
คุณลักษณะของ 
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง  

และ 
เครื่องหมายรวม 

   
  ในการประกอบธุรกิจใด ๆ ก็ตาม นอกเหนือจากการที่ผูประกอบธุรกิจจะตองลงทุน อาทิเชน 
เงินลงทุน สถานที่ใชในการประกอบธุรกิจ บุคคลากร ความรูความชํานาญ และเครื่องมือเครื่องใชในการดําเนิน
การแลว สัญลักษณหรือเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เพื่อใชเปนที่ใหลูกคาจดจํา และติดตามซื้อสินคา
หรือขอรับการบริการในครั้งตอไปนั้น เปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งในการประกอบธุรกิจเชนกัน 
 
  ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ไดแบงประเภทเครื่องหมายที่ใชในการประกอบธุรกิจออกเปน 4 
ประเภท คือ 

1. เครื่องหมายการคา 
2. เครื่องหมายบริการ 
3. เครื่องหมายรับรอง 
4. เครื่องหมายรวม 

 
กฎหมายเครื่องหมายการคาไดใหคํานิยามเครื่องหมายทั้ง 4 ประเภทไวดังนี้ 
เครื่องหมายการคา  หมายถึง เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับ 

สินคา เพื่อแสดงวา สินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้น แตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมาย
การคาของบุคคลอื่น 
  เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับ
บริการ เพื่อแสดงวา บริการที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายบริการนน  แตกตางกับบริการที่ใชเครื่อง
หมายบริการของบุคคลอื่น 
  เครื่องหมายรับรอง  หมายถึง เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายรับรองใชหรือจะใชเปน
ที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น เพ่ือเปนการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวน
ประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินคานั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ 
ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น 
  เครื่องหมายรวม หมายถึง เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใชหรือจะใช
โดยบริษัทหรือวิสากิจในกลุมเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุม
บุคคลหรือองคกรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน 
   
   
 

จากคํานิยามของเครื่องหมายดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา  



ในสวนของเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายบริการ นั้นจะตองเปนเครื่องหมายที่เจาของ 
ประสงคจะใชเครื่องหมายการคาเฉพาะกับสินคา และเครื่องหมายบริการเฉพาะการบริการ ที่ไดยื่นคําขอจด
ทะเบียนไว 
 
  สวนเครื่องหมายรับรองนั้น ผูเปนเจาของเครื่องหมายรับรองเทานั้น ที่จะเปนผูรับรองสินคา
ของบุคคลอื่น หรือการบริการของบุคคลอื่นเทานั้น  จะรับรองสินคาหรือการบริการของตนเองไมได เพราะ
กฎหมายหามไว และหากผูเปนเจาของเครื่องหมายรับรองฝาฝน โดยไปรับรองสินคาหรือบริการของตนเอง ยอม
มีความผิดทางอาญา ปรับไมเกินสองหมื่นบาท (1) 
  ในการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้น จะตองมีขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรอง  
โดยขอบังคับนั้น จะตองระบุถึง 

1. แหลงกําเนิด - สถานที่ซึ่งเปนที่มา หรือที่ผลิต หรือที่ประกอบหรือที่เร่ิมกิจการของสิน
คาหรือบริการที่จะรับรอง 

2. สวนประกอบ - ส่ิงตาง ๆ ที่ใชประกอบเปนสินคาหรือบริการที่จะรับรอง 
3. วิธีการผลิต  - กรรมวิธีการผลิตสินคาหรือวิธีการใหบริการโดยสังเขป 
4. คุณภาพ - ลักษณะที่เปนสวนดีหรือลักษณะประจําของสินคาหรือบริการที่จะรับรอง 
5. คุณลักษณะอื่นใดของสินคาหรือบริการที่จะรับรอง - สวนลักษณะยอย ๆ ของสิน

คาหรือการบริการที่จะรับรอง 
6. หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง – หลัก

เกณฑในการขอใชและอนุญาตใหใช  วิธีการขอใชและอนุญาตใหใช   เงื่อนไขในการขอ
ใชและอนุญาตใหใช มาตรการในควบคุมคุณภาพของสินคาหรือบริการที่จะรับรอง 
เปนตน 

นอกจากขอบังคับที่จะตองกําหนดขึ้นมาดังกลาวแลว ผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองจะ 
แสดงใหนายทะเบียนเห็นวา ตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคาหรือบริการตามที่ระบุ
ไวในขอบังคับดวย 
 
  สวนเครื่องหมายรวมนั้น เปนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ 
เพื่อใชหรือจะใชโดยกลุมบริษัทหรือวิสาหกิจรวมคาในกลุมเดียวกัน หรือโดยบุคคลที่เปนสมาชิกของสมาคม 
สหกรณ  สหภาพ สมาพันธ   หรือโดยกลุมบุคคลหรือองคกรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน มีลักษณะเปนเครื่องหมายที่
เจาของเครื่องหมายในขณะที่ยื่นขอจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายรับรอง ยินยอมใหสมาชิก
ในกลุมบริษัท วิสาหกิจ ในเครือขายการคาของตนเองมาใชเครื่องหมายรวมนี้ด เปนเครื่องหมายที่ส่ือความหมาย
ถึง การรวมกลุมของการประกอบธุรกิจในเครือขายการคารวมกันในสินคาหรือการบริการที่เหมือนกัน เปนเสมือน
สัญลักษณแหงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูสมาชิกที่ใชเครื่องหมายรวมนั่นเอง 
 
