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บทความเคร่ืองหมายการคา้  
 

การลงสารบบและการตรวจค้นเคร่ืองหมายการค้า 
 

 เม่ือมีผูย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้เขา้มา  ทางราชการตอ้งเก็บสารบบ
เคร่ืองหมายการคา้นั้นใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการคน้หา และใชเ้ป็นหลกัฐานในการ
พิจารณาเปรียบเทียบเคร่ืองหมายการคา้นั้นๆ  การเก็บสารบบเคร่ืองหมายการคา้ปัจจุบนัเก็บไว ้2 
ลกัษณะคือ สารบบเคร่ืองหมายค า และสารบบเคร่ืองหมายรูป 
 การเก็บสารบบเคร่ืองหมายค า จะจดัเก็บในลกัษณะเก็บตามเคร่ืองหมายค านั้น ๆ เก็บจาก
ตวัอกัษรตน้ ควบคู่กบัการเก็บส าเนียงเสียงทา้ยของค า และเก็บการพอ้งเสียง  ส่วนเคร่ืองหมายรูป
นั้น จะเก็บตามระบบ Vienna Classification  รายละเอียดจะไดก้ล่าวต่อไป 
 
การเกบ็สารบบเคร่ืองหมายค า 
 เคร่ืองหมายค า เป็นเคร่ืองหมายท่ีน าตวัอกัษรและตวัเลขมาผสมรวมกนั สามารถอ่านออก
เสียงเป็นค า ๆ ได ้จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายหรือค าแปลก็ได ้ การเก็บสารบบเคร่ืองหมาย
ค าถือหลกัวา่  
 1.เก็บสารบบค าท่ีเป็นอกัษรโรมนัตรง ๆ  
 เป็นการเก็บสารบบเคร่ืองหมายค าท่ีเป็นอกัษรโรมนัตรง ๆ ท่ีเป็นสาระส าคญัของ
เคร่ืองหมายค านั้น ๆ ไวใ้นสารบบ เพื่อใชใ้นการตรวจคน้เคร่ืองหมายค านั้น ๆ ตามวธีิการตรวจคน้
ท่ี 3 
 2.เก็บสารบบโดยเก็บอกัษรตน้ และเสียงทา้ย   
 เป็นการเก็บตวัอกัษรตวัแรกของเคร่ืองหมายค า และเก็บเสียงทา้ยของเคร่ืองหมายค าไวใ้น
สารบบ เพื่อการตรวจคน้เคร่ืองหมายค าตามวธีิการตรวจคน้ท่ี  1 
 3.ถา้เป็นสินคา้ยารักษาโรคมนุษย ์ เคร่ืองหมายค าท่ีมีค  าพยางคท์า้ยเป็นเสียงอีน ใหเ้ก็บเสียง 
อนี เพิ่มเติม 
 เป็นการเก็บสารบบเฉพาะเคร่ืองหมายค าท่ีใชก้บัสินคา้ยารักษาโรคมนุษย ์ท่ีเป็น
เคร่ืองหมายค าท่ีมีค  าพยางคท์า้ยเสียงอีน โดยใชอ้กัษรโรมนัท่ีผสมค าออกเสียงอีน เป็นหลกั เพื่อใช้
ตรวจคน้ตามวธีิตรวจคน้ท่ี 2 
 4.เก็บสารบบโดยเก็บค าพอ้งเสียง 
 เป็นการเก็บสารบบโดยใชค้  าพอ้งเสียงเป็นหลกั เพื่อใชต้รวจคน้ตามวธีิการท่ี 4 
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การเกบ็สารบบเคร่ืองหมายค า โดยการเกบ็อกัษรต้น และเกบ็เสียงท้าย 
 การเก็บอกัษรตน้ของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นเคร่ืองหมายค านั้น ในภาษาองักฤษมีความ
ยุง่ยากพอสมควรในการเปรียบเทียบค า ไดมี้ผูจ้ดัท าตารางเปรียบเทียบตวัอกัษรไวแ้ลว้ ดงัน้ี 
 

การเทียบอกัษรตัวแรกของเคร่ืองหมายค า 
 

อกัษรโรมัน อกัษรไทย อกัษรโรมัน อกัษรไทย 
B บ NG ง 

CH ฉ ช ฌ P ป 
D ด ฎ PH ผ พ ภ 
F ฝ ฟ R ร ล ฤ ฬ 
H ห ฮ S ซ ท ร ศ ษ ส 
J จ T ต ฎ 
K ก TH ถ ท ฑ ฒ ธ 

KH ธ ค ฆ W ว 
M ม Y ญ ย 
N น A E I O U อ 

 
 
 การลงสารบบเคร่ืองหมายค า ท่ีเป็นเสียงทา้ยของค านั้น เป็นการเทียบเสียงทา้ยของค าให้
เป็นเสียงสระเสียงยาวในภาษาไทย โดยใชต้วัอกัษรไทยตวั “ อ  ” โดยเสียงทา้ยมีจ านวน 108 เสียง 
ตามตารางท่ีน าไวข้า้งล่างน้ี 

เสียงท้าย 108 เสียง 
 

อา อาก อาง อาด อาน อาบ อาม อาย อาว 
อี อีก อีง อีด อีน อีบ อีม อีย อีว 
อื อืก อืง อืด อืน อืบ อืม อืย (อื) 
อู อูก อูง อูด อูน อูบ อูม อูย (อู) 
เอ เอก เอง เอด เอน เอบ เอม เอย เอว 
แอ แอก แอง แอด แอน แอบ แอม แอย แอว 
โอ โอก โอง โอด โอน โอบ โอม โอย โอว 
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ออ ออก ออง ออด ออน ออบ ออม ออย (ออ) 
อวั อวก อวง อวด อวน อวบ อวม อวย (อวั) 
เอีย เอียก เอียง เอียด เอียน เอียบ เอียม (เอีย) เอียว 
เอือ เอือก เอือง เอือด เอือน เอือบ เอือม เอือย เอือว 
เออ เออก เออง เออด เออน เออบ เออม (เอย) เออว 

 
 การเก็บสารบบเคร่ืองหมายค านั้น จะท าไปพร้อม ๆ กนักบัการเก็บสารบบรูป ถา้มี
เคร่ืองหมายค าหลายค าท่ียืน่ขอจดทะเบียน การเก็บสารบบเคร่ืองหมายค า จะตอ้งเก็บทั้งหมดค านั้น 
และแยกเก็บเคร่ืองหมายค าแต่ละค าดว้ย  
 
 ตวัอยา่ง 1   เคร่ืองหมายค าวา่   DOME  เป็นเคร่ืองหมายค าท่ีอ่านออกเสียงไดว้า่ โดม  โดย
มีอกัษร D เป็นอกัษรหลกั จะเก็บสารบบ ดงัน้ี 

1. เก็บสารบบเคร่ืองหมาย ตามวธีิการท่ี 1 ค าวา่ DOME  ตรง ๆ 
2. เก็บสารบบอกัษรแรก เสียงทา้ยตามวธีิการท่ี 2  โดยเก็บอกัษร  D และเสียงทา้ยวา่ โอม 
3. เก็บสารบบค าพอ้งเสียงตามวิธีการท่ี 4 โดยเก็บเสียงวา่ โอม 

 เคร่ืองหมายนี ้ไม่เก็บสารบบตามวธีิการท่ี 3 เพราะมิใช่เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชก้บัสินคา้ยา
รักษาโรค และมิไดมี้เสียงทา้ยค าวา่ อนี 
ค าท่ีจดัเก็บในสารบบ รายละเอียดการจดัเก็บสารบบ 

