บทความเครื่องหมายการค้ า

คิดเครื่องหมายอย่ างไร....จึงจะจดทะเบียนเป็ นเครื่องหมายการค้าได้
ตอนที่ 2
ลักษณะบ่ งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ า (เรื่องทีค่ วรคิด)
เครื่ องหมายที่จะนํามาจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าได้ จะต้องมีลกั ษณะบ่งเฉพาะ จึงจะจดทะเบียน
เป็ นเครื่ องหมายการค้าได้ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องหมายคํา หรื อเครื่ องหมายรู ป อย่างไรจึงจะถือว่าเป็ นลักษณะบ่ง
เฉพาะขึ้นอยูก่ บั ว่าเป็ นเครื่ องหมายอะไร ใช้สาํ หรับสิ นค้าอะไร บางเครื่ องหมายอาจไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะสําหรับ
สิ นค้าจําพวกหนึ่ง แต่จะมีลกั ษณะบ่งเฉพาะสําหรับสิ นค้าอีกจําพวกหนึ่งก็ได้ หาใช่วา่ เครื่ องหมายที่ไม่มีลกั ษณะ
บ่งเฉพาะสําหรับสิ นค้าอย่างหนึ่งแล้วจะต้องไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะสําหรับอย่างอื่นด้วย ฉะนั้น หลาย ๆ ท่านที่เคย
ยืน่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าเข้ามามักจะไม่ค่อยพอใจเมื่อนายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียน และ
มักจะสอบถามมาว่า ทําไมเขาจดทะเบียนไมได้ แต่ทาํ ไมคนอื่นเขาจดทะเบียนได้ท้ งั ๆ ที่เป็ นเครื่ องหมายอย่าง
เดียวกัน1
ตามพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมาย
การค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 7 บัญญัติวา่ “เครื่ องหมายการค้าที่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่ องหมาย
การค้าอันมีลกั ษณะที่ทาํ ให้ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้วา่ สิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้านั้น
แตกต่างไปจากสิ นค้าอื่น
เครื่ องหมายการค้าที่มีหรื อประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็ นสาระสําคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือ
ว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะ
(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็ นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็ม
ของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรื อชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะ
หรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง
(2) คําหรื อข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้านั้นโดยตรง และไม่เป็ นชื่อทาง
ภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
(3) กลุ่มของสี ที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรื อตัวหนังสื อ ตัวเลข หรื อคําที่ประดิษฐ์ข้ ึน
(4) ลายมือชื่อของผูข้ อจดทะเบียนหรื อของเจ้าของเดิมของกิจการของผูข้ อจดทะเบียน หรื อลายมือชื่อ
ของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตของบุคคลนั้นแล้ว
(5) ภาพของผูข้ อจดทะเบียนหรื อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรื อในกรณีที่บุคคล
นั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผูส้ ื บสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้นแล้ว ถ้ามี
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ตามพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 7
บัญญัติไว้วา่
“ เครื่ องหมายที่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่ องหมายการค้าอันมีลกั ษณะที่ทาํ ให้ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้วา่
สิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสิ นค้าอื่น”
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(6) ภาพที่ประดิษฐ์ข้ ึน
ชื่อ คํา หรื อข้อความที่ไม่มีลกั ษณะตาม (1) หรื อ (2) หากได้มีการจําหน่ายเผยแพร่ หรื อโฆษณาสิ นค้าที่
ใช้เครื่ องหมายการค้านั้นจนแพร่ หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด และพิสูจน์ได้วา่ ได้ปฏิบตั ิ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์น้ นั แล้ว ก็ให้ถือว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะ ”
ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่ องหมาย เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของเครื่ องหมายที่ทาํ ให้ประชาชนผูบ้ ริ โภค
หรื อผูใ้ ช้สินค้า ใช้เป็ นที่จดจําและจําแนกถึงความแตกต่างของสิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายว่าแตกต่างไปสิ นค้าที่ใช้
เครื่ องหมายการค้าของบุคคลอื่น หากไม่มีเครื่ องหมายการค้ากํากับอยูก่ บั สิ นค้าแล้ว ผูเ้ ขียนเชื่อว่า คงจะสร้างความ
ลําบากในการเลือกซื้อสิ นค้าอย่างเดียวกัน
ลักษณะบ่ งเฉพาะของเครื่องหมายจะเกิดขึน้ ได้ 2 ลักษณะคือ
1.ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากตัวเครื่ องหมาย
2.ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้เครื่ องหมาย (การนําสื บลักษณะบ่งเฉพาะ)
ลักษณะบ่ งเฉพาะทีเ่ กิดจากตัวเครื่องหมาย
เป็ นลักษณะบ่งเฉพาะที่มนุษย์เป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้นหรื อประดิษฐ์ข้ ึน เพือ่ ให้เครื่ องหมายนั้น ๆ มีลกั ษณะ
เฉพาะตัว เพื่อใช้เป็ นที่จดจําและแยกแยะสิ นค้าให้เห็นถึงความแตกต่างกับสิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายของบุคคลอื่น
ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่ องหมายการค้ามีลกั ษณะต่างกันไปสุดแล้วแต่วา่ จะนําเครื่ องหมายอะไรไปจดทะเบียน
เป็ นเครื่ องหมายการค้า
ยกตัวอย่างเครื่ องหมายที่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ ดังนี้

เราจะเห็นได้วา่ เครื่ องหมายการค้าทั้งสามเครื่ องหมายนี้ใช้กบั สิ นค้าเครื่ องดื่มนํ้าอัดลมประเภทเดียวกัน
แต่มีความแตกต่างกันในรสชาติของเครื่ องดื่ม โดยแต่ละสิ นค้านั้นมีเครื่ องหมายการค้าต่างก็มีลกั ษณะบ่งเฉพาะที่
แตกต่างกันออกไป ทําให้เราที่เป็ นประชาชนผูบ้ ริ โภคหรื อดื่มเครื่ องดื่มนํ้าอัดลมนั้น สามารถแยกแยะความ
แตกต่างของสิ นค้าได้โดยดูจากเครื่ องหมายการค้านัน่ เอง ดังนั้น หากเครื่ องดื่มนํ้าอัดลมเหล่านั้นวางขายในตูแ้ ช่
เย็นหรื อบนแผงโดยไม่มีตราหรื อเครื่ องหมายการค้ากํากับ ประชาชนผูบ้ ริ โภคจะลําบากในการเลือกซื้อสิ นค้า
เหล่านั้น
ลักษณะบ่ งเฉพาะทีเ่ กิดจากการใช้ เครื่องหมายการค้ า หรือการนาสืบลักษณะบ่ งเฉพาะ
เป็ นลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่ องหมายที่เจ้าของได้ใช้เครื่ องหมายของตนที่ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ จน
เครื่ องหมายนั้นเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันดีในหมู่ผบู ้ ริ โภค กฎหมายเครื่ องหมาย
การค้าเปิ ดโอกาสให้เจ้าของเครื่ องหมายการค้ามีโอกาสพิสูจน์ความมีลกั ษณะบ่งนั้น ให้นายทะเบียนเพื่อพิจารณา
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รับจดทะเบียนโดยการส่งหลักฐานการใช้เครื่ องหมายการค้านั้น ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้หากมีโอกาสผูเ้ ขียนจะ
นํามากล่าวไว้ในครั้งต่อไป
ผูเ้ ขียนได้กล่าวไว้ในบทความเรื่ องนี้ตอนที่ 1 แล้วว่า เราอาจแบ่งประเภทเครื่ องหมายที่จะจดทะเบียน
เป็ นเครื่ องหมายการค้าได้ออกเป็ น 4 ประเภท คือ เครื่ องหมายคํา เครื่ องหมายรู ป เครื่ องหมายที่กลุ่มของสี และ
เครื่ องหมายที่เป็ นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุ ตอนนี้ ผูเ้ ขียนจะกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละประเภทของเครื่ อง
หมายถึงลักษณะบ่งเฉพาะว่าควรจะคิดหรื อจัดทําในลักษณะอย่างไร

ลักษณะบ่ งเฉพาะของเครื่องหมายคา
ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่ องหมายคํา ได้แก่
1. คําประดิษฐ์
2. ถ้าเป็ นคําที่มีความหมาย หรื อคําแปล
2.1 จะต้องไม่เป็ นคําหรื อข้อความที่ไม่มีความหมายถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้า
โดยตรง
2.2 ต้องไม่เป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามที่รัฐมนตรี กระทรวงพาณิ ชย์ประกาศกําหนด
2.3 ถ้าเป็ นชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็ นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดย
ธรรมดา หรื อชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมาย หรื อชื่อทางการค้า จะต้องแสดงโดย
ลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง
1. คาประดิษฐ์
หมายถึง คําที่มีความหมายหรื อคําแปลตามพจนานุกรม เครื่ องหมายคําที่จะนําไปจดทะเบียนเป็ น
เครื่ องหมายการค้าได้ จะเป็ นคําในภาษาใดก็ได้ไม่มีขอ้ จํากัด คําประดิษฐ์น้ นั ในสายตาของนายทะเบียนแล้ว
เห็นว่า จัดว่าเป็ นเครื่ องหมายการค้าที่ดีที่สุดประเภทหนึ่ง เพราะโอกาสที่จะไปเหมือนหรื อคล้ายกับ
เครื่ องหมายการค้าของบุคคลได้ยาก
คําประดิษฐ์ที่จะนําไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้านั้น ลักษณะของเครื่ องหมายการค้าไม่
จําเป็ นต้องประดิษฐ์ตวั หนังสื อก็ได้
หลาย ๆ ท่านยังมีความเข้าใจว่า เครื่ องหมาย
คําที่จะนําไปจดทะเบียนเป็ น
เครื่ องหมายการค้า จะต้องประดิษฐ์ตวั อักษร
ที่นาํ ประกอบเป็ นเครื่ องหมายคําด้วย
ความเข้าใจเช่นนี้ถือว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง เพราะเครื่ องหมายคําที่จะต้อง
ประดิษฐ์ตวั อักษรมีเพียงประเภทเดียวคือ
การนําชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคล
ธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคล หรื อชื่อทาง
การค้าเท่านั้น ที่เมื่อเวลานําไปขอจด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้าจะต้องแสดงโดย
ลักษณะพิเศษ การประดิษฐ์ตวั อักษรของเครื่ องหมายคําถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของวิธีการแสดงโดยลักษณะพิเศษ
ตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ

3

ตัวอย่ างคาประดิษฐ์ เช่ น

เครื่องหมายต่ อไปนีถ้ ือเป็ นคาประดิษฐ์
เครื่ องหมายรายนี้ นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะเห็นว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
เพราะคําว่า ZORREL เป็ นคํามาจากการเทียบเสี ยง SORREL
แปลว่า สี น้ าํ ตาลหรื อนํ้าตาลอมแดง เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าตามที่
ขอจดทะเบียนในจําพวก 24 รายการสิ นค้าผ้าฝ้ าย ผ้าฝ้ ายผสมใย
สังเคราะห์ ผ้าถัก นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติ
ของสิ นค้าโดยตรง ผูข้ อจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
เครื่ องหมายการค้า
คณะกรรมการ ฯ เห็นว่า คําว่า ZORREL เป็ นคําที่ไม่มีความหมายหรื อคําแปลในพจนานุกรม นับว่าเป็ น
คําที่ประดิษฐ์ข้ ึน มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ (คํา
วินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 40/2548)
เครื่ องหมายรายนี้ นายทะเบียน
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะเห็นว่าสื่ อ
ความหมายได้วา่ ตามธรรมชาติหรื อเป็ นธรรมชาติ
เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวก 3 รายการสิ นค้านํ้ายา
ล้างขวดนมเด็ก นํ้ายาปรับผ้านุ่มเด็ก นํ้ายาซักผ้าเด็ก นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง ผูข้ อจด
ทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า คําว่า NATUR รายนี้ไม่ใช่คาํ ที่เลียนเสี ยงมาจากคําว่า NATURE ที่
แปลว่า ธรรมชาติ แต่เป็ นคําที่ประดิษฐ์ข้ ึน ไม่มีความหมายหรื อคําแปล นับว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมาย
การค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1756/2548)
ข้ อสังเกต
1. การเอาคาทีม่ คี วามหมายสองคามารวมกัน อาจสื่อความหมายถึงคุณสมบัตขิ องสินค้ าทีข่ อจดทะเบียน
ได้ ไม่ ถือว่ าเป็ นคาประดิษฐ์
คําพิพากษาฎีกาที่ 608/2545 โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า คําว่า JAVACAFE สําหรับสิ นค้า
จําพวกที่ 30 รายการสิ นค้า กาแฟ เมล็ดต้นโกโก้ ฯ เป็ นสาระสําคัญและแปลความหมายตามพจนานุกรมไม่ได้ คํา
ว่า JAVACAFE แม้จะเขียนติดกันเป็ นคําเดียวกัน แต่สามารถแยกออกจากกันและแปลความหมายได้ คําว่า JAVA
หมายถึงชื่อเกาะในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประชาชนทัว่ ไปรู ้จกั ดี จึงเป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ซ่ ึงเป็ นคําที่ไม่มี
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ลักษณะบ่งเฉพาะ ส่วนคําว่า CAFÉ หมายถึง กาแฟ หรื อภัตตาคารขนาดเล็ก จึงเป็ นคําสามัญ ไม่มีลกั ษณะบ่ง
เฉพาะเช่นเดียวกัน เมื่อนําคํา 2 คํา ดังกล่าวมาเขียนติดกันเป็ น JAVACAFE จะเห็นได้วา่ ทั้งตัวอักษรโรมันและ
สําเนียงเรี ยกขานยังคงเดิม แม้จะแปลไม่ได้ ก็สามารถสื่ อความหมายให้คนทัว่ ไปเข้าใจว่าหมายถึงกาแฟที่มี
แหล่งกําเนิดมาจากเกาะชวาในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จึงเป็ นการสื่ อความหมายให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าใจว่าเป็ น
เครื่ องหมายเล็งถึงลักษณะและแหล่งกําเนิดของสิ นค้านั้นโดยตรง จึงเป็ นเครื่ องหมายการค้าที่ไม่มีลกั ษณะบ่ง
เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534
2.คาทีน่ าคาสองคามารวมกันโดยเขียนติดกัน แม้ จะแปลไม่ ได้ ตามพจนานุกรม แต่ หากเมือ่ แยกแปลคา
ดังกล่ าวสามารถแปลได้ และคาบางคาแปลถึงลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องสินค้ าโดยตรงแล้ ว จะต้องสละสิทธิ
ดังกล่ าว เช่ น
เครื่ องหมายคํานี้ ใช้สาํ หรับสิ นค้า
จําพวก12 รายการสิ นค้า มอเตอร์กระแสสลับ
มอเตอร์กระแสตรง เมื่อเขียนรวมกัน จะแปล
ไมได้ แต่คาํ ว่า oriental เมื่อแยกแปล จะได้ได้วา่ เกี่ยวกับหรื อเป็ นลักษณะของประเทศในบูรพาทิศ ส่วนคําว่า
motor แปลว่า มอเตอร์ ฉะนั้น คําว่า motor เป็ นคําที่เล็งถึงลักษณะของสิ นค้าโดยตรง จึงต้องสละสิ ทธิคาํ ว่า motor
(คําขอเลขที่ 632067)
ตัวอย่าง
เครื่ องหมายนี้ใช้สาํ หรับสิ นค้าจําพวก 11
รายการสิ นค้า เครื่ องให้แสงสว่างบริ การ
ที่ต้ งั งานก่อสร้าง คํานี้รวมกันแปลไม่ได้ คํา
ว่า wacker แปลไม่ได้ ส่วนคําว่า group แปลว่า พวก หมู่ เหล่า จัดเข้าในในพวก นับว่าเป็ นคําสามัญ นายทะเบียนให้
สละสิ ทธิคาํ ว่า group (คําขอ 626424)
3.คาทีเ่ ขียนขึน้ โดยเจตนาใช้ ตวั อักษรสะกดคา ผิดจากหลักไวยากรณ์ หากพิจารณาสาเนียงเรียกขานแล้ ว
สามารถสื่อความหมายให้ เข้ าใจได้ ว่าเป็ นคาทีม่ คี วามหมาย หากความหมายดังกล่ าวเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของสินค้ าโดยตรง
เช่น คําว่า ZUPER ซึ่งมีเสี ยงเรี ยกขานตรงกับคําว่า SUPER แปลว่า ดีที่สุด เป็ นต้น กรณี น้ ีไม่ถือว่าเป็ น
คําประดิษฐ์
ตัวอย่าง
เครื่ องหมายบริ การคําว่า SALON CONEXXION รายนี้ คําว่า SALON แปลว่า ห้องโถง ร้านแฟชัน่ คําว่า

