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บทความเคร่ืองหมายการค้า  

คดิเคร่ืองหมายอย่างไร....จงึจะจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการค้าได้ 

ตอนท่ี 2 
ลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายการค้า (เร่ืองทีค่วรคิด) 

 
 เคร่ืองหมายท่ีจะนาํมาจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้จะตอ้งมีลกัษณะบ่งเฉพาะ จึงจะจดทะเบียน
เป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองหมายคาํ หรือเคร่ืองหมายรูป อยา่งไรจึงจะถือวา่เป็นลกัษณะบ่ง
เฉพาะข้ึนอยูก่บัวา่เป็นเคร่ืองหมายอะไร ใชส้าํหรับสินคา้อะไร บางเคร่ืองหมายอาจไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะสาํหรับ
สินคา้จาํพวกหน่ึง แตจ่ะมีลกัษณะบ่งเฉพาะสาํหรับสินคา้อีกจาํพวกหน่ึงก็ได ้ หาใช่วา่เคร่ืองหมายท่ีไม่มีลกัษณะ
บ่งเฉพาะสาํหรับสินคา้อยา่งหน่ึงแลว้จะตอ้งไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะสาํหรับอยา่งอ่ืนดว้ย ฉะนั้น หลาย ๆ ท่านท่ีเคย
ยืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้เขา้มามกัจะไม่ค่อยพอใจเม่ือนายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียน และ
มกัจะสอบถามมาวา่ ทาํไมเขาจดทะเบียนไมได ้แตท่าํไมคนอ่ืนเขาจดทะเบียนไดท้ั้ง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองหมายอยา่ง
เดียวกนั1 
 
 ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมาย
การคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 มาตรา 7 บญัญติัวา่ “เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะ ไดแ้ก่ เคร่ืองหมาย
การคา้อนัมีลกัษณะท่ีทาํใหป้ระชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้นั้นทราบและเขา้ใจไดว้า่ สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้น
แตกต่างไปจากสินคา้อ่ืน  
 เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีหรือประกอบดว้ยลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัเป็นสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี ใหถื้อ
วา่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ 
 (1) ช่ือตวั ช่ือสกลุของบุคคลธรรมดาท่ีไม่เป็นช่ือสกลุตามความหมายอนัเขา้ใจกนัโดยธรรมดา ช่ือเตม็
ของนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น หรือช่ือในทางการคา้ท่ีแสดงโดยลกัษณะพิเศษ และไม่เลง็ถึงลกัษณะ
หรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง 
 (2) คาํหรือขอ้ความอนัไม่ไดเ้ลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้นั้นโดยตรง และไม่เป็นช่ือทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
 (3) กลุ่มของสีท่ีแสดงโดยลกัษณะพิเศษ หรือตวัหนงัสือ ตวัเลข หรือคาํท่ีประดิษฐข้ึ์น 
 (4) ลายมือช่ือของผูข้อจดทะเบียนหรือของเจา้ของเดิมของกิจการของผูข้อจดทะเบียน หรือลายมือช่ือ
ของบุคคลอ่ืนโดยไดรั้บอนุญาตของบุคคลนั้นแลว้ 
 (5) ภาพของผูข้อจดทะเบียนหรือของบุคคลอ่ืนโดยไดรั้บอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว้ หรือในกรณีท่ีบุคคล
นั้นตายแลว้โดยไดรั้บอนุญาตจากบุพการี ผูสื้บสนัดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้นแลว้ ถา้มี 

                                                 
1
 ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 มาตรา 7 

บญัญติัไวว้า่  
 “ เคร่ืองหมายท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะ ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายการคา้อนัมีลกัษณะท่ีทาํใหป้ระชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้นั้นทราบและเขา้ใจไดว้า่ 
สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นแตกต่างไปจากสินคา้อ่ืน” 
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 (6) ภาพท่ีประดิษฐข้ึ์น 
 ช่ือ คาํ หรือขอ้ความท่ีไม่มีลกัษณะตาม (1) หรือ (2) หากไดมี้การจาํหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินคา้ท่ี
ใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นจนแพร่หลายแลว้ตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีประกาศกาํหนด และพิสูจน์ไดว้า่ไดป้ฏิบติั
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑน์ั้นแลว้ ก็ใหถื้อวา่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ  ” 
 
 ลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมาย เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของเคร่ืองหมายท่ีทาํใหป้ระชาชนผูบ้ริโภค
หรือผูใ้ชสิ้นคา้ ใชเ้ป็นท่ีจดจาํและจาํแนกถึงความแตกต่างของสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายวา่แตกต่างไปสินคา้ท่ีใช้
เคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืน หากไม่มีเคร่ืองหมายการคา้กาํกบัอยูก่บัสินคา้แลว้ ผูเ้ขียนเช่ือวา่ คงจะสร้างความ
ลาํบากในการเลือกซ้ือสินคา้อยา่งเดียวกนั 
 
ลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายจะเกดิขึน้ได้ 2 ลกัษณะคอื 
 1.ลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีเกิดจากตวัเคร่ืองหมาย 
 2.ลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองหมาย (การนาํสืบลกัษณะบ่งเฉพาะ) 
 
 ลกัษณะบ่งเฉพาะทีเ่กดิจากตวัเคร่ืองหมาย 
 เป็นลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีมนุษยเ์ป็นผูจ้ดัทาํข้ึนหรือประดิษฐข้ึ์น เพ่ือใหเ้คร่ืองหมายนั้น ๆ มีลกัษณะ
เฉพาะตวั เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจดจาํและแยกแยะสินคา้ใหเ้ห็นถึงความแตกต่างกบัสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายของบุคคลอ่ืน 
ลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายการคา้มีลกัษณะต่างกนัไปสุดแลว้แต่วา่จะนาํเคร่ืองหมายอะไรไปจดทะเบียน
เป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
ยกตวัอยา่งเคร่ืองหมายท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะ ดงัน้ี 
 
 
 
  
 
 เราจะเห็นไดว้า่เคร่ืองหมายการคา้ทั้งสามเคร่ืองหมายน้ีใชก้บัสินคา้เคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลมประเภทเดียวกนั 
แต่มีความแตกต่างกนัในรสชาติของเคร่ืองด่ืม   โดยแต่ละสินคา้นั้นมีเคร่ืองหมายการคา้ต่างก็มีลกัษณะบ่งเฉพาะท่ี
แตกต่างกนัออกไป  ทาํใหเ้ราท่ีเป็นประชาชนผูบ้ริโภคหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลมนั้น สามารถแยกแยะความ
แตกต่างของสินคา้ไดโ้ดยดูจากเคร่ืองหมายการคา้นัน่เอง ดงันั้น หากเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลมเหล่านั้นวางขายในตูแ้ช่
เยน็หรือบนแผงโดยไม่มีตราหรือเคร่ืองหมายการคา้กาํกบั ประชาชนผูบ้ริโภคจะลาํบากในการเลือกซ้ือสินคา้
เหล่านั้น 
           
 ลกัษณะบ่งเฉพาะทีเ่กดิจากการใช้เคร่ืองหมายการค้า หรือการน าสืบลกัษณะบ่งเฉพาะ 
 เป็นลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายท่ีเจา้ของไดใ้ชเ้คร่ืองหมายของตนท่ีไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ จน
เคร่ืองหมายนั้นเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่ผูบ้ริโภค  กฎหมายเคร่ืองหมาย
การคา้เปิดโอกาสใหเ้จา้ของเคร่ืองหมายการคา้มีโอกาสพิสูจน์ความมีลกัษณะบ่งนั้น ใหน้ายทะเบียนเพื่อพิจารณา
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รับจดทะเบียนโดยการส่งหลกัฐานการใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้น ซ่ึงรายละเอียดในส่วนน้ีหากมีโอกาสผูเ้ขียนจะ
นาํมากล่าวไวใ้นคร้ังต่อไป 
 
 ผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นบทความเร่ืองน้ีตอนท่ี 1 แลว้วา่ เราอาจแบ่งประเภทเคร่ืองหมายท่ีจะจดทะเบียน
เป็นเคร่ืองหมายการคา้ไดอ้อกเป็น 4 ประเภท คือ เคร่ืองหมายคาํ เคร่ืองหมายรูป เคร่ืองหมายท่ีกลุ่มของสี และ
เคร่ืองหมายท่ีเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุ  ตอนน้ี ผูเ้ขียนจะกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละประเภทของเคร่ือง
หมายถึงลกัษณะบ่งเฉพาะวา่ควรจะคิดหรือจดัทาํในลกัษณะอยา่งไร 
 
 

ลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายค า  
ลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายคาํ ไดแ้ก่ 

1. คาํประดิษฐ ์
2. ถา้เป็นคาํท่ีมีความหมาย หรือคาํแปล 

2.1 จะตอ้งไม่เป็นคาํหรือขอ้ความท่ีไม่มีความหมายถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้
โดยตรง 

2.2 ตอ้งไม่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ตามท่ีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยป์ระกาศกาํหนด 
2.3 ถา้เป็นช่ือตวั ช่ือสกลุของบุคคลธรรมดาท่ีไม่เป็นช่ือสกลุตามความหมายอนัเขา้ใจกนัโดย

ธรรมดา หรือช่ือเตม็ของนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือช่ือทางการคา้ จะตอ้งแสดงโดย
ลกัษณะพิเศษ และไม่เลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง 

 
1. ค าประดษิฐ์   
 หมายถึง คาํท่ีมีความหมายหรือคาํแปลตามพจนานุกรม เคร่ืองหมายคาํท่ีจะนาํไปจดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายการคา้ได ้จะเป็นคาํในภาษาใดก็ไดไ้ม่มีขอ้จาํกดั  คาํประดิษฐน์ั้นในสายตาของนายทะเบียนแลว้
เห็นวา่ จดัวา่เป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ีดีท่ีสุดประเภทหน่ึง เพราะโอกาสท่ีจะไปเหมือนหรือคลา้ยกบั
เคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลไดย้าก 

 
 คาํประดิษฐท่ี์จะนาํไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น ลกัษณะของเคร่ืองหมายการคา้ไม่
จาํเป็นตอ้งประดิษฐต์วัหนงัสือก็ได ้ หลาย ๆ ท่านยงัมีความเขา้ใจวา่ เคร่ืองหมาย
คาํท่ีจะนาํไปจดทะเบียนเป็น เคร่ืองหมายการคา้ จะตอ้งประดิษฐต์วัอกัษร
ท่ีนาํประกอบเป็นเคร่ืองหมายคาํดว้ย ความเขา้ใจเช่นน้ีถือวา่ยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่
ถูกตอ้ง เพราะเคร่ืองหมายคาํท่ีจะตอ้ง ประดิษฐต์วัอกัษรมีเพียงประเภทเดียวคือ 
การนาํช่ือตวั ช่ือสกลุของบุคคล ธรรมดา ช่ือเตม็ของนิติบุคคล หรือช่ือทาง
การคา้เท่านั้น ท่ีเม่ือเวลานาํไปขอจด ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้จะตอ้งแสดงโดย
ลกัษณะพเิศษ  การประดิษฐต์วัอกัษรของเคร่ืองหมายคาํถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของวธีิการแสดงโดยลกัษณะพิเศษ 
ตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ 
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ตวัอย่างค าประดษิฐ์ เช่น 
 
 
 

 

 

 

เคร่ืองหมายต่อไปนีถ้ือเป็นค าประดษิฐ์ 
 เคร่ืองหมายรายน้ี นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะเห็นวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 

เพราะคาํวา่ ZORREL เป็นคาํมาจากการเทียบเสียง SORREL 
แปลวา่ สีนํ้ าตาลหรือนํ้ าตาลอมแดง เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้ตามท่ี
ขอจดทะเบียนในจาํพวก 24 รายการสินคา้ผา้ฝ้าย ผา้ฝ้ายผสมใย
สงัเคราะห์ ผา้ถกั นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงลกัษณะและคุณสมบติั
ของสินคา้โดยตรง ผูข้อจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

เคร่ืองหมายการคา้ 
 คณะกรรมการ ฯ เห็นวา่ คาํวา่ ZORREL เป็นคาํท่ีไม่มีความหมายหรือคาํแปลในพจนานุกรม นบัวา่เป็น
คาํท่ีประดิษฐข้ึ์น มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ (คาํ
วนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 40/2548) 
 
 เคร่ืองหมายรายน้ี นายทะเบียน 
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะเห็นวา่ส่ือ
ความหมายไดว้า่ ตามธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติ 
เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวก 3 รายการสินคา้นํ้ ายา
ลา้งขวดนมเด็ก นํ้ ายาปรับผา้นุ่มเด็ก นํ้ ายาซกัผา้เด็ก นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง  ผูข้อจด
ทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ 
 คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ คาํวา่ NATUR รายน้ีไม่ใช่คาํท่ีเลียนเสียงมาจากคาํวา่ NATURE ท่ี
แปลวา่ ธรรมชาติ แต่เป็นคาํท่ีประดิษฐข้ึ์น ไม่มีความหมายหรือคาํแปล นบัวา่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 
วรรคสอง (3) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมาย
การคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543  (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 1756/2548) 
 
ข้อสังเกต 
 1. การเอาค าทีม่คีวามหมายสองค ามารวมกนั อาจส่ือความหมายถึงคุณสมบัตขิองสินค้าทีข่อจดทะเบียน
ได้ ไม่ถือว่าเป็นค าประดษิฐ์ 
  คาํพิพากษาฎีกาท่ี 608/2545 โจทกข์อจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ คาํวา่  JAVACAFE สาํหรับสินคา้
จาํพวกท่ี 30 รายการสินคา้ กาแฟ เมลด็ตน้โกโก ้ฯ  เป็นสาระสาํคญัและแปลความหมายตามพจนานุกรมไม่ได ้ คาํ
วา่ JAVACAFE แมจ้ะเขียนติดกนัเป็นคาํเดียวกนั แต่สามารถแยกออกจากกนัและแปลความหมายได ้ คาํวา่ JAVA 
หมายถึงช่ือเกาะในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซ่ึงประชาชนทัว่ไปรู้จกัดี  จึงเป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ซ่ึงเป็นคาํท่ีไม่มี
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ลกัษณะบ่งเฉพาะ  ส่วนคาํวา่ CAFÉ หมายถึง กาแฟ หรือภตัตาคารขนาดเลก็ จึงเป็นคาํสามญั ไม่มีลกัษณะบ่ง
เฉพาะเช่นเดียวกนั เม่ือนาํคาํ 2 คาํ  ดงักล่าวมาเขียนติดกนัเป็น JAVACAFE จะเห็นไดว้า่ ทั้งตวัอกัษรโรมนัและ
สาํเนียงเรียกขานยงัคงเดิม แมจ้ะแปลไม่ได ้ก็สามารถส่ือความหมายใหค้นทัว่ไปเขา้ใจวา่หมายถึงกาแฟท่ีมี 
แหล่งกาํเนิดมาจากเกาะชวาในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  จึงเป็นการส่ือความหมายใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจวา่เป็น
เคร่ืองหมายเลง็ถึงลกัษณะและแหล่งกาํเนิดของสินคา้นั้นโดยตรง จึงเป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่มีลกัษณะบ่ง
เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534  
 
 2.ค าทีน่ าค าสองค ามารวมกนัโดยเขียนตดิกนั แม้จะแปลไม่ได้ตามพจนานุกรม แต่หากเมือ่แยกแปลค า
ดงักล่าวสามารถแปลได้ และค าบางค าแปลถงึลกัษณะหรือคุณสมบตัขิองสินค้าโดยตรงแล้ว จะต้องสละสิทธิ
ดงักล่าว เช่น 

 เคร่ืองหมายคาํน้ี ใชส้าํหรับสินคา้
จาํพวก12 รายการสินคา้ มอเตอร์กระแสสลบั 
มอเตอร์กระแสตรง  เม่ือเขียนรวมกนั จะแปล

ไมได ้ แต่คาํวา่ oriental เม่ือแยกแปล จะไดไ้ดว้า่ เก่ียวกบัหรือเป็นลกัษณะของประเทศในบูรพาทิศ ส่วนคาํวา่ 
motor แปลวา่ มอเตอร์  ฉะนั้น คาํวา่ motor เป็นคาํท่ีเลง็ถึงลกัษณะของสินคา้โดยตรง จึงตอ้งสละสิทธิคาํวา่ motor  
(คาํขอเลขท่ี 632067) 
ตวัอยา่ง 
 

เคร่ืองหมายน้ีใชส้าํหรับสินคา้จาํพวก 11 
รายการสินคา้ เคร่ืองใหแ้สงสวา่งบริการ
ท่ีตั้งงานก่อสร้าง คาํน้ีรวมกนัแปลไม่ได ้คาํ
วา่ wacker แปลไม่ได ้ส่วนคาํวา่ group แปลวา่ พวก หมู่ เหล่า จดัเขา้ในในพวก นบัวา่เป็นคาํสามญั นายทะเบียนให้
สละสิทธิคาํวา่ group (คาํขอ 626424) 
 

 3.ค าทีเ่ขียนขึน้โดยเจตนาใช้ตวัอกัษรสะกดค า ผดิจากหลกัไวยากรณ์ หากพจิารณาส าเนียงเรียกขานแล้ว 
สามารถส่ือความหมายให้เข้าใจได้ว่าเป็นค าทีม่คีวามหมาย หากความหมายดงักล่าวเลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบัติ
ของสินค้าโดยตรง  

เช่น คาํวา่ ZUPER  ซ่ึงมีเสียงเรียกขานตรงกบัคาํวา่ SUPER แปลวา่ ดีท่ีสุด เป็นตน้   กรณีน้ีไม่ถือวา่เป็น
คาํประดิษฐ ์

ตวัอยา่ง  
 เคร่ืองหมายบริการคาํวา่ SALON CONEXXION รายน้ี คาํวา่ SALON แปลวา่ หอ้งโถง ร้านแฟชัน่ คาํวา่ 

conexxion เป็นคาํท่ีเขียนแผลงมาจากคาํวา่ CONNECTION  แปลวา่ การเช่ือมต่อ ความเก่ียวพนั ความสมัพนัธ์ 