แรก ทา้ย อีน ค าอ่าน เสียงพยางค ์
DOME D โอม  โดม โอม 
      
      
 
 ตวัอยา่งท่ี 2 เคร่ืองหมายการคา้ค าวา่ CALIMENT  อ่านออกเสียงไดว้า่ คาลิเมนท ็ 
อกัษรตวัแรกของค าน้ีคือ ตวั C แต่ออกเสียงเป็นตวั ค  เม่ือดูตารางเทียบตวัอกัษรจะเป็นตวัอกัษร
โรมนั  KH 
ดงันั้น การเก็บสารบบจะเก็บดงัน้ี 
 1. เก็บสารบบตามวธีิการท่ี 1 คือเก็บเคร่ืองหมายค านั้นทั้งหมด เป็น  CALIMENT 

2.เก็บสารบบตามวธีิท่ี 2 คือเก็บตวัอกัษรแรกเป็น KH  และเสียงทา้ย คือ เอน 
3.เก็บสารบบตามวธีิท่ี 4 ค าพอ้งเสียงโดยเก็บค าวา่ อา อ ีเอน 
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ค าท่ีจดัเก็บในสารบบ รายละเอียดการจดัเก็บสารบบ 

แรก ทา้ย อีน ค าอ่าน เสียงพยางค ์
CALIMENT KH เอน   อา อี เอน 
      
      

 
 ตวัอยา่งท่ี 3  เคร่ืองหมายการคา้ค าวา่  AMOCYCILLINE อ่านออกเสียงไดว้า่ 
อโมไซซิลลีน ใชสิ้นคา้จ าพวก 5 ยารักษาโรค การเก็บสารบบเคร่ืองหมายค าเก็บดงัน้ี 

 1.เก็บสารบบตามวธีิการท่ี 1 เก็บเคร่ืองหมายค านั้นทั้งหมดเป็น AMOCYCILLINE 
 2.เก็บสารบบตามวธีิท่ี 2 เก็บอกัษรแรก เสียงทา้ย คือ เก็บตวัอกัษร อ  และเสียงทา้ย อีน  
เน่ืองจากค าแรกเป็นอกัษร A  ซ่ึงเป็นสระในพวก A E I O U การเทียบอกัษรไดแ้ก่ตวัอกัษรไทย อ 
 3.เน่ืองจากเป็นสินคา้ยารักษาโรค และพยางคท์า้ยเสียงอีน จึงตอ้งเก็บสารบบตามวธีิการท่ี 
3 เพิ่มเป็นวา่เก็บสารบบเป็น  อนี – R 
 4.เก็บสารบบตามวธีิท่ี 4 เป็นค าพอ้งเสียงคือ อา โอ ไอ อีน อีน 
ค าท่ีจดัเก็บในสารบบ รายละเอียดการจดัเก็บสารบบ 

แรก ทา้ย อีน ค าอ่าน เสียงพยางค ์
AMOCYCILLINE อ อีน อีน - R อะโมไซซีลลีน อา โอ ไอ อีน อีน 
      
      
 
 ตวัอยา่งท่ี 4  เคร่ืองหมายค าวา่ เฟลดีน  ใชส้ าหรับสินคา้ยารักษาโรค การเก็บสารบบเก็บ
ดงัน้ี 

1. เก็บตามวธีิการท่ี 2 คือเก็บตวัอกัษรแรก และเสียงทา้ย  คือ เก็บตวัอกัษรแรก เป็น F 
เพราะตวัอกัษร ฟ เทียบจากตารางเทียบไดแ้ก่ อกัษรโรมนั F ส่วนเสียงทา้ยเก็บค าวา่ 
อนี 

2. เก็บตามวธีิการท่ี 3 เพราะเป็นเคร่ืองหมายท่ีใชส้ าหรับสินคา้ยารักษาโรค และลงทา้ย
เคร่ืองหมายค าเป็นเสียงอีน จึงเก็บสารบบ เสียง อนี – D 

3. เก็บสารบบตามวธีิการท่ี 4 เก็บค าพอ้งเสียงเป็น  เอน อนี 
 
 



 5 

 
ค าท่ีจดัเก็บในสารบบ รายละเอียดการจดัเก็บสารบบ 

แรก ทา้ย อีน ค าอ่าน เสียงพยางค ์
 F อีน อีน - D  เอน อีน 
      
      
 
 
 ตัวอย่างที ่5  เคร่ืองหมายค าวา่  ROYAL  DRAGON อ่านออกเสียงวา่ รอยลั ดรากอน จะ
เก็บสารบบดงัน้ี 

1. เก็บสารบบตามวธีิท่ี 1  โดยเก็บค าวา่ ROYAL DRAGON , ROYAL , และเก็บค าวา่ 
DRAGON  

2. เก็บสารบบตามวธีิท่ี 2 โดยเก็บอกัษรแรก และเสียงทา้ย ดงัน้ี 
  ค าวา่  ROYAL  DRAGON เก็บสารบบอกัษรแรกคือ R เสียงทา้ยคือ ออน 
  ค าวา่ ROYAL เก็บสารบบอกัษรแรกคือ R เสียงทา้ยคือ อาน 
  ค าวา่ DRAGON เก็บสารบบอกัษรแรกคือ D เสียงทา้ยคือ ออน 

3. เก็บสารบบตามวธีิท่ี 4 โดยเก็บค าพอ้งเสียง ดงัน้ี 
  ค าวา่  ROYAL  DRAGON เก็บสารบบค าพอ้งเสียงเป็น ออ อาน อา ออน 
  ค าวา่ ROYAL เก็บสารบบค าพอ้งเสียงเป็น ออ อาน 
  ค าวา่ DRAGON เก็บสารบบค าพอ้งเสียงเป็น อา ออน 
ค าท่ีจดัเก็บในสารบบ รายละเอียดการจดัเก็บสารบบ 

แรก ทา้ย อีน ค าอ่าน เสียงพยางค ์
ROYAL DRAGON R ออน  รอยลัดากอน ออ อาน อา ออน 
ROYAL R อาน  รอยลั ออ อาน 
DRAGON D ออน  ดากอน อา ออน 
 
 ตวัอยา่งท่ี 6 เคร่ืองหมายอกัษรจีน อ่านวา่ เท่าไต๋ การเก็บสารบบจะ
เก็บดงัน้ี 

1. เก็บสารบบตามวธีิท่ี 2 อกัษรแรก เสียงทา้ย โดยเก็บ
ตวัอกัษรแรกวา่ TH เพราะเสียง ท คือตวัอกัษร TH และ
เสียงทา้ยเก็บค าวา่ อาย 



 6 

2. เก็บสารบบตามวธีิท่ี 4 เก็บค าพอ้งเสียงเป็น อาว อาย 
ขอ้สังเกต  อกัษรอ่ืน ๆ นอกจากอกัษรโรมนั และอกัษรไทย จะตอ้งเป็นเคร่ืองหมายรูปดว้ย ซ่ึง
ผูเ้ขียนจะกล่าวในตอนต่อไป 
ค าท่ีจดัเก็บในสารบบ รายละเอียดการจดัเก็บสารบบ 

แรก ทา้ย อีน ค าอ่าน เสียงพยางค ์
 TH อาย  เท่าไต๋ อาว อาย 
      
      

 
 