conexxion เป็ นคําที่เขียนแผลงมาจากคําว่า CONNECTION แปลว่า การเชื่อมต่อ ความเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์
รวมกันแปลได้วา่ ที่ที่ใช้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ร้านแฟชัน่ เมื่อนํามาใช้กบั บริ การจําพวกที่ 42 รายการบริ การ บริ การ
ด้านสุขอนามัย บริ การด้านความงาม ทําให้เข้าใจได้วา่ บริ การภายใต้เครื่ องหมายบริ การนี้เป็ นการบริ การด้าน
ความงามในร้านแฟชัน่ นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงลักษณะของการบริ การโดยตรง ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
วรรค 2(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 747/2548)
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2. คาทีม่ คี วามหมายหรือคาแปล
2.1 .จะต้ องไม่ เป็ นคาหรือข้ อความทีเ่ ล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องสินค้ าโดยตรง
เครื่ องหมายคําหรื อข้อความที่มีความหมายหรื อคําแปลที่จะนําไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าได้
จะต้องมีคุณสมบัติที่สาํ คัญก็คือ จะต้องไม่เป็ นคําหรื อข้อความที่มีความหมายหรื อแปลได้วา่ สิ นค้าหรื อบริ การที่ใช้
เครื่ องหมายคําหรื อข้อความนั้น เป็ นสิ นค้าที่ลกั ษณะของสิ นค้าหรื อการบริ การ หรื อคุณสมบัติของสิ นค้าหรื อการ
บริ การนั้น ๆ หรื อที่กฎหมายเครื่ องหมายการค้าใช้คาํ ว่า คําหรื อข้อความนั้นจะต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรื อ
คุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง
- คําว่า เล็งถึงลักษณะของสินค้ า หมายถึงการสื่ อความหมายหรื อบรรยายถึงรู ปร่ างลักษณะของสิ นค้า
- คําว่า เล็งถึงคุณสมบัตขิ องสินค้า หมายถึงการแสดงถึงสรรพคุณ คุณสมบัติที่ดีหรื อไม่ดี หรื อการใช้
งานของสิ นค้า
ตัวอย่างเช่น
(ก) เครื่ องหมายการค้า คําว่า ซาร์ดีน ใช้กบั สิ นค้า ปลากระป๋ อง คําว่า ซาร์ดีน เป็ นชื่อพันธุ์ปลาชนิดหนึ่ง
เมื่อนํามาใช้เป็ นเครื่ องหมายการค้ากับสิ นค้าปลากระป๋ อง นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงหรื อมีความหมายได้วา่ ปลา
กระป๋ องนั้นทํามาจากปลาซาร์ดีน นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงลักษณะของสิ นค้าโดยตรงว่าเป็ นสิ นค้าปลากระป๋ องที่ทาํ
มาจากปลาซาร์ดีน เครื่ องหมายการค้านี้จึงไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ
(ข) เครื่ องหมายการค้า คําว่า แข็งแรง ใช้กบั สิ นค้า เก้าอี้ เป็ นคําที่ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ
เพราะเป็ นคําที่เล็งถึงคุณสมบัติของสิ นค้าเก้าอี้โดยตรงว่า เป็ นเก้าอี้ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
ตัวอย่าง
เครื่ องหมายการค้าคําว่า Premium SELECTION รายนี้ แปลได้วา่ ผลิตภัณฑ์
ยอดเยีย่ มที่ได้เลือกสรรมาแล้ว เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าในจําพวกที่ 29 รายการสิ นค้าได้แก่ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา
เนื้อสัตว์ปีก ฯ นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรงและไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา
7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1573/2539)
ข้ อสังเกต
1. คําหรื อข้อความที่มีความหมายหรื อคําแปลให้รวมทั้งคําที่เขียนขึ้นตามสําเนียงเรี ยกขานของคําใน
ภาษาอื่น หรื อที่เรี ยกว่าคําทับศัพท์ ที่มีความหมายหรื อคําแปลด้วย
ตัวอย่ าง
เครื่ องหมายบริ การคําว่า วัยทอง เพื่อใช้กบั บริ การจําพวกที่ 42 รายการบริ การคลินิคแพทย์น้ นั
คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คําว่า วัยทอง หมายถึง บุคคลที่มีอายุสูง ซึ่งในวงการแพทย์ถือว่าเป็ น
บุคคลที่ตอ้ งสนใจในสุขภาพเป็ นพิเศษ และจากหลักฐานตามที่ปรากฏในคําขอเห็นว่าคํานี้เป็ นที่ยอมรับกันใน
วงการแพทย์ทวั่ ไปและเปิ ดสอนเป็ นวิชาหนึ่งให้กบั นักศึกษาแพทย์ เมื่อนํามาใช้กบั บริ การตามที่ยนื่ คําขอจด
ทะเบียน นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริ การโดยตรง ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค
สอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 2559/2542 )
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ตัวอย่ าง
ผูข้ อจดทะเบียนยืน่ คําขอจดทะเบียนรายนี้สาํ หรับสิ นค้าจําพวก 3 รายการสิ นค้า สบู่ นายทะเบียน
พิจารณาแล้วไม่รับจดทะเบียนเพราะเห็นว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ ผู ้
ขอจดทะเบียนยืน่ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมายรายนี้
อักษรโรมันคําว่า SAARD เป็ นคําที่เขียนขึ้นตามสําเนียงเรี ยกขานของ
อักษรไทยคําว่า ซาอาด ซึ่งเป็ นคําที่เลียนเสี ยงมาจากคําว่า สะอาด เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวก 3 รายการสิ นค้า
สบู่ ทําให้เข้าใจได้วา่ สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายนี้เป็ นสิ นค้าที่ใช้แล้วสะอาด นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงคุณสมบัติของ
สิ นค้าโดยตรง (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 461/2548)
ตัวอย่าง
เครื่ องหมายคําว่า คลีนอัพ (คําขอ 516033) เป็ นคําที่เขียนขึ้น
ตามสําเนียงเรี ยกขานของอักษรโรมันคําว่า CLEAN UP ซึ่งแปลว่า
ชําระให้หมด เอาสิ่ งสกปรกออกไป เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวก 3
รายการสิ นค้านํ้ายาล้างจาน ทําให้เข้าใจได้วา่ สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมาย
การค้านี้เป็ นสิ นค้าชําระสิ่ งสกปรก นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 สําหรับรู ปดาว แม้จะได้ประดิษฐ์อยูบ่ า้ งก็ตาม แต่ยงั ไม่เพียงพอที่จะถือ
ว่าเป็ นสาระสําคัญของเครื่ องหมาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งดังกล่าว เครื่ องหมายการค้าของผูอ้ ทุ ธรณ์จึงไม่มีลกั ษณะ
บ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่
214/2548)
2. ความหมายของคําหรื อข้อความจะต้องไม่เล็งถึงลักษณะของสิ นค้าโดยตรง คําว่าเล็งถึงลักษณะของ
สิ นค้าหมายถึง การสื่ อความหมายหรื อบรรยายถึงรู ปลักษณะของสิ นค้า
ตัวอย่ าง
เครื่ องหมายรายนี้ คําว่า TIME แปลว่า เวลา คําว่า WALKER
แปลว่า การเดิน ผูเ้ ดิน ผูช้ อบเดิน เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 14 รายการ
สิ นค้า นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก นาฬิกาแขวน นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงลักษณะสิ นค้าโดยตรง ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ
ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 671/2547)
ตัวอย่ าง คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมายบริ การคําว่า สบาย ราย
นี้ นับว่าเป็ นคําพรรณนาที่ใช้กนั ทัว่ ไป ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค
แรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ นอกจากนั้นคําว่า สบาย ยังแปลว่า
อยูด่ ีกินดี สุขกาย สุขใจ มักใช้เข้าคู่กบั คําว่า สะดวก เมื่อนํามาใช้กบั บริ การจําพวกที่
36 รายการบริ การให้กยู้ มื เงิน การให้บริ การด้านสิ นเชื่อ การให้บริ การบัตรเครดิต ฯ
ทําให้เข้าใจว่าบริ การภายใต้เครื่ องหมายบริ การนี้ สามารถให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าได้ นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึง

7

ลักษณะของการบริ การโดยตรง ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 2 (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คํา
วินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 747/2548)
3. ความหมายของคําหรื อข้อความไม่ได้เล็งถึงคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง คําว่าเล็งถึงคุณสมบัติของ
สิ นค้า หมายถึง การแสดงถึงสรรพคุณหรื อการใช้งานของสิ นค้า
ตัวอย่ าง
เครื่ องหมายการค้ารายนี้ ใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 29 รายการสิ นค้า ผัก
กระป๋ อง เนื้อกระป๋ อง ผลไม้กระป๋ อง คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า คําว่า ClassFoods แปลว่า อาหารมีระดับ เมื่อนํามาใช้กบั
สิ นค้าตามที่ยนื่ ขอจดทะเบียน นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงลักษณะและ
คุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมาย
การค้า พ.ศ.2534 ส่วนรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนพื้นทึบมีรูปโบว์ ประกอบอยูด่ ว้ ย มิใช่สาระสําคัญของเครื่ องหมาย
เครื่ องหมายการค้าของผูอ้ ุทธรณ์จึงไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 2628/2542)
ตัวอย่าง คําว่า

HYPERDRIVE ตามพจนานุกรม A NEW ENGLISH –

THAI DICTIONARY โดย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม คําว่า HYPER เป็ นคําเสริ มหน้า มีความหมายว่า

เหนือ ส่วนคําว่า DRIVE แปลว่า ขับ ขับขี่ รวมกันแปลได้วา่ ขับขี่ได้เหนือกว่า เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวก
12 ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ฯ ทําให้เข้าใจว่า สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้านี้ เมื่อใช้แล้วทําให้มีการ
ขับขี่ดีเหนือกว่า เห็นว่าเป็ นคําที่เล็งถึงคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1532/2549)
ตัวอย่าง
คําว่า FOOD FOR LIFE รายนี้ หมายถึง
อาหารสําหรับพืช เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 5
รายการสิ นค้า สารควบคุมนํ้าหนักใช้ในทาง
การแพทย์ อาหารเสริ มและอาหารควบคุมนํ้าหนักสําหรับใช้ในการควบคุมรู ปร่ างและนํ้าหนักของร่ างการที่ใช้
ในทางการแพทย์ ฯ นับว่าเป็ นคําบรรยายถึงสิ นค้า ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก และเป็ นคําที่เล็ง
ถึงลักษณะของสิ นค้าโดยตรง ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมาย
การค้า ฯ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 225/2546)
4. ถ้าเป็ นคําหรื อข้อความที่เขียนขึ้นโดยเจตนาใช้ตวั อักษรสะกดคําที่ผิดหลักไวยากรณ์ หากพิจารณา
สําเนียงเรี ยกขานแล้ว สามารถสื่ อความหมายให้เข้าใจได้วา่ เป็ นคําหรื อข้อความที่มีความหมายแล้ว
ความหมายดังกล่าวนั้นจะต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง
ตัวอย่ าง
คํานี้เป็ นคําที่เขียนแผลงมาจากคําว่า PACKVANTAGE
โดยคําว่า PAVK แปลว่า ห่อ หี บห่อ มัด คําว่า VANTAGE แปลว่า
ข้อได้เปรี ยบ ฐานะที่ได้เปรี ยบ ความได้เปรี ยบ รวมกันแปลได้วา่
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ความได้เปรี ยบในการบรรจุหีบห่อ เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวก 9 รายการสิ นค้า ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์สาํ หรับ
ใช้ในงานการสร้างแบบหี บห่อผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์สาํ หรับใช้ในงานติดตามค้นหา ฯ นับว่าเป็ นคําที่
ใช้กนั สามัญ ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ (คําวินิจฉัย
คณะกรรมการ ฯ ที่ 79/2548
ตัวอย่ าง
ผูข้ อจดทะเบียนยืน่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมาย
การค้ารายนี้สาํ หรับสิ นค้าจําพวก 7 รายการสิ นค้าเครื่ องมือที่
ใช้ในการกลึง ฯ นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะ
เห็นว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ ผูข้ อจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมาย Xtra.tec รายนี้เป็ นคําที่เขียนเลียนเสี ยงมาจากคําขอ

