัสประเภท 11 เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
แยกย่อยเป็ นรหัส 11.3 ภาชนะสาหรับเครื่ องดื่ม จานและจานชามประเภทต่าง ๆ
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เครื่ องใช้ในครัวเรื อนสาหรับตักเตรี ยมหรื อหุงต้มอาหารหรื อเครื่ องดื่ม และประเภท
26 รู ปทรงเรขาคณิ ตและรู ปทรงสามมิติชามประเภทต่าง ๆ เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
สาหรับตักเตรี ยมหรื อหุงต้มอาหารหรื อเครื่ องดื่ม แยกย่อยในรหัส 26.7 รู ปทรง
เรขาคณิ ตต่าง ๆ ที่เคียงกัน ประสานกัน
2. ในรหัสประเภท 11 .3 ให้ ดูรายการรู ปแก้ว คือ รหัส A 11.3.4 รหัสที่เก็บลงสารบบคือ
11.3.1 – 4 นั่นคือ
2.1 ลงรหัสรู ป 11.3.1 ภาชนะสาหรับดื่ม ถ้วย (รางวัล) และ
11.3.4 ถ้วย ถ้วยพร้อมจานรอง
ส่ วนในรหัส 26.7 นั้น มีรหัสของรู ปทรงเรขาคณิ ตต่างชนิดกันที่เคียงกันประสานกัน
หรื อตัดกันอยูค่ ือ รหัส A 26.7.4 ดังนั้น รหัสที่จะลงสารบบคือ 26.7.3 – 4 ซึ่งเมื่อนาลง
สารบบ จะลงสารบบดังนี้
2.2 ลงรหัสรู ป 26.7.3 รู ปทรงเรขาคณิ ตต่างชนิดกัน ที่เคียงกัน ประสานกันหรื อตัดกัน
และลงรหัส
26.7.4 ส่ วนของรู ปทรงเรขาคณิ ตต่างชนิ ดกันที่เคียงกัน ประสานกัน
หรื อตัดกัน
สรุ ป สารบบรู ปที่ลงคือ 11.3.1 , 11.3.4 และ 26.7.3 , 26.7. 4
ประเภท 11 เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
11.3 ภาชนะสาหรับเครื่ องดื่ม จานและจานชามประเภทต่าง ๆ เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
สาหรับตัก
เตรี ยมหรื อหุงต้มอาหารหรื อเครื่ องดื่ม
11.3.1 ภาชนะสาหรับดื่ม ถ้วย (รางวัล)
A 11.3.4 ถ้วย ถ้วยพร้อมจานรอง
ประเภท 26
รู ปทรงเรขาคณิ ตและรู ปทรงสามมิติ
26.1 วงกลม วงรี
26.2 รู ปทรงเรขาคณิ ตต่าง ๆ ที่เคียงกัน ประสานกัน หรื อตัดกัน
26.7.3 รู ปทรงเรขาคณิ ตต่างชนิดกันที่เคียงกัน ประสานกัน หรื อตัดกัน
A 26.7.4 ส่ วนของรู ปทรงเรขาคณิ ตต่างชนิ ดกันที่เคียงกัน ประสานกันหรื อตัดกัน
ตัวอย่าง
รู ปเครื่ องหมายรายนี้ จะลงสารบบทั้งเครื่ องหมายคา และเครื่ องหมายรู ป ดังนี้
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สารบบเครื่ องหมายคา
1.เก็บเครื่ องหมายตรงตัว คือ WRANGYER
2.เก็บอักษรแรก เสี ยงท้าย โดยเก็บอักษรแรก เป็ น R เก็บเสี ยงท้าย
เป็ น เออ
3.เก็บเสี ยงพ้อง เป็ น แอง เออ
หมายเหตุ สิ นค้าสาหรับเครื่ องหมายนี้ เป็ น เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง
ไม่ใช่สินค้ายารักษาโรคในจาพวก 5 จึงไม่ตอ้ งเก็บอักษรแรกเสี ยง
ท้ายอีน
สารบบเครื่องหมายรู ป
รหัสรู ป 1.3.1 อาทิตย์ข้ ึนหรื อตก
1.3.8 ดวงอาทิตย์กบั สัตว์
3.1.21 สัตว์ในประเภท 1 กระโดด/วิง่
3.1.4 เสื อโคร่ งหรื อสัตว์ในตระกูลแมวขนาดใหญ่อื่น ๆ
ประเภท