การเกบ็สารบบเคร่ืองหมายรูป 
 

 การเก็บสารบบเคร่ืองหมายรูปนั้น กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาใชร้ะบบการจ าแนกสากล ตาม
ขอ้ตกลงเวยีนนา ขอบเขตของการจ าแนกสากลวา่ดว้ยลวดลายในเคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงเกิดจาก
ความร่วมมือของประเทศแต่ละประเทศในสหพนัธ์เวยีนนา เพื่อช่วยใหก้ารคน้หาง่าย และท าใหก้าร
คน้หามีประสิทธิภาพ  มีการแบ่งประเภทรหสัรูป 29 ประเภท แต่ละประเภทยงัมีการแบ่งออกเป็น
หมวด และยงัแยกยอ่ยออกเป็นหมู่ 
 
 ในการลงสารบบเคร่ืองหมายรูปนั้น  จะตอ้งมองในภาพกวา้ง โดยถือหลกัวา่ให้รหสัภาพ
เคร่ืองหมายใหม้ากดีกวา่ใหน้อ้ย คือควรใส่รหสัรูปใหม้ากไว ้เพราะการมองภาพเคร่ืองหมายบาง
กรณีมองต่างมุมกนั ผูท่ี้มีหนา้ท่ีใหส้ารบบ และลงเคร่ืองหมายลงในคอมพิวเตอร์ กบัเจา้หนา้ท่ีตรวจ
คน้หรือนายทะเบียนอาจมองต่างมุมกนัก็ได ้ดงันั้น การลงสารบบเคร่ืองหมายรูป เจา้หนา้ท่ีผูล้ง
สารบบจึงควรเป็นผูที้มีจินตนาการอยูม่าก ๆ  
 
 รหัสเคร่ืองหมายทีจ่ะลงสารบบมี 29 ประเภท คือ 
 ประเภท  1    ส่ิงท่ีอยูใ่นอวกาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ  แผนท่ีทางภูมิศาสตร์ 
 ประเภท  2   มนุษย ์
 ประเภท  3   สัตว ์
 ประเภท  4   ส่ิงมีชีวติเหนือธรรมชาติ เหลือเช่ือ ท่ีเกิดข้ึนตามจินตนาการ หรือท่ีไม่สามารถ 
                                  อธิบายได ้
 ประเภท  5   พืช 
 ประเภท  6   ทิวทศัน์ 
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 ประเภท  7   ส่ิงก่อสร้าง โครงสร้างเพื่อการโฆษณา ประตู หรือแผงกั้น 
 ประเภท  8   อาคาร 
 ประเภท  9   ส่ิงทอ เส้ือผา้ อุปกรณ์เยบ็ผา้ หมวด รองเทา้ 
 ประเภท 10   ยาสูบ อุปกรณ์ส าหรับผูสู้บยาสูบ ไมขี้ดไฟ เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัการ 
                                   เดินทาง พดั ส่ิงของท่ีใชใ้นหอ้งสุขา 
 ประเภท 11   เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
 ประเภท 12   เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองสุขภณัฑ์ 
 ประเภท 13   อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง หลอดไฟ อุปกรณ์ท าความร้อน หุงตม้ หรือท าความเยน็  
                                   เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองอบแหง้ 
 ประเภท 14   เคร่ืองหล็ก เคร่ืองมือ บดัไดปีน 
 ประเภท 15   เคร่ืองจกัร มอเตอร์ เคร่ืองยนต์ 
 ประเภท 16   การส่ือสารและโทรคมนาคม การบนัทีกหรือกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ การ 
                                   ถ่ายภาพ การ ถ่ายหนงั การมองเห็น 
 ประเภท 17   เคร่ืองบอกเวลา เคร่ืองประดบัและอญัมณี เคร่ืองชัง่ตวงวดั เคร่ืองค านวณ 
 ประเภท 18   การขนส่ง อุปกรณ์ส าหรับสัตว ์
 ประเภท 19   หีบห่อและบรรจุภณัฑ ์ผลิตภณัฑ์เบด็เตล็ด 
 ประเภท 20   วสัดุและอุปกรณ์การเขียน การวาด หรือการลงสี ส่ิงจ าเป็นในส านกังาน   
                                    เคร่ืองเขียนและ สินคา้ท่ีอยูใ่นร้านขายหนงัสือ 
 ประเภท 21   เกม ของเล่น อุปกรณ์การกีฬา มา้หมุน 
 ประเภท 22   เคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ กระด่ิง รูปภาพ รูปแกะสลกั 
 ประเภท 23   อาวธุยทุโธปกรณ์ กระสุน วตัถุระเบิด เกราะ 
 ประเภท 24   ตราประจ าตระกลู เหรียญ ตราประทบั สัญลกัษณ์ 
 ประเภท 25   ลวดลายท่ีเป็นกรอบ ใบฉลาก ภาพลวดลาย 
 ประเภท 26   รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงสามมิติ 
 ประเภท 27   ตวัอกัษรประดิษฐ ์ตวัเลขประดิษฐ์ 
 ประเภท 28   อกัษรในภาษาอ่ืน ๆ (ยกเวน้อกัษรไทย และอกัษรโรมนั) 
 ประเภท 29   สี 
 
 ในส่วนท่ีเป็นหมวด หมู่ยอ่ยลงไปนั้น ผูเ้ขียนจะไม่น ามาลงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากเม่ือเวลาท่าน
ตรวจคน้เคร่ืองหมาย ทางราชการไดจ้ดัแสดงหมวด และหมู่ยอ่ยใหท้่านเลือกลงในช่องตรวจคน้
เคร่ืองหมายรูปให้แลว้ 
 ในท่ีน้ีจะยกเป็นตวัอยา่งในกรณีท่ีพาดพึงถึงหมวดหมู่นั้น ๆ  
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ตวัอยา่ง เคร่ืองหมายน้ีเป็นรูปเสือยนืถือเคร่ืองมือ ในการลงสารบบจะลงรหสัรูปดงัน้ี 
 1. ดูประเภท 3   สัตว ์ในประเภทน้ีแบ่งออกเป็นสัตวห์ลาย
ชนิด ตามรูปเคร่ืองหมายเป็นเสือ ก าลงัยนืเหมือนคน ลกัษณะการยนื
ถือวา่ผดิธรรมชาติของสัตวช์นิดน้ี 
 2. ดูหมวดยอ่ยลงไป จะมีรหสัวา่ 3.1.4   ซ่ึงหมายถึง เสือโคร่ง 
หรือสัตวต์ระกลูแมวขนาดใหญ่อ่ืน ๆ  
 3. ดูหมู่ยอ่ย ๆ จะ จะมีรหสัรูป A 3.1.17 หมายถึง สัตวใ์น
ประเภท 1 ยนื จะใส่รหสัรูปเพื่อลงสารบบเป็น 3.1.4  - 17 ซ่ึงจะหมายถึง เสือโคร่ง หรือสัตวต์ระกลู
แมวขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ยนื ซ่ึงเม่ือจะลงสารบบจริง ๆ จะตอ้งลงสารบบดงัน้ี 
      3.1.4          เสือโคร่ง หรือสัตวต์ระกลูแมวขนาดใหญ่อ่ืน ๆ    
และรหสั     3.1.17        สัตวใ์นประเภท 1  ยนื    (ซ่ึงหมายถึงเสือโคร่ง หรือสัตวต์ระกลูแมวขนาด
ใหญ่อ่ืน ๆ ยนื) 
 4.ดูต่อไปวา่ สัตวป์ระเภทน้ียืนไดใ้นลกัษณะสองขาถือวา่ไม่เป็นธรรมชาติของสัตว ์จะมี
รหสั A 3.1.24 หมายถึง สัตวใ์นประเภท 1 ในรูปแบบอ่ืนท่ีไม่เป็นธรรมชาติ  ดงันั้น การลงสารบ
บจึงตอ้งลงสารบบเพิ่มอีกเป็น 3.1.4  -  24   
 สรุปสารบบรูปเคร่ืองหมายน้ี คือ 3.1.4 - 17 และ 3.1.4 – 24  
ตามบญัชีรหสัรูป 
ประเภท    3         สัตว ์