รวมกนัแปลไดว้า่ท่ีท่ีใชเ้ก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัร้านแฟชัน่  เม่ือนาํมาใชก้บับริการจาํพวกท่ี 42 รายการบริการ บริการ
ดา้นสุขอนามยั บริการดา้นความงาม  ทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่ บริการภายใตเ้คร่ืองหมายบริการน้ีเป็นการบริการดา้น
ความงามในร้านแฟชัน่  นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงลกัษณะของการบริการโดยตรง ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 
วรรค 2(2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 747/2548) 
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2. ค าทีม่คีวามหมายหรือค าแปล 
 2.1 .จะต้องไม่เป็นค าหรือข้อความทีเ่ล็งถึงลกัษณะหรือคุณสมบัตขิองสินค้าโดยตรง 
 เคร่ืองหมายคาํหรือขอ้ความท่ีมีความหมายหรือคาํแปลท่ีจะนาํไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้
จะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีสาํคญัก็คือ จะตอ้งไม่เป็นคาํหรือขอ้ความท่ีมีความหมายหรือแปลไดว้า่สินคา้หรือบริการท่ีใช้
เคร่ืองหมายคาํหรือขอ้ความนั้น เป็นสินคา้ท่ีลกัษณะของสินคา้หรือการบริการ หรือคุณสมบติัของสินคา้หรือการ
บริการนั้น ๆ   หรือท่ีกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ใชค้าํวา่ คาํหรือขอ้ความนั้นจะตอ้งไม่เลง็ถึงลกัษณะหรือ
คุณสมบติัของสินคา้โดยตรง 
 - คาํวา่ เลง็ถึงลกัษณะของสินค้า หมายถึงการส่ือความหมายหรือบรรยายถึงรูปร่างลกัษณะของสินคา้ 
 - คาํวา่ เลง็ถึงคุณสมบัตขิองสินค้า หมายถึงการแสดงถึงสรรพคุณ คุณสมบติัท่ีดีหรือไม่ดี หรือการใช้
งานของสินคา้ 
ตวัอยา่งเช่น 

(ก) เคร่ืองหมายการคา้ คาํวา่ ซาร์ดีน  ใชก้บัสินคา้ ปลากระป๋อง คาํวา่ ซาร์ดีน เป็นช่ือพนัธ์ุปลาชนิดหน่ึง 
เม่ือนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้กบัสินคา้ปลากระป๋อง นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงหรือมีความหมายไดว้า่ ปลา
กระป๋องนั้นทาํมาจากปลาซาร์ดีน นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงลกัษณะของสินคา้โดยตรงวา่เป็นสินคา้ปลากระป๋องท่ีทาํ
มาจากปลาซาร์ดีน เคร่ืองหมายการคา้น้ีจึงไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ 

 
(ข) เคร่ืองหมายการคา้ คาํวา่ แขง็แรง  ใชก้บัสินคา้ เกา้อ้ี เป็นคาํท่ีไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ  

เพราะเป็นคาํท่ีเลง็ถึงคุณสมบติัของสินคา้เกา้อ้ีโดยตรงวา่ เป็นเกา้อ้ีท่ีมีความแขง็แรง ทนทาน 
ตวัอยา่ง 

เคร่ืองหมายการคา้คาํวา่ Premium SELECTION รายน้ี แปลไดว้า่ ผลิตภณัฑ ์
ยอดเยีย่มท่ีไดเ้ลือกสรรมาแลว้ เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้ในจาํพวกท่ี 29 รายการสินคา้ไดแ้ก่ เน้ือสตัว ์เน้ือปลา 
เน้ือสตัวปี์ก ฯ นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้โดยตรงและไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 
7 (2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 1573/2539) 
 
ข้อสังเกต  

1. คาํหรือขอ้ความท่ีมีความหมายหรือคาํแปลใหร้วมทั้งคาํท่ีเขียนข้ึนตามสาํเนียงเรียกขานของคาํใน
ภาษาอ่ืน หรือท่ีเรียกวา่คาํทบัศพัท ์ท่ีมีความหมายหรือคาํแปลดว้ย 

ตวัอย่าง  
 เคร่ืองหมายบริการคาํวา่ วยัทอง เพ่ือใชก้บับริการจาํพวกท่ี 42 รายการบริการคลินิคแพทยน์ั้น 
คณะกรรมการ ฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ คาํวา่ วยัทอง หมายถึง บุคคลท่ีมีอายสูุง ซ่ึงในวงการแพทยถื์อวา่เป็น
บุคคลท่ีตอ้งสนใจในสุขภาพเป็นพิเศษ และจากหลกัฐานตามท่ีปรากฏในคาํขอเห็นวา่คาํน้ีเป็นท่ียอมรับกนัใน
วงการแพทยท์ัว่ไปและเปิดสอนเป็นวชิาหน่ึงใหก้บันกัศึกษาแพทย ์เม่ือนาํมาใชก้บับริการตามท่ียืน่คาํขอจด
ทะเบียน นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงลกัษณะและคุณสมบติัของบริการโดยตรง ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค
สอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 2559/2542 ) 
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ตวัอย่าง 
 ผูข้อจดทะเบียนยืน่คาํขอจดทะเบียนรายน้ีสาํหรับสินคา้จาํพวก 3 รายการสินคา้ สบู่ นายทะเบียน

พิจารณาแลว้ไม่รับจดทะเบียนเพราะเห็นวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ ผู ้
ขอจดทะเบียนยืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้  
 คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมายรายน้ี
อกัษรโรมนัคาํวา่ SAARD เป็นคาํท่ีเขียนข้ึนตามสาํเนียงเรียกขานของ

อกัษรไทยคาํวา่ ซาอาด ซ่ึงเป็นคาํท่ีเลียนเสียงมาจากคาํวา่ สะอาด เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวก 3 รายการสินคา้ 
สบู่  ทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่ สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายน้ีเป็นสินคา้ท่ีใชแ้ลว้สะอาด นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงคุณสมบติัของ
สินคา้โดยตรง (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 461/2548) 
ตวัอยา่ง 
 เคร่ืองหมายคาํวา่ คลีนอพั (คาํขอ 516033) เป็นคาํท่ีเขียนข้ึน
ตามสาํเนียงเรียกขานของอกัษรโรมนัคาํวา่ CLEAN UP ซ่ึงแปลวา่ 
ชาํระใหห้มด เอาส่ิงสกปรกออกไป  เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวก 3 
รายการสินคา้นํ้ ายาลา้งจาน ทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่ สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้น้ีเป็นสินคา้ชาํระส่ิงสกปรก นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543  สาํหรับรูปดาว แมจ้ะไดป้ระดิษฐอ์ยูบ่า้งก็ตาม แต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะถือ
วา่เป็นสาระสาํคญัของเคร่ืองหมาย เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงดงักล่าว เคร่ืองหมายการคา้ของผูอุ้ทธรณ์จึงไม่มีลกัษณะ
บ่งเฉพาะอนัพึงรับจดทะเบียนไดต้ามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 
214/2548) 
 

2. ความหมายของคาํหรือขอ้ความจะตอ้งไม่เลง็ถึงลกัษณะของสินคา้โดยตรง คาํวา่เลง็ถึงลกัษณะของ
สินคา้หมายถึง การส่ือความหมายหรือบรรยายถึงรูปลกัษณะของสินคา้ 

ตวัอย่าง 
 
            เคร่ืองหมายรายน้ี คาํวา่ TIME แปลวา่ เวลา คาํวา่ WALKER 
แปลวา่ การเดิน ผูเ้ดิน ผูช้อบเดิน เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 14 รายการ

สินคา้ นาฬิกาขอ้มือ นาฬิกาพก นาฬิกาแขวน นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงลกัษณะสินคา้โดยตรง ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ
ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)  (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 671/2547)   
   
ตวัอย่าง  คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมายบริการคาํวา่ สบาย ราย
น้ี นบัวา่เป็นคาํพรรณนาท่ีใชก้นัทัว่ไป ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค
แรก แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ นอกจากนั้นคาํวา่ สบาย ยงัแปลวา่ 
อยูดี่กินดี สุขกาย สุขใจ มกัใชเ้ขา้คู่กบัคาํวา่ สะดวก เม่ือนาํมาใชก้บับริการจาํพวกท่ี 
36 รายการบริการใหกู้ย้มืเงิน การใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ การใหบ้ริการบตัรเครดิต ฯ 
ทาํใหเ้ขา้ใจวา่บริการภายใตเ้คร่ืองหมายบริการน้ี สามารถใหค้วามสะดวกสบายแก่ลูกคา้ได ้นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึง
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ลกัษณะของการบริการโดยตรง ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 2 (2) แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั (คาํ
วนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 747/2548) 
 

3. ความหมายของคาํหรือขอ้ความไม่ไดเ้ลง็ถึงคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง คาํวา่เลง็ถึงคุณสมบติัของ
สินคา้ หมายถึง การแสดงถึงสรรพคุณหรือการใชง้านของสินคา้ 

ตวัอย่าง 
เคร่ืองหมายการคา้รายน้ี ใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 29 รายการสินคา้ ผกั

กระป๋อง เน้ือกระป๋อง ผลไมก้ระป๋อง คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้

เห็นวา่ คาํวา่ ClassFoods แปลวา่ อาหารมีระดบั เม่ือนาํมาใชก้บั

สินคา้ตามท่ียืน่ขอจดทะเบียน นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงลกัษณะและ
คุณสมบติัของสินคา้โดยตรง ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมาย

การคา้ พ.ศ.2534  ส่วนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้มุมมนพ้ืนทึบมีรูปโบว ์ประกอบอยูด่ว้ย มิใช่สาระสาํคญัของเคร่ืองหมาย  
เคร่ืองหมายการคา้ของผูอุ้ทธรณ์จึงไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะอนัพึงรับจดทะเบียนไดต้ามมาตรา 6  

(คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 2628/2542) 
 

ตวัอยา่ง  คาํวา่  HYPERDRIVE  ตามพจนานุกรม A NEW ENGLISH – 

THAI DICTIONARY โดย ดร.วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม คาํวา่ HYPER เป็นคาํเสริมหนา้ มีความหมายวา่ 
เหนือ  ส่วนคาํวา่  DRIVE แปลวา่ ขบั ขบัข่ี รวมกนัแปลไดว้า่ ขบัข่ีไดเ้หนือกวา่  เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวก 
12 ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์รถจกัรยาน ฯ ทาํใหเ้ขา้ใจวา่ สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้น้ี เม่ือใชแ้ลว้ทาํใหมี้การ
ขบัข่ีดีเหนือกวา่ เห็นวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 1532/2549) 
ตวัอยา่ง 

คาํวา่ FOOD FOR LIFE รายน้ี หมายถึง 
อาหารสาํหรับพืช เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 5 
รายการสินคา้ สารควบคุมนํ้ าหนกัใชใ้นทาง
การแพทย ์อาหารเสริมและอาหารควบคุมนํ้ าหนกัสาํหรับใชใ้นการควบคุมรูปร่างและนํ้ าหนกัของร่างการท่ีใช้
ในทางการแพทย ์ฯ นบัวา่เป็นคาํบรรยายถึงสินคา้ ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก และเป็นคาํท่ีเลง็
ถึงลกัษณะของสินคา้โดยตรง ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมาย
การคา้ ฯ (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 225/2546)  
 

4. ถา้เป็นคาํหรือขอ้ความท่ีเขียนข้ึนโดยเจตนาใชต้วัอกัษรสะกดคาํท่ีผิดหลกัไวยากรณ์ หากพิจารณา
สาํเนียงเรียกขานแลว้ สามารถส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจไดว้า่ เป็นคาํหรือขอ้ความท่ีมีความหมายแลว้  
ความหมายดงักล่าวนั้นจะตอ้งไม่เลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง 

ตวัอย่าง 
 คาํน้ีเป็นคาํท่ีเขียนแผลงมาจากคาํวา่ PACKVANTAGE 
โดยคาํวา่ PAVK แปลวา่ ห่อ หีบห่อ มดั คาํวา่ VANTAGE แปลวา่ 
ขอ้ไดเ้ปรียบ ฐานะท่ีไดเ้ปรียบ ความไดเ้ปรียบ รวมกนัแปลไดว้า่ 
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ความไดเ้ปรียบในการบรรจุหีบห่อ เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวก 9 รายการสินคา้ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์สาํหรับ
ใชใ้นงานการสร้างแบบหีบห่อผลิตภณัฑ ์ฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์สาํหรับใชใ้นงานติดตามคน้หา ฯ นบัวา่เป็นคาํท่ี
ใชก้นัสามญั ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ (คาํวนิิจฉยั
คณะกรรมการ ฯ ท่ี 79/2548 
 
ตวัอย่าง  
 ผูข้อจดทะเบียนยืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้รายน้ีสาํหรับสินคา้จาํพวก 7 รายการสินคา้เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการกลึง ฯ นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะ
เห็นวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ ผูข้อจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ 

 คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมาย Xtra.tec รายน้ีเป็นคาํท่ีเขียนเลียนเสียงมาจากคาํขอ 

Extra.Tech โดยคาํวา่ Extra แปลวา่ พิเศษ ใหม่กวา่หรือดีกวา่ปกติ  คาํวา่ Tech  เป็นคาํยอ่มาจากคาํวา่ 

Technology แปลวา่ เทคโนโลย ีรวมกนัแปลไดว้า่ เทคโนโลยท่ีีดีพิเศษ เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวก 7 รายการ
สินคา้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกลึงสาํหรับใชก้บัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการปรับแตง่โลหะและงานโลหะ ฯ   ทาํใหเ้ขา้ใจ
ไดว้า่ สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้น้ีมีเทคโนโลยท่ีีดี  นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง (คาํ
วนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 1655/2548) 
 

5. ถา้เป็นคาํหรือขอ้ความท่ีเขียนข้ึนโดยการนาํคาํท่ีมีความหมายตั้งแต่ 2 คาํข้ึนไปมารวมกนั 
ความหมายของคาํดงักล่าวตอ้งไม่เลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง 

ตวัอย่าง  
 ผูข้อจดทะเบียนเคร่ืองหมายรายน้ี 
คณะกรรมการ ฯ วนิิจฉยัวา่ คาํวา่ POWER แปลวา่ 
อาํนาจ กาํลงั แรง อกัษร  D เป็นคาํท่ีเขียนข้ึนตาม

สาํเนียงเรียกขานของอกัษรไทย คาํวา่ ดี รวมกนัแปลไดว้า่ มีกาํลงัดี เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวก 7 รายการสินคา้ 
นํ้ ามนัหล่อล่ืน และนํ้ ามนัเคร่ือง นํ้ ามนัเกียร์ จาระบี ทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่สินคา้ภายในเคร่ืองหมายการคา้น้ีเป็นสินคา้ท่ี
เม่ือใชแ้ลว้ทาํใหร้ถมีกาํลงัดี นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 
วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมาย
การคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 
 
 นอกจากนั้นแลว้ อกัษร D เป็นอกัษรโรมนัตวัพิมพใ์หญ่ธรรมดาท่ีมิไดป้ระดิษฐใ์หมี้ลกัษณะพิเศษ 
นบัวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั ส่วนเคร่ืองหมายยติัภงัค ์( - ) 
ยงัไม่เพียงพอท่ีจะถือวา่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ นบัวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (คาํวนิิจฉยั
คณะกรรมการ ฯ ท่ี 467/2548) 
    

6. คาํหรือขอ้ความท่ีเลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรงเท่านั้นท่ีไม่ถือวา่มีลกัษณะบ่ง
เฉพาะ หากเป็นคาํหรือขอ้ความเลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้หรือเลง็ถึงลกัษณะหรือ
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คุณสมบติัของสินคา้  แต่ตอ้งตีความกนัอีกรอบหรือท่ีเรียกวา่เลง็โดยออ้มนั้น ถือวา่คาํหรือขอ้ความ
นั้นมีลกัษณะบ่งเฉพาะแลว้ เขา้หลกัเกณฑท่ี์จะรับจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้เช่น 

ตวัอย่าง 
เคร่ืองหมายการคา้คาํวา่ MEGABULK ใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 1 รายการสินคา้ สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิต

สินคา้กระดาษ นั้น คณะกรรมการ ฯ เห็นวา่ คาํวา่ MEGABULK น้ีหมายถึง ปริมาณท่ีใหญ่โตมาก เม่ือนาํมาใชก้บั
สินคา้ตามท่ีขอจดทะเบียน ยงัไม่นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้โดยตรงตามมาตรา 7 วรรค
สอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 2555/2542) 

 
ตวัอย่าง 

 คาํวา่HOME MAID  ใชก้บัสินคา้จาํพวก 3 รายการสินคา้ นํ้ ายาทาํ
ความสะอาดพ้ืนและสุขภณัฑ ์ นํ้ ายาทาํความสะอาดภาชนะและเคร่ืองใชใ้น
ครัวเรือน นั้น คาํวา่ HOME แปลวา่ บา้นเรือน ท่ีพกั  คาํวา่  MAID แปลวา่ 
เด็กผูห้ญิง  คนใชห้ญิง ดงันั้นคาํวา่ HOME MAID จึงอาจแปลไดว้า่ คนใชห้ญิง
ภายในบา้นเรือนท่ีพกั  เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้ดงักล่าว ยงัไม่นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึง
ลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 
228/2548)  

 
 7. คาํหรือขอ้ความท่ีเป็นคาํบรรยายหรือคาํพรรณนาถึงสินคา้ ถือวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ เพราะเป็นคาํ
หรือขอ้ความท่ีไม่ไดท้าํใหป้ระชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้ทราบหรือเขา้ใจไดว้า่ สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายท่ีเป็นคาํหรือ
ขอ้ความนั้นนั้นแตกต่างไปจากสินคา้อ่ืน ตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.
2534 
ตวัอยา่ง 

เคร่ืองหมายบริการคาํวา่  MTV’S MOST WANTED รายน้ี ส่ือความหมาย 
ไดว้า่  MTV’S  เป็นส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสุด เป็นลกัษณะของคาํพรรณนาทัว่ไป ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 
วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 2631/2542) 