1.3 ดวงอาทิตย์
1.3.1 ดวงอาทิตย์ข้ ึนหรื อตก
A 1.3.6 ดวงอาทิตย์พร้อมทิวทัศน์
A 1.3.7 ดวงอาทิตย์กบั มนุษย์หรื อส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายมนุษย์
A 1.3.8 ดวงอาทิตย์กบั สัตว์
A 1.3.9 ดวงอาทิตย์กบั พืช
-ฯ–
ประเภท
3.1 สัตว์สี่เท้า (ประเภท 1)
3.1.1 สิ งโต
A 3.1.2 สิ งโตตามพิธีการ
3.1.4 เสื อโคร่ ง หรื อสัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่อื่น ๆ
3.1.6 แมว หรื อสัตว์ตระกูลแมวขนาดเล็กอื่น ๆ
3.1.14 หมี หมีแพนดา
3.1.16 หัวของสัตว์ในประเภท 1
A 3.1.17 สัตว์ในประเภท 1 ยืน
A 3.1.18 สัตว์ในประเภท 1 นอน
A 3.1.19 สัตว์ในประเภท 1 นัง่
A 3.1.21 สัตว์ในประเภท 1 กระโดด/วิง่
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A 3.1.22
A 3.1.23
A 3.1.24
A 3.1.25

สัตว์ในประเภท 1 ที่มีขาหน้าวางอยูบ่ นตราประจาตระกูลหรื อสิ่ งของอื่น ๆ
สัตว์ในประเภท 1 หันหน้าเข้าหากัน
สัตว์ในประเภท 1 ในรู ปแบบอื่นที่ไม่เป็ นธรรมชาติ
สัตว์ในประเภท 1 ในชุ ดเสื้ อผ้า

จากตารางรหัสข้างต้นนี้ เราดูตวั อย่างต่อไปนี้ ต่อไป คือ
รู ปเครื่ องหมายนี้เป็ นรู ปสิ งโต ในลักษณะยืน โดยมีขาหน้ายืน่
ไปข้างหน้าในลักษณะวางอยูบ่ นสิ่ งของ และเป็ นรู ปสิ งโตที่ไม่เป็ น
ธรรมชาติ
การลงสารบบเครื่ องหมายรู ป จะลงรหัสดังนี้
3.1.1 สิ งโต
3.1.17 สัตว์ในประเภท 1 ยืน
3.1.22 สัตว์ในประเภท 1 ที่มีขาหน้าวางอยูบ่ นตราประจาตระกูลหรื อสิ่ งของอื่น ๆ
3.1.24 สัตว์ในประเภท 1 ในรู ปแบบอื่นที่ไม่เป็ นธรรมชาติ
ตัวอย่าง
เครื่ องหมายนี้ใช้กบั สิ นค้า กาแฟพร้อมดื่ม การลงสารบบ
เครื่ องหมายการค้า ดังนี้
1. เก็บอักษรแรก เสี ยงท้าย เป็ น B – อาบ และเก็บสาร B –
แอก
2. เก็บสารบบพ้องเสี ยง เป็ น แอก อาบ และ แอก
ข้ อสั งเกต ไม่เก็บสารบบตัวตรง เนื่องจากเป็ นเครื่ องหมายคา ที่เป็ นภาษาไทย แต่
เครื่ องหมายนี้มี สอง พยางค์ จึงแยกเก็บเป็ นสองเสี ยงตามข้อ 1 และเก็บสารบบเสี ยงพ้องเป็ น 2
เสี ยงเช่นกัน
สารบบรู ป รหัสรู ปเก็บดังนี้
3.3.1 ม้า ฬ่อ
3.3.19 สัตว์ในประเภท 3 กระโดด/วิง่
27.5.1 ตัวอักษรที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษ
27.5.3 ตัวอักษรภาพนูน หรื อแรเงา
ประเภท

3.3

สัตว์สี่เท้า (ประเภท 3 )
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3.3.1
3.3.2
3.3.3
A 3.3.16
A 3.3.17
A 3.3.18
A 3.3.19
ประเภท
27.5