3.1     สัตวส่ี์เทา้ (ประเภท 1 ) 
3.2    สัตวส่ี์เทา้ (ประเภท 2) 
.......... ฯ ......... 
3.1.4   เสือโคร่ง หรือสัตวต์ระกลูแมวขนาดใหญ่อ่ืน ๆ  
A 3.1.17 สัตวใ์นประเภท 1 ยืน 
A 3.1.24 สัตวใ์นประเภท 1 ในรูปแบบอ่ืนท่ีไม่เป็นธรรมชาติ 
ขอ้สังเกต เม่ือจะลงสารบบ ไม่ตอ้งใส่ตวัอกัษรโรมนั A  

 
ตวัอยา่ง 
 รูปเคร่ืองหมายน้ี อาจมองเป็นรูปทรง
เรขาคณิต และเป็นรูปถว้ยก็ได ้ ดงันั้นการลงสารบบ 
รูปจึงด าเนินการดงัน้ี 

1. ดูรหสัประเภท 11 เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
แยกยอ่ยเป็นรหสั 11.3 ภาชนะส าหรับเคร่ืองด่ืม จานและจานชามประเภทต่าง ๆ 
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เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนส าหรับตกัเตรียมหรือหุงตม้อาหารหรือเคร่ืองด่ืม  และประเภท 
26  รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงสามมิติชามประเภทต่าง ๆ เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน
ส าหรับตกัเตรียมหรือหุงตม้อาหารหรือเคร่ืองด่ืม  แยกยอ่ยในรหสั  26.7 รูปทรง
เรขาคณิตต่าง ๆ ท่ีเคียงกนั ประสานกนั 

2. ในรหสัประเภท 11 .3  ให้ดูรายการรูปแกว้ คือ รหสั  A 11.3.4  รหสัท่ีเก็บลงสารบบคือ  
         11.3.1 – 4   น่ันคือ 
 2.1 ลงรหสัรูป 11.3.1   ภาชนะส าหรับด่ืม ถว้ย (รางวลั)  และ 
                                        11.3.4   ถว้ย ถว้ยพร้อมจานรอง 
         ส่วนในรหัส 26.7 นั้น  มีรหสัของรูปทรงเรขาคณิตต่างชนิดกนัท่ีเคียงกนัประสานกนั
หรือตดักนัอยูคื่อ   รหสั A 26.7.4   ดงันั้น รหสัท่ีจะลงสารบบคือ   26.7.3 – 4  ซ่ึงเม่ือน าลง
สารบบ จะลงสารบบดงัน้ี 
 

               2.2  ลงรหสัรูป  26.7.3    รูปทรงเรขาคณิตต่างชนิดกนั ท่ีเคียงกนั ประสานกนัหรือตดักนั 
            และลงรหสั          26.7.4    ส่วนของรูปทรงเรขาคณิตต่างชนิดกนัท่ีเคียงกนั ประสานกนั
หรือตดักนั      

 
สรุป สารบบรูปท่ีลงคือ 11.3.1 , 11.3.4   และ 26.7.3 , 26.7. 4  

 
ประเภท 11         เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

11.3   ภาชนะส าหรับเคร่ืองด่ืม จานและจานชามประเภทต่าง ๆ เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน
ส าหรับตกั     

             เตรียมหรือหุงตม้อาหารหรือเคร่ืองด่ืม 
11.3.1   ภาชนะส าหรับด่ืม ถว้ย (รางวลั) 
A 11.3.4 ถว้ย ถว้ยพร้อมจานรอง 

 ประเภท 26           รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงสามมิติ 
26.1      วงกลม วงรี 
26.2      รูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ท่ีเคียงกนั ประสานกนั หรือตดักนั 
26.7.3 รูปทรงเรขาคณิตต่างชนิดกนัท่ีเคียงกนั ประสานกนั หรือตดักนั 
A 26.7.4 ส่วนของรูปทรงเรขาคณิตต่างชนิดกนัท่ีเคียงกนั ประสานกนัหรือตดักนั 

 
ตัวอย่าง 

รูปเคร่ืองหมายรายน้ี จะลงสารบบทั้งเคร่ืองหมายค า และเคร่ืองหมายรูป ดงัน้ี 
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สารบบเคร่ืองหมายค า 
 1.เก็บเคร่ืองหมายตรงตวั คือ WRANGYER 

2.เก็บอกัษรแรก เสียงทา้ย โดยเก็บอกัษรแรก เป็น R เก็บเสียงทา้ย
เป็น เออ 
3.เก็บเสียงพอ้ง เป็น แอง เออ 
หมายเหตุ  สินคา้ส าหรับเคร่ืองหมายน้ี เป็น เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั  
ไม่ใช่สินคา้ยารักษาโรคในจ าพวก 5 จึงไม่ตอ้งเก็บอกัษรแรกเสียง
ทา้ยอีน 

สารบบเคร่ืองหมายรูป 
  รหัสรูป   1.3.1      อาทิตยข้ึ์นหรือตก 
   1.3.8      ดวงอาทิตยก์บัสัตว ์
   3.1.21    สัตวใ์นประเภท 1 กระโดด/วิง่ 
   3.1.4      เสือโคร่งหรือสัตวใ์นตระกลูแมวขนาดใหญ่อ่ืน ๆ  
 
ประเภท              1.3      ดวงอาทิตย ์
                            1.3.1  ดวงอาทิตยข้ึ์นหรือตก 
                      A 1.3.6   ดวงอาทิตยพ์ร้อมทิวทศัน์ 
                      A 1.3.7   ดวงอาทิตยก์บัมนุษยห์รือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย ์
                      A 1.3.8   ดวงอาทิตยก์บัสัตว ์
                      A 1.3.9   ดวงอาทิตยก์บัพืช 
                                - ฯ – 
ประเภท              3.1   สัตวส่ี์เทา้ (ประเภท 1) 

3.1.1 สิงโต 
                   A  3.1.2    สิงโตตามพิธีการ 
                        3.1.4    เสือโคร่ง หรือสัตวต์ระกลูแมวขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 
                        3.1.6   แมว หรือสัตวต์ระกลูแมวขนาดเล็กอ่ืน ๆ  
                        3.1.14 หมี หมีแพนดา 
                        3.1.16 หวัของสัตวใ์นประเภท 1 
                  A   3.1.17  สัตวใ์นประเภท 1  ยนื 
                  A   3.1.18  สัตวใ์นประเภท 1  นอน 
                  A  3.1.19   สัตวใ์นประเภท 1 นัง่ 
                  A  3.1.21   สัตวใ์นประเภท 1 กระโดด/วิง่ 
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                 A  3.1.22   สัตวใ์นประเภท 1 ท่ีมีขาหนา้วางอยูบ่นตราประจ าตระกลูหรือส่ิงของอ่ืน ๆ  
                 A 3.1.23    สัตวใ์นประเภท 1 หนัหนา้เขา้หากนั 
                 A 3.1.24    สัตวใ์นประเภท 1 ในรูปแบบอ่ืนท่ีไม่เป็นธรรมชาติ 
                 A 3.1.25    สัตวใ์นประเภท 1 ในชุดเส้ือผา้ 
                                    