   
 8. การนาํคาํพงัเพยหรือคาํสุภาษิตไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น ผูเ้ขียนเห็นวา่ ไม่น่าจะจด
ทะเบียนใหไ้ดเ้พราะเป็นถือวา่เป็นคาํหรือขอ้ความท่ีประชาชนทัว่ไปมีสิทธิใชค้าํดงักล่าว ไม่ควรใหบุ้คคลใดได้
สิทธินาํไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้แต่เพียงผูเ้ดียว คาํ พงัเพยนั้น ผูเ้ขียนคิดวา่น่าจะถือวา่เป็นคาํสามญั
ทัว่ไปไดซ่ึ้งไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรกแห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ 
ตวัอยา่ง 

เคร่ืองหมายบริการน้ีใชส้าํหรับการบริการดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีรวมทั้งการวจิยัและออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัร้านอาหาร 
สุรา เคร่ืองด่ืม  นายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียน โดยอา้งเหตุไม่
มีลกัษณะบ่งเฉพาะ เพราะเป็นคาํหรือขอ้ความท่ีทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่เป็น
การใหบ้ริการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ทุกอยา่ง 
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 9. คาํชกัชวนหรือคาํแนะนาํท่ีทาํใหเ้กิดความสนใจในการซ้ือสินคา้ ไม่ถือวา่เป็นคาํเลง็ 
 คาํวา่เลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรงนั้น จะตอ้งเป็นคาํท่ีเลง็โดยตรง แต่ถา้เป็นคาํท่ีเป็น
แต่เพียงคาํแนะนาํทาํใหเ้กิดความในสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้นั้นเช่นน้ี ไม่ถือเป็นคาํท่ีเลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของ
สินคา้โดยตรง   
 ตวัอยา่ง คาํวา่ TRUSTY ใชส้าํหรับสินคา้อาหารสตัว ์จาํพวกท่ี 31  
 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 3543/2545  พพิากษาวา่ แมค้าํวา่ TRUSTY มีความหมายวา่ ไวว้างใจ เช่ือถือได ้แต่
เม่ือนาํไปใชก้บัสินคา้ในจาํพวกท่ี 31 ไดแ้ก่ อาหารสตัว ์คาํดงักล่าวหาไดมี้ความหมายท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะของ
อาหารสตัวว์า่เป็นอาหารสตัวช์นิดใด หรือบ่งบอกคุณสมบติัของอาหารสตัวช์นิดนั้นวา่เป็นสินคา้ท่ีดีทาํใหส้ตัว์
แขง็แรง สมบูรณ์ สุขภาพดี น่าไวว้างใจท่ีจะนาํมาเป็นอาหารสตัวไ์ดโ้ดยปลอดภยั แต่เป็นค าทีม่ลีกัษณะไปในทาง
โน้มน้าวให้บุคคลทัว่ไปทีป่ระสงค์จะซื้ออาหารสัตว์เกดิความสนใจในสินค้าชนิดนั้นมากกว่า  คาํวา่  TRUSTY จึง
เป็นคาํท่ีไม่ไดเ้ลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง แต่เป็นคาํท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะ เม่ือนาํไปใชเ้ป็น
เคร่ืองหมายการคา้สาํหรับสินคา้ดงักล่าวตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.
2534 และมีลกัษณะอนัพงึรับจดทะเบียนได ้  
 
 10.  การเลง็ถึงคุณสมบติัของสินคา้โดยตรงนั้น แมจ้ะเป็นคาํหรือขอ้ความท่ีแปลออกมาแลว้มี
ความหมายไปในทางลบมากกวา่ทางบวก ก็ถือวา่เป็นการเลง็ถึงคุณสมบติัของสินคา้ เช่น 
 สมมุติวา่ นาํเคร่ืองหมายคาํวา่ หอมด ี ไปจดทะเบียนกบัสินคา้ นํ้ าหอม  คาํน้ีไม่อาจรับจดทะเบียนได้
เพราะเป็นคาํท่ีเลง็ถึงคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง ในทางตรงกนัขา้ม  หากจะนาํคาํวา่ ฉุนมาก  ไปจดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายการคา้กบัสินคา้นํ้ าหอม  คาํน้ีแมจ้ะมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัคาํวา่ หอมด ีก็ตาม แต่ก็ถือเป็นคาํท่ีเลง็ถึง
คุณสมบติัของสินคา้ไดเ้ช่นกนั 
 
 2.2 .ต้องไม่เป็นช่ือทางภูมศิาสตร์ตามทีรั่ฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ประกาศก าหนด 
 การนาํเคร่ืองหมายคาํท่ีมีความหมายหรือคาํแปลหรือขอ้ความไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น 
จะตอ้งไม่เป็นคาํหรือขอ้ความท่ีเป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึง
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 มาตรา 7 (2) บญัญติัไวว้า่ เคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะ ถา้เป็นคาํหรือขอ้ความจะตอ้งเป็นคาํหรือขอ้ความอนัไม่ไดเ้ลง็ถึงลกัษณะหรือ
คุณสมบติัของสินคา้โดยตรง และไม่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
 
 ในปัจจุบนัมีประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง การกาํหนดช่ือทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงประกาศ เม่ือวนัท่ี 20 
กนัยายน พ.ศ.2547 วา่ ช่ือทางภูมิศาสตร์ต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ คือ 
 (1) ช่ือประเทศ ช่ือกลุ่มประเทศ ช่ือภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัประเทศ 
 (2) ช่ือแควน้ รัฐ หรือมณฑล 
 (3) ช่ือเมืองหลวง เมืองท่า จงัหวดั หรือเขตปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
 (4) ช่ือทวปี 
 (5) ช่ือมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ 
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 (6) ช่ือทางภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีประชาชนโดยทัว่ไปรู้จกักนัแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่นํ้ า อาํเภอ ตาํบล 
หมู่บา้น ถนน เป็นตน้ 

 ช่ือทางภูมิศาสตร์ขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถึงช่ือยอ่ 2 ช่ือเดิม หรือช่ือท่ีใชเ้รียกขานทัว่ไปโดยไม่จาํกดั
เฉพาะช่ือในทางราชการ 
 
ตวัอย่าง 

 ผูข้อจดทะเบียนยืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้อกัษร
ภาษาญ่ีปุ่น เพ่ือใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 3 รายการสินคา้ แชมพสูระผมและปรับ
สภาพเสน้ผม ยาสีฟัน คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมาย
การคา้อกัษรภาษาญ่ีปุ่นรายน้ี อ่านวา่ ยามาโตะ ซ่ึงเป็นช่ือเมืองเก่าในประเทศ

ญ่ีปุ่นท่ีประชาชนทัว่ไปรู้จกั นบัวา่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 2567/2542) 
ตวัอยา่ง                                                                                               
 
 คาํวา่ GREENWICH เป็นช่ือเมืองกรีนิช
ในประเทศองักฤษท่ีบอกเวลามาตรฐานโลกและ
เป็นช่ือตาํบลหน่ึงในกรุงลอนดอน ท่ีประชาชนทัว่ไปรู้จกั นบัวา่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (2)  แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ ประกอบกบัประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ี 5 
(พ.ศ.2535)  ส่วนคาํวา่ UNIVERSITY แปลวา่ มหาวทิยาลยั นบัวา่เป็นคาํสามญัทัว่ไป ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 279/2546) 
 

 เคร่ืองหมายการคา้คาํวา่ สามเหล่ียมทองคาํ เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ 
(อยูจ่งัหวดัเชียงราย) ท่ีประชาชนทัว่ไปรู้จกั ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ (คาํ
วนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 681/2547) 

 
ข้อสังเกต    ก.  คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ไดเ้คยวนิิจฉยัวา่ ช่ือทางภูมิศาสตร์นั้น จะตอ้งเป็นช่ือทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั หากแต่ในอดีตมีช่ือภูมิศาสตร์น้ีแต่ปัจจุบนัไม่มีช่ือดงักล่าวแลว้ ไม่ถือวา่เป็นช่ือทาง
ภูมิศาสตร์ 
    ข. ช่ือทางภูมิศาสตร์ตอ้งเป็นช่ือท่ีมีการสะกดทางไวยากรณ์ตรงตามท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัจริง 
เช่น  
 คาํวนิิจฉยัท่ี 30/2527 เคร่ืองหมายคาํวา่ NI-PON แมจ้ะมีสาํเนียงเรียกขานท่ีเกือบเหมือนกบัคาํวา่ NIP – 
PON ซ่ึงเป็นช่ือเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น แต่มิใช่เป็นคาํเดียวกนั จึงไม่เป็นช่ือภูมิศาสตร์ และเป็นคาํท่ีไม่มี
คาํแปล จึงเป็นคาํประดิษฐ ์( คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 30/2527 ) 

                                                 
2

 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสภา พ.ศ. 2525 ช่ือยอ่ หมายถึง ช่ือท่ียอ่มาช่ือเดิม 
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ตวัอย่าง 
 เคร่ืองหมายน้ีนายทะเบียนเห็นวา่ คาํวา่ FUJII ไม่มีลกัษณะอนัพึงรับจดทะเบียนไดต้ามมาตรา 7 เพราะ

คาํวา่ FUJII เรียกขานไดว้า่ ฟจีู เหมือนกบั FUJI ซ่ึงเป็นช่ือภูเขาไฟท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกักนัแพร่หลาย อยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น การเพ่ิมอกัษร I ต่อทา้ยมาอีก 1 ตวั ก็ไม่ทาํให้
แตกต่างไปจากคาํเดิม FUJI จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ  ผูข้อจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
เคร่ืองหมายการคา้  

 คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ อกัษรโรมนั FUJII  และอกัษรไทยคาํวา่ ฟจิูอิ รายน้ี มิใช่คาํวา่ 
FUJI ซ่ึงเป็นช่ือภูเขาไฟท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น จึงไม่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ ตาม
มาตรา 7 วรรคสองสอง (2)   (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 1191/2546) 
 
   ค. ช่ือทางภูมิศาสตร์จะตอ้งเป็นช่ือท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่รู้จกั เช่น 
  คาํวนิิจฉยัท่ี 99/2535 เคร่ืองหมายคาํวา่ LEXINGTON ไม่เป็นช่ือภูมิศาสตร์ เพราะแมจ้ะเป็นช่ือเมืองใน
ตอนใตข้องรัฐคาโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบวา่เป็นช่ือดงักล่าว  ( 
คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 99/2535 ) 
ตวัอยา่ง 
 คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 900/2548 คาํวา่ PARROT BAY แมจ้ะเป็นช่ือสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในการ
ตกปลาของประเทศสหรัฐอเมริกาแถบคอสตาริกา้ก็ตาม แต่ประชาชนโดยทัว่ไปยงัไม่รู้จกั จึงไม่เป็นช่ือทาง
ภูมิศาสตร์  
 
ตวัอย่าง 

 คาํวา่ LOMBOX แมจ้ะเป็นช่ือเกาะ
ในประเทศอินโดนีเซียก็ตาม แตป่ระชาชน
โดยทัว่ไปยงัไม่รู้จกั จึงไม่เป็นช่ือทาง

ภูมิศาสตร์ (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 300/2548) 
 การรู้จกัหรือไม่รู้จกั ตอ้งถือตามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ แต่อยา่งไรก็ตาม ในการขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น นายทะเบียนจะดูเคร่ืองหมายนั้นจากพจนานุกรม หากพจนานุกรมระบุวา่เป็นช่ือ
เมือง จงัหวดั ฯ นายทะเบียนจะถือวา่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ฯ เพ่ือพิสูจน์วา่คนไทย
รู้จกัหรือไม่นั้น จึงเป็นภาระหนา้ท่ีของผูข้อจดทะเบียนท่ีจะตอ้งไปพิสูจน์เช่นนั้น 
  
  ง. ช่ือทางภูมิศาสตร์นั้น ใหห้มายความรวมถึงช่ือยอ่ ช่ือเดิม หรือช่ือท่ีใชเ้รียกขานทัว่ไปโดยไม่
จาํกดัเฉพาะช่ือในทางราชการ 
 
ตวัอย่าง 
 อกัษร L.A.  แมผู้อุ้ทธรณ์จะประดิษฐต์วัอกัษรอยูบ่า้ง แต่ยงัไม่ถึงขนาดท่ีจะนบัไดว้า่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ 
จึงไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ และอกัษร L.A. ยงั
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เป็นคาํยอ่ของคาํวา่ LOS ANGELES ซ่ึงเป็นเมืองท่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีประชาชนทัว่ไปรู้จกั นบัวา่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลกัษณะบ่ง
เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนัประกอบกบัประกาศ
กระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2535)  ส่วนคาํวา่ LIGHT แปลวา่ รสอ่อน และรูป
ประดิษฐค์ลา้ยเปลวไฟ เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 34 รายการสินคา้ บุหร่ีซิการ์
และบุหร่ีซิกาแรตท่ีมีส่วนประกอบดว้ยยาเสน้และกานพลู ฯ นบัวา่เป็นคาํและรูปท่ีเลง็

ถึงลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 1185/2546) 
 
  จ. ถา้เคร่ืองหมายท่ีจะไปขอจดทะเบียนมีช่ือรัฐและช่ือยอ่ของรัฐตา่งประเทศรวมอยูด่ว้ย จะ
ตอ้งหา้มรับจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ ตามนยัมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.
2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543  เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากผู ้
ซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศนั้น 
 ดงันั้น ในกรณีท่ีเคร่ืองหมายการคา้นั้น ปรากฏขอ้ความวา่ MADE IN USA กรณีน้ีนอกจากนายทะเบียน
จะเรียกใหส่้งหลกัฐานการนาํสินคา้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาประกอบการพิจารณาแลว้ นายทะเบียนจะสัง่
ใหส่้งหนงัสือยนิยอมจากผูซ่ึ้งมีอาํนาจจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ียนิยอมใหน้าํช่ือยอ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปรากฏอยูใ่นเคร่ืองหมายการคา้แนบประกอบการพิจารณา  หากไม่มีหนงัสือยนิยอมดงักล่าวหรือผูข้อจดทะเบียน
ไม่ยอมส่งหลกัฐานเช่นวา่นั้น  นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (6) เพราะถือวา่เป็น
เคร่ืองหมายท่ีตอ้งหา้มรับจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
 การคิดเคร่ืองหมายการคา้ โดยนาํช่ือประเทศมาวางเรียงติดกบัเคร่ืองหมายคาํอ่ืน ๆ มีมากข้ึน  เช่น 
เคร่ืองหมายคาํวา่   NUJIJAPAN  เช่นน้ี นายทะเบียนจะสัง่ใหส่้งหนงัสือยนิยอมจากผูมี้อาํนาจของประเทศญ่ีปุ่น
ใหน้าํคาํวา่  JAPAN อยูใ่นเคร่ืองหมายมาประกอบการพิจารณา ถา้ไม่มีหลกัฐานเช่นวา่นั้น นายทะเบียนจะสัง่ 

ปฏิเสธ ไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (6) 3 
 
 ดงันั้น การนาํช่ือประเทศอ่ืน ๆ  หรือช่ือรัฐของต่างประเทศ หรือช่ือยอ่ของประเทศอ่ืนหรือรัฐ
ต่างประเทศ มาจดทะเบียนเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองหมายการคา้ จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้มตามกฎหมายในปัจจุบนั 
ดงันั้นบางท่านท่ีเคยเห็นบางเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือของรัฐต่างประเทศอยูใ่นเคร่ืองหมายการคา้ และไดรั้บการ
จดทะเบียนไปแลว้นั้น อาจเป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนไปก่อนท่ีจะมีการแกไ้ขพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายการคา้ (คร้ังท่ี2) พ.ศ.2543 ก็เป็นไปได ้

                                                 
3

 พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 มาตรา 
บญัญติัวา่ เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีหรือประกอบดว้ยลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี หา้มมิใหรั้บจดทะเบียน 

 (1)..........  ฯลฯ......... 
 (6) ธงชาติหรือเคร่ืองหมายประจาํชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเคร่ืองหมายขององคก์ารระหวา่งประเทศ ตราประจาํประมุข
ของรัฐต่างประเทศ เคร่ืองหมายราชการและเคร่ืองหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินคา้ของรัฐต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ
หรือช่ือและช่ือย่อของรัฐต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือ
องคก์ารระหวา่งประเทศนั้น  
 (7)..................ฯลฯ.......... 
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 ช่ือท่ีใชเ้รียกขานทัว่ไปโดยไม่จาํกดัเฉพาะช่ือในทางราชการ หมายถึงช่ืออ่ืน ๆ ท่ีประชาชนทัว่ไปใช้
เรียกขาน เช่น จงัหวดัลพบุรี มีช่ือท่ีเรียกขานไดว้า่ ละโว ้ ดงันั้น หากนาํคาํวา่ ละโว ้ไปขอจดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายการคา้ นายทะเบียนจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน 
 
 2.3  ช่ือตวั ช่ือสกลุของบุคคลธรรมดาทีไ่ม่เป็นช่ือสกลุตามความหมายอนัเข้าใจกนัโดยธรรมดา ช่ือเตม็
ของนติบุิคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือช่ือในทางการค้าทีแ่สดงโดยลกัษณะพเิศษ  
  
 ขอ้พิจารณาในการใชช่ื้อตวัเป็นเคร่ืองหมายการคา้ คือ 

1. ช่ือตวั จะตอ้งใชร่้วมกบัช่ือสกลุ และตอ้งแสดงโดยลกัษณะพิเศษ จึงจะนาํมาจดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายการคา้ได ้หรือ 

2. ในกรณีไม่มีช่ือสกลุ ช่ือตวัท่ีจะนาํจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้ 
2.1 จะตอ้งมีคาํท่ีแสดงถึงสถานภาพของช่ือนั้น ๆ เช่น นาย  นางสาว  นาง เป็นตน้ และตอ้งแสดง

โดยลกัษณะพิเศษ 
2.2 ในกรณีท่ีใชค้าํนาํหนา้อ่ืน ๆ เช่น ดร. นายแพทย ์คุณหญิง เป็นตน้ จะตอ้งส่งหลกัฐาน

