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คดิเคร่ืองหมายอย่างไร....จงึจะจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการค้าได้ 

ตอนที ่3 

เคร่ืองหมายทีต้่องห้ามรับจดทะเบียน (เร่ืองทีห้่ามคดิ) 
 

 ผูเ้ขียนมีโอกาสไดไ้ปบรรยายท่ีบริษทั โอสถสภา จ ากดั เม่ือวนัท่ี 9 
กนัยายน 2551 ไดบ้รรยายถึงช่ือทางภูมิศาสตร์ ไดก้ล่าวถึงช่ือท่ีจะเป็นช่ือ
ทางภูมิศาสตร์วา่ ช่ือทางภูมิศาสตร์ ใหห้มายความรวมถึงช่ือยอ่ 1 ช่ือเดิม 
หรือช่ือท่ีใชเ้รียกขานทัว่ไปโดยไม่จ  ากดัเฉพาะช่ือในทางราชการดว้ยนั้น  
และไดย้กตวัอยา่งเคร่ืองหมายท่ีเป็นช่ือยอ่ของช่ือทางภูมิศาสตร์ 2 ไดมี้ท่าน

ผูรั้บฟังท่านหน่ึงยกตวัอยา่งเคร่ืองหมาย
ของสินคา้รถจกัรยาน วา่ท าไมถึงจด
ทะเบียนได ้ท าไมนายทะเบียนไม่ถือวา่
เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ 
 
 เคร่ืองหมายการคา้ LA ท่ีใชก้บัสินคา้รถจกัรยาน ตามเคร่ืองหมายท่ีผูเ้ขียนคน้มาไดแ้ละ
น ามาแสดงไวน้ี้นั้น โดยตวัของเคร่ืองหมายสามารถอ่านไดว้า่ ลา  เม่ือเป็นเคร่ืองหมายค าท่ีอ่านออก
เสียงได ้จึงมิใช่ช่ือยอ่ของช่ือทางภูมิศาสตร์ 
 
 ช่ือยอ่ทางภูมิศาสตร์นั้น เท่าท่ีผูเ้ขียนทราบเคร่ืองหมายแรกท่ีคณะกรรมการ ฯ ปฎิเสธนั้น 
เป็นท่ีรู้กนัวา่ ยอ่มาค าวา่ LOS ANGELES และในการอ่านแปลเคร่ืองหมาย ผูข้อจดทะเบียนอ่านวา่ 
แอล เอ แมจ้ะเป็นอกัษรท่ีประดิษฐอ์ยูบ่า้ง แต่ถือวา่เป็นช่ือยอ่ของช่ือทางภูมิศาสตร์ กรณีต่างกบั
เคร่ืองหมาย แอล เอ ท่ีใชก้บัรถจกัรยาน 

                                                 
1

 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ช่ือยอ่ หมายถึง ช่ือท่ียอ่มาช่ือเดิม 
2
 คณะกรรมการวินิจฉยัวา่ อกัษร L.A.  แมผู้อุ้ทธรณ์จะประดิษฐต์วัอกัษรอยูบ่า้ง แตย่งัไม่ถึงขนาดท่ีจะนบัไดว้า่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ จึงไมมี่

ลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ และอกัษร L.A. ยงัเป็นค ายอ่ของค าวา่ LOS ANGELES 
ซ่ึงเป็นเมืองท่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีประชาชนทัว่ไปรู้จกั นบัวา่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 
วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนัประกอบกบัประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2535)   (ค าวินิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 
1185/2546) 
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 การน าตวัหนงัสือหรือตวัเลขมาขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น หลกัมีอยูว่า่ ตอ้ง
ท าใหต้วัหนงัสือหรือตวัเลขนั้นเป็นตวัหนงัสือหรือตวัเลขท่ีประดิษฐไ์ปจากตวัหนงัสือหรือตวัเลขท่ี
เห็นกนัอยูต่ามปกติในการเขียนหนงัสือหรือท่ีใชพ้ิมพอ์ยูใ่นหนงัสือต่าง ๆ  
 