Extra.Tech โดยคําว่า Extra แปลว่า พิเศษ ใหม่กว่าหรื อดีกว่าปกติ คําว่า Tech เป็ นคําย่อมาจากคําว่า
Technology แปลว่า เทคโนโลยี รวมกันแปลได้วา่ เทคโนโลยีที่ดีพเิ ศษ เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวก 7 รายการ
สิ นค้า เครื่ องมือที่ใช้ในการกลึงสําหรับใช้กบั เครื่ องจักรที่ใช้ในการปรับแต่งโลหะและงานโลหะ ฯ ทําให้เข้าใจ
ได้วา่ สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้านี้มีเทคโนโลยีที่ดี นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง (คํา
วินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1655/2548)
5. ถ้าเป็ นคําหรื อข้อความที่เขียนขึ้นโดยการนําคําที่มีความหมายตั้งแต่ 2 คําขึ้นไปมารวมกัน
ความหมายของคําดังกล่าวต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง
ตัวอย่ าง
ผูข้ อจดทะเบียนเครื่ องหมายรายนี้
คณะกรรมการ ฯ วินิจฉัยว่า คําว่า POWER แปลว่า
อํานาจ กําลัง แรง อักษร D เป็ นคําที่เขียนขึ้นตาม
สําเนียงเรี ยกขานของอักษรไทย คําว่า ดี รวมกันแปลได้วา่ มีกาํ ลังดี เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวก 7 รายการสิ นค้า
นํ้ามันหล่อลื่น และนํ้ามันเครื่ อง นํ้ามันเกียร์ จาระบี ทําให้เข้าใจได้วา่ สิ นค้าภายในเครื่ องหมายการค้านี้เป็ นสิ นค้าที่
เมื่อใช้แล้วทําให้รถมีกาํ ลังดี นับว่าเป็ นคําที่เล็งถึงคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมาย
การค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
นอกจากนั้นแล้ว อักษร D เป็ นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาที่มิได้ประดิษฐ์ให้มีลกั ษณะพิเศษ
นับว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนเครื่ องหมายยัติภงั ค์ ( - )
ยังไม่เพียงพอที่จะถือว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะ นับว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (คําวินิจฉัย
คณะกรรมการ ฯ ที่ 467/2548)
6. คําหรื อข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรงเท่านั้นที่ไม่ถือว่ามีลกั ษณะบ่ง
เฉพาะ หากเป็ นคําหรื อข้อความเล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าหรื อเล็งถึงลักษณะหรื อ
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คุณสมบัติของสิ นค้า แต่ตอ้ งตีความกันอีกรอบหรื อที่เรี ยกว่าเล็งโดยอ้อมนั้น ถือว่าคําหรื อข้อความ
นั้นมีลกั ษณะบ่งเฉพาะแล้ว เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าได้ เช่น
ตัวอย่ าง
เครื่ องหมายการค้าคําว่า MEGABULK ใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 1 รายการสิ นค้า สารเคมีที่ใช้ในการผลิต
สิ นค้ากระดาษ นั้น คณะกรรมการ ฯ เห็นว่า คําว่า MEGABULK นี้หมายถึง ปริ มาณที่ใหญ่โตมาก เมื่อนํามาใช้กบั
สิ นค้าตามที่ขอจดทะเบียน ยังไม่นบั ว่าเป็ นคําที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรงตามมาตรา 7 วรรค
สอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 2555/2542)
ตัวอย่ าง
คําว่าHOME MAID ใช้กบั สิ นค้าจําพวก 3 รายการสิ นค้า นํ้ายาทํา
ความสะอาดพื้นและสุขภัณฑ์ นํ้ายาทําความสะอาดภาชนะและเครื่ องใช้ใน
ครัวเรื อน นั้น คําว่า HOME แปลว่า บ้านเรื อน ที่พกั คําว่า MAID แปลว่า
เด็กผูห้ ญิง คนใช้หญิง ดังนั้นคําว่า HOME MAID จึงอาจแปลได้วา่ คนใช้หญิง
ภายในบ้านเรื อนที่พกั เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าดังกล่าว ยังไม่นบั ว่าเป็ นคําที่เล็งถึง
ลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่
228/2548)
7. คําหรื อข้อความที่เป็ นคําบรรยายหรื อคําพรรณนาถึงสิ นค้า ถือว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ เพราะเป็ นคํา
หรื อข้อความที่ไม่ได้ทาํ ให้ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้าทราบหรื อเข้าใจได้วา่ สิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายที่เป็ นคําหรื อ
ข้อความนั้นนั้นแตกต่างไปจากสิ นค้าอื่น ตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.
2534
ตัวอย่าง
เครื่ องหมายบริ การคําว่า MTV’S MOST WANTED รายนี้ สื่ อความหมาย
ได้วา่ MTV’S เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการมากที่สุด เป็ นลักษณะของคําพรรณนาทัว่ ไป ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 2631/2542)
8. การนําคําพังเพยหรื อคําสุภาษิตไปขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้านั้น ผูเ้ ขียนเห็นว่า ไม่น่าจะจด
ทะเบียนให้ได้เพราะเป็ นถือว่าเป็ นคําหรื อข้อความที่ประชาชนทัว่ ไปมีสิทธิใช้คาํ ดังกล่าว ไม่ควรให้บุคคลใดได้
สิ ทธินาํ ไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าแต่เพียงผูเ้ ดียว คํา พังเพยนั้น ผูเ้ ขียนคิดว่าน่าจะถือว่าเป็ นคําสามัญ
ทัว่ ไปได้ซ่ ึงไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ
ตัวอย่าง
เครื่ องหมายบริ การนี้ใช้สาํ หรับการบริ การด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งการวิจยั และออกแบบที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร
สุรา เครื่ องดื่ม นายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียน โดยอ้างเหตุไม่
มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ เพราะเป็ นคําหรื อข้อความที่ทาํ ให้เข้าใจได้วา่ เป็ น
การให้บริ การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการขายสิ นค้าทุกอย่าง
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9. คําชักชวนหรื อคําแนะนําที่ทาํ ให้เกิดความสนใจในการซื้อสิ นค้า ไม่ถือว่าเป็ นคําเล็ง
คําว่าเล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรงนั้น จะต้องเป็ นคําที่เล็งโดยตรง แต่ถา้ เป็ นคําที่เป็ น
แต่เพียงคําแนะนําทําให้เกิดความในสนใจที่จะซื้อสิ นค้านั้นเช่นนี้ ไม่ถือเป็ นคําที่เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของ
สิ นค้าโดยตรง
ตัวอย่าง คําว่า TRUSTY ใช้สาํ หรับสิ นค้าอาหารสัตว์ จําพวกที่ 31
คําพิพากษาฎีกาที่ 3543/2545 พิพากษาว่า แม้คาํ ว่า TRUSTY มีความหมายว่า ไว้วางใจ เชื่อถือได้ แต่
เมื่อนําไปใช้กบั สิ นค้าในจําพวกที่ 31 ได้แก่ อาหารสัตว์ คําดังกล่าวหาได้มีความหมายที่บ่งบอกถึงลักษณะของ
อาหารสัตว์วา่ เป็ นอาหารสัตว์ชนิดใด หรื อบ่งบอกคุณสมบัติของอาหารสัตว์ชนิดนั้นว่าเป็ นสิ นค้าที่ดีทาํ ให้สตั ว์
แข็งแรง สมบูรณ์ สุขภาพดี น่าไว้วางใจที่จะนํามาเป็ นอาหารสัตว์ได้โดยปลอดภัย แต่ เป็ นคาทีม่ ลี กั ษณะไปในทาง
โน้ มน้ าวให้ บุคคลทัว่ ไปทีป่ ระสงค์ จะซื้ออาหารสัตว์ เกิดความสนใจในสินค้ าชนิดนั้นมากกว่ า คําว่า TRUSTY จึง
เป็ นคําที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง แต่เป็ นคําที่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ เมื่อนําไปใช้เป็ น
เครื่ องหมายการค้าสําหรับสิ นค้าดังกล่าวตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.
2534 และมีลกั ษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้
10. การเล็งถึงคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรงนั้น แม้จะเป็ นคําหรื อข้อความที่แปลออกมาแล้วมี
ความหมายไปในทางลบมากกว่าทางบวก ก็ถือว่าเป็ นการเล็งถึงคุณสมบัติของสิ นค้า เช่น
สมมุติวา่ นําเครื่ องหมายคําว่า หอมดี ไปจดทะเบียนกับสิ นค้า นํ้าหอม คํานี้ไม่อาจรับจดทะเบียนได้
เพราะเป็ นคําที่เล็งถึงคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง ในทางตรงกันข้าม หากจะนําคําว่า ฉุนมาก ไปจดทะเบียนเป็ น
เครื่ องหมายการค้ากับสิ นค้านํ้าหอม คํานี้แม้จะมีลกั ษณะตรงกันข้ามกับคําว่า หอมดี ก็ตาม แต่ก็ถือเป็ นคําที่เล็งถึง
คุณสมบัติของสิ นค้าได้เช่นกัน
2.2 .ต้ องไม่ เป็ นชื่อทางภูมศิ าสตร์ ตามทีร่ ัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ประกาศกาหนด
การนําเครื่ องหมายคําที่มีความหมายหรื อคําแปลหรื อข้อความไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้านั้น
จะต้องไม่เป็ นคําหรื อข้อความที่เป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 7 (2) บัญญัติไว้วา่ เครื่ องหมาย
การค้าที่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ ถ้าเป็ นคําหรื อข้อความจะต้องเป็ นคําหรื อข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรื อ
คุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง และไม่เป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ในปัจจุบนั มีประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ อง การกําหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ซึ่งประกาศ เมื่อวันที่ 20
กันยายน พ.ศ.2547 ว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ คือ
(1) ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรื อเขตปกครองตนเองซึ่งมีลกั ษณะเช่นเดียวกับประเทศ
(2) ชื่อแคว้น รัฐ หรื อมณฑล
(3) ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรื อเขตปกครองท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ
(4) ชื่อทวีป
(5) ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรื อทะเลสาบ
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(6) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่ประชาชนโดยทัว่ ไปรู ้จกั กันแพร่ หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ าํ อําเภอ ตําบล
หมู่บา้ น ถนน เป็ นต้น
ชื่อทางภูมิศาสตร์ขา้ งต้น ให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ 2 ชื่อเดิม หรื อชื่อที่ใช้เรี ยกขานทัว่ ไปโดยไม่จาํ กัด
เฉพาะชื่อในทางราชการ
ตัวอย่ าง
ผูข้ อจดทะเบียนยืน่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าอักษร
ภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 3 รายการสิ นค้า แชมพูสระผมและปรับ
สภาพเส้นผม ยาสี ฟัน คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมาย
การค้าอักษรภาษาญี่ปุ่นรายนี้ อ่านว่า ยามาโตะ ซึ่งเป็ นชื่อเมืองเก่าในประเทศ
ญี่ปุ่นที่ประชาชนทัว่ ไปรู ้จกั นับว่าเป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 2567/2542)
ตัวอย่าง
คําว่า GREENWICH เป็ นชื่อเมืองกรี นิช
ในประเทศอังกฤษที่บอกเวลามาตรฐานโลกและ
เป็ นชื่อตําบลหนึ่งในกรุ งลอนดอน ที่ประชาชนทัว่ ไปรู ้จกั นับว่าเป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2535) ส่วนคําว่า UNIVERSITY แปลว่า มหาวิทยาลัย นับว่าเป็ นคําสามัญทัว่ ไป ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 279/2546)
เครื่ องหมายการค้าคําว่า สามเหลี่ยมทองคํา เป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์
(อยูจ่ งั หวัดเชียงราย) ที่ประชาชนทัว่ ไปรู ้จกั ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ (คํา
วินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 681/2547)
ข้ อสังเกต
ก. คณะกรรมการเครื่ องหมายการค้าได้เคยวินิจฉัยว่า ชื่อทางภูมิศาสตร์น้ นั จะต้องเป็ นชื่อทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั หากแต่ในอดีตมีชื่อภูมิศาสตร์น้ ีแต่ปัจจุบนั ไม่มีชื่อดังกล่าวแล้ว ไม่ถือว่าเป็ นชื่อทาง
ภูมิศาสตร์
ข. ชื่อทางภูมิศาสตร์ตอ้ งเป็ นชื่อที่มีการสะกดทางไวยากรณ์ตรงตามที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั จริ ง
เช่น
คําวินิจฉัยที่ 30/2527 เครื่ องหมายคําว่า NI-PON แม้จะมีสาํ เนียงเรี ยกขานที่เกือบเหมือนกับคําว่า NIP –
PON ซึ่งเป็ นชื่อเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แต่มิใช่เป็ นคําเดียวกัน จึงไม่เป็ นชื่อภูมิศาสตร์ และเป็ นคําที่ไม่มี
คําแปล จึงเป็ นคําประดิษฐ์ ( คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 30/2527 )
2

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2525 ชื่อย่อ หมายถึง ชื่อที่ยอ่ มาชื่อเดิม
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ตัวอย่ าง
เครื่ องหมายนี้นายทะเบียนเห็นว่า คําว่า FUJII ไม่มีลกั ษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 7 เพราะ
คําว่า FUJII เรี ยกขานได้วา่ ฟูจี เหมือนกับ FUJI ซึ่งเป็ นชื่อภูเขาไฟที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่
รู ้จกั กันแพร่ หลาย อยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น การเพิ่มอักษร I ต่อท้ายมาอีก 1 ตัว ก็ไม่ทาํ ให้
แตกต่างไปจากคําเดิม FUJI จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ ผูข้ อจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
เครื่ องหมายการค้า
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า อักษรโรมัน FUJII และอักษรไทยคําว่า ฟูจิอิ รายนี้ มิใช่คาํ ว่า
FUJI ซึ่งเป็ นชื่อภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงเป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลายอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น จึงไม่เป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ ตาม
มาตรา 7 วรรคสองสอง (2) (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1191/2546)
ค. ชื่อทางภูมิศาสตร์จะต้องเป็ นชื่อที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่รู้จกั เช่น
คําวินิจฉัยที่ 99/2535 เครื่ องหมายคําว่า LEXINGTON ไม่เป็ นชื่อภูมิศาสตร์ เพราะแม้จะเป็ นชื่อเมืองใน
ตอนใต้ของรัฐคาโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบว่าเป็ นชื่อดังกล่าว (
คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 99/2535 )
ตัวอย่าง
คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 900/2548 คําว่า PARROT BAY แม้จะเป็ นชื่อสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงในการ
ตกปลาของประเทศสหรัฐอเมริ กาแถบคอสตาริ กา้ ก็ตาม แต่ประชาชนโดยทัว่ ไปยังไม่รู้จกั จึงไม่เป็ นชื่อทาง
ภูมิศาสตร์
ตัวอย่ าง
คําว่า LOMBOX แม้จะเป็ นชื่อเกาะ
ในประเทศอินโดนีเซียก็ตาม แต่ประชาชน
โดยทัว่ ไปยังไม่รู้จกั จึงไม่เป็ นชื่อทาง
ภูมิศาสตร์ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 300/2548)
การรู ้จกั หรื อไม่รู้จกั ต้องถือตามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ในการขอจด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้านั้น นายทะเบียนจะดูเครื่ องหมายนั้นจากพจนานุกรม หากพจนานุกรมระบุวา่ เป็ นชื่อ
เมือง จังหวัด ฯ นายทะเบียนจะถือว่าเป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิสูจน์วา่ คนไทย
รู ้จกั หรื อไม่น้ นั จึงเป็ นภาระหน้าที่ของผูข้ อจดทะเบียนที่จะต้องไปพิสูจน์เช่นนั้น
ง. ชื่อทางภูมิศาสตร์น้ นั ให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรื อชื่อที่ใช้เรี ยกขานทัว่ ไปโดยไม่
จํากัดเฉพาะชื่อในทางราชการ
ตัวอย่ าง
อักษร L.A. แม้ผอู ้ ุทธรณ์จะประดิษฐ์ตวั อักษรอยูบ่ า้ ง แต่ยงั ไม่ถึงขนาดที่จะนับได้วา่ มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ
จึงไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ และอักษร L.A. ยัง
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เป็ นคําย่อของคําว่า LOS ANGELES ซึ่งเป็ นเมืองท่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ที่ประชาชนทัว่ ไปรู ้จกั นับว่าเป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลกั ษณะบ่ง
เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันประกอบกับประกาศ
กระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ส่วนคําว่า LIGHT แปลว่า รสอ่อน และรู ป
ประดิษฐ์คล้ายเปลวไฟ เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 34 รายการสิ นค้า บุหรี่ ซิการ์
และบุหรี่ ซิกาแรตที่มีส่วนประกอบด้วยยาเส้นและกานพลู ฯ นับว่าเป็ นคําและรู ปที่เล็ง
ถึงลักษณะและคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1185/2546)
จ. ถ้าเครื่ องหมายที่จะไปขอจดทะเบียนมีชื่อรัฐและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศรวมอยูด่ ว้ ย จะ
ต้องห้ามรับจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า ตามนัยมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.
2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู ้
ซึ่งมีอาํ นาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศนั้น
ดังนั้น ในกรณี ที่เครื่ องหมายการค้านั้น ปรากฏข้อความว่า MADE IN USA กรณี น้ ีนอกจากนายทะเบียน
จะเรี ยกให้ส่งหลักฐานการนําสิ นค้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา มาประกอบการพิจารณาแล้ว นายทะเบียนจะสัง่
ให้ส่งหนังสื อยินยอมจากผูซ้ ่ ึงมีอาํ นาจจากประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ยนิ ยอมให้นาํ ชื่อย่อของประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปรากฏอยูใ่ นเครื่ องหมายการค้าแนบประกอบการพิจารณา หากไม่มีหนังสื อยินยอมดังกล่าวหรื อผูข้ อจดทะเบียน
ไม่ยอมส่งหลักฐานเช่นว่านั้น นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (6) เพราะถือว่าเป็ น
เครื่ องหมายที่ตอ้ งห้ามรับจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า
การคิดเครื่ องหมายการค้า โดยนําชื่อประเทศมาวางเรี ยงติดกับเครื่ องหมายคําอื่น ๆ มีมากขึ้น เช่น
เครื่ องหมายคําว่า NUJIJAPAN เช่นนี้ นายทะเบียนจะสัง่ ให้ส่งหนังสื อยินยอมจากผูม้ ีอาํ นาจของประเทศญี่ปุ่น
ให้นาํ คําว่า JAPAN อยูใ่ นเครื่ องหมายมาประกอบการพิจารณา ถ้าไม่มีหลักฐานเช่นว่านั้น นายทะเบียนจะสัง่
ปฏิเสธ ไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (6) 3
ดังนั้น การนําชื่อประเทศอื่น ๆ หรื อชื่อรัฐของต่างประเทศ หรื อชื่อย่อของประเทศอื่นหรื อรัฐ
ต่างประเทศ มาจดทะเบียนเป็ นส่วนหนึ่งของเครื่ องหมายการค้า จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายในปั จจุบนั
ดังนั้นบางท่านที่เคยเห็นบางเครื่ องหมายการค้าที่มีชื่อของรัฐต่างประเทศอยูใ่ นเครื่ องหมายการค้า และได้รับการ
จดทะเบียนไปแล้วนั้น อาจเป็ นเครื่ องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไปก่อนที่จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
เครื่ องหมายการค้า (ครั้งที่2) พ.ศ.2543 ก็เป็ นไปได้
3

พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา
บัญญัติวา่ เครื่ องหมายการค้าที่มีหรื อประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน
(1).......... ฯลฯ.........
(6) ธงชาติหรื อเครื่ องหมายประจําชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรื อเครื่ องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจําประมุข
ของรัฐต่างประเทศ เครื่ องหมายราชการและเครื่ องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสิ นค้าของรัฐต่างประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศ
หรื อชื่อและชื่อย่ อของรัฐต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอานาจหน้ าที่ของรัฐต่ างประเทศหรื อ
องค์การระหว่างประเทศนั้น
(7)..................ฯลฯ..........
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ชื่อที่ใช้เรี ยกขานทัว่ ไปโดยไม่จาํ กัดเฉพาะชื่อในทางราชการ หมายถึงชื่ออื่น ๆ ที่ประชาชนทัว่ ไปใช้
เรี ยกขาน เช่น จังหวัดลพบุรี มีชื่อที่เรี ยกขานได้วา่ ละโว้ ดังนั้น หากนําคําว่า ละโว้ ไปขอจดทะเบียนเป็ น
เครื่ องหมายการค้า นายทะเบียนจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน
2.3 ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาทีไ่ ม่ เป็ นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้ าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็ม
ของนิตบิ ุคคลตามกฎหมายว่ าด้ วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้ าทีแ่ สดงโดยลักษณะพิเศษ
ข้อพิจารณาในการใช้ชื่อตัวเป็ นเครื่ องหมายการค้า คือ
1. ชื่อตัว จะต้องใช้ร่วมกับชื่อสกุล และต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษ จึงจะนํามาจดทะเบียนเป็ น
เครื่ องหมายการค้าได้ หรื อ
2. ในกรณี ไม่มีชื่อสกุล ชื่อตัวที่จะนําจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าได้
2.1 จะต้องมีคาํ ที่แสดงถึงสถานภาพของชื่อนั้น ๆ เช่น นาย นางสาว นาง เป็ นต้น และต้องแสดง
โดยลักษณะพิเศษ
2.2 ในกรณี ที่ใช้คาํ นําหน้าอื่น ๆ เช่น ดร. นายแพทย์ คุณหญิง เป็ นต้น จะต้องส่งหลักฐาน
ประกอบการอ้างใช้คาํ นําหน้าชื่อดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะเป็ นที่ทราบหรื อรู ้กนั อย่างแพร่ หลาย
และต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษบุคคลตามข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องมีตวั ตนอยูจ่ ริ ง
ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาทีไ่ ม่ เป็ นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้ าใจกันโดยธรรมดา มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ว่า จะต้องเป็ นชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่คนทัว่ ๆ ไปไม่รู้จกั ว่าเป็ นชื่อสกุล
ชื่อสกุลที่จะนํามาใช้เป็ นเครื่ องหมายการค้าได้ จะต้องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. เป็ นชื่อสกุลของผูน้ าํ หรื อบุคคลที่ได้สร้างชื่อเสี ยง หรื อสร้างคุณประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์
อักษรศาสตร์ และอื่น ๆ ในประเทศไทย
2. เป็ นชื่อสกุลของประมุข หรื อผูน้ าํ ของประเทศทั้งในอดีต และปั จจุบนั ซึ่งประเทศไทยได้มี
ความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย
3. เป็ นชื่อสกุลของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ท้ งั ของประเทศไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสี ยงใน
ด้านต่าง ๆ เช่น นักกวี นักวิทยาศาสตร์ นักรบ นักการทหาร นักการเมือง เป็ นต้น
4. เป็ นชื่อสกุลของผูน้ าํ ทางศาสนา
5. เป็ นชื่อสกุลของผูท้ ี่ได้รับรางวัลขององค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รู้จกั กันแพร่ หลาย
ทัว่ ไป เช่น ต้องไม่เป็ นชื่อสกุลของผูท้ ี่ได้รับรางวัลมหิ ดล รางวัลโนเบล รางวัลรามอนแมกไซไซ
เป็ นต้น
การใช้ชื่อตัว หรื อชื่อสกุล ไปขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้านั้น อาจนําชื่อตัวของบุคคลอื่นไปขอจด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้าก็ได้ เช่น นําชื่อบุตรธิดา หรื อญาติมิตรสหาย นายทะเบียนไม่อาจทราบว่าชื่อเหล่านั้น
เป็ นชื่อตัวบุคคลหากท่านไม่ใช้คาํ นําหน้านามหรื อนามสกุลระบุไว้ในเครื่ องหมายนั้น
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ในการใช้ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลมาขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้านั้น หากผูข้ อจดทะเบียนเป็ น
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของชื่อตัว ชื่อสกุล นายทะเบียนจะต้องสัง่ ให้ผขู ้ อจดทะเบียนส่งหนังสื อยินยอมและหลักฐาน
การเป็ นเจ้าของชื่อตัว ชื่อสกุลนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็ นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน
โดยธรรมดานั้น มีผขู ้ อจดทะเบียนหลายท่านสงสัยว่าหมายความว่าอย่างไร อ่านแล้วค่อนข้างจะงงในความหมาย
แต่ถา้ อ่านข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ข้างต้นนี้แล้วจะทราบว่า ถ้าเป็ นชื่อสกุลของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่สร้างคุณงามความดีให้แก่
ประเทศชาติ หรื อผูน้ าํ หรื อประมุขของประเทศแล้ว จะนํามาจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าไม่ได้ เพราะเป็ น
ชื่อสกุลตามความหมายที่บุคคลโดยทัว่ ไปเข้าใจกันแล้วว่าเป็ นชื่อสกุลนัน่ เอง
ตัวอย่ าง
ผูข้ อจดทะเบียน (สัญชาติไทย) ยืน่ คําขอจดทะเบียนเครื่ องหมาย
การค้าคํานี้ กับสิ นค้าจําพวกที่ 25 รายการสิ นค้า กางเกง กางเกงขายาว ฯ
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมายการค้าคําว่า INDIANA
JONES รายนี้ เป็ นชื่อตัว - ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้แสดงโดยลักษณะพิเศษ ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่
2720/2542)
ตัวอย่ าง
เครื่ องหมายนี้ยนื่ คําขอจดทะเบียนโดยนายสุรพันธุ์ นายทะเบียน
พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็ นเครื่ องหมายไม่มีลกั ษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม
มาตรา 6 กล่าวคือต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 เพราะคําว่า PINDUM
เป็ นชื่อสกุลของดารานักแสดงของไทยชื่อ วิชุดา พินดัม ที่มีชื่อเสี ยงแพร่ หลาย
ทัว่ ไป ซึ่งอาจให้สาธารณชนสับสนหรื อหลงผิดในความเป็ นเจ้าของ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผูข้ อจดทะเบียน
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมายรายนี้คาํ ว่า PINDUM แม้จะอ่านออกเสี ยงคล้ายคําว่า
พินดัม ซึ่งเป็ นชื่อสกุลของดารานักแสดงของไทยชื่อ วิชุดา พินดัม แต่คนทัว่ ไปยังไม่รู้จกั จึงถือว่าตามความหมาย
อันเข้าใจกันโดยธรรมดาไม่เป็ นชื่อสกุลตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ (คํา
วินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 252/2546)
ชื่อเต็มของนิตบิ ุคคลตามกฎหมาย
ชื่อเต็มของนิติบุคคล จะประกอบด้วยชื่อนิติบุคคล และชื่อที่บอกถึงนิติฐานะตามกฎหมาย
ซึ่งแต่เดิมก่อนมีการแก้ไขกฎหมายเครื่ องหมายการค้าครั้งที่ 2 กฎหมายใช้คาํ ว่า ชื่อนิติบุคคล ทําให้เกิดความสงสัย
ว่าจะต้องมีนิติฐานะประกอบอยูห่ รื อไม่ ดังนั้นในการแก้ไขกฎหมายครั้งที่ 2 จึงได้ระบุให้เป็ นว่าชื่อเต็มของนิติ
บุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ให้ชดั ขึ้น
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กฎหมายว่าด้วยการนั้นก็คือ ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุน้ ส่วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิด
เกี่ยวกับห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ได้
บัญญัติไว้วา่
มาตรา ๓ ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน หรื อห้างหุน้ ส่วนจํากัดใดในกรณี ใช้ชื่อในดวงตรา ป้ ายชื่อ
หนังสื อบอกกล่าวป่ าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความ หรื อเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของห้างหุน้ ส่วน
(๑) ถ้าเป็ นอักษรไทย ไม่ใช้คาํ ว่า “ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล” หรื อ “ห้างหุน้ ส่วนจํากัด”
ประกอบชื่อ แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้าเป็ นอักษรต่างประเทศ ไม่ใช้คาํ ซึ่งมีความหมายว่า “ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล” หรื อ
“ห้างหุน้ ส่วนจํากัด” ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐการประกอบชื่อ แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าสิ บบาท จนกว่าจะได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๔ ผูใ้ ดใช้ชื่อหรื อยีห่ อ้ ซึ่งมีอกั ษรไทยประกอบว่า “ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล” หรื อ
“ห้างหุน้ ส่วนจํากัด” หรื ออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายดังกล่าวประกอบ ในดวงตรา ป้ ายชื่อ หนังสื อบอก
กล่าวป่ าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความ หรื อเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจ โดยมิได้เป็ นห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนหรื อ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เว้นแต่เป็ นการใช้ในการขอจดทะเบียนเกี่ยวกับการตั้งห้างหุน้ ส่วน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าสิ บบาท จนกว่าจะได้เลิกใช้
มาตรา ๕ บริ ษทั จํากัดใด นอกจากธนาคาร ในกรณี ใช้ชื่อในดวงตรา ป้ ายชื่อ หนังสื อบอก
กล่าวป่ าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความ หรื อเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั
(๑) ถ้าเป็ นอักษรไทย ไม่ใช้คาํ ว่า “บริ ษทั ” ไว้หน้าชื่อ และ “จํากัด” ไว้ทา้ ยชื่อ
(๒) ถ้าเป็ นอักษรต่างประเทศ ไม่ใช้คาํ ซึ่งมีความหมายว่า “บริ ษทั จํากัด” ตามประกาศของ
กระทรวงเศรษฐการประกอบชื่อ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าสิ บบาทจนกว่าจะได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๖ ผูใ้ ดใช้ชื่อหรื อยีห่ อ้ ซึ่งมีอกั ษรไทยประกอบว่า “บริ ษทั จํากัด” “บริ ษทั ” หรื อ “จํากัด”
หรื ออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายดังกล่าวประกอบในดวงตรา ป้ ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความหรื อเอกสาร
อย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิได้เป็ นบริ ษทั จํากัด เว้นแต่เป็ นการใช้ในการขอจดทะเบียนเกี่ยวกับการตั้งบริ ษทั
หนังสื อชี้ชวนให้เข้าชื่อซื้อหุน้ หรื อหนังสื อบอกกล่าวป่ าวร้อง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละห้าสิ บบาท จนกว่าจะได้เลิกใช้
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ฉะนั้น จึงต้องถือว่า ภาคส่วนของชื่อนิติบุคคล ไม่ถือว่าเป็ นชื่อเต็มของนิติบุคคล การนําชื่อนิติบุคคล
โดยไม่มีคาํ ว่า ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล หรื อบริ ษทั จํากัด ซึ่งเป็ นนิติฐานะประกอบอยูใ่ น
เครื่ องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้ามีโอกาสอย่างมากที่จะได้รับการจดทะเบียน แต่ตอ้ งไม่ลืมว่า
ชื่อนิติบุคคลนั้นจะต้องไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ และไม่เป็ นชื่อที่เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง
ด้วย
ตัวอย่ าง
เครื่ องหมายการค้ารายนี้ คําว่า ART OF LIVING แปลว่า ศิลปะใน
การครองชีพ เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 20 รายการสิ นค้าเก้าอี้ เก้าอี้โซฟา
ขาตั้งเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางของ ยังไม่นบั ว่าเป็ นคําที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติ
ของสิ นค้าโดยตรง ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 นอกจากนี้เครื่ องหมายการค้าของผูอ้ ทุ ธรณ์
(บริ ษทั อาร์ท ออฟ ลิฟวิง่ จํากัด )รายนี้ประกอบด้วยภาคส่วนรู ปคล้ายดอกไม้
และคําว่า ART OF LIVING ซึ่งเป็ นชื่อนิติบุคคลของผูอ้ ุทธรณ์ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว นับว่าเป็ นชื่อนิติบุคคล
ซึ่งแสดงโดยลักษณะพิเศษ มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คํา
วินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 2554/2542 )
ตัวอย่ าง
แลม รี เสริ์ ซ คอร์ปอเรชัน่ นิติบุคคลในประเทศ
สหรัฐอเมริ กายืน่ คําขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ภาคส่วนคําว่า LAM
RESEARCH ซึ่งเป็ นสาระสําคัญของเครื่ องหมาย ไม่มีคาํ
แสดงนิติฐานะ จึงเป็ นภาคส่วนหนึ่งของนิติบุคคล ไม่ถือว่าเป็ นชื่อเต็มของนิติบุคคล นับว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1208/2546)
จะเห็นได้วา่ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ฯ ที่ 2554/2542 เป็ นคําวินิจฉัยที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแก้ไข
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ซึ่งหลังจากนั้นมา ชื่อเต็มของนิติบุคคล จะต้องมีนิติฐานะ
กํากับอยูเ่ สมอ
ส่วนการนําชื่อเต็มของนิติบุคคลมาใช้ร่วมกับเครื่ องหมายการค้าอื่น ๆ ถ้ามิได้ทาํ ให้ชื่อเต็มของนิติบุคคล
นั้นมีลกั ษณะพิเศษแล้ว นายทะเบียนจะสัง่ ให้ผขู ้ อจดทะเบียนสละสิ ทธิชื่อเต็มนิติบุคคลนั้น เช่น
ตัวอย่าง
บริ ษทั ปิ กาซัส อินเตอร์เนชัน่ แนล ลอว์ ออฟฟิ ศ จํากัด ยืน่ ขอจดทะเบียน
เครื่ องหมายบริ การ นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า คําว่า Pegasus International
Law Office Company Limited มีส่วนหนึ่งหรื อหลายส่วนของเครื่ องหมายเป็ นสิ่ ง
สามัญในการบริ การ หรื อไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ จึงสัง่ ให้ผขู ้ อจดทะเบียนแสดงปฏิเสธ
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ว่าไม่ขอถือเป็ นสิ ทธิของตนแต่เพียงผูเ้ ดียวที่จะใช้คาํ ว่า

Pegasus International Law Office

Company Limited

ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ ผูข้ อจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า คําว่า

Pegasus International Law Office

Company Limited เป็ นชื่อบริ ษทั ของผูอ้ ุทธรณ์ที่มิได้ประดิษฐ์ตวั อักษรให้มีลกั ษณะพิเศษ นับว่าเป็ นชื่อเต็ม
ของนิติบุคคลที่มิได้ประดิษฐ์ตวั อักษรให้มีลกั ษณะพิเศษ ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ จึงควรรับจดทะเบียนเครื่ องหมายโดยให้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็ นสิ ทธิ
ของตนแต่เพียงผูเ้ ดียวที่จะใช้คาํ ว่า Pegasus International Law Office Company Limited
( คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 361/2546)

ชื่อในทางการค้ า เป็ นชื่อที่ใช้การประกอบกิจการค้านอกเหนือจากชื่อของบุคคลหรื อนิติบุคคลผูป้ ระกอบธุรกิจ
และชื่อที่รู้กนั อยูใ่ นหมู่นกั ธุรกิจการค้านั้น หรื อจะเรี ยกอีกอย่างหนึ่งได้วา่ ชื่อที่ใช้การประกอบพาณิ ชยกิจสําหรับ
บุคคลธรรมดา ซึ่งส่วนมากเป็ นของบุคคลธรรมดา ที่เปิ ดร้านขายสิ นค้า
ผูเ้ ขียนเมื่อสมัยยังเป็ นวัยรุ่ น เคยเห็นชื่อบริ ษทั แห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบนั ไม่ได้ใช้ชื่อในทางการค้านั้นแล้ว ขอ
อนุญาตยกเป็ นตัวอย่างคือ บริ ษทั โอสถสภา จํากัด ในสมัยที่ผเู ้ ขียนยังหนุ่ม เคยเห็นนิติบุคคลนี้ใช้ชื่อว่า บริ ษทั
โอสถสภา (เต๊กเฮงหยู) จํากัด คําว่า เต๊กเฮงหยู น่าจะถือได้วา่ เป็ นชื่อในทางการค้าได้
ในการนําชื่อทางการค้ามาจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้านั้น จะต้องดําเนินการดังนี้
1. ส่งหลักฐานการจดทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงถึงชื่อว่ามีสถานะจริ งตามนั้น
2. กรณี ที่ผขู ้ อจดทะเบียนไม่ใช่เจ้าของชื่อทางการค้า จะต้องมีหนังสื อให้ความยินยอมจากเจ้าของชื่อ
ทางการค้ามาประกอบคําขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐานตามข้อ 1 ด้วย
การนําชื่อในทางการค้าจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าก็เช่นเดียวกัน ต้องไม่เป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์
และไม่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสิ นค้า/บริ การโดยตรง
การนาชื่อบุคคลในวรรณคดีไปจดทะเบียนเป็ นเครื่องหมายการค้ า
ผูเ้ ขียนเคยพบว่า มีผขู ้ อจดทะเบียนบางรายนําชื่อในวรรณคดีไทยไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า
ถ้าจะถามว่าทําได้หรื อไม่ คําตอบคือ สามารถจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าได้ หากไม่มีบุคคลอื่นนําชื่อบุคคล
ในวรรณคดีน้ นั ไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าสําหรับสิ นค้าในจําพวกเดียวกันหรื อต่างจําพวกกัน โดย
สิ นค้านั้นมีลกั ษณะอย่างเดียวกันไว้ก่อนแล้ว
ชื่อของบุคคลในวรรณคดี ถือว่าไม่มีตวั ตนบุคคลจริ ง ๆ ดังนั้น ข้อกําหนดที่วา่ จะต้องส่งหนังสื อยินยอม
ของบุคคลดังกล่าวหรื อทายาทย่อมไม่เกิดขึ้น
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การนาชื่อเว็บไซต์ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า
เครื่ องหมายที่นาํ ไปขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้านั้น ในขณะนี้ ชื่อเว็บไซต์มีแนวการพิจารณาอยู่ 2 แนว
1.แนวของนายทะเบียน ชื่อเว็บไซต์จดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าได้ แต่จะต้องสละสิ ทธิอกั ษร
โรมัน www และคําว่า .com หรื อ .org แล้วแต่กรณี แต่ถา้ คําในระหว่างอักษรดังกล่าวจะต้องเป็ นคําที่มีลกั ษณะบ่ง
เฉพาะด้วย ถ้าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะจะถูกปฏิเสธทั้งเครื่ องหมาย
2.แนวของคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้าถือว่าชื่อของเว็บไซต์เป็ นคําสามัญทัว่ ไป ไม่รับจดทะเบียน
ตัวอย่ าง
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมายบริ การรายนี้เป็ นรหัสเว็บไซต์ ในระบบอินเตอร์ เน็ต
นับว่ าเป็ นคาทีใ่ ช้ กนั สามัญทัว่ ไป ไม่
มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ฯ นอกจากนี้คาํ ว่า maleenont นับว่าเป็ นชื่อสกุล
ของบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ประดิษฐ์ให้มีลกั ษณะพิเศษ ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 469/2548)
ตัวอย่างเช่น
คําว่า Air แปลว่า อากาศ ออกอากาศ ออกโทรทัศน์ คําว่า
Asia แปลว่า ทวีปเอเชีย รวมกันสื่ อความหมายได้วา่ ออกอากาศ
ในทวีปเอเชีย เมื่อนํามาใช้กบั บริ การจําพวกที่ 39 รายการบริ การ
การขนส่งทางอากาศ ตัวแทนนายหน้าธุรกิจขนถ่ายและขนส่ง
สิ นค้า การขนส่งผูโ้ ดยสาร การจองการเดินทาง ฯ นับว่าเป็ นคําที่
เล็งถึงลักษณะของการบริ การโดยตรง ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ส่วนคําว่า .com เป็ นคํา
สามัญทัว่ ไป ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก นอกจากนี้คาํ ว่า Asia นับว่าเป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่มี
ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (2) ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องการกําหนดชื่อทาง
ภูมิศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1736/2548)
โดยเหตุน้ ีหากผูข้ อจดทะเบียนจะใช้เครื่ องหมายคําที่เป็ นชื่อของเว็บไซต์ของตนไปขอจดทะเบียนเป็ น
เครื่ องหมายการค้า จะต้องพิจารณาให้ดีวา่ จะใช้สิทธิอุทธรณ์อย่างไรแค่ไหน เนื่องจากแนวการพิจารณาของนาย
ทะเบียนและคณะกรรมการ ฯ ในกรณี น้ ียงั ไม่เป็ นแนวทางเดียวกัน
เครื่ องหมายคําที่จะใช้จดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้านั้น จะเป็ นเครื่ องหมายคําที่เป็ นภาษาของ
ประเทศใดก็ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นภาษาไทย ขึ้นอยูก่ บั ว่าเจ้าของธุรกิจประสงค์จะใช้เครื่ องหมายคําอย่างไรภาษา
ของประเทศใดไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า ถ้าเป็ นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยแล้ว จะต้องแปล
เครื่ องหมายการค้านั้นให้ปรากฏอยูใ่ นคําขอจดทะเบียนด้วย 4ถ้าเครื่ องหมายที่เป็ นภาษาจีน จะต้องอ่านตาม
สําเนียงจีนกลาง และจีนแต้จิ๋ว ทั้งสองสําเนียงและแปลเป็ นภาษาไทยเป็ นกรณี พิเศษ
4

กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ข้อ 12 กําหนดว่า “ เครื่ องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ถ้าเป็ นภาษาต่างประเทศให้ระบุคาํ อ่านและคําแปลเป็ น
ภาษาไทยไว้ดว้ ย เว้นแต่ขอ้ ความที่เป็ นภาษาต่างประเทศนั้นมิใช่กรณี ที่จะจัดทําคําแปลได้ ทั้งนี้โดยจัดให้มีคาํ รับรองคําอ่านและคําแปล
ดังกล่าวว่าถูกต้องของผูข้ อมาในคําขอจดทะเบียนด้วย ”
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จะเป็ นเครื่ องหมายคําภาษาใดก็ตาม หลักเกณฑ์การพิจารณาของนายทะเบียนจะเป็ นเหมือนกับ
เครื่ องหมายที่เป็ นภาษาไทยเช่นเดียวกัน เพราะการแปลภาษาต่าง ๆ จะใช้พจนานุกรมเป็ นเครื่ องมือในการ
แปลภาษา หรื อหากเป็ นภาษาที่ไม่มีพจนานุกรมอ้างอิง ผูข้ อจดทะเบียนก็จะต้องส่งหลักฐานของผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
ภาษานั้นแนบมาพร้อมกับคําแปลเครื่ องหมายนั้นด้วย
ฉะนั้น ในการคิดนําเครื่ องหมายคําไปขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้านั้น อาจกล่าวได้โดยสรุ ปว่า
เครื่ องหมายคํานั้นจะต้องไม่ใช่เครื่ องหมายที่มีความหมายที่แปลออกมาแล้ว คําแปลนั้นจะต้องไม่สื่อความหมาย
ถึงลักษณะหรื อหมายถึงตัวสิ นค้าของสิ นค้าที่จะใช้กบั เครื่ องหมายคํานั้น หรื อสื่ อความหมายถึงคุณสมบัติ
ประจําตัวของสิ นค้าที่ท่านประสงค์จะจดทะเบียน เพราะผูข้ อจดทะเบียนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่า การนํา
เครื่ องหมายคําที่มีความหมายถึงตัวสิ นค้าหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าไปขอจดทะเบียนจะช่วยทําให้ผบู ้ ริ โภคจดจํา
เครื่ องหมายการค้านั้นได้ดีนบั ว่าถูกต้องสําหรับคนทัว่ ไป แต่ไม่ถกู ต้องสําหรับในแง่ของนายทะเบียนที่จะรับจด
ทะเบียนให้.
ลักษณะบ่ งเฉพาะของเครื่องหมายรู ป
นอกเหนือจากการนําเครื่ องหมายคําไปจดทะเบียนได้แล้ว เครื่ องหมายรู ปก็สามารถไปขอจดทะเบียน
เป็ นเครื่ องหมายการค้าได้เช่นกัน โดย
หลักเกณฑ์ประการหนึ่งที่เหมือนกับ
เครื่ องหมายคําคือ เครื่ องหมายรู ปนั้น
จะต้องมีลกั ษณะบ่งเฉพาะด้วย โดยจะต้อง
เป็ นเครื่ องหมายรู ปที่สามารถทําให้
ผูบ้ ริ โภคหรื อประชาชนทัว่ ไปใช้เป็ นที่
หมาย เพื่อให้สามารถทราบถึงความ
แตกต่างระหว่างเครื่ องหมายที่ใช้รูปนั้น กับ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ใช้เครื่ องหมายรู ป
ของบุคคลอื่นด้วยตามนัยมาตรา 7 วรรค
แรก แห่งกฎหมายเครื่ องหมายการค้าด้วย
ตัวอย่ างเช่ น

ทั้งสามเครื่ องหมายนี้ เป็ นเครื่ องหมายบริ การที่ใช้สาํ หรับการบริ การธนาคารอย่างเดียวกัน แต่ผบู ้ ริ โภค
สามารถแยกแยะความแตกต่างของการให้บริ การได้ ก็โดยมีเครื่ องหมายบริ การเป็ นเครื่ องหมายที่ใช้แยกแยะความ
แตกต่าง โดยแต่ละเครื่ องหมายบริ การมีความแตกต่างกันออกไป กรณี เช่นนี้ถือว่าเครื่ องหมายบริ การแต่ละ
เครื่ องหมายมีลกั ษณะบ่งเฉพาะ
เครื่ องหมายที่เป็ นเครื่ องหมายรู ปไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียน เพราะ
ถือว่าไม่มีลกั ษณะเป็ นเครื่ องหมายการค้าหรื อบริ การได้ หรื อจะกล่าวง่าย ๆ ก็คือ ไม่มีลกั ษณะโดดเด่นเป็ นพิเศษ ที่
จะให้เกิดความแตกต่างจากรู ปทัว่ ๆ ไป
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ตัวอย่ าง เช่ น
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมายการค้ารู ปหกเหลี่ยม
พื้นทึบรายนี้ เป็ นรู ปทรงเรขาคณิตธรรมดา ไม่มีลกั ษณะที่ทาํ ให้ประชาชนหรื อ
ผูใ้ ช้สินค้านั้นทราบหรื อเข้าใจได้วา่ สิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้านั้นแตกต่างไป
จากสิ นค้าอื่น ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 2733/2542)

ตัวอย่ าง
คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมายของผูอ้ ทุ ธรณ์
รู ปทรงเรขาคณิ ตรายนี้เป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตธรรมดา ไม่มีลกั ษณะบ่ง
เฉพาะที่ทาํ ให้ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้าทราบหรื อเข้าใจได้วา่ สิ นค้าของผู ้
อุทธรณ์แตกต่างไปจากสิ นค้าอื่น นับว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
วรรคแรก (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 408/2548)

ตัวอย่ าง
ผูข้ อจดทะเบียนไว้ในจําพวกที่ 5 รายการสิ นค้ายา
รักษาโรคหัวใจ นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผูข้ อจด
ทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมายรายนี้ เป็ น
รู ปทรงเรขาคณิ ตธรรมดา แม้ผอู ้ ทุ ธรณ์นาํ รู ปวงกลมมาจัดวางเป็ น
สี่ เหลี่ยมด้านขนาน โดยแบ่งรู ปวงกลมออกเป็ นแถว 3 แถว แถวละ 3 วง ซึ่งวงกลมสองวงแรกทั้งสามแถวเป็ นรู ป
วงกลมโปร่ ง สามวงสุดท้ายของทั้งสามแถวเป็ นวงกลมสี ดาํ ทึบก็ตาม แต่รูปดังกล่าวไม่มีลกั ษณะที่ทาํ ให้
ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้วา่ สิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสิ นค้าอื่น
นับว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1112/2548)
เหตุผลที่รูปทรงเรขาคณิ ตไม่ถือว่าเป็ นเครื่ องหมายการค้าก็เพราะว่ารู ปทรงเรขาคณิ ตนั้นไม่ได้ทาํ ให้เกิด
ลักษณะในการที่จะใช้แยกแยะสินค้าให้เราทราบและเข้าใจได้วา่ สิ นค้านั้นแตกต่างไปจากสิ นค้าอื่น ๆ อย่างไร
นอกจากนั้นการนํารู ปทรงเรขาคณิ ตที่มีอยูแ่ ล้วตามปกติในวิชาเรขาคณิ ตมาใช้เป็ นสิ ทธิของตนเอง จะเป็ นการเอา
รัดเอาเปรี ยบบุคคลโดยทัว่ ไปซึ่งมีสิทธิที่จะใช้รูปทรงเรขาคณิ ตนั้นด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากนํารู ปทรงเรขาคณิ ตต่าง ๆ มาจัดเรี ยงกันให้มีลกั ษณะพิเศษ นายทะเบียนจะรับจด
ทะเบียนให้ เช่น
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โดยเหตุน้ ี หากท่านจะคิดนํารู ปทรงเรขาคณิ ตไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า ก็สมควรที่จะนํามา
เรี ยงซับซ้อนกันตามตัวอย่างที่ยกมาไว้น้ ี ทําให้เกิดเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตที่แปลกไปจากของเดิม ผูเ้ ขียนรับรองว่า
เครื่ องหมายที่ท่านคิดได้น้ ีสามารถรับจดทะเบียนได้อย่างแน่นอน
ลักษณะบ่ งเฉพาะของเครื่องหมายรู ปทีจ่ ะใช้ ขอจดทะเบียนเป็ นเครื่องหมายการค้ าได้ น้นั จะต้ องมีลกั ษณะดังนี้
1. เครื่ องหมายรู ปที่เป็ นรู ปหรื อภาพประดิษฐ์ หรื อ
2. เครื่ องหมายรู ปที่เป็ นภาพธรรมชาติ
2.1 ต้องไม่เป็ นรู ปหรื อภาพที่บรรยายถึงลักษณะของสิ นค้าหรื อคุณสมบัติของสิ นค้า
2.2 ถ้าเป็ นภาพของบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพ หรื อบรรดาทายาทของ
บุคคลในภาพนั้น
2.3 ถ้าเป็ นตัวเลข หรื อตัวหนังสื อ จะต้องประดิษฐ์ให้แตกต่างไปจากตัวเลขหรื อตัวหนังสื อ
ธรรมดา
2.4 ถ้าเป็ นลายมือชื่อ ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว
1. การนารู ปหรือภาพประดิษฐ์ ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า
รู ปหรื อภาพที่ถือว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะโดยตัวของมันเองก็คือ ภาพทีป่ ระดิษฐ์ ซึ่งหมายถึง ภาพที่คิด ทํา
แต่ง สร้าง จินตนาการ หรื อดัดแปลงขึ้น ส่วนมากจะเป็ นภาพในจินตนาการ สร้างขึ้นเองจากความคิดของตน ภาพ
หรื อรู ปที่ประดิษฐ์ข้ ึนนั้นในแง่ของการรับจดทะเบียนถือว่าเป็ นที่ดีเพราะผูข้ อจดทะเบียนได้ใช้ความคิดของตนเอง
เป็ นสําคัญ
ตัวอย่ างภาพทีป่ ระดิษฐ์ ขนึ้ เป็ นลวดลายต่ าง ๆ
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ข้ อสังเกต
1. การนําภาพประดิษฐ์ของบุคคลอื่นที่มีลิขสิ ทธิ์อยูแ่ ล้วมาจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าไมได้
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผูเ้ ป็ นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ในภาพ
นั้น ๆ เช่นเดียวกัน การนํารู ปหรื อภาพที่มีอยูแ่ ล้ว เช่นรู ปแผนที่ประเทศ
ไทย หรื อรู ปแผนที่บนลูกโลก ไปขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า
กรณี น้ ีนายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียน เพราะถือว่าเป็ นรู ปที่
เป็ นสามัญโดยทัว่ ไป ผูข้ อจดทะเบียนมิได้ใช้ความคิดสติปัญญาของ
ตนเองในการขอจดทะเบียน แต่ถา้ จะนํามาประกอบกับเครื่ องหมายอื่น
ๆ ของท่านเองก็ไม่มีขอ้ ห้าม เพราะมิใช่เป็ นเครื่ องหมายที่ตอ้ งห้ามรับ
จดทะเบียน เพียงแต่ท่านจะต้องสละสิ ทธิวา่ ไม่ขอถือเป็ นสิ ทธิของตนแต่เพียงผูเ้ ดียวที่จะใช้รูปแผน
ที่น้ นั ๆ เท่านั้น
2. ภาพประดิษฐ์น้ นั อาจเป็ นภาพคน สัตว์ ประดิษฐ์ข้ นึ มาจากภาพธรรมชาติก็ได้ เช่น

3. ภาพประดิษฐ์น้ นั ถือว่าไม่ใช่ภาพที่เป็ นธรรมชาติ ดังนั้น ไม่วา่ จะเป็ นภาพบุคคล สัตว์ พืชสามารถ
นํามาใช้ขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า