ประกอบการอา้งใชค้าํนาํหนา้ช่ือดงักล่าวดว้ย เวน้แต่จะเป็นท่ีทราบหรือรู้กนัอยา่งแพร่หลาย 
และตอ้งแสดงโดยลกัษณะพิเศษบุคคลตามขอ้ 1 และขอ้ 2 จะตอ้งมีตวัตนอยูจ่ริง 

 
ช่ือสกลุของบุคคลธรรมดาทีไ่ม่เป็นช่ือสกลุตามความหมายอนัเข้าใจกนัโดยธรรมดา มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา
วา่ จะตอ้งเป็นช่ือสกลุของบุคคลธรรมดาท่ีคนทัว่ ๆ ไปไม่รู้จกัวา่เป็นช่ือสกลุ  
 ช่ือสกลุท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้จะตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นช่ือสกลุของผูน้าํ หรือบุคคลท่ีไดส้ร้างช่ือเสียง หรือสร้างคุณประโยชน์ในดา้นวทิยาศาสตร์ 
อกัษรศาสตร์ และอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

2. เป็นช่ือสกลุของประมุข หรือผูน้าํของประเทศทั้งในอดีต และปัจจุบนัซ่ึงประเทศไทยไดมี้
ความสมัพนัธ์ทางการทูตดว้ย 

3. เป็นช่ือสกลุของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น นกักว ีนกัวทิยาศาสตร์ นกัรบ นกัการทหาร นกัการเมือง เป็นตน้ 

4. เป็นช่ือสกลุของผูน้าํทางศาสนา 
5. เป็นช่ือสกลุของผูท่ี้ไดรั้บรางวลัขององคก์ารทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย

ทัว่ไป เช่น ตอ้งไม่เป็นช่ือสกลุของผูท่ี้ไดรั้บรางวลัมหิดล รางวลัโนเบล รางวลัรามอนแมกไซไซ 
เป็นตน้ 

 
 การใชช่ื้อตวั หรือช่ือสกลุ ไปขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น อาจนาํช่ือตวัของบุคคลอ่ืนไปขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ก็ได ้เช่น นาํช่ือบุตรธิดา หรือญาติมิตรสหาย นายทะเบียนไม่อาจทราบวา่ช่ือเหล่านั้น
เป็นช่ือตวับุคคลหากท่านไม่ใชค้าํนาํหนา้นามหรือนามสกลุระบุไวใ้นเคร่ืองหมายนั้น 
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 ในการใชช่ื้อตวั ช่ือสกลุของบุคคลมาขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น หากผูข้อจดทะเบียนเป็น
บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่เจา้ของช่ือตวั ช่ือสกลุ นายทะเบียนจะตอ้งสัง่ใหผู้ข้อจดทะเบียนส่งหนงัสือยนิยอมและหลกัฐาน
การเป็นเจา้ของช่ือตวั ช่ือสกลุนั้นมาประกอบการพิจารณาดว้ย 
 
 ขอ้สงัเกตอีกประการหน่ึงก็คือ ช่ือสกลุของบุคคลธรรมดาท่ีไม่เป็นช่ือสกลุตามความหมายอนัเขา้ใจกนั
โดยธรรมดานั้น มีผูข้อจดทะเบียนหลายท่านสงสยัวา่หมายความวา่อยา่งไร อ่านแลว้ค่อนขา้งจะงงในความหมาย 
แต่ถา้อ่านขอ้ 1 ถึง ขอ้ 5 ขา้งตน้น้ีแลว้จะทราบวา่ ถา้เป็นช่ือสกลุของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสร้างคุณงามความดีใหแ้ก่
ประเทศชาติ หรือผูน้าํหรือประมขุของประเทศแลว้ จะนาํมาจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ไม่ได ้เพราะเป็น
ช่ือสกลุตามความหมายท่ีบุคคลโดยทัว่ไปเขา้ใจกนัแลว้วา่เป็นช่ือสกลุนัน่เอง 
 
ตวัอย่าง                                        

 
 ผูข้อจดทะเบียน (สญัชาติไทย) ยืน่คาํขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้คาํน้ี กบัสินคา้จาํพวกท่ี 25 รายการสินคา้ กางเกง กางเกงขายาว  ฯ 
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมายการคา้คาํวา่  INDIANA  

JONES  รายน้ี เป็นช่ือตวั - ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาซ่ึงมิไดแ้สดงโดยลกัษณะพิเศษ ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี  
2720/2542) 
 
ตวัอย่าง 
 เคร่ืองหมายน้ียืน่คาํขอจดทะเบียนโดยนายสุรพนัธ์ุ  นายทะเบียน
พิจารณาแลว้เห็นวา่ เป็นเคร่ืองหมายไม่มีลกัษณะอนัพึงรับจดทะเบียนไดต้าม
มาตรา 6 กล่าวคือตอ้งหา้มรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 เพราะคาํวา่ PINDUM 
เป็นช่ือสกลุของดารานกัแสดงของไทยช่ือ วชุิดา พินดมั ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลาย
ทัว่ไป ซ่ึงอาจใหส้าธารณชนสบัสนหรือหลงผิดในความเป็นเจา้ของ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผูข้อจดทะเบียน
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ 
 คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมายรายน้ีคาํวา่ PINDUM แมจ้ะอ่านออกเสียงคลา้ยคาํวา่ 
พินดมั ซ่ึงเป็นช่ือสกลุของดารานกัแสดงของไทยช่ือ วชุิดา พินดมั  แต่คนทัว่ไปยงัไม่รู้จกั จึงถือวา่ตามความหมาย
อนัเขา้ใจกนัโดยธรรมดาไม่เป็นช่ือสกลุตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ (คาํ
วนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 252/2546) 
 
ช่ือเตม็ของนิตบุิคคลตามกฎหมาย  

ช่ือเตม็ของนิติบุคคล จะประกอบดว้ยช่ือนิติบุคคล และช่ือท่ีบอกถึงนิติฐานะตามกฎหมาย  
ซ่ึงแต่เดิมก่อนมีการแกไ้ขกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้คร้ังท่ี 2 กฎหมายใชค้าํวา่ ช่ือนิติบุคคล ทาํใหเ้กิดความสงสยั
วา่จะตอ้งมีนิติฐานะประกอบอยูห่รือไม่ ดงันั้นในการแกไ้ขกฎหมายคร้ังท่ี 2 จึงไดร้ะบุใหเ้ป็นวา่ช่ือเตม็ของนิติ
บุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น ใหช้ดัข้ึน 



 17 

 กฎหมายวา่ดว้ยการนั้นก็คือ ตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้ง
หุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติักาํหนดความผิด
เก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคมและมูลนิธิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2549 ได้
บญัญติัไวว้า่ 
  มาตรา ๓  หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดัใดในกรณีใชช่ื้อในดวงตรา ป้ายช่ือ 
หนงัสือบอกกล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจง้ความ หรือเอกสารอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัธุรกิจของหา้งหุน้ส่วน 

(๑) ถา้เป็นอกัษรไทย ไม่ใชค้าํวา่ “หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล” หรือ “หา้งหุน้ส่วนจาํกดั” 
ประกอบช่ือ แลว้แต่กรณี 

(๒) ถา้เป็นอกัษรต่างประเทศ ไม่ใชค้าํซ่ึงมีความหมายวา่ “หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล” หรือ 
“หา้งหุน้ส่วนจาํกดั” ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐการประกอบช่ือ แลว้แต่กรณี 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหา้สิบบาท จนกวา่จะได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

มาตรา ๔  ผูใ้ดใชช่ื้อหรือยีห่อ้ซ่ึงมีอกัษรไทยประกอบวา่ “หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล” หรือ 
“หา้งหุน้ส่วนจาํกดั” หรืออกัษรตา่งประเทศซ่ึงมีความหมายดงักล่าวประกอบ ในดวงตรา ป้ายช่ือ หนงัสือบอก
กล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจง้ความ หรือเอกสารอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัธุรกิจ โดยมิไดเ้ป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนหรือ
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เวน้แต่เป็นการใชใ้นการขอจดทะเบียนเก่ียวกบัการตั้งหา้งหุน้ส่วน ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพนับาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหา้สิบบาท จนกวา่จะไดเ้ลิกใช ้

มาตรา ๕  บริษทัจาํกดัใด นอกจากธนาคาร ในกรณีใชช่ื้อในดวงตรา ป้ายช่ือ หนงัสือบอก
กล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจง้ความ หรือเอกสารอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 

(๑) ถา้เป็นอกัษรไทย ไม่ใชค้าํวา่ “บริษทั” ไวห้นา้ช่ือ และ “จาํกดั” ไวท้า้ยช่ือ 

(๒) ถา้เป็นอกัษรต่างประเทศ ไม่ใชค้าํซ่ึงมีความหมายวา่ “บริษทัจาํกดั” ตามประกาศของ
กระทรวงเศรษฐการประกอบช่ือ 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหา้สิบบาทจนกวา่จะได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

มาตรา ๖  ผูใ้ดใชช่ื้อหรือยีห่อ้ซ่ึงมีอกัษรไทยประกอบวา่ “บริษทัจาํกดั” “บริษทั” หรือ “จาํกดั” 
หรืออกัษรต่างประเทศซ่ึงมีความหมายดงักล่าวประกอบในดวงตรา ป้ายช่ือ จดหมาย ใบแจง้ความหรือเอกสาร
อยา่งอ่ืนเก่ียวกบัธุรกิจโดยมิไดเ้ป็นบริษทัจาํกดั เวน้แต่เป็นการใชใ้นการขอจดทะเบียนเก่ียวกบัการตั้งบริษทั 
หนงัสือช้ีชวนใหเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้หรือหนงัสือบอกกล่าวป่าวร้อง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท และปรับ
อีกไม่เกินวนัละหา้สิบบาท จนกวา่จะไดเ้ลิกใช ้
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 ฉะนั้น จึงตอ้งถือวา่ ภาคส่วนของช่ือนิติบุคคล ไม่ถือวา่เป็นช่ือเตม็ของนิติบุคคล  การนาํช่ือนิติบุคคล
โดยไม่มีคาํวา่ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล หรือบริษทัจาํกดั ซ่ึงเป็นนิติฐานะประกอบอยูใ่น
เคร่ืองหมายท่ีขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้มีโอกาสอยา่งมากท่ีจะไดรั้บการจดทะเบียน  แตต่อ้งไม่ลืมวา่ 
ช่ือนิติบุคคลนั้นจะตอ้งไม่ใช่ช่ือทางภูมิศาสตร์ และไม่เป็นช่ือท่ีเลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง
ดว้ย 
 

ตวัอย่าง 
 
 

 เคร่ืองหมายการคา้รายน้ี คาํวา่ ART OF LIVING แปลวา่ ศิลปะใน
การครองชีพ เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 20 รายการสินคา้เกา้อ้ี เกา้อ้ีโซฟา 
ขาตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางของ ยงัไม่นบัวา่เป็นคาํท่ีเลง็ถึงลกัษณะและคุณสมบติั
ของสินคา้โดยตรง ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 นอกจากน้ีเคร่ืองหมายการคา้ของผูอุ้ทธรณ์ 
(บริษทั อาร์ท ออฟ ลิฟวิง่ จาํกดั )รายน้ีประกอบดว้ยภาคส่วนรูปคลา้ยดอกไม ้
และคาํวา่ ART OF LIVING ซ่ึงเป็นช่ือนิติบุคคลของผูอุ้ทธรณ์ เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้ นบัวา่เป็นช่ือนิติบุคคล
ซ่ึงแสดงโดยลกัษณะพิเศษ มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1)  แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั (คาํ
วนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 2554/2542 ) 
 
ตวัอย่าง 

 
    แลม รีเสร์ิซ คอร์ปอเรชัน่ นิติบุคคลในประเทศ
สหรัฐอเมริกายืน่คาํขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ ภาคส่วนคาํวา่ LAM 
RESEARCH ซ่ึงเป็นสาระสาํคญัของเคร่ืองหมาย ไม่มีคาํ

แสดงนิติฐานะ จึงเป็นภาคส่วนหน่ึงของนิติบุคคล ไม่ถือวา่เป็นช่ือเตม็ของนิติบุคคล นบัวา่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 1208/2546) 
 

  จะเห็นไดว้า่ คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการ ฯ ท่ี 2554/2542 เป็นคาํวนิิจฉยัท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีการแกไ้ข
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 ซ่ึงหลงัจากนั้นมา ช่ือเตม็ของนิติบุคคล จะตอ้งมีนิติฐานะ
กาํกบัอยูเ่สมอ 
 ส่วนการนาํช่ือเตม็ของนิติบุคคลมาใชร่้วมกบัเคร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ถา้มิไดท้าํใหช่ื้อเตม็ของนิติบุคคล
นั้นมีลกัษณะพิเศษแลว้ นายทะเบียนจะสัง่ใหผู้ข้อจดทะเบียนสละสิทธิช่ือเตม็นิติบุคคลนั้น เช่น 
 ตวัอยา่ง                  
 บริษทั ปิกาซสั อินเตอร์เนชัน่แนล ลอว ์ออฟฟิศ จาํกดั ยืน่ขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายบริการ นายทะเบียนพิจารณาแลว้เห็นวา่ คาํวา่    Pegasus International 
Law Office Company Limited มีส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนของเคร่ืองหมายเป็นส่ิง
สามญัในการบริการ หรือไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ จึงสัง่ใหผู้ข้อจดทะเบียนแสดงปฏิเสธ
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วา่ไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะใชค้าํวา่           Pegasus International Law Office 
Company Limited     ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ  ผูข้อจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ 

 คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ คาํวา่          Pegasus International Law Office 
Company Limited เป็นช่ือบริษทัของผูอุ้ทธรณ์ท่ีมิไดป้ระดิษฐต์วัอกัษรใหมี้ลกัษณะพิเศษ นบัวา่เป็นช่ือเตม็

ของนิติบุคคลท่ีมิไดป้ระดิษฐต์วัอกัษรใหมี้ลกัษณะพิเศษ ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่ง
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ จึงควรรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายโดยใหแ้สดงปฏิเสธวา่ไม่ขอถือเป็นสิทธิ

ของตนแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะใชค้าํวา่   Pegasus International Law Office Company Limited 

 ( คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 361/2546)    
 
   
ช่ือในทางการค้า เป็นช่ือท่ีใชก้ารประกอบกิจการคา้นอกเหนือจากช่ือของบุคคลหรือนิติบุคคลผูป้ระกอบธุรกิจ 
และช่ือท่ีรู้กนัอยูใ่นหมู่นกัธุรกิจการคา้นั้น หรือจะเรียกอีกอยา่งหน่ึงไดว้า่ ช่ือท่ีใชก้ารประกอบพาณิชยกิจสาํหรับ
บุคคลธรรมดา ซ่ึงส่วนมากเป็นของบุคคลธรรมดา ท่ีเปิดร้านขายสินคา้ 
 

 ผูเ้ขียนเม่ือสมยัยงัเป็นวยัรุ่น เคยเห็นช่ือบริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงปัจจุบนัไม่ไดใ้ชช่ื้อในทางการคา้นั้นแลว้ ขอ
อนุญาตยกเป็นตวัอยา่งคือ บริษทั โอสถสภา จาํกดั  ในสมยัท่ีผูเ้ขียนยงัหนุ่ม เคยเห็นนิติบุคคลน้ีใชช่ื้อวา่ บริษทั 
โอสถสภา (เตก๊เฮงหย)ู จาํกดั   คาํวา่ เตก๊เฮงหย ูน่าจะถือไดว้า่เป็นช่ือในทางการคา้ได ้

 
 ในการนาํช่ือทางการคา้มาจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น จะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

1. ส่งหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชย ์หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงถึงช่ือวา่มีสถานะจริงตามนั้น 
2. กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่ใช่เจา้ของช่ือทางการคา้ จะตอ้งมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมจากเจา้ของช่ือ

ทางการคา้มาประกอบคาํขอจดทะเบียนพร้อมหลกัฐานตามขอ้ 1 ดว้ย 
 

 การนาํช่ือในทางการคา้จดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ก็เช่นเดียวกนั ตอ้งไม่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์
และไม่เลง็ถึงลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้/บริการโดยตรง 

 
การน าช่ือบุคคลในวรรณคดไีปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการค้า 
 ผูเ้ขียนเคยพบวา่ มีผูข้อจดทะเบียนบางรายนาํช่ือในวรรณคดีไทยไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
ถา้จะถามวา่ทาํไดห้รือไม่ คาํตอบคือ สามารถจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้หากไม่มีบุคคลอ่ืนนาํช่ือบุคคล
ในวรรณคดีนั้นไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้สาํหรับสินคา้ในจาํพวกเดียวกนัหรือต่างจาํพวกกนั โดย
สินคา้นั้นมีลกัษณะอยา่งเดียวกนัไวก่้อนแลว้ 

 ช่ือของบุคคลในวรรณคดี ถือวา่ไม่มีตวัตนบุคคลจริง ๆ  ดงันั้น ขอ้กาํหนดท่ีวา่จะตอ้งส่งหนงัสือยนิยอม
ของบุคคลดงักล่าวหรือทายาทยอ่มไม่เกิดข้ึน 
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การน าช่ือเวบ็ไซต์ไปขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
          เคร่ืองหมายท่ีนาํไปขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น ในขณะน้ี ช่ือเวบ็ไซตมี์แนวการพิจารณาอยู ่2 แนว 

1.แนวของนายทะเบียน ช่ือเวบ็ไซตจ์ดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้ แต่จะตอ้งสละสิทธิอกัษร
โรมนั www และคาํวา่ .com หรือ .org แลว้แต่กรณี แต่ถา้คาํในระหวา่งอกัษรดงักล่าวจะตอ้งเป็นคาํท่ีมีลกัษณะบ่ง
เฉพาะดว้ย ถา้ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะจะถูกปฏิเสธทั้งเคร่ืองหมาย 
 2.แนวของคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ถือวา่ช่ือของเวบ็ไซตเ์ป็นคาํสามญัทัว่ไป ไม่รับจดทะเบียน 
 
ตวัอย่าง 
 คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมายบริการรายน้ีเป็นรหัสเวบ็ไซต์ในระบบอนิเตอร์เนต็ 