  ถา้เป็นอกัษรธรรมดาน ามารวมกนัไม่สามารถอ่านออกเสียงเป็นพยางคไ์ด ้ก็ตอ้งถือวา่เป็น
เคร่ืองหมายท่ีน าเอาตวัหนงัสือมาใชเ้ป็นเคร่ืองหมายประเภทเคร่ืองหมายค า 
ตวัอยา่ง 

 เคร่ืองหมายน้ี อกัษรโรมนั KA สามารถอ่านได้
วา่ คา เม่ือเป็นค าท่ีออกเสียง จึงไม่ถือวา่เป็นเคร่ืองหมาย
ท่ีใชต้วัหนงัสือมาขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้   
แต่ถา้ผูข้อใชเ้คร่ืองหมายตามตวัอยา่งท่ีสมมุติน้ี  

 
 เป็นเคร่ืองหมายท่ีตวัอกัษรโรมนัธรรมดา AK 
ดงันั้นเฉพาะอกัษรโรมนั AK ถือไดว้า่เป็นอกัษรโรมนั
ธรรมดาท่ีมิไดป้ระดิษฐ ์ดงันั้นจึงไม่มี ลกัษณะบ่งเฉพาะ
ตามกฎหมาย นายทะเบียนจะตอ้งสั่งใหผู้ข้อจดทะเบียน
แสดงปฎิเสธสิทธิท่ีจะถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผูเ้ดียวท่ี
จะใชอ้กัษรโรมนั AK 
 
 ผูเ้ขียนไดย้นิประกาศโฆษณาสินคา้ของเคร่ืองส าอางค ์KA  โดยการโฆษณาวา่ เป็น
เคร่ืองหมาย เค – เอ  ท าใหค้นทัว่ไปท่ีเห็นเคร่ืองหมายการคา้และไดย้นิค าโฆษณาเกิดความเขา้ใจผดิ
วา่ ท าไมเขาจึงจดทะเบียนอกัษรโรมนัธรรมดาไดโ้ดยเคร่ืองหมายอกัษรโรมนั KA  มิไดป้ระดิษฐ ์
ซ่ึงความเป็นจริงแลว้ ในขณะยืน่ขอจดทะเบียนผูข้อจดทะเบียนระบุวา่  KA อ่านวา่ คา แต่เม่ือเวลา
น าไปใช ้จะอ่านวา่ เค – เอ นั้นเป็นขอ้มูลอีกกรณีหน่ึงอยา่น ามาปะปนกบัขั้นตอนการจดทะเบียน 
 
 อีกเร่ืองหน่ึงคือ เร่ืองช่ือตวั ช่ือสกุล ช่ือเตม็ของนิติบุคคล หรือช่ือทางการคา้จะตอ้งแสดง
โดยลกัษณะพิเศษ จึงจะจดทะเบียน มีบางท่านถามวา่ ค  าวา่ แสดงโดยลกัษณะพิเศษ คืออยา่งไร การ
แสดงโดยลกัษณะพิเศษของช่ือตวั ช่ือสกุล ช่ือเตม็ของนิติบุคคล หรือช่ือทางการคา้ ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ประดิษฐต์วัอกัษรของช่ือดงักล่าว ท าอยา่งไรก็ไดท่ี้ท าใหเ้ห็นวา่ ช่ือดงักล่าวนั้นอยูใ่นลกัษณะท่ี
แตกต่างไปจากธรรมดา  ตวัอยา่ง 
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 เคร่ืองหมายน้ี ยืน่ขอจดทะเบียนโดยนายสุกณัฐท์ตั 
สมบติัเจริญ จะเห็นไดว้า่ ค  าวา่ สมบติัเจริญ เป็นช่ือสกุลของผู ้
ขอจดทะเบียน การวางตวัอกัษรไดท้  าใหมี้ลกัษณะพิเศษต่างไป
จากการวางตวัอกัษรธรรมดาแลว้ ทั้งน้ีอกัษรท่ีประกอบอยูใ่น
ช่ือสกุลมิไดป้ระดิษฐใ์หแ้ตกต่างไปจากตวัอกัษรธรรมดา
โดยทัว่ไป 
ตวัอยา่ง 