ม้า ฬ่อ
ลา
ม้าลาย
สัตว์ในประเภท 3 ยืน
สัตว์ในประเภท 3 นอน
สัตว์ในประเภท 3 นัง่
สัตว์ในประเภท 3 กระโดด/วิง่
ตัวอักษรที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษ
หมายเหตุ รวมถึงทั้งตัวอักษรหนึ่งตัวหรื อมากกว่า และตัวอักษรหลายตัว

ที่เขียนเป็ นคา
27.5.1 ตัวอักษรที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษ
A 27.5.2 ตัวอักษรที่เขียนเส้นขอบสองชั้น
A 27.5.3 ตัวอักษรภาพนูนหรื อแรเงา
A 27.5.4 ตัวอักษรที่ตกแต่งด้วยภาพหรื อลาย
-ฯ-

ข้อสังเกต การลงรหัสหมวดย่อยที่มีอกั ษร A นาหน้าทุกครั้ง จะต้องมีหมวดใหญ่ของรหัสนั้นอยูด่ ว้ ย
ตามตัวอย่างข้างต้น
27.5.1 ตัวอักษรที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษ เป็ นหมวดใหญ่
27.5.3 ตัวอักษรภาพนูน หรื อแรเงา
เป็ นหมวดย่อย
ความสาคัญของการลงสารบบ
สารบบเครื่ องหมายนั้น มีความสาคัญประหนึ่งเป็ นหัวใจของร่ างกาย
มนุษย์ เพราะหากเจ้าหน้าที่ลงสารบบหรื อให้รหัสรู ปเครื่ องหมายที่ขอจด
ทะเบียนไม่ครบ จะทาให้มีปัญหาในเรื่ องการตรวจค้นเครื่ องหมายการค้า การ
ตรวจค้นเครื่ องหมายการค้าจะเกิดการผิดพลาดขึ้น ทาให้นายทะเบียนอาจรับ
จดทะเบียนเครื่ องหมายที่เหมือนกันหรื อคล้ายกันสาหรับสิ นค้าจาพวกเดียวกันหรื อต่างจาพวกแต่
สิ นค้ามีลกั ษณะอย่างเดียวกันให้แก่บุคคลต่างเจ้าของกันได้ ทาให้เกิดเป็ นคดีความในศาล ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ลงสารบบเครื่ องหมายการค้าบ่อย ๆ จะทาให้การลงสารบบ
เกิดการผิดพลาดได้อย่างแน่นอน เพียงแต่วา่ ความผิดพลาดเช่นนี้มกั จะพบและเกิดขึ้นภายหลังที่มี
การรับจดทะเบียนไปให้แล้ว ซึ่ งบางครั้งเกินกว่าที่นายทะเบียนจะแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าวนี้ได้
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ตัวอย่างเช่น
1. นาย ก. ยืน่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ารู ปคล้ายปลาหมึก แต่เป็ นรู ปที่ประดิษฐ์แล้ว
เมื่อปี 2538 ซึ่ งเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นได้เห็นรู ปเครื่ องหมายดังกล่าวนี้ และได้บนั ทึกสารบบ
เครื่ องหมายเป็ น
รหัสรู ป 4.5.15 สิ่ งอื่น ๆ ที่แสดงถึงลักษณะคล้ ายสั ตว์ ทไี่ ม่
สามารถอธิบายได้ สิ่ งทีม่ ีชีวติ ทีเ่ กิดขึ้นตาม
จินตนาการที่แสดงลักษณะคล้ายสั ตว์
เครื่ องหมายดังกล่าวตามข้อ 1 นี้ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว ใช้กบั สิ นค้าปลาหมึกอบ
กรอบ
1. ต่อมาเมื่อปี 2543 นาย ข. ได้ยื่นเครื่ องหมายการค้าซึ่ งเป็ นรู ปเครื่ องหมายอย่างเดียวกัน
ตามข้อ 1 เข้ามาสาหรับสิ นค้า ปลาหมึกอบแห้งปรุ งรส อาหารที่ทาจากปลาหมึก โดย
ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่ได้ลงสารบบรู ปเครื่ องหมายการค้าเป็ น
รหัสรู ป 3.9.14 ปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์ และ
รหัสรู ป 3.9.24 สั ตว์ ในหมวด 3.9 ในรู ปแบบอืน่ ทีไ่ ม่ เป็ นธรรมชาติ
ปรากฎว่า นายทะเบียนดาเนิ นการรับจดทะเบียนไป เพราะในขณะนั้น ตรวจค้นไม่พบรู ป
เครื่ องหมายการค้าตามข้อ 1 อยูใ่ นสารบบ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามรหัสรู ปที่ให้ไว้ ซึ่ งสังเกตได้
ว่า รหัสรู ปเครื่ องหมายตามข้อ 2 มีการให้สารบบกว้างมากขึ้น แต่ไม่มีรหัสรู ปเครื่ องหมายตามที่
เคยให้ไว้ในข้อ 1
3. ในปี 2551 เครื่ องหมายการค้าตามข้อ 1 นายทะเบียนเพิกถอนออกจากสารบบเนื่องจาก
นาย ก. ไม่ได้ต่ออายุทะเบียนเครื่ องหมายการค้าตามข้อ 1 ดังนั้น นาย ก. จึงได้ยนื่ ขอจด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้าตามรู ปเครื่ องหมายในข้อ 1 เข้ามาอีก ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ลง
สารบบรู ปเครื่ องหมายการค้าเป็ น
รหัสรู ป 3.9.14 ปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์
รหัสรู ป 3.9.24 สั ตว์ ในหมวด 3.9 ในรู ปแบบอืน่ ทีไ่ ม่ เป็ นธรรมชาติ และ
รหัสรู ป 3.9.25 สั ตว์ ในหมวด 3.9 ในชุ ดเสื้อผ้ า
สรุ ปตารางเปรี ยบเทียบการให้รหัสรู ป ได้ดงั นี้
คาขอที่ 1 (นาย ก)
4.5.15