นับว่าเป็นค าทีใ่ช้กนัสามญัทัว่ไป ไม่
มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 

วรรคแรกแห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534  ฯ นอกจากน้ีคาํวา่ maleenont  นบัวา่เป็นช่ือสกลุ

ของบุคคลธรรมดาท่ีไม่ไดป้ระดิษฐใ์หมี้ลกัษณะพิเศษ ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่ง
พระราชบญัญติัเดียวกนั (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 469/2548) 
ตวัอยา่งเช่น   
 คาํวา่ Air แปลวา่ อากาศ ออกอากาศ ออกโทรทศัน์ คาํวา่ 
Asia แปลวา่ ทวปีเอเชีย รวมกนัส่ือความหมายไดว้า่ ออกอากาศ
ในทวปีเอเชีย  เม่ือนาํมาใชก้บับริการจาํพวกท่ี 39 รายการบริการ 
การขนส่งทางอากาศ ตวัแทนนายหนา้ธุรกิจขนถ่ายและขนส่ง
สินคา้ การขนส่งผูโ้ดยสาร การจองการเดินทาง ฯ นบัวา่เป็นคาํท่ี
เลง็ถึงลกัษณะของการบริการโดยตรง ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)  ส่วนคาํวา่ .com เป็นคาํ
สามญัทัว่ไป ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก นอกจากน้ีคาํวา่ Asia นบัวา่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ ไม่มี
ลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (2) ประกอบกบัประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการกาํหนดช่ือทาง
ภูมิศาสตร์ ฉบบัลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2547 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 1736/2548) 
 โดยเหตุน้ีหากผูข้อจดทะเบียนจะใชเ้คร่ืองหมายคาํท่ีเป็นช่ือของเวบ็ไซตข์องตนไปขอจดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายการคา้ จะตอ้งพิจารณาใหดี้วา่จะใชสิ้ทธิอุทธรณ์อยา่งไรแค่ไหน เน่ืองจากแนวการพิจารณาของนาย
ทะเบียนและคณะกรรมการ ฯ ในกรณีน้ียงัไม่เป็นแนวทางเดียวกนั 
 เคร่ืองหมายคาํท่ีจะใชจ้ดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น จะเป็นเคร่ืองหมายคาํท่ีเป็นภาษาของ
ประเทศใดก็ได ้ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นภาษาไทย ข้ึนอยูก่บัวา่เจา้ของธุรกิจประสงคจ์ะใชเ้คร่ืองหมายคาํอยา่งไรภาษา
ของประเทศใดไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้  ถา้เป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยแลว้ จะตอ้งแปล
เคร่ืองหมายการคา้นั้นใหป้รากฏอยูใ่นคาํขอจดทะเบียนดว้ย 4ถา้เคร่ืองหมายท่ีเป็นภาษาจีน จะตอ้งอ่านตาม
สาํเนียงจีนกลาง และจีนแตจ๋ิ้ว ทั้งสองสาํเนียงและแปลเป็นภาษาไทยเป็นกรณีพิเศษ 
 
                                                 
4

 กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ้ 12 กาํหนดวา่ “ เคร่ืองหมายการคา้ท่ีขอจดทะเบียน ถา้เป็นภาษาต่างประเทศใหร้ะบุคาํอ่านและคาํแปลเป็น
ภาษาไทยไวด้ว้ย เวน้แต่ขอ้ความท่ีเป็นภาษาต่างประเทศนั้นมิใช่กรณีท่ีจะจดัทาํคาํแปลได ้ทั้งน้ีโดยจดัใหมี้คาํรับรองคาํอ่านและคาํแปล
ดงักล่าววา่ถูกตอ้งของผูข้อมาในคาํขอจดทะเบียนดว้ย ” 
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 จะเป็นเคร่ืองหมายคาํภาษาใดก็ตาม หลกัเกณฑก์ารพิจารณาของนายทะเบียนจะเป็นเหมือนกบั
เคร่ืองหมายท่ีเป็นภาษาไทยเช่นเดียวกนั เพราะการแปลภาษาต่าง ๆ จะใชพ้จนานุกรมเป็นเคร่ืองมือในการ
แปลภาษา  หรือหากเป็นภาษาท่ีไม่มีพจนานุกรมอา้งอิง ผูข้อจดทะเบียนก็จะตอ้งส่งหลกัฐานของผูเ้ช่ียวชาญทาง
ภาษานั้นแนบมาพร้อมกบัคาํแปลเคร่ืองหมายนั้นดว้ย 
 
  ฉะนั้น ในการคิดนาํเคร่ืองหมายคาํไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น อาจกล่าวไดโ้ดยสรุปวา่ 
เคร่ืองหมายคาํนั้นจะตอ้งไม่ใช่เคร่ืองหมายท่ีมีความหมายท่ีแปลออกมาแลว้ คาํแปลนั้นจะตอ้งไม่ส่ือความหมาย
ถึงลกัษณะหรือหมายถึงตวัสินคา้ของสินคา้ท่ีจะใชก้บัเคร่ืองหมายคาํนั้น หรือส่ือความหมายถึงคุณสมบติั
ประจาํตวัของสินคา้ท่ีท่านประสงคจ์ะจดทะเบียน เพราะผูข้อจดทะเบียนส่วนมากมกัจะเขา้ใจผดิวา่ การนาํ
เคร่ืองหมายคาํท่ีมีความหมายถึงตวัสินคา้หรือคุณสมบติัของสินคา้ไปขอจดทะเบียนจะช่วยทาํใหผู้บ้ริโภคจดจาํ
เคร่ืองหมายการคา้นั้นไดดี้นบัวา่ถูกตอ้งสาํหรับคนทัว่ไป แต่ไม่ถูกตอ้งสาํหรับในแง่ของนายทะเบียนท่ีจะรับจด
ทะเบียนให.้ 
 

ลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายรูป 
 นอกเหนือจากการนาํเคร่ืองหมายคาํไปจดทะเบียนไดแ้ลว้  เคร่ืองหมายรูปก็สามารถไปขอจดทะเบียน
เป็นเคร่ืองหมายการคา้ไดเ้ช่นกนั โดย หลกัเกณฑป์ระการหน่ึงท่ีเหมือนกบั
เคร่ืองหมายคาํคือ เคร่ืองหมายรูปนั้น จะตอ้งมีลกัษณะบ่งเฉพาะดว้ย โดยจะตอ้ง
เป็นเคร่ืองหมายรูปท่ีสามารถทาํให้ ผูบ้ริโภคหรือประชาชนทัว่ไปใชเ้ป็นท่ี
หมาย เพื่อใหส้ามารถทราบถึงความ แตกต่างระหวา่งเคร่ืองหมายท่ีใชรู้ปนั้น กบั
สินคา้หรือบริการท่ีใชเ้คร่ืองหมายรูป ของบุคคลอ่ืนดว้ยตามนยัมาตรา 7 วรรค
แรก แห่งกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ดว้ย 

 
ตวัอย่างเช่น 
 
 
 
 
 

 ทั้งสามเคร่ืองหมายน้ี เป็นเคร่ืองหมายบริการท่ีใชส้าํหรับการบริการธนาคารอยา่งเดียวกนั แต่ผูบ้ริโภค
สามารถแยกแยะความแตกต่างของการใหบ้ริการได ้ก็โดยมีเคร่ืองหมายบริการเป็นเคร่ืองหมายท่ีใชแ้ยกแยะความ
แตกต่าง โดยแต่ละเคร่ืองหมายบริการมีความแตกต่างกนัออกไป กรณีเช่นน้ีถือวา่เคร่ืองหมายบริการแต่ละ
เคร่ืองหมายมีลกัษณะบ่งเฉพาะ 
 
 เคร่ืองหมายท่ีเป็นเคร่ืองหมายรูปไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียน เพราะ
ถือวา่ไม่มีลกัษณะเป็นเคร่ืองหมายการคา้หรือบริการได ้หรือจะกล่าวง่าย ๆ ก็คือ ไม่มีลกัษณะโดดเด่นเป็นพิเศษ ท่ี
จะใหเ้กิดความแตกต่างจากรูปทัว่ ๆ ไป 
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ตวัอย่าง เช่น 
 

                 คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมายการคา้รูปหกเหล่ียม
พ้ืนทึบรายน้ี เป็นรูปทรงเรขาคณิตธรรมดา ไม่มีลกัษณะท่ีทาํใหป้ระชาชนหรือ
ผูใ้ชสิ้นคา้นั้นทราบหรือเขา้ใจไดว้า่ สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นแตกต่างไป
จากสินคา้อ่ืน ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติั

เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 2733/2542) 
 
 
ตวัอย่าง 
 คณะกรรมการ ฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมายของผูอุ้ทธรณ์
รูปทรงเรขาคณิตรายน้ีเป็นรูปทรงเรขาคณิตธรรมดา ไม่มีลกัษณะบ่ง
เฉพาะท่ีทาํใหป้ระชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้ทราบหรือเขา้ใจไดว้า่สินคา้ของผู ้
อุทธรณ์แตกต่างไปจากสินคา้อ่ืน นบัวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 
วรรคแรก (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 408/2548) 
 
 
ตวัอย่าง 

 
 ผูข้อจดทะเบียนไวใ้นจาํพวกท่ี 5 รายการสินคา้ยา

รักษาโรคหวัใจ นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผูข้อจด
ทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ 
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมายรายน้ี เป็น
รูปทรงเรขาคณิตธรรมดา แมผู้อ้ทุธรณ์นาํรูปวงกลมมาจดัวางเป็น

ส่ีเหล่ียมดา้นขนาน โดยแบ่งรูปวงกลมออกเป็นแถว 3 แถว แถวละ 3 วง ซ่ึงวงกลมสองวงแรกทั้งสามแถวเป็นรูป
วงกลมโปร่ง สามวงสุดทา้ยของทั้งสามแถวเป็นวงกลมสีดาํทึบก็ตาม แต่รูปดงักล่าวไม่มีลกัษณะท่ีทาํให้
ประชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้นั้นทราบและเขา้ใจไดว้า่สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นแตกต่างไปจากสินคา้อ่ืน 
นบัวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 1112/2548) 
 

เหตผุลท่ีรูปทรงเรขาคณิตไม่ถือวา่เป็นเคร่ืองหมายการคา้ก็เพราะวา่รูปทรงเรขาคณิตนั้นไม่ไดท้าํใหเ้กิด
ลกัษณะในการท่ีจะใชแ้ยกแยะสินคา้ใหเ้ราทราบและเขา้ใจไดว้า่สินคา้นั้นแตกต่างไปจากสินคา้อ่ืน ๆ อยา่งไร 
นอกจากนั้นการนาํรูปทรงเรขาคณิตท่ีมีอยูแ่ลว้ตามปกติในวชิาเรขาคณิตมาใชเ้ป็นสิทธิของตนเอง จะเป็นการเอา
รัดเอาเปรียบบุคคลโดยทัว่ไปซ่ึงมีสิทธิท่ีจะใชรู้ปทรงเรขาคณิตนั้นดว้ยเช่นกนั  

 
อยา่งไรก็ตาม ถา้หากนาํรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ มาจดัเรียงกนัใหมี้ลกัษณะพิเศษ นายทะเบียนจะรับจด

ทะเบียนให ้เช่น 
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               โดยเหตุน้ี หากท่านจะคิดนาํรูปทรงเรขาคณิตไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ ก็สมควรท่ีจะนาํมา
เรียงซบัซอ้นกนัตามตวัอยา่งท่ียกมาไวน้ี้ ทาํใหเ้กิดเป็นรูปทรงเรขาคณิตท่ีแปลกไปจากของเดิม ผูเ้ขียนรับรองวา่
เคร่ืองหมายท่ีท่านคิดไดน้ี้สามารถรับจดทะเบียนไดอ้ยา่งแน่นอน 
 

ลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายรูปทีจ่ะใช้ขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการค้าได้นั้น จะต้องมลีกัษณะดงันี ้
1. เคร่ืองหมายรูปท่ีเป็นรูปหรือภาพประดิษฐ ์ หรือ 
2. เคร่ืองหมายรูปท่ีเป็นภาพธรรมชาติ 

2.1 ตอ้งไม่เป็นรูปหรือภาพท่ีบรรยายถึงลกัษณะของสินคา้หรือคุณสมบติัของสินคา้ 
2.2 ถา้เป็นภาพของบุคคล จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของภาพ หรือบรรดาทายาทของ

บุคคลในภาพนั้น 
2.3 ถา้เป็นตวัเลข หรือตวัหนงัสือ จะตอ้งประดิษฐใ์หแ้ตกต่างไปจากตวัเลขหรือตวัหนงัสือ

ธรรมดา 
2.4 ถา้เป็นลายมือช่ือ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว้ 

 
 1. การน ารูปหรือภาพประดษิฐ์ไปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
 รูปหรือภาพท่ีถือวา่มีลกัษณะบ่งเฉพาะโดยตวัของมนัเองก็คือ ภาพทีป่ระดษิฐ์  ซ่ึงหมายถึง ภาพท่ีคิด ทาํ 
แต่ง สร้าง จินตนาการ หรือดดัแปลงข้ึน ส่วนมากจะเป็นภาพในจินตนาการ สร้างข้ึนเองจากความคิดของตน ภาพ
หรือรูปท่ีประดิษฐข้ึ์นนั้นในแง่ของการรับจดทะเบียนถือวา่เป็นท่ีดีเพราะผูข้อจดทะเบียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเอง
เป็นสาํคญั 
 
ตวัอย่างภาพทีป่ระดษิฐ์ขึน้เป็นลวดลายต่าง ๆ  
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ข้อสังเกต 
1. การนาํภาพประดิษฐข์องบุคคลอ่ืนท่ีมีลิขสิทธ์ิอยูแ่ลว้มาจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ไมได ้

เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของงานอนัมีลิขสิทธ์ิในภาพ
นั้น ๆ เช่นเดียวกนั การนาํรูปหรือภาพท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่นรูปแผนท่ีประเทศ
ไทย หรือรูปแผนท่ีบนลูกโลก ไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
กรณีน้ีนายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียน เพราะถือวา่เป็นรูปท่ี
เป็นสามญัโดยทัว่ไป ผูข้อจดทะเบียนมิไดใ้ชค้วามคิดสติปัญญาของ
ตนเองในการขอจดทะเบียน แต่ถา้จะนาํมาประกอบกบัเคร่ืองหมายอ่ืน 
ๆ ของท่านเองก็ไม่มีขอ้หา้ม เพราะมิใช่เป็นเคร่ืองหมายท่ีตอ้งหา้มรับ
จดทะเบียน เพียงแตท่่านจะตอ้งสละสิทธิวา่ไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะใชรู้ปแผน
ท่ีนั้น ๆ เท่านั้น 

 
2. ภาพประดิษฐน์ั้น อาจเป็นภาพคน สตัว ์ประดิษฐข้ึ์นมาจากภาพธรรมชาติก็ได ้เช่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. ภาพประดิษฐน์ั้น ถือวา่ไม่ใช่ภาพท่ีเป็นธรรมชาติ ดงันั้น ไม่วา่จะเป็นภาพบุคคล สตัว ์พืชสามารถ

นาํมาใชข้อจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตวัอย่างทีไ่ม่ถือว่าเป็นภาพประดษิฐ์ 
 
 ผูข้อจดทะเบียนยืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้รายน้ี นายทะเบียน 
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะเห็นวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ ผูข้อจดทะเบียน
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ 
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 คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ รูปเคร่ืองหมายน้ีเป็นเพียงรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ประกอบดว้ยสีขาว
และสีแสด ซ่ึงตรงก่ึงกลางของเคร่ืองหมายมีรูปลกัษณะเป็นประกายวาวแตกกระจายออกไปรอบ ๆ ซ่ึงรูปดงักล่าว
ยงัไม่สามารถแสดงใหป้ระชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้นั้นทราบและเขา้ใจไดว้า่สินคา้ของผูอุ้ทธรณ์แตกตา่งไปจาก
สินคา้ของบุคคลอ่ืน นบัวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 
1261/2548) 

 
การน ารูปภาพธรรมชาตไิปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

 เคร่ืองหมายท่ีเป็นเคร่ืองหมายรูป
หรือท่ีเป็นภาพธรรมชาติไปจดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายการคา้ได ้ซ่ึงรูปภาพดงักล่าวจะ
เป็นรูปมนุษย ์สตัว ์พืช ส่ิงของ หรือภาพววิ
ทิวทศัน์ต่าง ๆ อาจนาํไปจดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายการคา้ได ้ 

 
2.1 จะต้องไม่เป็นรูปหรือภาพทีบ่รรยายถึงลกัษณะหรือคุณสมบัตขิอง

สินค้าโดยตรง 
 เคร่ืองหมายรูปหรือภาพท่ีจะมีลกัษณะบ่งเฉพาะก็เป็นเช่นเดียวกบั
เคร่ืองหมายคาํ จะตอ้งไม่เป็นรูปหรือภาพท่ีบรรยายถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของ
สินคา้ เพราะเป็นรูปท่ีไม่ไดเ้กิดจากความคิดของตนเองเป็นสาํคญั  เช่น  นาํรูปผลไม้
ทุเรียนไปใชก้บัสินคา้ทุเรียน หรือทุเรียนกวน เป็นตน้  ทั้งน้ีเพราะทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่ 
สินคา้ทุเรียนกวน เป็นสินคา้ท่ีทาํมาจากทุเรียนตามรูปเคร่ืองหมาย 

  
 อีกตวัอยา่ง ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้สาํหรับอาหารสตัว ์หากเราคิดนาํรูป
สตัวต์ามธรรมชาติมาขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้   ผูเ้ขียนรับรองไดว้า่ นายทะเบียน
จะปฏิเสธการรับจดทะเบียน ตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ 
ฯ เพราะทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่ สินคา้อาหารสตัวน้ี์เป็นสินคา้ท่ีเหมาะสาํหรับใหสุ้นขักิน นบัวา่เป็น
รูปสามญัในการคา้ขาย ไม่มีลกัษณะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
 