 เคร่ืองหมายน้ี ยืน่ขอจดทะเบียนโดย ไปเออร์ อคัเทียนเกเซลลซ์าฟท ์
เป็นค าขอจดทะเบียนเลขท่ี 2592 ทะเบียนเลขท่ี 1802 เป็นค าขอท่ียืน่ไวใ้น
ขณะท่ีใชพ้ระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พุทธศกัราช 2474 ซ่ึงในขณะนั้น
กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ใชค้  าวา่ ช่ือนิติบุคคล จะตอ้งแสดงโดยลกัษณะ
พิเศษ มิไดบ้ญัญติัวา่ จะตอ้งเป็นช่ือเตม็ของนิติบุคคลวา่ดว้ยการนั้นเหมือน
อยา่งกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ฉบบัปัจจุบนั  ค  าวา่ อคัเทียนเกเซลลซ์าฟท ์

เป็นช่ือนิติฐานะ ดงันั้น ค าวา่ BAYER จึงถือวา่เป็นช่ือนิติบุคคล  การวางตวัอกัษรเช่นตวัอยา่งน้ีถือ
วา่ไดแ้สดงโดยลกัษณะพิเศษแลว้  
 
 การคิดเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจะไปขอจดทะเบียน บางคร้ังอาจจะตอ้งค านึงเร่ืองหลกั
ไวยากรณ์ของภาษาไวบ้า้งเพราะบางหน่วยงานท่ีท่านไปติดต่อขออนุญาตท าธุรกิจ อาจเก่ียงวา่ ค  าท่ี
ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น  ไม่วา่จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ
ใชภ้าษานั้น ๆ หรือไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ของภาษา 
  
   แต่ส าหรับนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แลว้แมจ้ะเห็นวา่ เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็น
เคร่ืองหมายประเภทเคร่ืองหมายค านั้น จะเป็นเคร่ืองหมายท่ีมีการสะกดค าผดิหลกัของภาษา นาย
ทะเบียนก็ไม่อาจทกัทว้ง หรือสั่งการใหแ้กไ้ขได ้เพราะ
วตัถุประสงคข์องกฎหมาย เคร่ืองหมายการคา้แตกต่างกบั
หลกัการใชภ้าษาตามหลกั ไวยากรณ์ไม่อาจน ามารวม
พิจารณาดว้ยกนั  การคิด เคร่ืองหมายการคา้ท่ีจะจด
ทะเบียนไดน้ั้น ถา้ไม่เขา้หลกัเกณฑข์อ้หา้มของกฎหมายแลว้ นายทะเบียนไม่มีอ านาจท่ีจะ 
ปฎิเสธการรับจดทะเบียนหรือใหแ้กไ้ข 
 ในการคิดเคร่ืองหมายท่ีจะไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีค าวา่ 

ตรา หรือยีห่อ้ปรากฏอยูใ่นเคร่ืองหมายประเภทเคร่ืองหมายค าท่ีจะไปขอจดทะเบียนดว้ยหรือไม่  
การขอจดทะเบียนกรณีน้ี ข้ึนอยูท่ี่วตัถุประสงคข์องเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้วา่ จะใชค้  าเหล่าน้ีให้
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ปรากฏอยูด่ว้ยหรือไม่  กฎหมายไม่ไดก้  าหนดไวว้า่จะตอ้งมีหรือไม่มี ดงันั้น หากมีการใชค้  าวา่ ตรา 
หรือ BRAND ปรากฎอยูใ่นตวัเคร่ืองหมาย นายทะเบียนจะสั่งใหแ้สดงปฎิเสธสิทธิในค าเหล่านั้นวา่
ไมข่อถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีใชค้  าวา่ ตรา หรือ ค าวา่  BRAND  เช่น ตราเสือดาว   ค  าวา่ 
ตรา  นั้น ถือวา่เป็นส่ิงสามญัทัว่ไป ไม่ใช่เคร่ืองหมายการคา้ สาระส าคญัของเคร่ืองหมายการคา้อยูท่ี่
ค  าวา่ เสือดาว   
  