คาขอที่ 2 (นาย ข)
3.9.14
3.9.24

คาขอที่ 3 (นาย ก)
3.9.14
3.9.24
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3.9.25
แม้การให้รหัสรู ปในคาขอที่ 2 และที่ 3 จะให้รหัสรู ปมากกว่าก็ตาม แต่สังเกตได้วา่ ไม่มี
การลงรหัสรู ปตามที่เคยให้ในข้อ 1 หรื อตามคาขอที่ 1 ฉะนั้น แม้วา่ เจ้าหน้าที่ตรวจค้น จะดาเนินการ
ตรวจค้นอย่างไรตามที่เจ้าหน้าที่ลงสารบบกาหนดไว้ก็ไม่มีโอกาสที่จะค้นพบเครื่ องหมายตามคาขอ
ที่ 1 ได้เลย เช่นกัน เจ้าหน้าที่ทาการตรวจค้นเครื่ องหมายตามคาขอที่ 3 ตามรหัสที่กาหนดแล้ว
พบว่า เหมือนกับเครื่ องหมายการค้าของ นาย ข. ที่ได้รับการจดทะเบียนไปแล้วตามคาขอที่ 2 ไม่พบ
เครื่ องหมายตามคาขอที่ 1 จึงปฎิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าตามข้อ 3 ของนาย ก. ไป
ตามปกติ
ผลลัพธ์ที่ลงสารบบไม่ถูกต้องหรื อไม่กว้างในครั้งแรก ทาให้เครื่ องหมายการค้าของนาย ก.
ตามข้อ 1 ไม่ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายที่จะไม่ให้เครื่ องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่ องหมาย
การค้าของนาย ก. ได้รับการจดทะเบียน ดังนั้น เครื่ องหมายการค้าตามข้อ 2 ของนาย ข. จึงได้รับ
การจดทะเบียนไปโดยมีเครื่ องหมายการค้าของนาย ก. ยังอยูใ่ นทะเบียนในเวลาเดียวกันด้วย โดย
เหตุน้ ี เมื่อคาขอที่ 1 ขาดการต่ออายุ และ แม้วา่ นาย ก. จะได้มายืน่ ขอเครื่ องหมายการค้ารู ปเดิมเข้า
มาใหม่ตามข้อ 3 แต่เพราะการลงสารบบเจ้าหน้าที่มิได้ลงสารบบ ตามข้อ 1 ลงในสารบบด้วย การ
ตรวจค้นของเจ้าหน้าที่จึงยังไม่ทราบว่า นาย ก. เคยได้รับการจดทะเบียนเครื่ องหมายดังกล่าวนี้ไว้
แล้วก่อนหน้า จนกระทัง่ นาย ก. ได้สอบถามนายทะเบียน เรื่ องจึงปรากฏข้อเท็จจริ งขึ้นมาว่าได้มี
การรับจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าที่เหมือนกันให้แก่ผขู ้ อจดทะเบียนต่างรายกัน
นี่คือความสาคัญของสารบบเครื่ องหมายการค้า เจ้าหน้าที่ของสารบบเครื่ องหมายการค้า
ที่ทาหน้าที่ให้รหัสและลงสารบบเครื่ องหมาย จะต้องมีความละเอียดและจินตนาการพอสมควรที่จะ
มองรู ปเครื่ องหมายการค้าได้วา่ เป็ นภาพอะไรได้บา้ งในมุมที่กว้าง เพื่อที่จะลงสารบบและรหัสรู ป
ให้กว้างครอบคลุมในสิ่ งที่ตนเองมองเห็นและพิจารณาได้วา่ เป็ นภาพอะไร 1 ซึ่งปัจจุบนั ผูเ้ ขียน
ยอมรับว่า มีการลงสารบบได้กว้างกว่าในอดีตตามที่ได้ยกตัวอย่างไว้ขา้ งต้น
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนทราบมาว่า ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ผทู ้ าหน้าที่ตรวจค้นก็อาจมองรู ป
เครื่ องหมายการค้าไปอีกรู ปแบบซึ่ งต่างกับเจ้าหน้าที่ที่ให้สารบบ และบางครั้งก็ทาการตรวจค้น
นอกเหนือจากที่ลงสารบบไว้ ซึ่ งก็นบั ว่าเป็ นข้อดีของการตรวจค้นเครื่ องหมายการค้า แต่ก็ทาให้
เสี ยเวลา และยอดงานของเจ้าหน้าที่ท่านนั้นอาจได้นอ้ ยกว่าเป้ าหมายตามจานวนที่ตอ้ งการก็ได้
1