เคร่ืองหมายรายน้ี เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 5 รายการสินคา้
ยาท่ีใชป้้องกนัและรักษาโรคกลวันํ้ า วคัซีนท่ีใชป้้องกนัและรักษาโรคกลวั
นํ้ า ฯ ทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่ สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้น้ีใชก้บัสุนขั เพ่ือ
ป้องกนัโรคกลวันํ้ า ซ่ึงเป็นรูปท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ นบัวา่เป็นส่ิงท่ีใชก้นั
สามญัในการคา้ขายไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่ง
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ ประกอบกบัประกาศนายทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ท่ี 1/2546 เร่ืองกาํหนดส่ิงท่ีใชก้นัสามญัในการคา้ขาย (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 
1110/2548) 
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2.2 ถ้าเป็นภาพของบุคคล จะต้องได้รับความยนิยอมจากเจ้าของภาพ หรือบรรดาทายาทของบุคคลใน
ภาพนั้น 

 ภาพบุคคลท่ีจะนาํไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ไดน้ั้น จะเป็นภาพของบุคคลท่ียงัมีชีวติอยู ่
หรือจะเป็นภาพของบุคคลท่ีถึงแก่ความตายไปแลว้ก็ได ้ การนาํภาพบุคคลไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมาย
การคา้ จะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
 1.ถา้เป็นรูปหรือภาพของผูข้อจดทะเบียน จะตอ้งส่งหนงัสือใหค้วามยนิยอมจากผูข้อจดทะเบียนใหน้าํ
รูปหรือภาพของตนเองไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้แนบการขอจดทะเบียนดว้ยทุกคร้ัง 
 2.ถา้เป็นรูปหรือภาพของบุคคลอ่ืน จะตอ้งส่งหนงัสือจากบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของรูปหรือภาพนั้นเช่นกนั 
 3. ถา้เป็นภาพของผูข้อจดทะเบียนหรือของบุคคลอ่ืน โดยท่ีบุคคลนั้นถึงแก่ความตายไปแลว้ จะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากบุพการี ผูสื้บสนัดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ใหใ้ชภ้าพดงักล่าว
เป็นเคร่ืองหมายการคา้ไปประกอบการพิจารณาพร้อมทั้งส่งสาํเนาใบมรณะบตัรของผู ้
นั้นมาประกอบการใหค้าํยนิยอมดว้ย 
 4. ถา้เป็นภาพของเด็กท่ีไม่สามารถใหค้วามยนิยอมดว้ยตนเองได ้จะตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากบิดาและมารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมดว้ยเช่นกนั 

 
ผูเ้ขียนเคยไดรั้บการสอบถามมาวา่ แลว้ทาํไมภาพของผูข้อจดทะเบียนเอง ทาํไมจะตอ้ง 

ใหส่้งหนงัสือใหค้วามยนิยอมจากผูข้อจดทะเบียนอีก เพราะผูข้อจดทะเบียนเป็นผูย้ืน่คาํขอจดทะเบียนแลว้ก็
เท่ากบัเป็นการใหค้วามยนิยอมอยูใ่นตวั กรณีน้ีตอบไดว้า่ เพราะกฎหมายบญัญติัไวอ้ยา่งไรก็ตอ้งทาํอยา่งนั้น และ
เพ่ือป้องกนัการอา้งวา่ตนไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมท่ีใชรู้ปของตนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ในภายหลงั โดยเหตุท่ีตนเอง
ไดโ้อนเคร่ืองหมายการคา้นั้นไปใหบุ้คคลอ่ืนไปแลว้นัน่เอง เพราะเม่ือตนเองในขณะจดทะเบียนไดใ้หค้วาม
ยนิยอมในการนาํรูปของคนเองมาจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้เม่ือยนิยอมโอนเคร่ืองหมายการคา้ใหแ้ก่
บุคคลอ่ืน ความยนิยอมในการน้ียอ่มมีผลไปยงับุคคลผูรั้บโอนดว้ย 
 

5. สาํหรับกรณีท่ีเป็นภาพของผูข้อจดทะเบียนในอดีต ซ่ึงปัจจุบนัภาพของบุคคลท่ีนาํมาขอจดทะเบียน
นั้นแตกต่างกบัสภาพปัจจุบนั ท่านจะตอ้งนาํส่งหนงัสือยนืยนัภาพท่ีขอจดทะเบียนวา่เป็นภาพของตนเองเพ่ือมา
ประกอบการพิจารณาดว้ย 

 
ในบางกรณีผูข้อจดทะเบียนอาจวาดภาพบุคคลข้ึนมาเองโดยไม่มีบุคคลนั้นจริง ๆ เช่นน้ีก็ใหผู้ข้อจด

ทะเบียนทาํหนงัสือยนืยนัวา่ ท่านคิดและวาดภาพนั้นข้ึนมาเองโดยไม่มีตวัตนของบุคคลนั้นจริง ๆ ประกอบการขอ
จดทะเบียน 

 
รูปหรือภาพของบุคคลนั้นโดยลาํพงัรูปหรือภาพของบุคคลนั้นมีความแตกต่างกนัอยูแ่ลว้ในลกัษณะรูป

หนา้และใบหนา้ของบุคคล จึงมีลกัษณะบ่งเฉพาะโดยตวัของรูปหรือภาพอยูแ่ลว้ การนาํรูปหรือภาพของบุคคลมา
จดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้จึงไม่ค่อยมีปัญหาวา่มีลกัษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ มกัเป็นท่ีนิยมของคนไทยใน
การนาํมาขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ เพราะนอกจากจะไม่เป็นท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัรูปของบุคคลอ่ืน
แลว้ ยงัทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกัหนา้ตาของเจา้ของธุรกิจนั้นดว้ย 
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ตวัอย่างเช่น  
 
  
 
 
 
 
  
 เคยมีคาํถามวา่ หากนาํภาพบุคคลท่ีลบใบหนา้ออกไป นาํไปยืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ จะตอ้ง
ส่งหนงัสือยนิยอมใหใ้ชรู้ปบุคคลเป็นเคร่ืองหมายการคา้แนบเขา้มาดว้ยหรือไม่  ซ่ึงกรณีน้ีผูเ้ขียนเห็นวา่ รูปบุคคล
ท่ีนาํไปขอจดทะเบียนนั้น ไม่อาจทราบไดว้า่เป็นใคร ดงันั้น จึงไม่จาํเป็นตอ้งส่งหนงัสือยนิยอมจากเจา้ของภาพ 
แต่อยา่งไรก็ตาม หากนายทะเบียนรับจดทะเบียนไปแลว้ แต่เวลาใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบัสินคา้ เจา้ของธุรกิจ
มกัจะนาํรูปบุคคลนั้นท่ีมีใบหนา้เป็นเคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงถา้เป็นเช่นนั้นจริงก็มิใช่เคร่ืองหมายการคา้ท่ีนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียน ดงันั้น ความคุม้ครองตามกฎหมายจึงไม่เกิดข้ึน 
 แต่ถา้ขา้พเจา้เป็นนายทะเบียนผูพิ้จารณาคาํขอจดทะเบียนรายนั้น จะสัง่ใหผู้ข้อจดทะเบียนรับรองวา่ จะ
ใชรู้ปเคร่ืองหมายนั้นตามท่ีไดย้ืน่ขอจดทะเบียนไวเ้ท่านั้น เพราะหากผูข้อจดทะเบียนนาํไปใชใ้นรูปแบบอ่ืน อาจ
ถูกเพิกถอนทะเบียนไดต้ามนยัมาตรา 58 ซ่ึงบญัญติัวา่ “ ในกรณีท่ีปรากฏต่อนายทะเบียนวา่ เจา้ของเคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีใดจ้ดทะเบียนแลว้ ฝ่าฝืนหรือมิไดป้ฎิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัท่ีนายทะเบียนกาํหนดในการรับจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น ใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจสัง่เพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น ” 
 

2.3 ถ้าเป็นตวัเลข หรือตวัหนังสือ จะต้องประดษิฐ์ให้แตกต่างไปจากตวัเลขหรือตวัหนังสือธรรมดา 
 นอกจากรูปภาพดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีเคร่ืองหมายรูปอีกชนิดหน่ึงก็คือ ตวัอกัษร ตวัเลขไม่

วา่จะเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขของภาษาใด ๆ ก็ตาม สามารถนาํมาขอจดทะเบียนใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้ซ่ึง
ผูเ้ขียนจดักลุ่มอยูเ่ป็นเคร่ืองหมายลกัษณะรูป  

 
 การนาํตวัหนงัสือ ตวัเลขไปขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ จะตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. ตวัหนังสือหรือตวัเลขนั้นต้องประดษิฐ์ขึน้ การท่ีไม่ใหน้าํตวัหนงัสือ  หรือตวัเลขแบบ 
ธรรมดามาขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ก็เพราะวา่ เป็นส่ิงท่ีบุคคลโดยทัว่ไปมีสิทธิท่ีจะใชต้วัหนงัสือ 
ตวัเลขเหล่านั้นไดโ้ดยถือวา่เป็นของส่วนรวมของคนในประเทศ จึงไม่สมควรใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมีสิทธิเป็น
เจา้ของรูปแบบธรรมดาของตวัหนงัสือ ตวัเลขนั้น 

2. ตวัหนงัสือ ตวัเลขท่ีประดิษฐข้ึ์น หมายถึงลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ตวัหนงัสือหรือตวัเลขท่ีเขียนต่างจากตวัธรรมดา และตวัคอมพิวเตอร์ 
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(2) ตวัหนงัสือหรือตวัเลขท่ีมีลกัษณะเกาะเก่ียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ตวัหนงัสือหรือตวัเลขท่ีมีลกัษณะเป็นตวัโปร่งและตวัทึบ 
 
 
 
 
 
 

(4) ตวัหนงัสือหรือตวัเลขท่ีเขียนเป็นลวดลาย 
 
 
 
 
 
 

(5) ตวัหนงัสือหรือตวัเลขท่ีเขียนเป็นเสน้หนาบางไม่เท่ากนั 
 
  
 
 
 
 
  (6) ตวัหนงัสือหรือตวัเลขท่ีเขียนในลกัษณะสามมิติ 
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ตวัอย่าง  

 
เคร่ืองหมายน้ี นายทะเบียนพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นอกัษรโรมนั
ธรรมดาไม่ไดป้ระดิษฐ ์จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 7 
(3) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ ผูข้อจดทะเบียน

อุทธรณ์ 
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ อกัษร LKE ธรรมดาน้ี สามารถอ่านวา่ แอลเก ้ซ่ึงแปลไม่ได ้ ถือวา่
เป็นคาํประดิษฐ ์ 
 
 ขอ้สงัเกต ตามตวัอยา่งน้ี ถา้ผูข้อจดทะเบียนอ่านวา่ แอลเคอี แปลไม่ไดแ้ลว้ จะถูกปฏิเสธอยา่งแน่นอน 
 
ตวัอย่าง 
 เคร่ืองหมายน้ี คณะกรรมการ ฯ เห็นวา่ อกัษร 
H2O เป็นอกัษรโรมนัและเลขอารบิคธรรมดา ไม่ได้
ประดิษฐใ์หมี้ลกัษณะบ่งเฉพาะ ไม่บ่งเฉพาะตามมาตรา 
7 วรรคสอง (3) และยงัเป็นสูตรทางเคมีของนํ้ า นบัวา่
เป็นส่ิงสามญัทัว่ไป ไม่บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก  ส่วนรูปเคร่ืองหมายอ่ืนๆ เป็นส่ิงสามญัทัว่ไป ไม่มี
ลกัษณะบ่งเฉพาะ (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 136/2546) 
 

2.4 ถ้าเป็นลายมอืช่ือ ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว 
 ลายมือช่ือท่ีจะนาํไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ มีหลกัเกณฑพ์ิจารณา คือ 

(1) ตอ้งเป็นลายมือช่ือของผูข้อจดทะเบียน หรือเจา้ของเดิมของกิจการของผูข้อจดทะเบียน 
(2) กรณีท่ีลายมือช่ือท่ียืน่ขอจดทะเบียนไม่เหมือนกบัเคร่ืองหมายท่ีขอจดทะเบียน  ให้

เจา้ของลายมือช่ือนั้นมาลงลายมือช่ือต่อหนา้พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือทาํหนงัสือยนืยนัวา่
เป็นเจา้ของลายมือช่ือท่ีแทจ้ริง พร้อมกบัลงลายมือช่ือรับรองในเอกสารดว้ย 

(3) กรณีท่ีเคร่ืองหมายท่ีขอจดทะเบียนเป็นลายมือช่ือของบุคคลอ่ืนนอกจากผูข้อจดทะเบียน 
จะตอ้งมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมประกอบคาํขอจดทะเบียนดว้ย 

 
 
ตวัอย่างเช่น 
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ค าสามญั ไม่อาจรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าได้ 
 ค าสามญั อาจแบ่งพิจารณาได ้2 ลกัษณะคือ 

1. คาํสามญัทัว่ไป 
2. คาํสามญัในการคา้ขาย 

 
ค าสามญัทัว่ไป  เป็นคาํท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป ๆ ไม่เจาะจงวา่จะใชก้บัสินคา้ใด ๆ  เป็นคาํท่ีใชก้บับุคคลโดยทัว่ไป ซ่ึง
ไม่ควรใหสิ้ทธิบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีจะใชค้าํสามญันั้นแต่เพียงผูเ้ดียวในการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ ถือ
วา่เป็นคาํท่ีไม่มีสาระสาํคญัในการจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้  เช่น คาํวา่ ตรา ยีห่อ้ เคร่ืองหมายการคา้ ถา้
เป็นขอ้ความ จะถือวา่เป็นคาํสามญัทัว่ไปหากเป็นขอ้ความพรรณนาหรือคาํบรรยายถึงคุณลกัษณะหรือคุณสมบติั
ของสินคา้ หรือส่วนประกอบของสินคา้ ซ่ึงไม่ถือวา่เป็นสาระสาํคญัของเคร่ืองหมายการคา้ตามมาตรา 7 วรรคแรก
แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้นัน่เอง เช่น 
 คาํวา่  FIND FIGHT AND FOLLOW มีความหมายวา่ คน้หา ต่อสู ้และติดตาม เป็นคาํบรรยายทัว่ไป ไม่
บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 1444/2543) 
 คาํวา่  CHEM – TREND MONO – LUBE หมายถึงแนวโนม้ของสารเคมีท่ีเป็นสารหล่อล่ืนชนิดเด่ียวใช้
กบัสินคา้จาํพวกสารหล่อล่ืนตามท่ียืน่คาํขอ นบัวา่เป็นคาํบรรยาย ไม่บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (คาํวนิิจฉยั
คณะกรรมการ ฯ ท่ี 1763/2543) 
 คาํวา่ INTERNATIONAL (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 1742/2548 
 อกัษร TM เป็นคาํยอ่มาจากคาํวา่ TRADEMARK แปลวา่เคร่ืองหมายการคา้ (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ 
ท่ี 1745/2548) 
 
ค าสามญัในการค้าขาย  เป็นเคร่ืองหมายคาํท่ีนายทะเบียนไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้คร่ืองหมายคาํท่ีใชส้าํหรับสินคา้
ตามประกาศเป็นคาํสามญัในการคา้ขายโดยเฉพาะสินคา้นั้น ๆ ตามประกาศนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ี 
1/2546 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2546 ไดแ้ก่  
 1. ช่ือของดอกไมต้่าง ๆ ก็นาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองหมายเพ่ือขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้ยกเวน้
เป็นสินคา้ประเภทสบู่ เคร่ืองหอม หวันํ้ ามนัหอมระเหยเคร่ืองสาํอาง นํ้ ามนัใส่ผม ยาสีฟันแป้งหอม  
ตวัอยา่ง   

  เคร่ืองหมายการคา้ของผูอุ้ทธรณ์รายน้ี ภาคส่วนรูปดอกฝ้าย เม่ือ
นาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 25 รายการสินคา้ เส้ือยดืคอกลม เส้ือถกั เส้ือกีฬา 
เส้ือใส่ทาํงาน ฯ เป็นภาพท่ีแสดงถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง 
นบัวา่เป็นส่ิงท่ีใชก้นัสามญัในการคา้ขาย ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 
วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ   ส่วนคาํวา่ COTTON 
แปลวา่ ฝ้าย ตน้ฝ้าย ใบฝ้าย ผา้ฝ้าย เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้ตามท่ียืน่คาํขอจด

ทะเบียน ยอ่มทาํใหเ้ขา้ใจวา่เป็นสินคา้หรือเส้ือผา้ท่ีทาํมาจากใบฝ้ายหรือผา้ฝ้าย นบัวา่เป็นคาํบรรยายถึงสินคา้ ไม่มี
ลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั (คาํวนิิจฉยัท่ี 606/2548) 
 2.คาํวา่ PRINT ใหถื้อวา่ เป็นผา้ดอก ดงันั้น หากนาํเคร่ืองหมายคาํวา่ PRINT ไปใชก้บัสินคา้ผา้เป็นผืน ๆ 
ผา้ฝ้าย ผา้แพร ผา้เทียม  
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ส่ิงทีใ่ช้กนัสามญัในการค้าขาย 
ตามนัยมาตรา ๑๗ วรรค ๒ แห่งพระราชบญัญัตเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 

แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

จ าพวก รายการสินค้า ส่ิงทีใ่ช้กนัสามญัในการค้าขาย 
๓ สบู่ เคร่ืองหอม หวันํ้ ามนัหอมระเหย 

เคร่ืองสาํอาง นํ้ ามนัใส่ผม ยาสีฟัน 
แป้งหอม 

ผูห้ญิง ดอกไม ้ช่ือดอกไม ้ดาว มงกฎุฝร่ัง 
เด็ก 

๕ ยารักษาโรคมนุษย ์
 
 

งู พญานาค หนุมาน ฤาษี เด็ก นางพยาบาล 
ลูกโลกและการวางแบบตวัอกัษร 
หรือตวัเลขหรือตดักนัเป็นรูปกากบาท 

๗ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล เฟือง 
๒๔ ผา้เป็นผืน ๆ 

 
ผา้ฝ้าย ผา้แพร ผา้เทียม 

ผูห้ญิง ชา้ง นาฬิกา รถและเคร่ืองลากเขน็ท่ีไม่มี
เคร่ืองกลไก ตาแป๊ะ เสือ สิงโต สุนขั 
คาํวา่ Print ใหถื้อวา่เป็นผา้ดอก 