 ส าหรับหน่วยงานบางหน่วย  ผูเ้ขียนไดท้ราบจากประชาชนท่ีมาติดต่อเพื่อขอใหแ้กไ้ข
ตวัเคร่ืองหมายการคา้ เช่น เคยจดทะเบียนไดค้  าวา่ เสือดาว ไปแลว้ แต่มาขอให้ผูเ้ขียนเพิ่มค าวา่ ตรา 
เขา้ไปดว้ย เพราะไดไ้ปค าขออนุญาตไวต่้อหน่วยงานบางแห่งแลว้วา่ จะใชค้  าวา่ ตราเสือดาว แต่เม่ือ
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียนไดแ้ลว้ไม่มีค  าวา่ ตรา อยูด่ว้ย ซ่ึงไม่ตรงกบัท่ีขออนุญาตต่อ
หน่วยงานนั้น กรณีน้ีหากจะเพิ่มเติมค าวา่ตราเขา้ไปในตวัเคร่ืองหมายการคา้นั้น ท่านจะตอ้งยืน่เป็น
ค าขอจดทะเบียนเขา้มาใหม่ ไม่สามารถแกไ้ขเคร่ืองหมายในค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ได้
ดงันั้น ในการคิดเคร่ืองหมายท่ีจะไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ บางกรณีจะตอ้งค านึงใน
เร่ืองน้ีไวด้ว้ย 

 นอกจากเหนือท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ การออกแบบเคร่ืองหมายการคา้ใหเ้ป็นท่ีประทบัใจผูพ้บ
เห็นก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัเช่นกนั ในการคิดเคร่ืองหมายการคา้
นั้น จะตอ้งค านึงถึงคุณสมบติั 9 ประการในการออกแบบ
เคร่ืองหมายดว้ย คือ  ต้องมีเอกลกัษณ์ มีเอกภาพ เรียบง่าย 
ความหมายดี เป็นสากล ร่วมสมัย ยิง่ยืน ใช้งานง่าย และมี
ความเหมาะสม 3 เพราะผูท่ี้จะจดจ าเคร่ืองหมายการคา้ของ
ท่านคือผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้ไดพ้บเห็นเคร่ืองหมายการคา้ของ

ท่าน ใหอ้ยูใ่นหว้งแห่งความทรงจ าท่ีดีนัน่เอง 

 
 ในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น มีขอ้หา้มของการรับจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้นั้นไวว้า่ เคร่ืองหมายอยา่งไรจะน าไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ไม่ได ้ซ่ึง
กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ไดบ้ญัญติัไวต้ามนยัมาตรา 8 
 ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 มาตรา 8 บญัญติัไวว้า่ 
 “ เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีหรือประกอบดว้ยลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี หา้มมิให้รับ
จดทะเบียน 