ตัวอย่ างทีไ่ ม่ ถือว่ าเป็ นภาพประดิษฐ์
ผูข้ อจดทะเบียนยืน่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ารายนี้ นายทะเบียน
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเพราะเห็นว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ ผูข้ อจดทะเบียน
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า
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คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รู ปเครื่ องหมายนี้เป็ นเพียงรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยสี ขาว
และสี แสด ซึ่งตรงกึ่งกลางของเครื่ องหมายมีรูปลักษณะเป็ นประกายวาวแตกกระจายออกไปรอบ ๆ ซึ่งรู ปดังกล่าว
ยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้วา่ สิ นค้าของผูอ้ ุทธรณ์แตกต่างไปจาก
สิ นค้าของบุคคลอื่น นับว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่
1261/2548)
การนารู ปภาพธรรมชาติไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า
เครื่ องหมายที่เป็ นเครื่ องหมายรู ป
หรื อที่เป็ นภาพธรรมชาติไปจดทะเบียนเป็ น
เครื่ องหมายการค้าได้ ซึ่งรู ปภาพดังกล่าวจะ
เป็ นรู ปมนุษย์ สัตว์ พืช สิ่ งของ หรื อภาพวิว
ทิวทัศน์ต่าง ๆ อาจนําไปจดทะเบียนเป็ น
เครื่ องหมายการค้าได้
2.1 จะต้ องไม่ เป็ นรูปหรือภาพทีบ่ รรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัตขิ อง
สินค้ าโดยตรง
เครื่ องหมายรู ปหรื อภาพที่จะมีลกั ษณะบ่งเฉพาะก็เป็ นเช่นเดียวกับ
เครื่ องหมายคํา จะต้องไม่เป็ นรู ปหรื อภาพที่บรรยายถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของ
สิ นค้า เพราะเป็ นรู ปที่ไม่ได้เกิดจากความคิดของตนเองเป็ นสําคัญ เช่น นํารู ปผลไม้
ทุเรี ยนไปใช้กบั สิ นค้าทุเรี ยน หรื อทุเรี ยนกวน เป็ นต้น ทั้งนี้เพราะทําให้เข้าใจได้วา่
สิ นค้าทุเรี ยนกวน เป็ นสิ นค้าที่ทาํ มาจากทุเรี ยนตามรู ปเครื่ องหมาย
อีกตัวอย่าง ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าสําหรับอาหารสัตว์ หากเราคิดนํารู ป
สัตว์ตามธรรมชาติมาขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า ผูเ้ ขียนรับรองได้วา่ นายทะเบียน
จะปฏิเสธการรับจดทะเบียน ตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า
ฯ เพราะทําให้เข้าใจได้วา่ สิ นค้าอาหารสัตว์น้ ีเป็ นสิ นค้าที่เหมาะสําหรับให้สุนขั กิน นับว่าเป็ น
รู ปสามัญในการค้าขาย ไม่มีลกั ษณะเป็ นเครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายรายนี้ เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 5 รายการสิ นค้า
ยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคกลัวนํ้า วัคซีนที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคกลัว
นํ้า ฯ ทําให้เข้าใจได้วา่ สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้านี้ใช้กบั สุนขั เพื่อ
ป้ องกันโรคกลัวนํ้า ซึ่งเป็ นรู ปที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า นับว่าเป็ นสิ่ งที่ใช้กนั
สามัญในการค้าขายไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ ประกอบกับประกาศนายทะเบียน
เครื่ องหมายการค้าที่ 1/2546 เรื่ องกําหนดสิ่ งที่ใช้กนั สามัญในการค้าขาย (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่
1110/2548)
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2.2 ถ้ าเป็ นภาพของบุคคล จะต้ องได้รับความยินยอมจากเจ้ าของภาพ หรือบรรดาทายาทของบุคคลใน
ภาพนั้น
ภาพบุคคลที่จะนําไปขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าได้น้ นั จะเป็ นภาพของบุคคลที่ยงั มีชีวติ อยู่
หรื อจะเป็ นภาพของบุคคลที่ถึงแก่ความตายไปแล้วก็ได้ การนําภาพบุคคลไปขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมาย
การค้า จะต้องดําเนินการดังนี้
1.ถ้าเป็ นรู ปหรื อภาพของผูข้ อจดทะเบียน จะต้องส่งหนังสื อให้ความยินยอมจากผูข้ อจดทะเบียนให้นาํ
รู ปหรื อภาพของตนเองไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าแนบการขอจดทะเบียนด้วยทุกครั้ง
2.ถ้าเป็ นรู ปหรื อภาพของบุคคลอื่น จะต้องส่งหนังสื อจากบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของรู ปหรื อภาพนั้นเช่นกัน
3. ถ้าเป็ นภาพของผูข้ อจดทะเบียนหรื อของบุคคลอื่น โดยที่บุคคลนั้นถึงแก่ความตายไปแล้ว จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากบุพการี ผูส้ ื บสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ให้ใช้ภาพดังกล่าว
เป็ นเครื่ องหมายการค้าไปประกอบการพิจารณาพร้อมทั้งส่งสําเนาใบมรณะบัตรของผู ้
นั้นมาประกอบการให้คาํ ยินยอมด้วย
4. ถ้าเป็ นภาพของเด็กที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมด้วยเช่นกัน
ผูเ้ ขียนเคยได้รับการสอบถามมาว่า แล้วทําไมภาพของผูข้ อจดทะเบียนเอง ทําไมจะต้อง
ให้ส่งหนังสื อให้ความยินยอมจากผูข้ อจดทะเบียนอีก เพราะผูข้ อจดทะเบียนเป็ นผูย้ นื่ คําขอจดทะเบียนแล้วก็
เท่ากับเป็ นการให้ความยินยอมอยูใ่ นตัว กรณี น้ ีตอบได้วา่ เพราะกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรก็ตอ้ งทําอย่างนั้น และ
เพื่อป้ องกันการอ้างว่าตนไม่ได้ให้ความยินยอมที่ใช้รูปของตนเป็ นเครื่ องหมายการค้าในภายหลัง โดยเหตุที่ตนเอง
ได้โอนเครื่ องหมายการค้านั้นไปให้บุคคลอื่นไปแล้วนัน่ เอง เพราะเมื่อตนเองในขณะจดทะเบียนได้ให้ความ
ยินยอมในการนํารู ปของคนเองมาจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าได้ เมื่อยินยอมโอนเครื่ องหมายการค้าให้แก่
บุคคลอื่น ความยินยอมในการนี้ยอ่ มมีผลไปยังบุคคลผูร้ ับโอนด้วย
5. สําหรับกรณี ที่เป็ นภาพของผูข้ อจดทะเบียนในอดีต ซึ่ งปัจจุบนั ภาพของบุคคลที่นาํ มาขอจดทะเบียน
นั้นแตกต่างกับสภาพปั จจุบนั ท่านจะต้องนําส่งหนังสื อยืนยันภาพที่ขอจดทะเบียนว่าเป็ นภาพของตนเองเพื่อมา
ประกอบการพิจารณาด้วย
ในบางกรณี ผขู ้ อจดทะเบียนอาจวาดภาพบุคคลขึ้นมาเองโดยไม่มีบุคคลนั้นจริ ง ๆ เช่นนี้ก็ให้ผขู ้ อจด
ทะเบียนทําหนังสื อยืนยันว่า ท่านคิดและวาดภาพนั้นขึ้นมาเองโดยไม่มีตวั ตนของบุคคลนั้นจริ ง ๆ ประกอบการขอ
จดทะเบียน
รู ปหรื อภาพของบุคคลนั้นโดยลําพังรู ปหรื อภาพของบุคคลนั้นมีความแตกต่างกันอยูแ่ ล้วในลักษณะรู ป
หน้าและใบหน้าของบุคคล จึงมีลกั ษณะบ่งเฉพาะโดยตัวของรู ปหรื อภาพอยูแ่ ล้ว การนํารู ปหรื อภาพของบุคคลมา
จดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าจึงไม่ค่อยมีปัญหาว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะหรื อไม่ มักเป็ นที่นิยมของคนไทยใน
การนํามาขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า เพราะนอกจากจะไม่เป็ นที่เหมือนหรื อคล้ายกับรู ปของบุคคลอื่น
แล้ว ยังทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั หน้าตาของเจ้าของธุรกิจนั้นด้วย
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ตัวอย่ างเช่ น

เคยมีคาํ ถามว่า หากนําภาพบุคคลที่ลบใบหน้าออกไป นําไปยืน่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า จะต้อง
ส่งหนังสื อยินยอมให้ใช้รูปบุคคลเป็ นเครื่ องหมายการค้าแนบเข้ามาด้วยหรื อไม่ ซึ่งกรณี น้ ีผเู ้ ขียนเห็นว่า รู ปบุคคล
ที่นาํ ไปขอจดทะเบียนนั้น ไม่อาจทราบได้วา่ เป็ นใคร ดังนั้น จึงไม่จาํ เป็ นต้องส่งหนังสื อยินยอมจากเจ้าของภาพ
แต่อย่างไรก็ตาม หากนายทะเบียนรับจดทะเบียนไปแล้ว แต่เวลาใช้เครื่ องหมายการค้ากับสิ นค้า เจ้าของธุรกิจ
มักจะนํารู ปบุคคลนั้นที่มีใบหน้าเป็ นเครื่ องหมายการค้า ซึ่งถ้าเป็ นเช่นนั้นจริ งก็มิใช่เครื่ องหมายการค้าที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียน ดังนั้น ความคุม้ ครองตามกฎหมายจึงไม่เกิดขึ้น
แต่ถา้ ข้าพเจ้าเป็ นนายทะเบียนผูพ้ จิ ารณาคําขอจดทะเบียนรายนั้น จะสัง่ ให้ผขู ้ อจดทะเบียนรับรองว่า จะ
ใช้รูปเครื่ องหมายนั้นตามที่ได้ยนื่ ขอจดทะเบียนไว้เท่านั้น เพราะหากผูข้ อจดทะเบียนนําไปใช้ในรู ปแบบอื่น อาจ
ถูกเพิกถอนทะเบียนได้ตามนัยมาตรา 58 ซึ่งบัญญัติวา่ “ ในกรณี ที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า เจ้าของเครื่ องหมาย
การค้าที่ใด้จดทะเบียนแล้ว ฝ่ าฝื นหรื อมิได้ปฎิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้อจํากัดที่นายทะเบียนกําหนดในการรับจด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้านั้น ให้นายทะเบียนมีอาํ นาจสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้านั้น ”
2.3 ถ้ าเป็ นตัวเลข หรือตัวหนังสือ จะต้ องประดิษฐ์ ให้ แตกต่ างไปจากตัวเลขหรือตัวหนังสือธรรมดา
นอกจากรู ปภาพดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีเครื่ องหมายรู ปอีกชนิดหนึ่งก็คือ ตัวอักษร ตัวเลขไม่
ว่าจะเป็ นตัวอักษรหรื อตัวเลขของภาษาใด ๆ ก็ตาม สามารถนํามาขอจดทะเบียนใช้เป็ นเครื่ องหมายการค้าได้ ซึ่ง
ผูเ้ ขียนจัดกลุ่มอยูเ่ ป็ นเครื่ องหมายลักษณะรู ป
การนําตัวหนังสื อ ตัวเลขไปขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า จะต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. ตัวหนังสือหรือตัวเลขนั้นต้ องประดิษฐ์ ขนึ้ การที่ไม่ให้นาํ ตัวหนังสื อ หรื อตัวเลขแบบ
ธรรมดามาขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าก็เพราะว่า เป็ นสิ่ งที่บุคคลโดยทัว่ ไปมีสิทธิที่จะใช้ตวั หนังสื อ
ตัวเลขเหล่านั้นได้โดยถือว่าเป็ นของส่วนรวมของคนในประเทศ จึงไม่สมควรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิเป็ น
เจ้าของรู ปแบบธรรมดาของตัวหนังสื อ ตัวเลขนั้น
2. ตัวหนังสื อ ตัวเลขที่ประดิษฐ์ข้ ึน หมายถึงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ตัวหนังสื อหรื อตัวเลขที่เขียนต่างจากตัวธรรมดา และตัวคอมพิวเตอร์
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(2) ตัวหนังสื อหรื อตัวเลขที่มีลกั ษณะเกาะเกี่ยวกัน

(3) ตัวหนังสื อหรื อตัวเลขที่มีลกั ษณะเป็ นตัวโปร่ งและตัวทึบ

(4) ตัวหนังสื อหรื อตัวเลขที่เขียนเป็ นลวดลาย

(5) ตัวหนังสื อหรื อตัวเลขที่เขียนเป็ นเส้นหนาบางไม่เท่ากัน

(6) ตัวหนังสื อหรื อตัวเลขที่เขียนในลักษณะสามมิติ
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ตัวอย่ าง
เครื่ องหมายนี้ นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นอักษรโรมัน
ธรรมดาไม่ได้ประดิษฐ์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 7
(3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ ผูข้ อจดทะเบียน
อุทธรณ์
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า อักษร LKE ธรรมดานี้ สามารถอ่านว่า แอลเก้ ซึ่งแปลไม่ได้ ถือว่า
เป็ นคําประดิษฐ์
ข้อสังเกต ตามตัวอย่างนี้ ถ้าผูข้ อจดทะเบียนอ่านว่า แอลเคอี แปลไม่ได้แล้ว จะถูกปฏิเสธอย่างแน่นอน
ตัวอย่ าง
เครื่ องหมายนี้ คณะกรรมการ ฯ เห็นว่า อักษร
H2O เป็ นอักษรโรมันและเลขอารบิคธรรมดา ไม่ได้
ประดิษฐ์ให้มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ ไม่บ่งเฉพาะตามมาตรา
7 วรรคสอง (3) และยังเป็ นสูตรทางเคมีของนํ้า นับว่า
เป็ นสิ่ งสามัญทัว่ ไป ไม่บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก ส่วนรู ปเครื่ องหมายอื่นๆ เป็ นสิ่ งสามัญทัว่ ไป ไม่มี
ลักษณะบ่งเฉพาะ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 136/2546)
2.4 ถ้ าเป็ นลายมือชื่อ ต้องได้ รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ ว
ลายมือชื่อที่จะนําไปขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า มีหลักเกณฑ์พิจารณา คือ
(1) ต้องเป็ นลายมือชื่อของผูข้ อจดทะเบียน หรื อเจ้าของเดิมของกิจการของผูข้ อจดทะเบียน
(2) กรณี ที่ลายมือชื่อที่ยนื่ ขอจดทะเบียนไม่เหมือนกับเครื่ องหมายที่ขอจดทะเบียน ให้
เจ้าของลายมือชื่อนั้นมาลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อทําหนังสื อยืนยันว่า
เป็ นเจ้าของลายมือชื่อที่แท้จริ ง พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารด้วย
(3) กรณี ที่เครื่ องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็ นลายมือชื่อของบุคคลอื่นนอกจากผูข้ อจดทะเบียน
จะต้องมีหนังสื อให้ความยินยอมประกอบคําขอจดทะเบียนด้วย

ตัวอย่ างเช่ น
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คาสามัญ ไม่ อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าได้
คาสามัญ อาจแบ่งพิจารณาได้ 2 ลักษณะคือ
1. คําสามัญทัว่ ไป
2. คําสามัญในการค้าขาย
คาสามัญทัว่ ไป เป็ นคําที่ใช้กนั โดยทัว่ ไป ๆ ไม่เจาะจงว่าจะใช้กบั สิ นค้าใด ๆ เป็ นคําที่ใช้กบั บุคคลโดยทัว่ ไป ซึ่ง
ไม่ควรให้สิทธิบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะใช้คาํ สามัญนั้นแต่เพียงผูเ้ ดียวในการขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า ถือ
ว่าเป็ นคําที่ไม่มีสาระสําคัญในการจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้า เช่น คําว่า ตรา ยีห่ อ้ เครื่ องหมายการค้า ถ้า
เป็ นข้อความ จะถือว่าเป็ นคําสามัญทัว่ ไปหากเป็ นข้อความพรรณนาหรื อคําบรรยายถึงคุณลักษณะหรื อคุณสมบัติ
ของสิ นค้า หรื อส่วนประกอบของสิ นค้า ซึ่งไม่ถือว่าเป็ นสาระสําคัญของเครื่ องหมายการค้าตามมาตรา 7 วรรคแรก
แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้านัน่ เอง เช่น
คําว่า FIND FIGHT AND FOLLOW มีความหมายว่า ค้นหา ต่อสู ้ และติดตาม เป็ นคําบรรยายทัว่ ไป ไม่
บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1444/2543)
คําว่า CHEM – TREND MONO – LUBE หมายถึงแนวโน้มของสารเคมีที่เป็ นสารหล่อลื่นชนิดเดี่ยวใช้
กับสิ นค้าจําพวกสารหล่อลื่นตามที่ยนื่ คําขอ นับว่าเป็ นคําบรรยาย ไม่บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก (คําวินิจฉัย
คณะกรรมการ ฯ ที่ 1763/2543)
คําว่า INTERNATIONAL (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 1742/2548
อักษร TM เป็ นคําย่อมาจากคําว่า TRADEMARK แปลว่าเครื่ องหมายการค้า (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ
ที่ 1745/2548)
คาสามัญในการค้ าขาย เป็ นเครื่ องหมายคําที่นายทะเบียนได้ประกาศกําหนดให้เครื่ องหมายคําที่ใช้สาํ หรับสิ นค้า
ตามประกาศเป็ นคําสามัญในการค้าขายโดยเฉพาะสิ นค้านั้น ๆ ตามประกาศนายทะเบียนเครื่ องหมายการค้าที่
1/2546 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ได้แก่
1. ชื่อของดอกไม้ต่าง ๆ ก็นาํ มาใช้เป็ นเครื่ องหมายเพื่อขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าได้ ยกเว้น
เป็ นสิ นค้าประเภทสบู่ เครื่ องหอม หัวนํ้ามันหอมระเหยเครื่ องสําอาง นํ้ามันใส่ผม ยาสี ฟันแป้ งหอม
ตัวอย่าง
เครื่ องหมายการค้าของผูอ้ ุทธรณ์รายนี้ ภาคส่วนรู ปดอกฝ้ าย เมื่อ
นํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 25 รายการสิ นค้า เสื้ อยืดคอกลม เสื้ อถัก เสื้ อกีฬา
เสื้ อใส่ทาํ งาน ฯ เป็ นภาพที่แสดงถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง
นับว่าเป็ นสิ่ งที่ใช้กนั สามัญในการค้าขาย ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ ส่วนคําว่า COTTON
แปลว่า ฝ้ าย ต้นฝ้ าย ใบฝ้ าย ผ้าฝ้ าย เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าตามที่ยนื่ คําขอจด
ทะเบียน ย่อมทําให้เข้าใจว่าเป็ นสินค้าหรื อเสื้ อผ้าที่ทาํ มาจากใบฝ้ ายหรื อผ้าฝ้ าย นับว่าเป็ นคําบรรยายถึงสิ นค้า ไม่มี
ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คําวินิจฉัยที่ 606/2548)
2.คําว่า PRINT ให้ถือว่า เป็ นผ้าดอก ดังนั้น หากนําเครื่ องหมายคําว่า PRINT ไปใช้กบั สิ นค้าผ้าเป็ นผืน ๆ
ผ้าฝ้ าย ผ้าแพร ผ้าเทียม
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สิ่งทีใ่ ช้ กนั สามัญในการค้ าขาย
ตามนัยมาตรา ๑๗ วรรค ๒ แห่ งพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้ า พ.ศ. ๒๕๓๔
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
จาพวก
๓

๕

รายการสินค้ า
สบู่ เครื่ องหอม หัวนํ้ามันหอมระเหย
เครื่ องสําอาง นํ้ามันใส่ผม ยาสี ฟัน
แป้ งหอม
ยารักษาโรคมนุษย์

๗
๒๔

เครื่ องจักร เครื่ องมือกล
ผ้าเป็ นผืน ๆ

๒๙
๓๐
๓๓
๓๔
๑-๔๕

ผ้าฝ้ าย ผ้าแพร ผ้าเทียม
นมและแป้ งนม
นํ้าปลาและกะปิ
นํ้าปลา
สุรา
ยาสูบ
สิ นค้าทุกอย่างในแต่ละจําพวก

สิ่งทีใ่ ช้ กนั สามัญในการค้ าขาย
ผูห้ ญิง ดอกไม้ ชื่อดอกไม้ ดาว มงกุฎฝรั่ง
เด็ก
งู พญานาค หนุมาน ฤาษี เด็ก นางพยาบาล
ลูกโลกและการวางแบบตัวอักษร
หรื อตัวเลขหรื อตัดกันเป็ นรู ปกากบาท
เฟื อง
ผูห้ ญิง ช้าง นาฬิกา รถและเครื่ องลากเข็นที่ไม่มี
เครื่ องกลไก ตาแป๊ ะ เสื อ สิ งโต สุนขั
คําว่า Print ให้ถือว่าเป็ นผ้าดอก
วัว เด็ก และนางพยาบาล
กุง้
ปลา
ค่าง
ไก่ สัตว์คู่เกาะโล่
สัตว์คู่เกาะโล่
ภาพของสิ นค้าหรื อบริ การหรื อสิ่งซึ่งใช้
เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ และภาพที่
แสดงถึงความหมาย ถึงลักษณะหรื อ
คุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การ