๒๙ นมและแป้งนม ววั เด็ก และนางพยาบาล 
๓๐ นํ้าปลาและกะปิ 

นํ้าปลา 
กุง้ 
ปลา 

๓๓ สุรา ค่าง 
๓๔ ยาสูบ 

 
ไก่ สตัวคู์่เกาะโล่ 
สตัวคู์่เกาะโล่ 

๑-๔๕ สินคา้ทุกอยา่งในแต่ละจาํพวก ภาพของสินคา้หรือบริการหรือส่ิงซ่ึงใช ้
เก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ และภาพท่ี 
แสดงถึงความหมาย ถึงลกัษณะหรือ 
คุณสมบติัของสินคา้หรือบริการ 

  
ตวัอย่างรูปทีไ่ม่ถือว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้า 

                                                                                             
   รูปผูห้ญิงรายน้ี เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 3 รายการสินคา้ สบู่  
แชมพ ูโลชัน่บาํรุงผิว นํ้ ามีใชน้วด นบัวา่เป็นส่ิงท่ีใชก้นัสามญัในการคา้ขาย ไม่มี
ลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ      
(คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 758/2548)                                    
 
 

 มีเคร่ืองหมายหลายราย เม่ือนายทะเบียนสัง่ใหแ้สดงปฏิเสธ แทนท่ีจะยืน่คาํร้องต่อนายทะเบียนตามท่ีสัง่ 
กลบัเพิกเฉยไม่กระทาํตามท่ีสัง่ และไม่ใชสิ้ทธิอุทธรณ์คาํสัง่ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้
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โตแ้ยง้คาํสัง่ของนายทะเบียน ในกรณีท่ีท่านไม่เห็นชอบดว้ยกบัคาํสัง่นายทะเบียน  ทาํใหเ้คร่ืองหมายการคา้นั้น
ถูกเพิกถอนออกจากสารบบไปอยา่งน่าเสียดาย 
 
 ตวัอย่างสละแสดงปฏิเสธสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
 เคร่ืองหมายการคา้น้ีใชส้าํหรับสินคา้ สุรา  ส่ิงท่ีเป็นสามญัในการคา้
ไดแ้ก่ 
คาํวา่ สุราขาว ท่ีมีอยู ่2 คาํ และคาํวา่ 40 ดกีรี ท่ีเป็นคาํสามญั นายทะเบียนจะให้
แสดงปฏิเสธในคาํดงักล่าว   ส่วนคาํวา่ สาวลืมผวั และรูปคา้งคาว (ไม่ใช่รูปค่าง) 
ถือวา่เป็นสาระสาํคญัของเคร่ืองหมายการคา้ 
 การท่ีนายทะเบียนสัง่ใหแ้สดงปฏิเสธสิทธิคาํวา่ สุราขาว 40 ดีกรี นั้น 
ท่านไม่ตอ้งเปล่ียนรูปเคร่ืองหมายท่ีขอจดทะเบียนใหม่  ท่านยงัคงมีสิทธิใชเ้คร่ืองหมายตามท่ีขอจดทะเบียนไวน้ั้น
ทั้งหมดได ้ท่านเพียงแต่ไม่มีสิทธิท่ีจะใชค้าํวา่ สุราขาว 40 ดีกรี แต่เพียงคนเดียว 
 การคิดเคร่ืองหมายเพ่ือไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น จะตอ้งคาํนึงกรณีลกัษณะบ่งเฉพาะของ
เคร่ืองหมายการคา้เป็นหลกัเกณฑแ์รก ซ่ึงผูเ้ขียนเรียกวา่ เร่ืองทีค่วรคดิ เพราะคนส่วนใหญ่มีค่านิยมในการคิดวา่ 
ถา้จะคา้ขายอยา่งไร ควรจะเอาคาํหรือเคร่ืองหมายท่ีเป็นสินคา้หรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้มาเป็นเคร่ืองหมาย เพ่ือ
สะดวกในการจดจาํ  ซ่ึงนบัวา่เป็นความคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง ถา้จาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเคร่ืองหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้มา
ประกอบเป็นเคร่ืองหมายการคา้ ท่านจะตอ้งคิดเคร่ืองหมายท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้มา
ประกอบรวมเป็นสาระสาํคญัของเคร่ืองหมายท่ีขอจดทะเบียนดว้ย  

 
ลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายทีเ่ป็นกลุ่มของสี 

 
 เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นกลุ่มของสีในประเทศไทย ยงัมีการจดทะเบียนไม่มากเหมือนกบัเคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีเป็นเคร่ืองหมายคาํหรือเคร่ืองหมายรูป  บางท่านยงัมีความเขา้ใจท่ีผดินึกวา่กลุ่มของสีก็คือเคร่ืองหมายท่ี
เป็นรูปสี ในระยะแรก ๆ ท่ีใชพ้ระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 มีการยืน่เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นรูปสี
เขา้มา โดยขอความคุม้ครองในลกัษณะเป็นเคร่ืองหมายกลุ่มของสีอยูห่ลายราย 
 
 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดว้างระเบียบในเร่ืองกลุ่มของสีไว ้เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัวา่ กลุ่มของสี 
หมายถึง สีทีม่กีารรวมกลุ่มหรือชุมนุมกนัตั้งแต่ 2 สีขึน้ไป โดยไม่จ ากดัว่าจะเป็นสีอ่อนหรือสีแก่  กลุ่มของสีท่ีจะ
นาํมาจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น ไม่ไดห้มายถึงสีของเคร่ืองหมายท่ีเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ์
ตรา ช่ือ คาํ ขอ้ความ ตวัหนงัสือ ตวัเลข ลายมือช่ือ รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุหรือส่ิงเหล่าน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่งรวมกนั 
 
 ในการยืน่คาํขอจดทะเบียนนั้น รูปเคร่ืองหมายท่ีนาํมาขอจดทะเบียนจะแสดงเป็นภาพถ่ายหรือรูปเขียนก็
ได ้ปิดไวใ้นคาํขอจดทะเบียน และผูข้อจดทะเบียนจะตอ้งพรรณนาในคาํขอจดทะเบียนอยา่งชดัเจนวา่กลุ่มของสี
ดงักล่าวประกอบดว้ยสีอะไร และแต่ละสีจดัเรียงอยูใ่นลกัษณะใด 
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ตวัอย่างลกัษณะการบรรยายเคร่ืองหมายกลุ่มของสี 
 

 เคร่ืองหมายบริการกลุ่มของสีตามคาํขอน้ี ประกอบดว้ยสีขาว สม้ เขียว 
และแดง โดยสีแต่ละสีจะปรากฏอยูใ่นรูปของแถบสีส่ีเหล่ียมตามแนวนอน แถบสี
แต่ละสีจะวางเรียงกนัลงมาโดยเร่ิมจากแถบสีขาว สีสม้ สีขาว สีเขียว สีขาว สีแดง 
และสีขาว เคร่ืองหมายดงักล่าวจะมีลกัษณะพิเศษคือ แถบสีสม้ สีเขียว และสีแดง
จะถูกกั้นดว้ยแถบสีขาว โดยแถบสีขาวทั้งหมดจะมีขนาดเท่ากนัและเป็นแถบสีท่ี
มีขนาดเลก็ท่ีสุด รองลงมาคือ แถบสีสม้และสีแดง ซ่ึงจะมีขนาดเท่ากนั คือใหญ่

กวา่แถบสีขาวประมาณ 3 เท่า และแถบสีเขียวซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือใหญ่กวา่แถบสีขาวประมาณ 5 เท่า 
 
 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นกลุ่มของสีนั้น เช่นเดียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นเคร่ืองหมาย
คาํหรือเคร่ืองหมายรูป คือจะตอ้งไม่เป็นเคร่ืองหมายกลุ่มของสีท่ีเป็นรูปสินคา้ท่ีขอจดทะเบียน 
 

 
 เคร่ืองหมายรายน้ี ผูอุ้ทธรณ์ยืน่ขอจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นกลุ่ม
ของสี ประกอบดว้ยสีแดงกบัสีขาวเป็นลวดลายทางยาวสลบักนั อยูใ่นรูปทรง
กลมสองวง กบัรูปทรงเป็นแท่งแนวตั้งอีกแท่ง ถือไดว้า่เป็นรูปถ่ายของสินคา้ 
เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 30 รายการสินคา้ ขนมหวาน ช๊อกโกแลต ขนม
ท่ีมีส่วนผสมของช็อกโกแลต พาสตรี นบัวา่เป็นรูปท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะของ
สินคา้ ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายการคา้ ฯ (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 42/2548) 

 
  พระราชบญัญัตเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.2534 (มาตรา 7 (3)) ท่ีบญัญติัวา่ เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีหรือ
ประกอบดว้ยลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัเป็นสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ   ขอ้ (3)  ทีว่่า 
กลุ่มของสีทีแ่สดงโดยลกัษณะพเิศษ  หมายความวา่ กลุ่มของสีจะตอ้งมีการจดัเรียงสีตั้งแต่ 2 สีข้ึนไปใหมี้ลกัษณะ
เป็นการรวมกลุ่มหรือชุมนุมกนั โดยสีดงักล่าวจะตอ้งแสดงความแตกต่างของสีไดอ้ยา่งชดัเจน โดยอาจเรียงชิด
ติดกนัหรือไม่ก็ได ้หรือจะจดัเรียงสีใหมี้รูปลกัษณะอยา่งใดก็ไดท่ี้จะสามารถแสดงใหป้ระชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้
หรือบริการนั้นทราบ และเขา้ใจไดว้า่สินคา้หรือบริการท่ีใชเ้คร่ืองหมายท่ีเป็นกลุ่มของสีนั้นแตกต่างจากสินคา้
หรือบริการของบุคคลอ่ืน เช่น แถบสีตั้งแต่สองสีเรียงสลบักนัไปมาทั้งเคร่ืองหมาย เป็นตน้ 

ตวัอย่าง 

คาํขอเลขท่ี 450727                                              คาํขอเลขท่ี 619169                        คาํขอเลขท่ี 421342 
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ตวัอย่างทีไ่ม่ใช่กลุ่มของสี 
 ผูข้อจดทะเบียนยืน่ขอในจาํพวกท่ี 24 รายการสินคา้ ผ้าเป็นพบั ผ้า
เป็นช้ิน ฯ นายทะเบียนเห็นวา่ ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะสีดาํ สี
สม้ และสีทอง เป็นสีท่ีบรรยายถึงตวัสินคา้โดยตรงไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคแรก ประกอบเป็นส่ิงสามญัทางการคา้ขาย จึงปฏิเสธไม่รับจด
ทะเบียน ผูข้อจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ 
 คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมายการคา้ของผูอุ้ทธรณ์รูปแถบสีดาํ สีสม้ และสีทองราย
น้ี ผูอุ้ทธรณ์มิไดข้อจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มของสี ซ่ึงแถบดงักล่าววางเรียงกนัธรรมดา ไม่ไดแ้สดงใน
ลกัษณะพิเศษท่ีทาํใหป้ระชาชนผูใ้ชสิ้นคา้ทราบและเขา้ใจวา่สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้แตกต่างไปจากสินคา้
ของบุคคลอ่ืน แมผู้อุ้ทธรณ์จะมีเจตนาใหเ้ป็นกลุ่มของสี ก็ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรกแห่ง
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 563/2547) 

   
                            กลุ่มของสีนั้น มิใช่ภาพสี ภาพสีนั้นเป็นลกัษณะของภาพท่ีมีสีสนัในตวัของภาพ มาตรา 45 แห่ง
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2543 บญัญติัวา่ “เคร่ืองหมายการคา้อนัไดจ้ดทะเบียนไวโ้ดยมิไดจ้าํกดัสีนั้น ใหถื้อวา่ไดจ้ดทะเบียนไวทุ้กสี ” ซ่ึง
หมายความวา่ เคร่ืองหมายการคา้ท่ีนาํไปจดทะเบียนไวต้่อนายทะเบียนนั้น ถา้นายทะเบียนมิไดส้ัง่ใหผู้ข้อจด
ทะเบียนจาํกดัการใชสี้ในเคร่ืองหมายการคา้ไว ้กรณีน้ีผูข้อจดทะเบียนจะใชสี้กบัเคร่ืองหมายการคา้ไวอ้ยา่งไรก็ได ้
เช่นยืน่ขอจดทะเบียนไวเ้ป็นรูปขาวดาํ แต่เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนไวแ้ลว้ เวลานาํไปใชเ้ป็นท่ีหมายกบั
สินคา้ จะใชเ้ป็นสีอะไรก็ไดต้ามแต่ผูข้อจดทะเบียนจะประสงค์ 
ตวัอยา่งเคร่ืองหมายท่ีเป็นภาพสี 

 
 
 
      

 
 
 
 
 

เคร่ืองหมายการค้าทีเ่ป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุ 
 
                     การคิดนาํรูปร่างรูปทรงของวตัถุไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น ในประเทศไทยยงัไม่
เป็นท่ีนิยมขอจดทะเบียน แมใ้นตา่งประเทศก็มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายท่ีเป็นรูปร่างทรงไดน้อ้ยมาก เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทราบวา่ ในการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้รูปร่างรูปทรงของวตัถุ นายทะเบียนจะให้
ผูข้อจดทะเบียนส่งหลกัฐานนาํสืบการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นรูปร่างรูปทรงของวตัถุ 
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    ลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายทีเ่ป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุ 
รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุหรืออาจเรียกไดว้า่เคร่ืองหมายสามมิตินั้น หมายถึง 
เคร่ืองหมายท่ีมีลกัษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีแสดงถึงดา้นกวา้ง ดา้นยาว 
ดา้นลึก และแสดงชดัเจนใหเ้ห็นความแตกต่างจากเคร่ืองหมายในลกัษณะอยา่งอ่ืน
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 4 เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ์ 
 วตัถุ หมายถึง ส่ิงท่ีใชเ้ป็นรูปร่างหรือรูปทรงซ่ึงอาจจะเป็นรูปร่างหรือ
รูปทรงของภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ์ตรา ช่ือ คาํ ขอ้ความ ตวัหนงัสือ ตวัเลข 
ลายมือช่ือ กลุ่มของสี หรือส่ิงเหล่าน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัก็ได ้
                               

   การยืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นเคร่ืองหมายรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุ จะตอ้ง   ยืน่ขอ
จดทะเบียนโดยแสดงรูปเคร่ืองหมายท่ีรูปร่างรูปทรงทั้งสามดา้น คือดา้นกวา้ง ดา้นยาว และดา้น
สูงหรือดา้นลึก  
ตวัอยา่ง                                 
 คณะกรรมการ ฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ แมผู้อุ้ทธรณ์จะยืน่ขอจดทะเบียนในลกัษณะ
ท่ีเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุโดยมีคาํพรรณนาวา่เป็นรูปขวดท่ีมีลกัษณะฐานขวดเป็น
ส่ีเหล่ียมจตัุรัสท่ีมีของและมุมมน คอขวดยาวสง่างามเป็นพิเศษ พร้อมดว้ยฝ่าจุกขวดท่ีมีสีแดง
หรือสีเหลืองตดักบัสีขวดสีนํ้ าตาลอยา่งเด่นชดัก็ตาม  แต่รูปเคร่ืองหมายการคา้ท่ียืน่ขอจด
ทะเบียนเป็นรูปขวดเพยีงด้านเดยีว มใิช่รูปสามมติทิีแ่สดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลกึ จงึไม่
เป็นรูปร่างรูปทรงของวตัถุตามความหมายของรูปร่างรูปทรงวตัถุในระเบียบกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ฯ (คาํ
วนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 765/2548 – คาํขอ 521985)      

 เคร่ืองหมายรายน้ี คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ รูปขวดรายน้ีแม้
ผูอุ้ทธรณ์ยืน่ขอจดทะเบียนในลกัษณะรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุก็ตาม แต่เม่ือ
พิจารณารูปท่ียืน่ขอจดทะเบียนแลว้ รูปดงักล่าวเป็นเพียงรูปถ่ายของสินคา้ท่ียืน่ขอ
จดทะเบียนท่ีแสดงถึงดา้นกวา้ง และดา้นยาวเท่านั้น รูปดงักล่าวจึงไม่มีลกัษณะ
เป็นรูปร่างรูปทรงของวตัถุตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ 
ประกอบกบัระเบียบกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุ (คาํวนิิจฉยั

คณะกรรมการ ฯ ท่ี 1108/2548) 
 
ลกัษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายทีเ่ป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุทีน่ ามาจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการค้า  คอื 

1. เป็นเคร่ืองหมายท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 กล่าวคือ 
1.1 รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นช่ือตวั ช่ือสกลุของบุคคลธรรมดาท่ีไม่เป็นช่ือสกลุ

ตามความหมายอนัเขา้ใจกนัโดยธรรมดา ช่ือเตม็ของนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
หรือช่ือทางการคา้ท่ีแสดงโดยลกัษณะพิเศษ และไม่เลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้
โดยตรง 
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1.2 รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นคาํหรือขอ้ความอนัไม่ไดเ้ลง็ถึงลกัษณะหรือ
คุณสมบติัของสินคา้โดยตรง และไม่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์
ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2535) 

1.3 รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มของสีท่ีแสดงโดยลกัษณะพิเศษ 
1.4 รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นตวัหนงัสือ ตวัเลข หรือคาํท่ีประดิษฐข้ึ์น 
1.5 รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นลายมือช่ือของผูข้อจดทะเบียนหรือของเจา้ของเดิม

ของกิจการของผูข้อจดทะเบียน หรือลายมือช่ือของบุคคลอ่ืนโดยรับอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว้ 
1.6 รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นภาพของผูข้อจดทะเบียนหรือของบุคคลอ่ืนโดย

ไดรั้บอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว้ หรือในกรณีท่ีบุคคลนั้นตายแลว้โดยไดรั้บอนุญาตจาก
บุพการี ผูสื้บสนัดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถา้มี 

1.7 รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นภาพท่ีประดิษฐข้ึ์น เช่นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุ
ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปคนกาํลงัวิง่ถือคบเพลิง เป็นตน้ 