                                                           
(1)  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2543 มาตรา 90 
และมาตรา 112 



   
 

เครื่องหมายทั้ง 4 ประเภทดังกลาวขางตนนั้น มีลักษณะประจําตัวของเครื่องหมายที่เหมือน 
กันและมีความแตกตางกัน ดังนี้ 
 
  1.การใชเครื่องหมาย 
  2.การฟองคดี 
  3.การจําหนายจายโอนสิทธิในเครื่องหมาย 
  4.การอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมาย 
 
การใชเครื่องหมาย 
  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมาย (2) ใหแกผูใดแลว ผูซึ่งไดจดทะเบียนเปนเจาของ
เครื่องหมายนั้น เปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะ ใชเครื่องหมายนั้นสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดจดทะเบียน
ไว 
   
การฟองคดี 
  เมื่อกฎหมายเครื่องหมายการคาบัญญัติใหผูขอจดทะเบียนมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะใช
เครื่องหมายนั้นแลว หากมีบุคคลอื่นนําเครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของตนที่ไดจดทะเบียนไว
ไปใชกับสินคาหรือบริการอยางเดียวกับที่ไดจดทะเบียนไวหรือมีลักษณะอยางเดียวกับที่ไดจดทะเบียนไว ผูเปน
เจาของเครื่องหมายนั้น ยอมมีสิทธิที่ฟองคดีตอศาลทรัพยสินทางปญญากลางและการคาระหวางประเทศ เพื่อ
ปองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายหรือเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาวได (3) 
 
การจําหนายจายโอนสิทธิในเครื่องหมาย 
  เจาของเครื่องหมายยอมมีสิทธิที่จะจําหนายจายโอนสิทธิในเครื่องหมายของตนใหแกบุคคล
อื่นใดได โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
  1.ตองระบุดวยวา เปนการโอนพรอมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว หรือโอน 
เฉพาะเครื่องหมายแตเพียงอยางเดียว  
  2.หากเครื่องหมายที่จะโอนนั้นมีการจดทะเบียนไวเปนเครื่องหมายชุด จะโอนไดตองโอน
เครื่องหมายทั้งชุดพรอมกันดวย และ 
  3.จะตองจดทะเบียนการโอนนั้นตอนายทะเบียนจึงจะมีผลสมบูรณตามกฎหมาย (4) 

                                                           
(2)  คําวา เครื่องหมาย  หมายความถึง เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม 
(3)  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 
มาตรา 46 
(4)  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 
มาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51 



 
แตสําหรับเครื่องหมายรับรองนั้น ถาจะโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง ผูรับโอนเครื่องหมาย 

รับรองจะตองสามารถแสดงตอนายทะเบียนไดวา ตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคา
หรือบริการตามที่ระบุไวในขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองดวย  
  การที่กฎหมายกําหนดใหผูรับโอนตองแสดงความสามารถตอนายทะเบียนเนื่องมาจากการ
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้น ผูขอจดทะเบียนจะตองเปนผูมีความรูความชํานาญเฉพาะในการที่จะรับรอง
สินคาหรือบริการนั้น ๆ ได  ดังนั้น ผูรับโอนที่จะขอรับโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองมาจากเจาของเดิม ก็จะตอง
เปนผูที่มีความสามารถในการรับรองสินคาหรือบริการตามที่ขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองกําหนดไว
ดวยเชนกัน 
 
การอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมาย 
  เมื่อกฎหมายใหสิทธิผูขอจดทะเบียนเปนผูใชเครื่องหมายที่จดทะเบียนไวแลวนั้นแตเพียงผู
เดียวแลว หากจะมิใหเจาของยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายนั้นดวย จะเปนการขัดตอสิทธิของผูเปนเจาของ
เครื่องหมายนั้น ๆ ในการแสวงหาประโยชนที่ควรไดจากการใชเครื่องหมาย ซึ่งยอมไมเปนธรรมและเปนการขัด
ขวางในการประกอบธุรกิจของผูเปนเจาของเครื่องหมาย 
 
  ในสวนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายบริการนั้น เจาของเครื่องหมายที่ไดจด
ทะเบียนไว ยอมอนุญาตใหบุคคลอื่นที่ประสงคจะใชเครื่องหมายนั้นสําหรับสินคาหรือบริการที่ไดจดทะเบียนไว
ทั้งหมดหรือบางอยางก็ได  โดยทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอนายทะเบียน  
 