ปั จจุบนั เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ให้รหัสรู ปและลงสารบบเครื่ องหมายการค้า คือ นางสาวศิริเพ็ญ ฐิตะกสิ กร
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การตรวจค้ นเครื่องหมายการค้ าก่อนยืน่ ขอจดทะเบียน
ในการยืน่ คาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้านั้น ผูเ้ ขียนและเจ้าหน้าที่มกั จะแนะนาให้
ก่อนที่จะยืน่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า ผูข้ อจดทะเบียนควรที่จะทาการตรวจค้นเครื่ องหมาย
การค้าของตนก่อนว่า เหมือนหรื อคล้ายกับเครื่ องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ยนื่ คาขอจด
ทะเบียนไว้ก่อนหน้าที่ตนเองจะยืน่ หรื อไม่ เพราะว่า
1. เมื่อยืน่ คาขอจดทะเบียนจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการยืน่ ไปพร้อมกับคาขอจด
ทะเบียนด้วย หากเครื่ องหมายการค้าของท่าน นายทะเบียนปฎิเสธไม่รับจดทะเบียน
ทางราชการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้
2. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรู ปเครื่ องหมายการค้า จะกระทาโดยพละการไม่ได้ การ
เปลี่ยนเครื่ องหมายการค้าทาได้โดยวิธีเดียวคือ ต้องยืน่ คาขอจดทะเบียนเข้ามาใหม่
ดังนั้น ก่อนที่จะยืน่ คาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า จึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อน
การตรวจค้นเครื่ องหมายการค้าขณะนี้สามารถตรวจค้นได้ทางเวปไซต์ รายละเอียดศึกษาได้จาก
www.ipthailand.org
ตัวอย่าง
เครื่ องหมายการค้านี้ เราอาจมองได้วา่ เป็ นเครื่ องหมาย
อักษรโรมัน ซึ่ งอาจอ่านได้วา่ เคเอส หรื อ เคไฟว์ หรื อ เคห้า ก็ได้
กรณี น้ ี เจ้าหน้าที่ได้สั่งสารบบเครื่ องหมาย เป็ น
1.เก็บสารบบคาที่เป็ นอักษรโรมันตรง ๆ เป็ น KS และ