 
 จากตารางรหสัขา้งตน้น้ี เราดูตวัอยา่งต่อไปน้ีต่อไป คือ 
  รูปเคร่ืองหมายน้ีเป็นรูปสิงโต ในลกัษณะยนื โดยมีขาหนา้ยืน่
ไปขา้งหนา้ในลกัษณะวางอยูบ่นส่ิงของ และเป็นรูปสิงโตท่ีไม่เป็น
ธรรมชาติ 
การลงสารบบเคร่ืองหมายรูป จะลงรหสัดงัน้ี 
      3.1.1      สิงโต 
                 3.1.17     สัตวใ์นประเภท 1  ยนื 
                 3.1.22    สัตวใ์นประเภท 1  ท่ีมีขาหนา้วางอยูบ่นตราประจ าตระกลูหรือส่ิงของอ่ืน ๆ 
                 3.1.24    สัตวใ์นประเภท 1  ในรูปแบบอ่ืนท่ีไม่เป็นธรรมชาติ 

 
ตวัอยา่ง   
  เคร่ืองหมายน้ีใชก้บัสินคา้ กาแฟพร้อมด่ืม  การลงสารบบ
เคร่ืองหมายการคา้ ดงัน้ี 

1. เก็บอกัษรแรก เสียงทา้ย เป็น  B – อาบ  และเก็บสาร B – 
แอก 

2. เก็บสารบบพอ้งเสียง เป็น แอก อาบ   และ  แอก  
 ข้อสังเกต   ไม่เก็บสารบบตวัตรง เน่ืองจากเป็นเคร่ืองหมายค า ท่ีเป็นภาษาไทย  แต่
เคร่ืองหมายน้ีมี สอง พยางค ์ จึงแยกเก็บเป็นสองเสียงตามขอ้ 1 และเก็บสารบบเสียงพอ้งเป็น 2 
เสียงเช่นกนั 
สารบบรูป  รหสัรูปเก็บดงัน้ี 
 3.3.1       มา้  ฬ่อ 
 3.3.19     สัตวใ์นประเภท 3 กระโดด/วิง่ 

27.5.1    ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษ 
27.5.3    ตวัอกัษรภาพนูน หรือแรเงา 
 

ประเภท         3.3          สัตวส่ี์เทา้ (ประเภท  3  ) 
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3.3.1 มา้  ฬ่อ 
3.3.2 ลา 
3.3.3 มา้ลาย 

           A  3.3.16         สัตวใ์นประเภท  3  ยนื 
                A   3.3.17         สัตวใ์นประเภท  3  นอน 
               A    3.3.18         สัตวใ์นประเภท  3  นัง่ 
               A    3.3.19         สัตวใ์นประเภท  3  กระโดด/วิง่ 
ประเภท            27.5         ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษ 
                                         หมายเหตุ  รวมถึงทั้งตวัอกัษรหน่ึงตวัหรือมากกวา่ และตวัอกัษรหลายตวั
ท่ีเขียนเป็นค า 

27.5.1 ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษ 
                 A 27.5.2        ตวัอกัษรท่ีเขียนเส้นขอบสองชั้น 
                 A 27.5.3        ตวัอกัษรภาพนูนหรือแรเงา 
                 A 27.5.4        ตวัอกัษรท่ีตกแต่งดว้ยภาพหรือลาย 
                                      - ฯ - 

 
 

ขอ้สังเกต   การลงรหสัหมวดยอ่ยท่ีมีอกัษร A น าหนา้ทุกคร้ัง จะตอ้งมีหมวดใหญ่ของรหสันั้นอยูด่ว้ย 
ตามตวัอยา่งขา้งตน้ 

 27.5.1    ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษ   เป็นหมวดใหญ่ 
                             27.5.3    ตวัอกัษรภาพนูน หรือแรเงา              เป็นหมวดย่อย 
 

 ความส าคัญของการลงสารบบ 
 สารบบเคร่ืองหมายนั้น มีความส าคญัประหน่ึงเป็นหวัใจของร่างกาย
มนุษย ์เพราะหากเจา้หนา้ท่ีลงสารบบหรือใหร้หสัรูปเคร่ืองหมายท่ีขอจด
ทะเบียนไม่ครบ จะท าใหมี้ปัญหาในเร่ืองการตรวจคน้เคร่ืองหมายการคา้ การ
ตรวจคน้เคร่ืองหมายการคา้จะเกิดการผดิพลาดข้ึน ท าให้นายทะเบียนอาจรับ
จดทะเบียนเคร่ืองหมายท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัส าหรับสินคา้จ าพวกเดียวกนัหรือต่างจ าพวกแต่
สินคา้มีลกัษณะอยา่งเดียวกนัใหแ้ก่บุคคลต่างเจา้ของกนัได ้ท าใหเ้กิดเป็นคดีความในศาล  ดงันั้น 
การเปล่ียนแปลงเจา้หนา้ท่ีท่ีท าหนา้ท่ีลงสารบบเคร่ืองหมายการคา้บ่อย ๆ จะท าใหก้ารลงสารบบ
เกิดการผดิพลาดไดอ้ยา่งแน่นอน เพียงแต่วา่ ความผดิพลาดเช่นน้ีมกัจะพบและเกิดข้ึนภายหลงัท่ีมี
การรับจดทะเบียนไปใหแ้ลว้ ซ่ึงบางคร้ังเกินกวา่ท่ีนายทะเบียนจะแกไ้ขความผดิพลาดดงักล่าวน้ีได ้ 



 13 

ตวัอยา่งเช่น 
1. นาย ก. ยืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้รูปคลา้ยปลาหมึก แต่เป็นรูปท่ีประดิษฐ์แลว้ 
เม่ือปี 2538 ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีในขณะนั้นไดเ้ห็นรูปเคร่ืองหมายดงักล่าวน้ี และไดบ้นัทึกสารบบ
เคร่ืองหมายเป็น 
รหัสรูป 4.5.15  ส่ิงอื่น ๆ ที่แสดงถึงลกัษณะคล้ายสัตว์ทีไ่ม่   
                         สามารถอธิบายได้ ส่ิงทีม่ีชีวติทีเ่กดิขึ้นตาม   
                         จินตนาการที่แสดงลกัษณะคล้ายสัตว์ 
เคร่ืองหมายดงักล่าวตามขอ้ 1 น้ีไดรั้บการจดทะเบียนไวแ้ลว้ ใชก้บัสินคา้ปลาหมึกอบ
กรอบ 
1. ต่อมาเม่ือปี 2543 นาย ข. ไดย้ื่นเคร่ืองหมายการคา้ซ่ึงเป็นรูปเคร่ืองหมายอยา่งเดียวกนั

ตามขอ้ 1 เขา้มาส าหรับสินคา้ ปลาหมึกอบแหง้ปรุงรส อาหารท่ีท าจากปลาหมึก  โดย
ในขณะนั้น เจา้หนา้ท่ีไดล้งสารบบรูปเคร่ืองหมายการคา้เป็น 

รหัสรูป 3.9.14 ปลาหมึก ปลาหมึกยกัษ์    และ 
รหัสรูป 3.9.24 สัตว์ในหมวด 3.9 ในรูปแบบอืน่ทีไ่ม่เป็นธรรมชาติ 