  แตถาเปนเครื่องหมายรับรอง ผูที่จดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายรับรองเทานั้นที่จะเปนผู
ไปรับรองสินคาหรือการบริการของบุคคลอื่น  จะอนุญาตใหบุคคลอื่นเปนผูรับรองโดยใชเครื่องหมายรับรองนั้นไม
ได และเมื่อเจาของเครื่องหมายรับรองไดไปรับรองสินคาหรือบริการของผูใดแลว บุคคลผูนั้นยอมมีสิทธิใชเครื่อง
หมายรับรองนั้นควบคูไปกับเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการของตนเองได โดยเจาของเครื่องหมายรับ
รองจะตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อเจาของเครื่องหมายรับรองมอบใหแกบุคคลผูนั้นไวก็เพียงพอ ไมตอง
นําหนังสือนั้นไปจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมาย ฯ เหมือนเชนการอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายบริการ (5) 
 
  สําหรับเครื่องหมายรวมนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ฯ มาตรา 94 บัญญัติมิใหนํา
บทบัญญัติในหมวด 1 สวนที่ 5 การอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา มาใชบังคับ นั่นหมายความวา ไมมีการจด
ทะเบียนอนุญาตใหใชเครื่องหมายรวม ทั้งนี้โดยผลการขอจดทะเบียนเครื่องหมายรวมนั้น เปนการขอจดทะเบียน
โดยเจาของผูขอจดทะเบียนยินยอมใหบุคคลอื่นเขารวมใชเครื่องหมายนั้นแลวตั้งแตตน  ดังนั้น หากจะมีการ
อนุญาตใหบริษัทหรือวิสาหกิจอื่นใดรายใหมมาเขารวมใชเครื่องหมายรวมนั้นเพิ่มเติม ก็ใชวิธีการยื่นคําขอจด
ทะเบียนแกไขเพิ่มเติมระบุรายชื่อสมาชิกที่เขาใหมแทนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ฯ 
                                                           
(5)  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ฯ มาตรา 68 และมาตรา 90 และมาตรา 91 



 
  จากคุณลักษณะที่เหมือนกันและแตกตางกันดังกลาวขางตน หากทานที่จะจดทะเบียนเปน
เครื่องหมายประเภทใด ยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคหลักของทานวาจะดําเนินธุรกิจไปทางใด หากจะจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายบริการ ยอมดําเนินธุรกิจไดภายในขอบเขตรายการสินคาหรือบริการที่ไดจด
ทะเบียนไวตามที่ไดกลาวไวแลว  แตหากจะจดทะเบียนเปนเครื่องหมายรับรอง กฎหมายกําหนดขอหามไวบาง
ประการ เชน หามการรับรองสินคาหรือบริการของตนเอง ตัวอยางเชน  นาย ก.จดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง
รายการสินคา เนื้อหมู ไวแลว ดังนั้น แมนาย ก. จดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหม รายการสินคา เนื้อหมู เปน
อีกเครื่องหมายตางหากจากเครื่องหมายรับรอง   นาย ก. จะเอาเครื่องหมายรับรองของตน ไปรับรองสินคาเนื้อ
หมู ที่ใชเครื่องหมายการคาตางหากไมได  จึงเหมาะสําหรับหนวยราชการที่จะรับรองสินคาหรือการบริการที่อยูใน
ความดูแลของหนวยงานนั้น ๆ  สวนเครื่องหมายรวมนั้น เหมาะสําหรับกลุมบริษัทรวมคา หรือสมาชิกทุกคนใน
สมาคม สหภาพ สหกรณ ซึ่งจํากัดอยูในวงสมาชิกที่เล็กกวาสมาชิกในเครื่องหมายรับรอง 
 
  องคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก ไดใหความสําคัญของเครื่องหมายการคาไววา มีบท
บาทสําคัญในเศรษฐกิจมหภาคในสวนของการแสดงถึงตนกําเนิดและเทคโนโลยี ซึ่งย้ําความนาเชื่อถือใหกับผู
บริโภค นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสําคัญในดานกลยุทธการตลาดใหกับแตละบริษัท การนําเครื่องหมายการคาไป
ใชนั้นพบมากที่สุดในการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขาย ชวยใหเจาของเพิ่มผลกําไร ตอบโตการแขงขันที่ไมเปน
ธรรม ขาย และรักษาสวนแบงตลาด สรางความแตกตางใหกับสินคา นําเสนอสินคาใหม รับคาตอบแทนสิทธิจาก
การอนุญาตสิทธิ ชวยผูรวมลงทุนและคูคาทางการตลาดดานกลยุทธ รวมทั้งสามารถใชเปนเครื่องยืนยันมูลคา
ของบริษัทหากตองเปลี่ยนมือทางการเงิน  
 
  ดังนั้น หากทานไดจดทะเบียนเครื่องหมายไวแลว แตทานมิไดนําเครื่องหมายนั้นออกใชใหเปน
ประโยชนในทางธุรกิจ หรือนําเครื่องหมายนั้นไปใชกับสินคาหรือการบริการที่ไมมีมาตรฐานที่ดี ทานไมอาจไดรับ
ประโยชนใด ๆ จากการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นไดเลย เพราะเครื่องหมายนั้น ยิ่งใชยิ่งเพิ่มคุณคา ถานําไปใช
กับสินคาหรือบริการที่ประทับใจผูบริโภค 
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นายพิบูล ตันศุภผล 
เจาหนาที่วิเคราะหงานทะเบียนการคา 8 ว 

นายทะเบียนเครื่องหมายการคา 
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