K5
2.เก็บสารบบโดยเก็บอักษรต้น และเสี ยงท้าย เป็ น

KH
อักษรต้น เก็บ KH
อักษรต้น เก็บ KH
อักษรต้น เก็บ

อาย
เสี ยงท้ายเก็บ อา
เสี ยงท้ายเก็บ เอด
เสี ยงท้ายเก็บ

3.ถ้าเป็ นสิ นค้ายารักษาโรคมนุษย์ เครื่ องหมายคาที่มีคาพยางค์ทา้ ยเป็ นเสี ยงอีน ให้เก็บเสี ยง
อีน เพิ่มเติม แต่ตามตัวอย่างไม่ตอ้ งเก็บสารบบตามข้อนี้
4.เก็บสารบบโดยเก็บคาพ้องเสี ยง เป็ น

เอ อาย , เอ อา , เอ เอด
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สาหรับรหัสภาพนั้น จะเก็บดังนี้
27.5.1
ตัวอักษรที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษ
27.5.25
ตัวอักษรที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษอื่น ๆ
27.7.1
ตัวเลขที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษ
27.7.25
ตัวเลขที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษอื่น ๆ 2
สรุ ปการสั่งและเก็บสารบบคือ
คาที่จดั เก็บในสารบบ
รายละเอียดการจัดเก็บสารบบ
แรก
ท้าย
อีน
คาอ่าน
KS
KH
อาย
เค ไฟว์
K5
KH
อา
เต ห้า
KH
เอด
เค เอส
-------- วิธีที่ 1 -------- --------- วิธีที่ 2 ----------- -วิธีที่ 3 รหัสภาพ
คาบรรยาย
1. 27.5.1
ตัวอักษรที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษ
2. 27.5.25
ตัวอักษรที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษอื่น ๆ
3. 27.7.1
ตัวเลขที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษ
4. 27.7.25
ตัวเลขที่เป็ นแบบการเขียนพิเศษอื่น ๆ

เสี ยงพยางค์
เอ อาย
เอ อา
เอ เอด
---- วิธีที่ 4 ------

สมมุติวา่ ท่านจะนาเครื่ องหมายการค้าของท่านตามตัวอย่าง เครื่ องหมาย
ของท่านนี้ เป็ นอักษรประดิษฐ์แล้วเรี ยกขานได้วา่ เคห้า เมื่อเวลาจะตรวจค้นเครื่ องหมาย
ท่านจะคิดไว้ก่อนแล้วว่า การตรวจจะต้องตรวจเสี ยงอ่านว่า เค – ห้ า
แน่นอน ดังนั้น เมื่อจะตรวจเสี ยงของเครื่ องหมาย จะต้องใช้เสี ยงในการ
ตรวจตามวิธีที่ 2 คือ ตรวจจากอักษรแรก เสี ยงท้ายเป็ น
KH – อา จะปรากฏเครื่องหมายตามทีไ่ ด้ กล่าวไว้ข้างต้ นอย่างแน่ นอน
หากปรากฎว่า ตรวจค้นไม่พบตามวิธีที่ 2 เพื่อความแน่ใจ ท่านควรจะใช้วธิ ี การที่ 4 คือ
ตรวจจากคาพ้องเสี ยง เป็ น เอ อา ด้วย จะปรากฏเครื่ องหมายของบุคคลอื่นที่ยนื่ ไว้ก่อน
สมมุติวา่ ท่านมองว่า เครื่ องหมายนี้เป็ นเครื่ องหมายที่เป็ นตัวอักษรหรื อภาพนูนหรื อแรเงา
ซึ่งรหัสรู ป คือ 27.7.3 ตัวเลขภาพนูนหรือแรเงา ดังนั้น เมื่อเวลาท่านตรวจค้น ท่านใส่ รหัสนี้ลงไป
2

ที่มา เจ้าหน้าที่สงั่ สารบบคือ นางสาวศิริเพ็ญ ฐิตะกสิ กร – คาขอเลขที่ 670637

16

จะปรากฏเครื่ องหมายที่เป็ นตัวเลขภาพนูนหรื อแรเงาอื่น ๆ แต่จะไม่ปรากฏเครื่ องหมายลักษณะนี้อยู่
ในสารบบในรหัสที่ท่านตรวจ ทั้งนี้เนื่ องจากเจ้าหน้าที่มิได้ลงสารบบเครื่ องหมายนี้ในหมวดรหัส
ดังกล่าวนัน่ เอง
อีกตัวอย่าง คือ
เครื่ องหมายนี้ เจ้าหน้าที่ได้สั่งสารบบ
เป็ นดังนี้