ปรากฎวา่ นายทะเบียนด าเนินการรับจดทะเบียนไป เพราะในขณะนั้น ตรวจคน้ไม่พบรูป
เคร่ืองหมายการคา้ตามขอ้ 1 อยูใ่นสารบบ โดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคน้ตามรหสัรูปท่ีใหไ้ว ้ซ่ึงสังเกตได้
วา่ รหสัรูปเคร่ืองหมายตามขอ้ 2  มีการใหส้ารบบกวา้งมากข้ึน แต่ไม่มีรหสัรูปเคร่ืองหมายตามท่ี
เคยใหไ้วใ้นขอ้ 1  

  3. ในปี 2551 เคร่ืองหมายการคา้ตามขอ้ 1 นายทะเบียนเพิกถอนออกจากสารบบเน่ืองจาก 
 นาย ก. ไม่ไดต่้ออายทุะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามขอ้ 1 ดงันั้น นาย ก. จึงไดย้ืน่ขอจด  
 ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามรูปเคร่ืองหมายในขอ้ 1 เขา้มาอีก คร้ังน้ี เจา้หนา้ท่ีไดล้ง  
 สารบบรูปเคร่ืองหมายการคา้เป็น 

รหัสรูป 3.9.14 ปลาหมึก ปลาหมึกยกัษ์     
รหัสรูป 3.9.24 สัตว์ในหมวด 3.9 ในรูปแบบอืน่ทีไ่ม่เป็นธรรมชาติ และ 
รหัสรูป 3.9.25 สัตว์ในหมวด 3.9 ในชุดเส้ือผ้า 

สรุปตารางเปรียบเทียบการใหร้หสัรูป ไดด้งัน้ี 
 

 ค าขอท่ี 1 (นาย ก) ค าขอท่ี 2 (นาย ข) ค าขอท่ี 3 (นาย ก) 
4.5.15   
 3.9.14 3.9.14 
 3.9.24 3.9.24 
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  3.9.25 
 

 แมก้ารใหร้หสัรูปในค าขอท่ี 2 และท่ี 3 จะใหร้หสัรูปมากกวา่ก็ตาม แต่สังเกตไดว้า่ ไม่มี
การลงรหสัรูปตามท่ีเคยใหใ้นขอ้ 1 หรือตามค าขอท่ี 1 ฉะนั้น แมว้า่เจา้หนา้ท่ีตรวจคน้ จะด าเนินการ
ตรวจคน้อยา่งไรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีลงสารบบก าหนดไวก้็ไม่มีโอกาสท่ีจะคน้พบเคร่ืองหมายตามค าขอ
ท่ี 1 ไดเ้ลย เช่นกนั เจา้หนา้ท่ีท าการตรวจคน้เคร่ืองหมายตามค าขอท่ี 3 ตามรหสัท่ีก าหนดแลว้ 
พบวา่ เหมือนกบัเคร่ืองหมายการคา้ของ นาย ข. ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนไปแลว้ตามค าขอท่ี 2 ไม่พบ
เคร่ืองหมายตามค าขอท่ี 1  จึงปฎิเสธไม่รับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามขอ้ 3 ของนาย ก. ไป
ตามปกติ 

 
 ผลลพัธ์ท่ีลงสารบบไม่ถูกตอ้งหรือไม่กวา้งในคร้ังแรก  ท าใหเ้คร่ืองหมายการคา้ของนาย ก. 
ตามขอ้ 1 ไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายท่ีจะไม่ใหเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนกบัเคร่ืองหมาย
การคา้ของนาย ก. ไดรั้บการจดทะเบียน ดงันั้น เคร่ืองหมายการคา้ตามขอ้ 2 ของนาย ข. จึงไดรั้บ
การจดทะเบียนไปโดยมีเคร่ืองหมายการคา้ของนาย ก. ยงัอยูใ่นทะเบียนในเวลาเดียวกนัดว้ย โดย
เหตุน้ี เม่ือค าขอท่ี 1 ขาดการต่ออาย ุและ แมว้า่ นาย ก. จะไดม้ายืน่ขอเคร่ืองหมายการคา้รูปเดิมเขา้
มาใหม่ตามขอ้ 3 แต่เพราะการลงสารบบเจา้หนา้ท่ีมิไดล้งสารบบ ตามขอ้ 1 ลงในสารบบดว้ย การ
ตรวจคน้ของเจา้หนา้ท่ีจึงยงัไม่ทราบวา่ นาย ก. เคยไดรั้บการจดทะเบียนเคร่ืองหมายดงักล่าวน้ีไว้
แลว้ก่อนหนา้ จนกระทัง่ นาย ก. ไดส้อบถามนายทะเบียน  เร่ืองจึงปรากฏขอ้เท็จจริงข้ึนมาวา่ไดมี้
การรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนกนัใหแ้ก่ผูข้อจดทะเบียนต่างรายกนั 
 
  น่ีคือความส าคญัของสารบบเคร่ืองหมายการคา้  เจา้หนา้ท่ีของสารบบเคร่ืองหมายการคา้ 
ท่ีท าหนา้ท่ีใหร้หสัและลงสารบบเคร่ืองหมาย จะตอ้งมีความละเอียดและจินตนาการพอสมควรท่ีจะ
มองรูปเคร่ืองหมายการคา้ไดว้า่เป็นภาพอะไรไดบ้า้งในมุมท่ีกวา้ง เพื่อท่ีจะลงสารบบและรหสัรูป
ใหก้วา้งครอบคลุมในส่ิงท่ีตนเองมองเห็นและพิจารณาไดว้า่เป็นภาพอะไร 1 ซ่ึงปัจจุบนัผูเ้ขียน
ยอมรับวา่ มีการลงสารบบไดก้วา้งกวา่ในอดีตตามท่ีไดย้กตวัอยา่งไวข้า้งตน้ 
 
 อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนทราบมาวา่ ในบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีผูท้  าหนา้ท่ีตรวจคน้ก็อาจมองรูป
เคร่ืองหมายการคา้ไปอีกรูปแบบซ่ึงต่างกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีใหส้ารบบ และบางคร้ังก็ท าการตรวจคน้
นอกเหนือจากท่ีลงสารบบไว ้ซ่ึงก็นบัวา่เป็นขอ้ดีของการตรวจคน้เคร่ืองหมายการคา้ แต่ก็ท  าให้
เสียเวลา และยอดงานของเจา้หนา้ท่ีท่านนั้นอาจไดน้อ้ยกวา่เป้าหมายตามจ านวนท่ีตอ้งการก็ได ้  

                                                 
1

 ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีท่ีท าหนา้ท่ีใหร้หสัรูปและลงสารบบเคร่ืองหมายการคา้ คือ นางสาวศิริเพญ็ ฐิตะกสิกร 
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 การตรวจค้นเคร่ืองหมายการค้าก่อนยืน่ขอจดทะเบียน 
 ในการยืน่ค  าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น ผูเ้ขียนและเจา้หนา้ท่ีมกัจะแนะน าให้
ก่อนท่ีจะยืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ ผูข้อจดทะเบียนควรท่ีจะท าการตรวจคน้เคร่ืองหมาย
การคา้ของตนก่อนวา่ เหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืนท่ีไดย้ืน่ค  าขอจด
ทะเบียนไวก่้อนหนา้ท่ีตนเองจะยืน่หรือไม่ เพราะวา่ 