ตัวอย่ างรู ปทีไ่ ม่ถือว่ าเป็ นเครื่องหมายการค้ า
รู ปผูห้ ญิงรายนี้ เมื่อนํามาใช้กบั สินค้าจําพวกที่ 3 รายการสิ นค้า สบู่
แชมพู โลชัน่ บํารุ งผิว นํ้ามีใช้นวด นับว่าเป็ นสิ่ งที่ใช้กนั สามัญในการค้าขาย ไม่มี
ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 758/2548)

มีเครื่ องหมายหลายราย เมื่อนายทะเบียนสัง่ ให้แสดงปฏิเสธ แทนที่จะยืน่ คําร้องต่อนายทะเบียนตามที่สงั่
กลับเพิกเฉยไม่กระทําตามที่สงั่ และไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์คาํ สัง่ ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า
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โต้แย้งคําสัง่ ของนายทะเบียน ในกรณี ที่ท่านไม่เห็นชอบด้วยกับคําสัง่ นายทะเบียน ทําให้เครื่ องหมายการค้านั้น
ถูกเพิกถอนออกจากสารบบไปอย่างน่าเสี ยดาย
ตัวอย่ างสละแสดงปฏิเสธสิทธิในเครื่องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้านี้ใช้สาํ หรับสินค้า สุรา สิ่ งที่เป็ นสามัญในการค้า
ได้แก่
คําว่า สุ ราขาว ที่มีอยู่ 2 คํา และคําว่า 40 ดีกรี ที่เป็ นคําสามัญ นายทะเบียนจะให้
แสดงปฏิเสธในคําดังกล่าว ส่ วนคําว่า สาวลืมผัว และรู ปค้างคาว (ไม่ใช่รูปค่าง)
ถือว่าเป็ นสาระสําคัญของเครื่ องหมายการค้า
การที่นายทะเบียนสัง่ ให้แสดงปฏิเสธสิ ทธิคาํ ว่า สุราขาว 40 ดีกรี นั้น
ท่านไม่ตอ้ งเปลี่ยนรู ปเครื่ องหมายที่ขอจดทะเบียนใหม่ ท่านยังคงมีสิทธิใช้เครื่ องหมายตามที่ขอจดทะเบียนไว้น้ นั
ทั้งหมดได้ ท่านเพียงแต่ไม่มีสิทธิที่จะใช้คาํ ว่า สุราขาว 40 ดีกรี แต่เพียงคนเดียว
การคิดเครื่ องหมายเพื่อไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้านั้น จะต้องคํานึงกรณี ลกั ษณะบ่งเฉพาะของ
เครื่ องหมายการค้าเป็ นหลักเกณฑ์แรก ซึ่งผูเ้ ขียนเรี ยกว่า เรื่องทีค่ วรคิด เพราะคนส่วนใหญ่มีค่านิยมในการคิดว่า
ถ้าจะค้าขายอย่างไร ควรจะเอาคําหรื อเครื่ องหมายที่เป็ นสิ นค้าหรื อเกี่ยวข้องกับสิ นค้ามาเป็ นเครื่ องหมาย เพื่อ
สะดวกในการจดจํา ซึ่งนับว่าเป็ นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ถ้าจําเป็ นที่จะต้องนําเครื่ องหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้ามา
ประกอบเป็ นเครื่ องหมายการค้า ท่านจะต้องคิดเครื่ องหมายที่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นมา
ประกอบรวมเป็ นสาระสําคัญของเครื่ องหมายที่ขอจดทะเบียนด้วย
ลักษณะบ่ งเฉพาะของเครื่องหมายทีเ่ ป็ นกลุ่มของสี
เครื่ องหมายการค้าที่เป็ นกลุ่มของสี ในประเทศไทย ยังมีการจดทะเบียนไม่มากเหมือนกับเครื่ องหมาย
การค้าที่เป็ นเครื่ องหมายคําหรื อเครื่ องหมายรู ป บางท่านยังมีความเข้าใจที่ผดิ นึกว่ากลุ่มของสี ก็คือเครื่ องหมายที่
เป็ นรู ปสี ในระยะแรก ๆ ที่ใช้พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีการยืน่ เครื่ องหมายการค้าที่เป็ นรู ปสี
เข้ามา โดยขอความคุม้ ครองในลักษณะเป็ นเครื่ องหมายกลุ่มของสี อยูห่ ลายราย
กรมทรัพย์สินทางปั ญญาได้วางระเบียบในเรื่ องกลุ่มของสี ไว้ เพื่อให้เป็ นแนวทางเดียวกันว่า กลุ่มของสี
หมายถึง สีทมี่ กี ารรวมกลุ่มหรือชุมนุมกันตั้งแต่ 2 สีขนึ้ ไป โดยไม่ จากัดว่ าจะเป็ นสีอ่อนหรือสีแก่ กลุ่มของสี ที่จะ
นํามาจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้านั้น ไม่ได้หมายถึงสี ของเครื่ องหมายที่เป็ นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์
ตรา ชื่อ คํา ข้อความ ตัวหนังสื อ ตัวเลข ลายมือชื่อ รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุหรื อสิ่ งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างรวมกัน
ในการยืน่ คําขอจดทะเบียนนั้น รู ปเครื่ องหมายที่นาํ มาขอจดทะเบียนจะแสดงเป็ นภาพถ่ายหรื อรู ปเขียนก็
ได้ ปิ ดไว้ในคําขอจดทะเบียน และผูข้ อจดทะเบียนจะต้องพรรณนาในคําขอจดทะเบียนอย่างชัดเจนว่ากลุ่มของสี
ดังกล่าวประกอบด้วยสี อะไร และแต่ละสี จดั เรี ยงอยูใ่ นลักษณะใด
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ตัวอย่ างลักษณะการบรรยายเครื่องหมายกลุ่มของสี
เครื่ องหมายบริ การกลุ่มของสี ตามคําขอนี้ ประกอบด้วยสี ขาว ส้ม เขียว
และแดง โดยสี แต่ละสี จะปรากฏอยูใ่ นรู ปของแถบสี สี่เหลี่ยมตามแนวนอน แถบสี
แต่ละสี จะวางเรี ยงกันลงมาโดยเริ่ มจากแถบสี ขาว สี สม้ สี ขาว สี เขียว สี ขาว สี แดง
และสี ขาว เครื่ องหมายดังกล่าวจะมีลกั ษณะพิเศษคือ แถบสี สม้ สี เขียว และสี แดง
จะถูกกั้นด้วยแถบสี ขาว โดยแถบสี ขาวทั้งหมดจะมีขนาดเท่ากันและเป็ นแถบสี ที่
มีขนาดเล็กที่สุด รองลงมาคือ แถบสี สม้ และสี แดง ซึ่งจะมีขนาดเท่ากัน คือใหญ่
กว่าแถบสี ขาวประมาณ 3 เท่า และแถบสี เขียวซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด คือใหญ่กว่าแถบสี ขาวประมาณ 5 เท่า
การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นกลุ่มของสี น้ นั เช่นเดียวกับเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นเครื่ องหมาย
คําหรื อเครื่ องหมายรู ป คือจะต้องไม่เป็ นเครื่ องหมายกลุ่มของสี ที่เป็ นรู ปสิ นค้าที่ขอจดทะเบียน

เครื่ องหมายรายนี้ ผูอ้ ุทธรณ์ยนื่ ขอจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นกลุม่
ของสี ประกอบด้วยสี แดงกับสี ขาวเป็ นลวดลายทางยาวสลับกัน อยูใ่ นรู ปทรง
กลมสองวง กับรู ปทรงเป็ นแท่งแนวตั้งอีกแท่ง ถือได้วา่ เป็ นรู ปถ่ายของสิ นค้า
เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 30 รายการสิ นค้า ขนมหวาน ช๊อกโกแลต ขนม
ที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลต พาสตรี นับว่าเป็ นรู ปที่บ่งบอกถึงลักษณะของ
สิ นค้า ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่ องหมายการค้า ฯ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 42/2548)
พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้ า พ.ศ.2534 (มาตรา 7 (3)) ที่บญั ญัติวา่ เครื่ องหมายการค้าที่มีหรื อ
ประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็ นสาระสําคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะ ข้อ (3) ทีว่ ่ า
กลุ่มของสีทแี่ สดงโดยลักษณะพิเศษ หมายความว่า กลุ่มของสี จะต้องมีการจัดเรี ยงสี ต้ งั แต่ 2 สี ข้ นึ ไปให้มีลกั ษณะ
เป็ นการรวมกลุ่มหรื อชุมนุมกัน โดยสี ดงั กล่าวจะต้องแสดงความแตกต่างของสี ได้อย่างชัดเจน โดยอาจเรี ยงชิด
ติดกันหรื อไม่ก็ได้ หรื อจะจัดเรี ยงสี ให้มีรูปลักษณะอย่างใดก็ได้ที่จะสามารถแสดงให้ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้า
หรื อบริ การนั้นทราบ และเข้าใจได้วา่ สิ นค้าหรื อบริ การที่ใช้เครื่ องหมายที่เป็ นกลุ่มของสี น้ นั แตกต่างจากสิ นค้า
หรื อบริ การของบุคคลอื่น เช่น แถบสี ต้ งั แต่สองสี เรี ยงสลับกันไปมาทั้งเครื่ องหมาย เป็ นต้น
ตัวอย่ าง

คําขอเลขที่ 450727

คําขอเลขที่ 619169

คําขอเลขที่ 421342
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ตัวอย่ างทีไ่ ม่ ใช่ กลุ่มของสี
ผูข้ อจดทะเบียนยืน่ ขอในจําพวกที่ 24 รายการสิ นค้า ผ้าเป็ นพับ ผ้า
เป็ นชิ้น ฯ นายทะเบียนเห็นว่า ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะสี ดาํ สี
ส้ม และสี ทอง เป็ นสี ที่บรรยายถึงตัวสิ นค้าโดยตรงไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคแรก ประกอบเป็ นสิ่ งสามัญทางการค้าขาย จึงปฏิเสธไม่รับจด
ทะเบียน ผูข้ อจดทะเบียนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมายการค้าของผูอ้ ทุ ธรณ์รูปแถบสี ดาํ สี สม้ และสี ทองราย
นี้ ผูอ้ ุทธรณ์มิได้ขอจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นกลุ่มของสี ซึ่งแถบดังกล่าววางเรี ยงกันธรรมดา ไม่ได้แสดงใน
ลักษณะพิเศษที่ทาํ ให้ประชาชนผูใ้ ช้สินค้าทราบและเข้าใจว่าสิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้าแตกต่างไปจากสิ นค้า
ของบุคคลอื่น แม้ผอู ้ ุทธรณ์จะมีเจตนาให้เป็ นกลุ่มของสี ก็ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรกแห่ง
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 563/2547)
กลุ่มของสี น้ นั มิใช่ภาพสี ภาพสี น้ นั เป็ นลักษณะของภาพที่มีสีสนั ในตัวของภาพ มาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2543 บัญญัติวา่ “เครื่ องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้จาํ กัดสี น้ นั ให้ถือว่าได้จดทะเบียนไว้ทุกสี ” ซึ่ง
หมายความว่า เครื่ องหมายการค้าที่นาํ ไปจดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนนั้น ถ้านายทะเบียนมิได้สงั่ ให้ผขู ้ อจด
ทะเบียนจํากัดการใช้สีในเครื่ องหมายการค้าไว้ กรณี น้ ีผขู ้ อจดทะเบียนจะใช้สีกบั เครื่ องหมายการค้าไว้อย่างไรก็ได้
เช่นยืน่ ขอจดทะเบียนไว้เป็ นรู ปขาวดํา แต่เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนไว้แล้ว เวลานําไปใช้เป็ นที่หมายกับ
สิ นค้า จะใช้เป็ นสี อะไรก็ได้ตามแต่ผขู ้ อจดทะเบียนจะประสงค์
ตัวอย่างเครื่ องหมายที่เป็ นภาพสี