 
2. รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีจะจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้จะตอ้งไม่เป็นรูปร่าง 

หรือรูปทรงของสินคา้หรือบริการหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ หรือแสดงความหมายถึงคุณสมบติัของ
สินคา้หรือบริการโดยตรง เช่นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นรูปขนมปังใชก้บัสินคา้ขนมปัง รูปร่าง
หรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นรูปขวดสุราใชก้บัสินคา้สุรา หรือรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็น
รูปคนกาํลงัเตน้รําใชก้บัการบริการดิสโกเ้ธค เป็นตน้ 
 

3. รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นตวัสินคา้หรือบริการ หรือเก่ียวขอ้งกบัสิน 
คา้หรือบริการ หรือแสดงความหมายถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการ  แต่ไดมี้การดดัแปลงหรือ
ตกแต่งจนไม่ทาํใหป้ระชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้หรือบริการนั้นทราบและเขา้ใจไดว้า่ รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุ
ดงักล่าวเป็นตวัสินคา้หรือบริการ หรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ หรือแสดงความหมายถึงลกัษณะหรือ
คุณสมบติัของสินคา้หรือบริการโดยตรงแลว้ ถือวา่รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุนั้นมีลกัษณะบ่งเฉพาะแลว้ เช่น 
รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นรูปเป็ด ใชก้บัสินคา้นํ้ าหอม ซ่ึงรูปเป็ดดงักล่าวไดมี้การดดัแปลงจนไม่
ทาํใหป้ระชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้นั้นทราบและเขา้ใจวา่ รูปเป็ดคือรูปขวดนํ้ าหอม ยอ่มถือวา่รูปเป็ดไม่ใช่รูปขวด
นํ้ าหอมท่ีใชก้บัสินคา้นํ้ าหอม 
 

4. ไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุซ่ึงแมจ้ะมีการดดัแปลงหรือตกแต่งแลว้ แต่ 
ยงัมองเห็นเป็นตวัสินคา้หรือบริการ หรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ หรือแสดงความหมายถึงลกัษณะหรือ
คุณสมบติัของสินคา้หรือบริการโดยตรง เช่น รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นรูปขวดนํ้ าหอม แมจ้ะ
ดดัแปลงรูปขวดนํ้ าหอมใหเ้ป็นรูปเป็ด แต่ส่วนหวัยงัคงเป็นหวัฉีดสเปรยน์ํ้ าหอมอยู ่เป็นตน้ 
 

5. รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีจะจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้จะตอ้งไม่เป็นรูปร่าง 
หรือรูปทรงของสินคา้หรือบริการหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ หรือแสดงความหมายถึงคุณสมบติัของ
สินคา้หรือบริการโดยตรง เช่นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นรูปขนมปังใชก้บัสินคา้ขนมปัง รูปร่าง
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หรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นรูปขวดสุราใชก้บัสินคา้สุรา หรือรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็น
รูปคนกาํลงัเตน้รําใชก้บัการบริการดิสโกเ้ธค เป็นตน้ 
 

6.     รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นตวัสินคา้หรือบริการ หรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ 
หรือแสดงความหมายถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการ  แต่ไดมี้การดดัแปลงหรือตกแต่งจนไม่ทาํ
ใหป้ระชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้หรือบริการนั้นทราบและเขา้ใจไดว้า่ รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุดงักล่าวเป็นตวั
สินคา้หรือบริการ หรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ หรือแสดงความหมายถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้
หรือบริการโดยตรงแลว้ ถือวา่รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุนั้นมีลกัษณะบ่งเฉพาะแลว้ เช่น รูปร่างหรือรูปทรงของ
วตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นรูปเป็ด ใชก้บัสินคา้นํ้ าหอม ซ่ึงรูปเป็ดดงักล่าวไดมี้การดดัแปลงจนไม่ทาํใหป้ระชาชนหรือ
ผูใ้ชสิ้นคา้นั้นทราบและเขา้ใจวา่ รูปเป็ดคือรูปขวดนํ้ าหอม ยอ่มถือวา่รูปเป็ดไม่ใช่รูปขวดนํ้ าหอมท่ีใชก้บัสินคา้
นํ้ าหอม  
 

7.     ไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุซ่ึงแมจ้ะมีการ
ดดัแปลงหรือตกแตง่แลว้ก็ตาม แต่ยงัมองเห็นเป็นตวัสินคา้หรือบริการ 
หรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ หรือแสดงความหมายถึงลกัษณะ
หรือคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการโดยตรง เช่น รูปร่างหรือรูปทรง
ของวตัถุท่ีมีลกัษณะเป็นรูปขวดนํ้าหอม แมจ้ะดดัแปลงรูปขวดนํ้ าหอม
ใหเ้ป็นรูปเป็ด แต่ส่วนหวัยงัคงเป็นหวัฉีดสเปรยน์ํ้ าหอมอยู ่เป็นตน้ 
 
ตวัอย่าง 
 รูปขวดรายน้ี เป็นรูปทรงขวดในมิติต่าง ๆ ซ่ึงรูปขวดดงักล่าว เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 3 รายการ
สินคา้ ผงซกัฟอก นํ้ ายาและสารซกัรีด นํ้ ายาและสารปรับสภาพเส้ือผา้ ฯ นบัวา่เป็นภาพภาชนะบรรจุสินคา้ ซ่ึงถือ
วา่เป็นภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีทาํใหป้ระชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้นั้นทราบและเขา้ใจได้
วา่ สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นแตกต่างไปจากสินคา้อ่ืน ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรกแห่ง
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ  
(คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 100/2548) 
                                          

                       คณะกรรมการ ฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมายการคา้ของผู ้
อุทธรณ์รายน้ี ผูอุ้ทธรณ์ยืน่ขอจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นรูปร่างหรือรูปทรง
ของวตัถุ ซ่ึงเป็นรูปทรงของขวดท่ีแสดงถึงมิติดา้นต่าง ๆ เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้
จาํพวกท่ี 3 รายการสินคา้ ผงซกัฟอก นํ้ ายาและสารซกัรีด นํ้ ายาและสารปรับ
สภาพเส้ือผา้ นํ้ ายาลา้งจาน ฯ นบัวา่เป็นรูปภาชนะท่ีใชบ้รรจุสินคา้ท่ียืน่ขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ นบัวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก 

แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ.2543(คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 751/2548 – คาํขอ 529812) 
ตวัอยา่ง 
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 เคร่ืองหมายน้ีนายทะเบียนปฏิเสธเพราะเห็นวา่ ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ
เพราะรูปขวด เป็นรูปภาชนะบรรจุสินคา้ไม่ใช่เคร่ืองหมายการคา้ แมจ้ะนาํมาใช้
เป็นเคร่ืองหมายการคา้ก็เป็นส่ิงสามญัทัว่ไป ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ ส่วนตวัอกัษร
ท่ีคอขวดไม่เด่นชดัท่ีจะเป็นสาระสาํคญัท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่จะมาใชเ้ป็น
เคร่ืองหมาย ผูข้อจดทะเบียนอุทธรณ์ คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ 
เคร่ืองหมายของผูอุ้ทธรณ์รูปขวดรายน้ี เป็นรูปทรงของขวดในดา้นต่าง ๆ มีการ
จดัวางฉลากสีเหลืองทรงส่ีเหล่ียม ดา้นบนฉลากเป็นทรงโคง้คร่ึงวงกลม ขอบฉลากเดินเสน้สีขาวโดยรอบวางอยู่
บนรูปทรงขวดสีเขียวเขม้ และปลายดา้นบนสุดเป็นสีแดงเขม้ และดา้นหลงัรูปของขวดไดว้างฉลากสีเหลืองขอบสี
ขาวรูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ไวต้รงกลาง เม่ือนาํมาใชก้บัสินคา้จาํพวกท่ี 33 รายการสินคา้ วสิก้ี ไวน์ สุรากลัน่อยา่ง
แรง ฯ นบัวา่เป็นภาพภาชนะบรรจุสินคา้ ซ่ึงถือวา่เป็นภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และไม่มีลกัษณะท่ีทาํใหป้ระชาชน
หรือผูใ้ชสิ้นคา้ทราบและเขา้ใจไดว้า่สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นแตกต่างไปจากสินคา้อ่ืน นบัวา่ไม่มีลกัษณะ
บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรกแห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ ส่วนอกัษรท่ีคอขวดมีขนาดเลก็มาก จึง
มิใช่สาระสาํคญัของเคร่ืองหมายการคา้ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั (คาํ
วนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 44/2548) 
 ในการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นกลุ่มของสีหรือรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุนั้น  จะมี
เคร่ืองหมายอ่ืน ๆ รวมอยูใ่นเคร่ืองหมายท่ีเป็นกลุ่มของสีหรือรูปร่างรูปทรงของวตัถุไดห้รือไม่ ซ่ึงในเร่ืองน้ีมีสอง
แนวความคิด คือ 

1. ความแรกเห็นวา่ การขอจดทะเบียนกลุ่มของสีหรือรูปร่างรูปทรงของวตัถุนั้น จะมีเคร่ืองหมายอ่ืน 
ๆ รวมอยูไ่ม่ไดเ้ลย จะตอ้งเป็นเคร่ืองหมายท่ีเป็นกลุ่มของสี หรือเป็นเคร่ืองหมายท่ีเป็นรูปร่างหรือ
รูปทรงของวตัถุแตเ่พียงอยา่งเดียวเท่านั้น  

2. ความเห็นท่ีสองเห็นวา่ การขอจดทะเบียนกลุ่มของสีหรือรูปร่างรูปทรงของวตัถุนั้น จะมี
เคร่ืองหมายอ่ืน ๆ รวมอยูด่ว้ยก็ได ้ซ่ึงจะเป็นไปตามนยัมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมาย
การคา้ ฯ ท่ีวา่  เคร่ืองหมาย หมายความวา่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ์ตรา ช่ือ คาํ ขอ้ความ 
ตวัหนงัสือ ตวัเลข ลายมือช่ือ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุ หรือส่ิงเหล่านีอ้ย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกนั 

ผูเ้ขียนสงัเกตวา่ แนวการสัง่การของนายทะเบียนบางท่านใชแ้นวความเห็นท่ีหน่ึง แตบ่างท่านก็ใชค้วามเห็นท่ี
สอง ยงัเป็นความเห็นท่ียงัไม่เป็นแนวเดียวกนั แต่อยา่งไรก็ตามจากคาํวนิิจฉยัคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ 
มีแนวความเห็นไปในทางความเห็นท่ีสอง 

 ตวัอย่างเช่น 

 เร่ืองน้ี ผูข้อจดทะเบียนในลกัษณะเป็นกลุ่มของสี โดยมีการบรรยายกลุ่มของสีมาใน
การขอจดทะเบียน นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนทั้งเคร่ืองหมายโดยยดึหลกัว่า การจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายกลุ่มของสีจะต้องไม่มภีาคส่วนทีเ่ป็นตวัอกัษรหรือรูปอืน่มาประกอบ 
 คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้พิจารณาแลว้เห็นวา่ เคร่ืองหมายการคา้ของผู ้
อุทธรณ์คาํวา่ DARLIE และรูปกลุ่มของสีรายน้ี ประกอบดว้ยเคร่ืองหมายสองภาคส่วน ซ่ึงภาค
ส่วนของกลุ่มของสีประกอบดว้ยสีเขียว สีเหลือง สีขาว ผูอุ้ทธรณ์ไดย้ืน่ขอจดทะเบียนใน
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ลกัษณะของกลุ่มของสี แมจ้ะมีการแยกกลุ่มของสีออกเป็นสองช่อง ช่องซา้ยดา้นบนสุดเป็นสีเขียวเขม้ท่ีค่อย ๆ 
จางลงจนเป็นสีขาว ซ่ึงอยูช่่วงกลางและค่อยเขม้ข้ึนจนเป็นสีเหลืองอยูด่า้นล่าง ส่วนช่องขวาเป็นสีเขียมเขม้จน
มาถึงช่วงล่างท่ีค่อย ๆ จางลงเป็นสีเหลืองและกลบัเพ่ิมความเขม้เป็นสีเขียวอ่อนตรงดา้นล่างสุด แต่กลุ่มของสี
ดงักล่าวกย็งัมไิด้แสดงโดยลกัษณะพเิศษ นบัวา่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่ง
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ 
 
 แต่เน่ืองจากภาคส่วนค าว่า DARLIE ซ่ึงเป็นสาระสาํคญัของเคร่ืองหมายท่ีผูอุ้ทธรณ์ใชก้บัสินคา้ยาสีฟัน
มาเป็นเวลานานนั้น เม่ือนาํไปประกอบอยูบ่นกลุ่มของสีท่ียืน่ขอจดทะเบียน ทาํใหป้ระชาชนหรือผูซ้ื้อสินคา้นั้น
ทราบและเขา้ใจไดว้า่สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้น แตกต่างไปจากสินคา้อ่ืน นบัวา่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคแรกแห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ จึงกลบัคาํสัง่ปฏิเสธของนายทะเบียนและใหน้าย
ทะเบียนพิจารณาดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 835/2548) 
               

ตวัอย่าง                                           

 เคร่ืองหมายรายน้ี ผูข้อจดทะเบียนขอจดทะเบียนในลกัษณะกลุ่มของสีโดยบรรยายวา่เป็นเคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีมีกลุ่มน้ีนํ้ าเงิน โดยมีสีฟ้าอ่อนปรากฏท่ีตวัอกัษรตวัแรก และสีฟ้าเขม้ปรากฏท่ีตวัอกัษรตวัท่ีสองและมีสี
นํ้ าเงินปรากฏท่ีตวัอกัษรตวัท่ีสาม โดยคณะกรรมการ ฯ วนิิจฉยัวา่ ไม่เหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายการคา้ของ
บุคคลอ่ืนโดยเห็นวา่ลกัษณะการประดิษฐต์วัอกัษรและการจดัวางตาํแหน่งของตวัอกัษรยงัมีความแตกต่างกนั โดย

เคร่ืองหมายการคา้ของผูอุ้ทธรณ์เป็นอกัษร OCT พ้ืนโปร่ง ซ่ึงตวัอกัษรแต่ละตวัอยูภ่ายในรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัสท่ีมีพ้ืน
สีฟ้าไล่เรียงลาํดบัจากสีฟ้าอ่อนจนถึงสีฟ้าเขม้และยงัมีคาํวา่ OPEN COMPUTING TECHNOLOGIES ท่ีมีพ้ืนสีฟ้า
จดัวางอยูภ่ายใตรู้ปส่ีเหล่ียมดงักล่าวประกอบอยูด่ว้ย  ส่วนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียนแลว้เป็นอกัษร OTC 
พ้ืนทึบวางอยูใ่นรูปวงรีแตเ่พียงอยา่งเดียว รูปลกัษณะโดยรวมของเคร่ืองหมายการคา้ของทั้งสองฝ่ายจึงมีความ
แตกต่างกนัชดัเจน แมเ้คร่ืองหมายทั้งสองฝ่ายจะมีเสียงเรียกขานใกลเ้คียงกนัและใชก้บัสินคา้จาํพวกเดียวกนัก็ตาม 
แต่รูปลกัษณะของเคร่ืองหมายแตกต่างกนั วนิิจฉยัใหรั้บจดทะเบียนโดยมีเง่ือนไข (คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 
332/2548) 

    จากแนวคาํวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ทั้งสองคาํวนิิจฉยัน้ี ทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่ เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็น
กลุ่มของสี หรือเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุนั้น ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเคร่ืองหมายท่ีเป็นกลุ่มของสีหรือรูปร่างหรือ
รูปทรงของวตัถุแตเ่พียงอยา่งเดียว อาจมีเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ รวมปนอยูใ่นเคร่ืองหมายท่ีเป็นกลุ่มของสีหรือรูปร่าง
รูปทรงของวตัถุนั้นได ้  

 ในการคิดเคร่ืองหมายคาํไปจดทะเบียน ไม่วา่จะมีรูปเคร่ืองหมายรวมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม ถา้
เคร่ืองหมายคาํนั้นเป็นภาษาอ่ืน ๆ นอกจากภาษาไทยแลว้ ในการยืน่คาํขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ต่อนาย
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ทะเบียน ท่านจะตอ้งอ่านและแปลเคร่ืองหมายคาํนั้นดว้ยวา่ อ่านวา่อยา่งไร แปลวา่อยา่งไร ถา้เป็นคาํท่ีประดิษฐ ์ก็
ใหอ่้านไปตามนั้น และระบุวา่ คาํแปลไม่ได ้ลงในคาํขอจดทะเบียนดว้ย  เพราะความหมายของคาํนั้นจะใชใ้นการ
พิจารณาลกัษณะบ่งเฉพาะตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้น้ี การอ่านการแปลเคร่ืองหมายคาํควรจะตอ้งยดึหลกัตาม
พจนานุกรมของภาษานั้น ๆ  และหากไม่มีพจนานุกรม  ใหส่้งหนงัสือรับรองจากผูท่ี้เช่ียวชาญทางภาษานั้นมา
ประกอบการพิจารณา  เช่น 

ตวัอย่าง เคร่ืองหมายน้ีใชก้บัสินคา้ ไสก้รอก ลูกช้ินไก่ ฯ จะตอ้งระบุการอ่านแปลเคร่ืองหมายคาํ ดงัน้ี 

     อกัษรโรมนั อ่านวา่ ซาแดบ  แปลไม่ได ้

      อกัษรมาลาย ูอ่านวา่ ซาดะอุ  แปลวา่ อร่อย (มีคาํรับรองจากท่านจุฬาราชมนตรี) 

        เคร่ืองหมายน้ี นายทะเบียนสัง่ใหส้ละสิทธิอกัษรมาลายคูาํวา่ ซาดะอุ และ
ภาษาไทยคาํวา่ อร่อย    

 คร้ังต่อไปจะกล่าวถึงเร่ืองท่ีหา้มคิดต่อไปในการคิดเคร่ืองหมายท่ีจะนาํไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมาย
การคา้   

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
นายพิบูล ตนัศุภผล  นบ., นบท. 
นายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 

29  สิงหาคม 2551 