คาที่จดั เก็บในสารบบ
ไทยสาร 3
THAISARN 3
รหัสภาพ
1. 19.1.3
2. 26.15.11
3. 26.7.1
4. 26.7.2

รายละเอียดการจัดเก็บสารบบ
แรก
ท้าย
อีน
คาอ่าน
เสี ยงพยางค์
TH อาน
อาย อาน อาม
TH อี
ไทยสาร ทรี
อาย อาน อี
TH อาน
ไทยสาร
อาย อาน
คาบรรยาย
บรรจุภณั ฑ์ขนาดใหญ่ที่ไม่มีรูปทรงกระบอก (เช่น กล่องบรรจุ
ลังไม้)
รู ปทรงสี่ เหลี่ยมแบบสามมิติ
รู ปทรงเรขาคณิ ตชนิ ดเดียวกัน ที่เคียงกัน ประสานกัน หรื อตัดกัน
ส่ วนของรู ปทรงเรขาคณิ ตชนิ ดเดียวกันที่เคียงกันประสานกัน
หรื อตัดกัน 3

การตรวจค้นเครื่ องหมายคา ผูเ้ ขียนเข้าใจว่า คงไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่เครื่ องหมายรู ปนั้น
อาจมีปัญหาในมุมมองเครื่ องหมายได้ กรณี ตามตัวอย่างรู ปเครื่ องหมาย สมมุติวา่ ผูเ้ ขียนมองว่ามัน
น่าดูแล้วเป็ น รู ปบรรจุภัณฑ์ ขนาดเล็กทีไ่ ม่ มีรูปทรงกระบอก ซึ่งรหัสรู ปก็คือ 19.3.3