1. เม่ือยืน่ค  าขอจดทะเบียนจะตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมการยืน่ไปพร้อมกบัค าขอจด
ทะเบียนดว้ย หากเคร่ืองหมายการคา้ของท่าน นายทะเบียนปฎิเสธไม่รับจดทะเบียน 
ทางราชการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ 

2. การขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงรูปเคร่ืองหมายการคา้ จะกระท าโดยพละการไม่ได ้การ
เปล่ียนเคร่ืองหมายการคา้ท าไดโ้ดยวธีิเดียวคือ ตอ้งยืน่ค  าขอจดทะเบียนเขา้มาใหม่  

 
ดงันั้น ก่อนท่ีจะยืน่ค  าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ จึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อน 

การตรวจคน้เคร่ืองหมายการคา้ขณะน้ีสามารถตรวจคน้ไดท้างเวปไซต ์รายละเอียดศึกษาไดจ้าก 
www.ipthailand.org  
 
ตวัอยา่ง  
 เคร่ืองหมายการคา้น้ี เราอาจมองไดว้า่ เป็นเคร่ืองหมาย
อกัษรโรมนั ซ่ึงอาจอ่านไดว้า่ เคเอส  หรือ เคไฟว ์หรือ เคหา้ ก็ได ้
กรณีน้ี เจา้หนา้ท่ีไดส้ั่งสารบบเคร่ืองหมาย เป็น 

 1.เก็บสารบบค าท่ีเป็นอกัษรโรมนัตรง ๆ เป็น KS และ 
K5 

 2.เก็บสารบบโดยเก็บอกัษรตน้ และเสียงทา้ย  เป็น 

 อกัษรตน้ เก็บ  KH   เสียงทา้ยเก็บ  อาย 

 อกัษรตน้ เก็บ  KH   เสียงทา้ยเก็บ  อา 
 อกัษรตน้ เก็บ  KH   เสียงทา้ยเก็บ  เอด 
 3.ถา้เป็นสินคา้ยารักษาโรคมนุษย ์ เคร่ืองหมายค าท่ีมีค  าพยางคท์า้ยเป็นเสียงอีน ใหเ้ก็บเสียง 
อนี เพิ่มเติม  แต่ตามตวัอยา่งไม่ตอ้งเก็บสารบบตามขอ้น้ี 
 4.เก็บสารบบโดยเก็บค าพอ้งเสียง เป็น 

 เอ อาย , เอ อา , เอ เอด 

http://www.ipthailand.org/
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 ส าหรับรหสัภาพนั้น จะเก็บดงัน้ี 
27.5.1  ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษ 
27.5.25 ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษอ่ืน ๆ 
27.7.1 ตวัเลขท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษ 
27.7.25 ตวัเลขท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษอ่ืน ๆ  2 
 

สรุปการสั่งและเก็บสารบบคือ 
ค าท่ีจดัเก็บในสารบบ รายละเอียดการจดัเก็บสารบบ 

แรก ทา้ย อีน ค าอ่าน เสียงพยางค ์
KS KH อาย  เค ไฟว ์ เอ อาย 
K5 KH อา  เต หา้ เอ อา 
 KH เอด  เค เอส เอ เอด 
-------- วธีิท่ี 1 -------- --------- วธีิท่ี 2 ----------- -วธีิท่ี 3 -  ---- วธีิท่ี 4 ------ 

   รหสัภาพ                                   ค  าบรรยาย 
1. 27.5.1   ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษ 
2. 27.5.25   ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษอ่ืน ๆ 
3. 27.7.1   ตวัเลขท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษ 
4. 27.7.25   ตวัเลขท่ีเป็นแบบการเขียนพิเศษอ่ืน ๆ 

 
  สมมุติวา่ ท่านจะน าเคร่ืองหมายการคา้ของท่านตามตวัอยา่ง  เคร่ืองหมาย
ของท่านน้ีเป็นอกัษรประดิษฐแ์ลว้เรียกขานไดว้า่ เคหา้  เม่ือเวลาจะตรวจคน้เคร่ืองหมาย 
ท่านจะคิดไวก่้อนแลว้วา่ การตรวจจะตอ้งตรวจเสียงอ่านวา่ เค – ห้า 
แน่นอน ดงันั้น เม่ือจะตรวจเสียงของเคร่ืองหมาย จะตอ้งใชเ้สียงในการ
ตรวจตามวธีิท่ี 2 คือ ตรวจจากอกัษรแรก เสียงทา้ยเป็น 
KH – อา  จะปรากฏเคร่ืองหมายตามทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างแน่นอน 
 หากปรากฎวา่ ตรวจคน้ไม่พบตามวธีิท่ี 2 เพื่อความแน่ใจ ท่านควรจะใชว้ธีิการท่ี 4 คือ 

ตรวจจากค าพอ้งเสียง เป็น เอ อา  ดว้ย จะปรากฏเคร่ืองหมายของบุคคลอ่ืนท่ียืน่ไวก่้อน 

 สมมุติวา่ ท่านมองวา่ เคร่ืองหมายน้ีเป็นเคร่ืองหมายท่ีเป็นตวัอกัษรหรือภาพนูนหรือแรเงา
ซ่ึงรหัสรูป คือ 27.7.3  ตัวเลขภาพนูนหรือแรเงา  ดงันั้น เม่ือเวลาท่านตรวจคน้ ท่านใส่รหสัน้ีลงไป

                                                 
2
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จะปรากฏเคร่ืองหมายท่ีเป็นตวัเลขภาพนูนหรือแรเงาอ่ืน ๆ แต่จะไม่ปรากฏเคร่ืองหมายลกัษณะน้ีอยู่
ในสารบบในรหสัท่ีท่านตรวจ  ทั้งน้ีเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีมิไดล้งสารบบเคร่ืองหมายน้ีในหมวดรหสั
ดงักล่าวนัน่เอง 
 
อีกตวัอยา่ง คือ 
 

 เคร่ืองหมายน้ี เจา้หนา้ท่ีไดส้ั่งสารบบ
เป็นดงัน้ี 
 
 

 
ค าท่ีจดัเก็บในสารบบ รายละเอียดการจดัเก็บสารบบ 

แรก ทา้ย อีน ค าอ่าน เสียงพยางค ์
ไทยสาร 3 TH อาน   อาย อาน อาม 
THAISARN 3 TH อี  ไทยสาร ทรี อาย อาน อี 
 TH อาน  ไทยสาร อาย อาน 
              รหสัภาพ                                                                    ค  าบรรยาย 

1. 19.1.3 บรรจุภณัฑข์นาดใหญ่ท่ีไม่มีรูปทรงกระบอก (เช่น กล่องบรรจุ  
  ลงัไม)้ 
2. 26.15.11 รูปทรงส่ีเหล่ียมแบบสามมิติ 
3. 26.7.1 รูปทรงเรขาคณิตชนิดเดียวกนั ท่ีเคียงกนั ประสานกนั หรือตดักนั 
4. 26.7.2 ส่วนของรูปทรงเรขาคณิตชนิดเดียวกนัท่ีเคียงกนัประสานกนั 
               หรือตดักนั 3 
 

 การตรวจคน้เคร่ืองหมายค า ผูเ้ขียนเขา้ใจวา่ คงไม่มีปัญหาอะไรมาก  แต่เคร่ืองหมายรูปนั้น
อาจมีปัญหาในมุมมองเคร่ืองหมายได ้ กรณีตามตวัอยา่งรูปเคร่ืองหมาย สมมุติวา่ ผูเ้ขียนมองวา่มนั
น่าดูแลว้เป็น รูปบรรจุภัณฑ์ขนาดเลก็ทีไ่ม่มีรูปทรงกระบอก ซ่ึงรหัสรูปกค็ือ 19.3.3  
 