เครื่องหมายการค้ าทีเ่ ป็ นรู ปร่ างหรือรู ปทรงของวัตถุ
การคิดนํารู ปร่ างรู ปทรงของวัตถุไปขอจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้านั้น ในประเทศไทยยังไม่
เป็ นที่นิยมขอจดทะเบียน แม้ในต่างประเทศก็มีการจดทะเบียนเครื่ องหมายที่เป็ นรู ปร่ างทรงได้นอ้ ยมาก เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ทราบว่า ในการขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ารู ปร่ างรู ปทรงของวัตถุ นายทะเบียนจะให้
ผูข้ อจดทะเบียนส่งหลักฐานนําสืบการใช้เครื่ องหมายการค้าที่เป็ นรู ปร่ างรู ปทรงของวัตถุ
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ลักษณะบ่ งเฉพาะของเครื่องหมายทีเ่ ป็ นรู ปร่ างหรือรู ปทรงของวัตถุ
รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุหรื ออาจเรี ยกได้วา่ เครื่ องหมายสามมิติน้ นั หมายถึง
เครื่ องหมายที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่แสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว
ด้านลึก และแสดงชัดเจนให้เห็นความแตกต่างจากเครื่ องหมายในลักษณะอย่างอื่น
ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 4 เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์
วัตถุ หมายถึง สิ่ งที่ใช้เป็ นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงซึ่งอาจจะเป็ นรู ปร่ างหรื อ
รู ปทรงของภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คํา ข้อความ ตัวหนังสื อ ตัวเลข
ลายมือชื่อ กลุ่มของสี หรื อสิ่ งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกันก็ได้
การยืน่ ขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นเครื่ องหมายรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุ จะต้อง ยืน่ ขอ
จดทะเบียนโดยแสดงรู ปเครื่ องหมายที่รูปร่ างรู ปทรงทั้งสามด้าน คือด้านกว้าง ด้านยาว และด้าน
สูงหรื อด้านลึก
ตัวอย่าง
คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ผอู ้ ุทธรณ์จะยืน่ ขอจดทะเบียนในลักษณะ
ที่เป็ นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุโดยมีคาํ พรรณนาว่าเป็ นรู ปขวดที่มีลกั ษณะฐานขวดเป็ น
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่มีของและมุมมน คอขวดยาวสง่างามเป็ นพิเศษ พร้อมด้วยฝ่ าจุกขวดที่มีสีแดง
หรื อสี เหลืองตัดกับสี ขวดสี น้ าํ ตาลอย่างเด่นชัดก็ตาม แต่รูปเครื่ องหมายการค้าที่ยนื่ ขอจด
ทะเบียนเป็ นรูปขวดเพียงด้ านเดียว มิใช่ รูปสามมิตทิ แี่ สดงถึงด้ านกว้ าง ด้ านยาว ด้ านลึก จึงไม่
เป็ นรู ปร่ างรู ปทรงของวัตถุตามความหมายของรูปร่ างรู ปทรงวัตถุในระเบียบกรมทรัพย์สินทางปั ญญา ฯ (คํา
วินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 765/2548 – คําขอ 521985)
เครื่ องหมายรายนี้ คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รู ปขวดรายนี้แม้
ผูอ้ ุทธรณ์ยนื่ ขอจดทะเบียนในลักษณะรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุก็ตาม แต่เมื่อ
พิจารณารู ปที่ยนื่ ขอจดทะเบียนแล้ว รู ปดังกล่าวเป็ นเพียงรู ปถ่ายของสิ นค้าที่ยนื่ ขอ
จดทะเบียนที่แสดงถึงด้านกว้าง และด้านยาวเท่านั้น รู ปดังกล่าวจึงไม่มีลกั ษณะ
เป็ นรู ปร่ างรู ปทรงของวัตถุตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ
ประกอบกับระเบียบกรมทรัพย์สินทางปั ญญา เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการจด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้าที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุ (คําวินิจฉัย
คณะกรรมการ ฯ ที่ 1108/2548)
ลักษณะบ่ งเฉพาะของเครื่องหมายทีเ่ ป็ นรู ปร่ างหรือรู ปทรงของวัตถุทนี่ ามาจดทะเบียนเป็ นเครื่องหมายการค้ า คือ
1. เป็ นเครื่ องหมายที่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 กล่าวคือ
1.1 รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็ นชื่อสกุล
ตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หรื อชื่อทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้า
โดยตรง
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1.2 รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นคําหรื อข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรื อ
คุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง และไม่เป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535)
1.3 รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มของสี ที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ
1.4 รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นตัวหนังสื อ ตัวเลข หรื อคําที่ประดิษฐ์ข้ ึน
1.5 รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นลายมือชื่อของผูข้ อจดทะเบียนหรื อของเจ้าของเดิม
ของกิจการของผูข้ อจดทะเบียน หรื อลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยรับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว
1.6 รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นภาพของผูข้ อจดทะเบียนหรื อของบุคคลอื่นโดย
ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรื อในกรณี ที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจาก
บุพการี ผูส้ ื บสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี
1.7 รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นภาพที่ประดิษฐ์ข้ ึน เช่นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุ
ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปคนกําลังวิง่ ถือคบเพลิง เป็ นต้น
2. รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่จะจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าจะต้องไม่เป็ นรู ปร่ าง
หรื อรู ปทรงของสิ นค้าหรื อบริ การหรื อที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อแสดงความหมายถึงคุณสมบัติของ
สิ นค้าหรื อบริ การโดยตรง เช่นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปขนมปั งใช้กบั สิ นค้าขนมปั ง รู ปร่ าง
หรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปขวดสุราใช้กบั สิ นค้าสุรา หรื อรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ น
รู ปคนกําลังเต้นรําใช้กบั การบริ การดิสโก้เธค เป็ นต้น
3. รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นตัวสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อเกี่ยวข้องกับสิ น
ค้าหรื อบริ การ หรื อแสดงความหมายถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การ แต่ได้มีการดัดแปลงหรื อ
ตกแต่งจนไม่ทาํ ให้ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้าหรื อบริ การนั้นทราบและเข้าใจได้วา่ รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุ
ดังกล่าวเป็ นตัวสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อเกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อแสดงความหมายถึงลักษณะหรื อ
คุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การโดยตรงแล้ว ถือว่ารู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุน้ นั มีลกั ษณะบ่งเฉพาะแล้ว เช่น
รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปเป็ ด ใช้กบั สิ นค้านํ้าหอม ซึ่งรู ปเป็ ดดังกล่าวได้มีการดัดแปลงจนไม่
ทําให้ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจว่า รู ปเป็ ดคือรู ปขวดนํ้าหอม ย่อมถือว่ารู ปเป็ ดไม่ใช่รูปขวด
นํ้าหอมที่ใช้กบั สิ นค้านํ้าหอม
4. ไม่เป็ นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุซ่ ึงแม้จะมีการดัดแปลงหรื อตกแต่งแล้ว แต่
ยังมองเห็นเป็ นตัวสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อเกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อแสดงความหมายถึงลักษณะหรื อ
คุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การโดยตรง เช่น รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปขวดนํ้าหอม แม้จะ
ดัดแปลงรู ปขวดนํ้าหอมให้เป็ นรู ปเป็ ด แต่ส่วนหัวยังคงเป็ นหัวฉีดสเปรย์น้ าํ หอมอยู่ เป็ นต้น
5. รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่จะจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าจะต้องไม่เป็ นรู ปร่ าง
หรื อรู ปทรงของสิ นค้าหรื อบริ การหรื อที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อแสดงความหมายถึงคุณสมบัติของ
สิ นค้าหรื อบริ การโดยตรง เช่นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปขนมปั งใช้กบั สิ นค้าขนมปั ง รู ปร่ าง
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หรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปขวดสุราใช้กบั สิ นค้าสุรา หรื อรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ น
รู ปคนกําลังเต้นรําใช้กบั การบริ การดิสโก้เธค เป็ นต้น
6. รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นตัวสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อเกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ
หรื อแสดงความหมายถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การ แต่ได้มีการดัดแปลงหรื อตกแต่งจนไม่ทาํ
ให้ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้าหรื อบริ การนั้นทราบและเข้าใจได้วา่ รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุดงั กล่าวเป็ นตัว
สิ นค้าหรื อบริ การ หรื อเกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อแสดงความหมายถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้า
หรื อบริ การโดยตรงแล้ว ถือว่ารู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุน้ นั มีลกั ษณะบ่งเฉพาะแล้ว เช่น รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของ
วัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปเป็ ด ใช้กบั สิ นค้านํ้าหอม ซึ่งรู ปเป็ ดดังกล่าวได้มีการดัดแปลงจนไม่ทาํ ให้ประชาชนหรื อ
ผูใ้ ช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจว่า รู ปเป็ ดคือรู ปขวดนํ้าหอม ย่อมถือว่ารู ปเป็ ดไม่ใช่รูปขวดนํ้าหอมที่ใช้กบั สิ นค้า
นํ้าหอม
7. ไม่เป็ นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุซ่ ึงแม้จะมีการ
ดัดแปลงหรื อตกแต่งแล้วก็ตาม แต่ยงั มองเห็นเป็ นตัวสิ นค้าหรื อบริ การ
หรื อเกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อแสดงความหมายถึงลักษณะ
หรื อคุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การโดยตรง เช่น รู ปร่ างหรื อรู ปทรง
ของวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปขวดนํ้าหอม แม้จะดัดแปลงรู ปขวดนํ้าหอม
ให้เป็ นรู ปเป็ ด แต่ส่วนหัวยังคงเป็ นหัวฉี ดสเปรย์น้ าํ หอมอยู่ เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
รู ปขวดรายนี้ เป็ นรู ปทรงขวดในมิติต่าง ๆ ซึ่งรู ปขวดดังกล่าว เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 3 รายการ
สิ นค้า ผงซักฟอก นํ้ายาและสารซักรี ด นํ้ายาและสารปรับสภาพเสื้ อผ้า ฯ นับว่าเป็ นภาพภาชนะบรรจุสินค้า ซึ่งถือ
ว่าเป็ นภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะที่ทาํ ให้ประชาชนหรื อผูใ้ ช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้
ว่า สิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสิ นค้าอื่น ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรกแห่ง
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ
(คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 100/2548)
คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมายการค้าของผู ้
อุทธรณ์รายนี้ ผูอ้ ุทธรณ์ยนื่ ขอจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นรู ปร่ างหรื อรู ปทรง
ของวัตถุ ซึ่งเป็ นรู ปทรงของขวดที่แสดงถึงมิติดา้ นต่าง ๆ เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้า
จําพวกที่ 3 รายการสิ นค้า ผงซักฟอก นํ้ายาและสารซักรี ด นํ้ายาและสารปรับ
สภาพเสื้ อผ้า นํ้ายาล้างจาน ฯ นับว่าเป็ นรู ปภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าที่ยนื่ ขอจด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้า นับว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก
แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า (ฉบับที่
2) พ.ศ.2543(คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 751/2548 – คําขอ 529812)
ตัวอย่าง
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เครื่ องหมายนี้นายทะเบียนปฏิเสธเพราะเห็นว่า ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ
เพราะรู ปขวด เป็ นรู ปภาชนะบรรจุสินค้าไม่ใช่เครื่ องหมายการค้า แม้จะนํามาใช้
เป็ นเครื่ องหมายการค้าก็เป็ นสิ่ งสามัญทัว่ ไป ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ ส่วนตัวอักษร
ที่คอขวดไม่เด่นชัดที่จะเป็ นสาระสําคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าจะมาใช้เป็ น
เครื่ องหมาย ผูข้ อจดทะเบียนอุทธรณ์ คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เครื่ องหมายของผูอ้ ุทธรณ์รูปขวดรายนี้ เป็ นรู ปทรงของขวดในด้านต่าง ๆ มีการ
จัดวางฉลากสี เหลืองทรงสี่ เหลี่ยม ด้านบนฉลากเป็ นทรงโค้งครึ่ งวงกลม ขอบฉลากเดินเส้นสี ขาวโดยรอบวางอยู่
บนรู ปทรงขวดสี เขียวเข้ม และปลายด้านบนสุดเป็ นสี แดงเข้ม และด้านหลังรู ปของขวดได้วางฉลากสี เหลืองขอบสี
ขาวรู ปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ตรงกลาง เมื่อนํามาใช้กบั สิ นค้าจําพวกที่ 33 รายการสิ นค้า วิสกี้ ไวน์ สุ รากลัน่ อย่าง
แรง ฯ นับว่าเป็ นภาพภาชนะบรรจุสินค้า ซึ่งถือว่าเป็ นภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและไม่มีลกั ษณะที่ทาํ ให้ประชาชน
หรื อผูใ้ ช้สินค้าทราบและเข้าใจได้วา่ สิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสิ นค้าอื่น นับว่าไม่มีลกั ษณะ
บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ ส่วนอักษรที่คอขวดมีขนาดเล็กมาก จึง
มิใช่สาระสําคัญของเครื่ องหมายการค้าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คํา
วินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 44/2548)
ในการขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นกลุ่มของสี หรื อรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุน้ นั จะมี
เครื่ องหมายอื่น ๆ รวมอยูใ่ นเครื่ องหมายที่เป็ นกลุ่มของสี หรื อรู ปร่ างรู ปทรงของวัตถุได้หรื อไม่ ซึ่งในเรื่ องนี้มีสอง
แนวความคิด คือ
1. ความแรกเห็นว่า การขอจดทะเบียนกลุ่มของสี หรื อรู ปร่ างรู ปทรงของวัตถุน้ นั จะมีเครื่ องหมายอื่น
ๆ รวมอยูไ่ ม่ได้เลย จะต้องเป็ นเครื่ องหมายที่เป็ นกลุ่มของสี หรื อเป็ นเครื่ องหมายที่เป็ นรู ปร่ างหรื อ
รู ปทรงของวัตถุแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
2. ความเห็นที่สองเห็นว่า การขอจดทะเบียนกลุ่มของสี หรื อรู ปร่ างรู ปทรงของวัตถุน้ นั จะมี
เครื่ องหมายอื่น ๆ รวมอยูด่ ว้ ยก็ได้ ซึ่งจะเป็ นไปตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมาย
การค้า ฯ ที่วา่ เครื่ องหมาย หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คํา ข้อความ
ตัวหนังสื อ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่ างหรือรู ปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่ านีอ้ ย่ างใดอย่ าง
หนึ่งหรือหลายอย่ างรวมกัน
ผูเ้ ขียนสังเกตว่า แนวการสัง่ การของนายทะเบียนบางท่านใช้แนวความเห็นที่หนึ่ง แต่บางท่านก็ใช้ความเห็นที่
สอง ยังเป็ นความเห็นที่ยงั ไม่เป็ นแนวเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามจากคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า
มีแนวความเห็นไปในทางความเห็นที่สอง
ตัวอย่ างเช่ น
เรื่ องนี้ ผูข้ อจดทะเบียนในลักษณะเป็ นกลุ่มของสี โดยมีการบรรยายกลุ่มของสี มาใน
การขอจดทะเบียน นายทะเบียนปฏิเสธไม่ รับจดทะเบียนทั้งเครื่องหมายโดยยึดหลักว่ า การจด
ทะเบียนเครื่องหมายกลุ่มของสีจะต้ องไม่ มภี าคส่ วนทีเ่ ป็ นตัวอักษรหรือรู ปอืน่ มาประกอบ
คณะกรรมการเครื่ องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่ องหมายการค้าของผู ้
อุทธรณ์คาํ ว่า DARLIE และรู ปกลุ่มของสี รายนี้ ประกอบด้วยเครื่ องหมายสองภาคส่วน ซึ่งภาค
ส่วนของกลุ่มของสี ประกอบด้วยสี เขียว สี เหลือง สี ขาว ผูอ้ ุทธรณ์ได้ยนื่ ขอจดทะเบียนใน
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ลักษณะของกลุ่มของสี แม้จะมีการแยกกลุ่มของสี ออกเป็ นสองช่อง ช่องซ้ายด้านบนสุดเป็ นสี เขียวเข้มที่ค่อย ๆ
จางลงจนเป็ นสี ขาว ซึ่งอยูช่ ่วงกลางและค่อยเข้มขึ้นจนเป็ นสี เหลืองอยูด่ า้ นล่าง ส่วนช่องขวาเป็ นสี เขียมเข้มจน
มาถึงช่วงล่างที่ค่อย ๆ จางลงเป็ นสี เหลืองและกลับเพิ่มความเข้มเป็ นสี เขียวอ่อนตรงด้านล่างสุด แต่กลุ่มของสี
ดังกล่ าวก็ยงั มิได้แสดงโดยลักษณะพิเศษ นับว่าไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ
แต่เนื่องจากภาคส่ วนคาว่ า DARLIE ซึ่งเป็ นสาระสําคัญของเครื่ องหมายที่ผอู ้ ทุ ธรณ์ใช้กบั สิ นค้ายาสี ฟัน
มาเป็ นเวลานานนั้น เมื่อนําไปประกอบอยูบ่ นกลุ่มของสี ที่ยนื่ ขอจดทะเบียน ทําให้ประชาชนหรื อผูซ้ ้ือสิ นค้านั้น
ทราบและเข้าใจได้วา่ สิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้านั้น แตกต่างไปจากสิ นค้าอื่น นับว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะตาม
มาตรา 7 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า ฯ จึงกลับคําสัง่ ปฏิเสธของนายทะเบียนและให้นาย
ทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่ 835/2548)
ตัวอย่ าง
เครื่ องหมายรายนี้ ผูข้ อจดทะเบียนขอจดทะเบียนในลักษณะกลุ่มของสี โดยบรรยายว่าเป็ นเครื่ องหมาย
การค้าที่มีกลุม่ นี้น้ าํ เงิน โดยมีสีฟ้าอ่อนปรากฏที่ตวั อักษรตัวแรก และสี ฟ้าเข้มปรากฏที่ตวั อักษรตัวที่สองและมีสี
นํ้าเงินปรากฏที่ตวั อักษรตัวที่สาม โดยคณะกรรมการ ฯ วินิจฉัยว่า ไม่เหมือนหรื อคล้ายกับเครื่ องหมายการค้าของ
บุคคลอื่นโดยเห็นว่าลักษณะการประดิษฐ์ตวั อักษรและการจัดวางตําแหน่งของตัวอักษรยังมีความแตกต่างกัน โดย

เครื่ องหมายการค้าของผูอ้ ุทธรณ์เป็ นอักษร OCT พื้นโปร่ ง ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวอยูภ่ ายในรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพ้นื
สี ฟ้าไล่เรี ยงลําดับจากสี ฟ้าอ่อนจนถึงสี ฟ้าเข้มและยังมีคาํ ว่า OPEN COMPUTING TECHNOLOGIES ที่มีพ้นื สี ฟ้า
จัดวางอยูภ่ ายใต้รูปสี่ เหลี่ยมดังกล่าวประกอบอยูด่ ว้ ย ส่วนเครื่ องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเป็ นอักษร OTC
พื้นทึบวางอยูใ่ นรู ปวงรี แต่เพียงอย่างเดียว รู ปลักษณะโดยรวมของเครื่ องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ ายจึงมีความ
แตกต่างกันชัดเจน แม้เครื่ องหมายทั้งสองฝ่ ายจะมีเสี ยงเรี ยกขานใกล้เคียงกันและใช้กบั สิ นค้าจําพวกเดียวกันก็ตาม
แต่รูปลักษณะของเครื่ องหมายแตกต่างกัน วินิจฉัยให้รับจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไข (คําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ที่
332/2548)
จากแนวคําวินิจฉัยคณะกรรมการ ฯ ทั้งสองคําวินิจฉัยนี้ ทําให้เข้าใจได้วา่ เครื่ องหมายการค้าที่เป็ น
กลุ่มของสี หรื อเป็ นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุน้ นั ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเครื่ องหมายที่เป็ นกลุ่มของสี หรื อรู ปร่ างหรื อ
รู ปทรงของวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว อาจมีเครื่ องหมายอื่น ๆ รวมปนอยูใ่ นเครื่ องหมายที่เป็ นกลุ่มของสี หรื อรู ปร่ าง
รู ปทรงของวัตถุน้ นั ได้
ในการคิดเครื่ องหมายคําไปจดทะเบียน ไม่วา่ จะมีรูปเครื่ องหมายรวมอยูด่ ว้ ยหรื อไม่ก็ตาม ถ้า
เครื่ องหมายคํานั้นเป็ นภาษาอื่น ๆ นอกจากภาษาไทยแล้ว ในการยืน่ คําขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าต่อนาย
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ทะเบียน ท่านจะต้องอ่านและแปลเครื่ องหมายคํานั้นด้วยว่า อ่านว่าอย่างไร แปลว่าอย่างไร ถ้าเป็ นคําที่ประดิษฐ์ ก็
ให้อ่านไปตามนั้น และระบุวา่ คําแปลไม่ได้ ลงในคําขอจดทะเบียนด้วย เพราะความหมายของคํานั้นจะใช้ในการ
พิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นนี้ การอ่านการแปลเครื่ องหมายคําควรจะต้องยึดหลักตาม
พจนานุกรมของภาษานั้น ๆ และหากไม่มีพจนานุกรม ให้ส่งหนังสื อรับรองจากผูท้ ี่เชี่ยวชาญทางภาษานั้นมา
ประกอบการพิจารณา เช่น
ตัวอย่ าง เครื่ องหมายนี้ใช้กบั สิ นค้า ไส้กรอก ลูกชิ้นไก่ ฯ จะต้องระบุการอ่านแปลเครื่ องหมายคํา ดังนี้
อักษรโรมัน อ่านว่า ซาแดบ แปลไม่ได้
อักษรมาลายู อ่านว่า ซาดะอุ แปลว่า อร่ อย (มีคาํ รับรองจากท่านจุฬาราชมนตรี )
เครื่ องหมายนี้ นายทะเบียนสัง่ ให้สละสิ ทธิอกั ษรมาลายูคาํ ว่า ซาดะอุ และ
ภาษาไทยคําว่า อร่ อย
ครั้งต่อไปจะกล่าวถึงเรื่ องที่หา้ มคิดต่อไปในการคิดเครื่ องหมายที่จะนําไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมาย
การค้า
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
นายพิบูล ตันศุภผล นบ., นบท.
นายทะเบียนเครื่ องหมายการค้า
29 สิ งหาคม 2551
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