3
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ดังนั้น หากเวลาตรวจค้น ผูเ้ ขียนใส่ รหัส 19.3.3 ลงไป รับรองว่า จะไม่ปรากฏรู ป
เครื่ องหมายตามตัวอย่างนี้ข้ ึนมาให้ปรากฏในจอคอมพิวเตอร์ แต่จะปรากฏรู ปเครื่ องหมายใน
รู ปแบบอื่นที่ได้สั่งสารบบและเก็บสารบบเช่นนี้ไว้ก่อนหน้านั้นขึ้นมาแทน กรณี น้ ีหากผูเ้ ขียนจัด
วางรู ปเครื่ องหมายที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ายกับเครื่ องหมายตามตัวอย่าง จะตรวจค้นไม่พบเลย
ว่ามีการยืน่ เครื่ องหมายลักษณะอย่างเดียวกันนี้ อยูแ่ ล้ว
การลงสารบบเช่นนี้มิใช่วา่ เจ้าหน้าที่จะลงสารบบผิด เพราะในความหมายของบรรจุภณ
ั ฑ์
ขนาดเล็ก จะหมายถึงขนาดของบรรจุภณั ฑ์ที่มีขนาดเล็กจริ ง ๆ เช่น ขวดน้ าหอม ปลอกลิปสติก เป็ น
ต้น โดยเหตุน้ ี การตรวจค้นเครื่ องหมาย ท่านจะต้องเผื่อการตรวจค้นในรหัสเครื่ องหมายอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน อย่าด่วนใจร้อนเพราะจะทาให้การตรวจค้นเครื่ องหมายของท่านเกิดการ
ผิดพลาดได้
การตรวจค้ นโดยการตัดคาเครื่องหมายทีต่ รวจค้ น
การตรวจค้นในลักษณะนี้เป็ นการตรวจค้นโดยการตรวจคาหน้าที่ซ้ ากัน หรื อคาหลังที่ซ้ า
กัน โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ จะรายงานเครื่ องหมายคาที่มีคาหน้าที่เหมือนกันออกมา หรื อคาที่
เหมือนกันที่เป็ นคาหลังออก ตามที่ผตู ้ รวจค้นต้องการ รายละเอียดท่านสามารถเข้าไปศึกษาและ
ทดลองตรวจค้นได้โดยทางอินเตอร์ เน็ต www.ipthailand.org
ในบางครั้งผูเ้ ขียนได้รับเสี ยงบ่นจากประชาชนว่า ทาไมเขาตรวจค้นเครื่ องหมายแล้วไม่มี
เหมือนหรื อคล้ายกับบุคคลอื่น แต่พอเจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายหลังที่ยนื่ คาขอจดทะเบียนแล้ว ทาไมจึง
พบเครื่ องหมายที่เหมือนหรื อคล้ายกับของผูข้ อจดทะเบียน ทะเบียนสารบบเครื่ องหมายของ
ประชาชนและของเจ้าหน้าที่เป็ นทะเบียนต่างชุดกันหรื อ คาตอบก็คือ ทะเบียนเครื่ องหมายนั้นมี
เพียงชุดเดียว ประชาชนใช้ตรวจค้นอย่างไร เจ้าหน้าที่สานักเครื่ องหมายการค้าก็ใช้ตรวจค้นจาก
ทะเบียนสารบบชุดเดียวกันนั้นเช่นกัน
ผูเ้ ขียนไม่อาจนารหัสเครื่ องหมายทั้งหมดมาลงในบทความนี้ได้ เพราะมีจานวนรหัสมาก
แบ่งเป็ นหมวดย่อย ๆ ก็มาก ต้องยอมรับว่า แม้นายทะเบียนซึ่ งอาจว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเองก็ยงั จารหัส
เครื่ องหมายไม่ได้ท้ งั หมด รวมทั้งผูเ้ ขียนด้วยก็เช่นกัน เวลาจะตรวจค้นทีก็ตอ้ งเปิ ดคู่มือการจัดเก็บ
สารบบรู ปเครื่ องหมายการค้า/บริ การ เพื่อค้นหารหัสรู ปเครื่ องหมายทุกครั้งไป
เมื่อในขณะที่เริ่ มเก็บสารบบเครื่ องหมายการค้าทั้งหมดลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั กรม
ทรัพย์สินทางปั ญญาได้ระดมเจ้าหน้าที่ในกองเครื่ องหมายการค้าในขณะนั้นเกือบทั้งหมด นา
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เครื่ องหมายที่มีอยูท่ ้ งั ที่ได้จดทะเบียนแล้ว และยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา มาให้รหัสรู ปและ
สารบบเสี ยงของเครื่ องหมายจานวนประมาณสามแสนกว่าเครื่ องหมาย และจ้างบริ ษทั เอกชน นา
รหัสเครื่ องหมายเหล่านั้นลงคอมพิวเตอร์ แม้จะมีการอบรมวิธีการให้รหัสเครื่ องหมายไว้ก็ตาม
แต่เราท่านก็ทราบดีแล้วว่า มุมมองของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในด้านการ
มองเห็นและจินตนาการของแต่ละบุคคล ผลลัพธ์เป็ นอย่างไรบ้างก็คงจะทราบกันดีอยูแ่ ล้วความ
ผิดพลาดจึงย่อมมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ปั จจุบนั สานักเครื่ องหมายการค้าได้กาหนดให้
เจ้าหน้าที่เฉพาะบุคคลทาหน้าที่กาหนดสารบบและลงสารบบติดต่อกันมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2543
เจ้าหน้าที่ท่านนี้มีมาตรฐานการลงสารบบดีและอย่างสม่าเสมอไม่แปรเปลี่ยนไปมาเป็ นเวลาเกือบ 8
ปี แล้ว คาดหมายได้วา่ คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ทาหน้าที่ได้ดีอย่างนี้โดยง่าย ๆ แน่นอน
ดังนั้น จากบทความนี้ท่านคงได้รับคาตอบแล้วว่า เหตุใดจึงตรวจค้นไม่พบเครื่ องหมายที่
เหมือนหรื อคล้ายกัน หลักเกณฑ์น้ นั มีอยูแ่ ต่ก็ข้ ึนอยูก่ บั มุมมองของผูท้ ี่ตรวจค้นด้วยเช่นกัน สมกับคา
ที่วา่ สามคนยลตามช่ อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม อีกคนนั้นตาคม มองเห็นภาพได้ กว้างไกล......
ผูเ้ ขียนมักจะพูดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนี้อยูเ่ สมอว่า อนาคตของนายทะเบียนขึ้นอยูก่ บั
เจ้าหน้าที่ผลู้ งสารบบและเจ้าหน้าที่ผตู้ รวจค้นเครื่ องหมาย..... เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องจริ ง ไม่ใช่อิงนิยาย
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นายพิบูล ตันศุภผล นบ.,นบท.
นายทะเบียนเครื่ องหมายการค้า
22 กันยายน 2551
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