                                                 
3
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 ดงันั้น หากเวลาตรวจคน้ ผูเ้ขียนใส่รหสั 19.3.3 ลงไป  รับรองวา่ จะไม่ปรากฏรูป
เคร่ืองหมายตามตวัอยา่งน้ีข้ึนมาใหป้รากฏในจอคอมพิวเตอร์ แต่จะปรากฏรูปเคร่ืองหมายใน
รูปแบบอ่ืนท่ีไดส้ั่งสารบบและเก็บสารบบเช่นน้ีไวก่้อนหนา้นั้นข้ึนมาแทน  กรณีน้ีหากผูเ้ขียนจดั
วางรูปเคร่ืองหมายท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายตามตวัอยา่ง จะตรวจคน้ไม่พบเลย
วา่มีการยืน่เคร่ืองหมายลกัษณะอยา่งเดียวกนัน้ีอยูแ่ลว้  
 
 การลงสารบบเช่นน้ีมิใช่วา่เจา้หนา้ท่ีจะลงสารบบผดิ เพราะในความหมายของบรรจุภณัฑ์
ขนาดเล็ก จะหมายถึงขนาดของบรรจุภณัฑท่ี์มีขนาดเล็กจริง ๆ เช่น ขวดน ้าหอม ปลอกลิปสติก เป็น
ตน้ โดยเหตุน้ี การตรวจคน้เคร่ืองหมาย ท่านจะตอ้งเผื่อการตรวจคน้ในรหสัเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ ท่ีมี
ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั อยา่ด่วนใจร้อนเพราะจะท าใหก้ารตรวจคน้เคร่ืองหมายของท่านเกิดการ
ผดิพลาดได ้
  
 การตรวจค้นโดยการตัดค าเคร่ืองหมายทีต่รวจค้น 
 การตรวจคน้ในลกัษณะน้ีเป็นการตรวจคน้โดยการตรวจค าหนา้ท่ีซ ้ ากนั หรือค าหลงัท่ีซ ้ า
กนั โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะรายงานเคร่ืองหมายค าท่ีมีค  าหนา้ท่ีเหมือนกนัออกมา หรือค าท่ี
เหมือนกนัท่ีเป็นค าหลงัออก ตามท่ีผูต้รวจคน้ตอ้งการ รายละเอียดท่านสามารถเขา้ไปศึกษาและ
ทดลองตรวจคน้ไดโ้ดยทางอินเตอร์เน็ต www.ipthailand.org  
 
 ในบางคร้ังผูเ้ขียนไดรั้บเสียงบ่นจากประชาชนวา่ ท าไมเขาตรวจคน้เคร่ืองหมายแลว้ไม่มี
เหมือนหรือคลา้ยกบับุคคลอ่ืน แต่พอเจา้หนา้ท่ีตรวจคน้ภายหลงัท่ียืน่ค  าขอจดทะเบียนแลว้ ท าไมจึง
พบเคร่ืองหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัของผูข้อจดทะเบียน ทะเบียนสารบบเคร่ืองหมายของ
ประชาชนและของเจา้หนา้ท่ีเป็นทะเบียนต่างชุดกนัหรือ ค าตอบก็คือ ทะเบียนเคร่ืองหมายนั้นมี
เพียงชุดเดียว ประชาชนใชต้รวจคน้อยา่งไร เจา้หนา้ท่ีส านกัเคร่ืองหมายการคา้ก็ใชต้รวจคน้จาก
ทะเบียนสารบบชุดเดียวกนันั้นเช่นกนั 
 
 ผูเ้ขียนไม่อาจน ารหสัเคร่ืองหมายทั้งหมดมาลงในบทความน้ีได ้เพราะมีจ านวนรหสัมาก
แบ่งเป็นหมวดยอ่ย ๆ ก็มาก  ตอ้งยอมรับวา่ แมน้ายทะเบียนซ่ึงอาจวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเองก็ยงัจ  ารหสั
เคร่ืองหมายไม่ไดท้ั้งหมด รวมทั้งผูเ้ขียนดว้ยก็เช่นกนั เวลาจะตรวจคน้ทีก็ตอ้งเปิดคู่มือการจดัเก็บ
สารบบรูปเคร่ืองหมายการคา้/บริการ เพื่อคน้หารหสัรูปเคร่ืองหมายทุกคร้ังไป 
 
  เม่ือในขณะท่ีเร่ิมเก็บสารบบเคร่ืองหมายการคา้ทั้งหมดลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น กรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดร้ะดมเจา้หนา้ท่ีในกองเคร่ืองหมายการคา้ในขณะนั้นเกือบทั้งหมด น า

http://www.ipthailand.org/
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เคร่ืองหมายท่ีมีอยูท่ ั้งท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้ และยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา มาให้รหสัรูปและ
สารบบเสียงของเคร่ืองหมายจ านวนประมาณสามแสนกวา่เคร่ืองหมาย และจา้งบริษทัเอกชน น า
รหสัเคร่ืองหมายเหล่านั้นลงคอมพิวเตอร์  แมจ้ะมีการอบรมวธีิการให้รหสัเคร่ืองหมายไวก้็ตาม   
 
 แต่เราท่านก็ทราบดีแลว้วา่ มุมมองของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นการ
มองเห็นและจินตนาการของแต่ละบุคคล  ผลลพัธ์เป็นอยา่งไรบา้งก็คงจะทราบกนัดีอยูแ่ลว้ความ
ผดิพลาดจึงยอ่มมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแน่นอน ปัจจุบนัส านกัเคร่ืองหมายการคา้ไดก้ าหนดให้
เจา้หนา้ท่ีเฉพาะบุคคลท าหนา้ท่ีก าหนดสารบบและลงสารบบติดต่อกนัมาแลว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 
เจา้หนา้ท่ีท่านน้ีมีมาตรฐานการลงสารบบดีและอยา่งสม ่าเสมอไม่แปรเปล่ียนไปมาเป็นเวลาเกือบ 8 
ปีแลว้ คาดหมายไดว้า่คงจะไม่มีการเปล่ียนแปลงบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีไดดี้อยา่งน้ีโดยง่าย ๆ แน่นอน 
 
 ดงันั้น จากบทความน้ีท่านคงไดรั้บค าตอบแลว้วา่ เหตุใดจึงตรวจคน้ไม่พบเคร่ืองหมายท่ี
เหมือนหรือคลา้ยกนั หลกัเกณฑน์ั้นมีอยูแ่ต่ก็ข้ึนอยูก่บัมุมมองของผูท่ี้ตรวจคน้ดว้ยเช่นกนั สมกบัค า
ท่ีวา่ สามคนยลตามช่อง คนหน่ึงมองเห็นโคลนตม อกีคนน้ันตาคม มองเห็นภาพได้กว้างไกล......
ผูเ้ขียนมกัจะพดูกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีอยูเ่สมอวา่   อนาคตของนายทะเบียนข้ึนอยูก่บั
เจา้หนา้ท่ีผูล้งสารบบและเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจคน้เคร่ืองหมาย..... เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริง  ไม่ใช่อิงนิยาย 
 
 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
 

นายพิบูล ตนัศุภผล นบ.,นบท. 
นายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 

22  กนัยายน 2551 
 
 

 
 
 