                                                 
3

  จากหนงัสือ การออกแบบบรรจุภณัฑใ์หป้ระสบความส าเร็จ เร่ือง การออกแบบใหโ้ดนใจ  โดยอาจารยช์ยัรัตน ์อศัวางกรู 
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  (1) ตราแผน่ดิน พระราชลญัจกร  ลญัจกรในราชการ ตราจกัรี ตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ตราประจ าต าแหน่ง ตราประจ ากระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจ าจงัหวดั 
 (2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ 
 (3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยยอ่ พระนามาภิไธยยอ่ หรือนามพระ
ราชวงศ ์
 (4) พระบรมฉายาลกัษณ์ หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระมหากษตัริย ์พระราชินี หรือ
รัชทายาท 
 (5) ช่ือ ค า ขอ้ความ หรือเคร่ืองหมายใด อนัแสดงถึงพระมหากษตัริย ์พระราชินี รัชทายาท 
หรือพระราชวงศ ์
 (6) ธงชาติหรือเคร่ืองหมายประจ าชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเคร่ืองหมายขององคก์าร
ระหวา่งประเทศ ตราประจ าประมุขของรัฐต่างประเทศ เคร่ืองหมายราชการและเคร่ืองหมายควบคุม
และรับรองคุณภาพสินคา้ของรัฐต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ หรือช่ือและช่ือยอ่ของรัฐ
ต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูซ่ึ้งมีอ านาจหนา้ท่ีของรัฐ
ต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศนั้น 
 (7) เคร่ืองหมายราชการ เคร่ืองหมายกาชาด นามกาชาดหรือกาเจนีวา 
 (8) เคร่ืองหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัเหรียญ ใบส าคญั หนงัสือรับรอง ประกาศนียบตัร 
หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดอนัไดรั้บเป็นรางวลัในการแสดงหรือประกวดสินคา้ท่ีรัฐบาลไทย ส่วน
ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์าร
ระหวา่งประเทศไดจ้ดัใหมี้ข้ึน เวน้แต่ผูข้อจดทะเบียนไดรั้บเหรียญ ใบส าคญั หนงัสือรับรอง 
ประกาศนียบตัร หรือเคร่ืองหมายเช่นวา่นั้นเป็นรางวลัส าหรับสินคา้นั้น และใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
เคร่ืองหมายการคา้นั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งระบุปีปฎิทินท่ีไดรั้บรางวลันั้น 
 (9) เคร่ืองหมายท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือ 
รัฐประศาสโนบาย 
 (10) เคร่ืองหมายท่ีเหมือนกบัเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไปตามหลกัเกณฑท่ี์ 
รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายดงักล่าวจนอาจท าใหส้าธารณชนสับสนหลงผดิ
ในความเป็นเจา้ของหรือแหล่งก าเนิดของสินคา้ ไม่วา่จะไดจ้ดทะเบียนไวห้รือไม่ก็ตาม 
 (11) เคร่ืองหมายท่ีคลา้ยกบั (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)  
 (12) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
 (13) เคร่ืองหมายท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ” 
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  ตามมาตรา 8 ไดบ้ญัญติัหา้มมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ไว ้ซ่ึง
เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่ การหา้มรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 น้ีมิไดบ้ญัญติัหา้มไวโ้ดยเด็ดทุก
อนุมาตรา   
 การหา้มรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายเป็นเคร่ืองหมายการคา้ตามนยัมาตรา 8 น้ีอาจแบ่งเป็น 3 
ลกัษณะคือ 
 ก. หา้มเด็ดขาดมิใหรั้บจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
 ข. หา้มรับจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต 
 ค. หา้มรับจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้เวน้แต่ผูข้อจดทะเบียนไดรั้บเคร่ืองหมายนั้น
มาเป็นรางวลั  
  

ก. เคร่ืองหมายที่ห้ามเด็ดขาดมิให้รับจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการค้า 
 เคร่ืองหมายท่ีพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ ฯ บญัญติัหา้มการรับจดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายการคา้นั้นเป็นการหา้มรับจดทะเบียน แต่บางเคร่ืองหมายสามารถท่ีจะน าไปใชร่้วมกบั
เคร่ืองหมายการคา้ไดโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 เคร่ืองหมายท่ีตอ้งหา้มรับจดทะเบียนโดยเด็ดขาด คือ 

1. เคร่ืองหมายท่ีหมายถึงหรือเก่ียวขอ้งพระมหากษตัริยไ์ทย หรือสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 เน่ืองจากสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทย เป็นสถาบนัท่ีประชาชนคนไทยใหค้วามเคารพ
เทิดทูนไวเ้หนือส่ิงใด ดงันั้น จึงไม่สมควรท่ีจะน าไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ 
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยยอ่ พระนามาภิไธยยอ่ หรือนามพระราชวงศ ์
พระบรมฉายาลกัษณ์ หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระมหากษตัริย ์พระราชินี หรือรัชทายาท 
ตราแผน่ดิน พระราชลญัจกร  ลญัจกรในราชการ ตราจกัรี ตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 ผูเ้ขียนเม่ือคร้ังยงัเพิ่งเขา้รับราชการ ไดท้  าหนา้ท่ีจ  าหน่ายค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ ค  าวา่ รามา  หรือค าวา่  RAMA  เน่ืองจากมีหน่วยราชการแห่งหน่ึงร้องขอต่อ



 7 

คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ใหเ้พิกถอนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีค  าดงักล่าว เพราะถือวา่ ค  าวา่ 
รามาเป็นค าท่ีหมายถึงพระมหากษตัริยไ์ทย  ไม่สมควรใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงคณะกรรมการ 
ฯ ไดว้นิิจฉยัให้เพิกถอนเคร่ืองหมายการคา้ค าวา่ RAMA หรือ รามา  ออกจากสารบบไปทั้งหมด 
 

2. เคร่ืองหมายราชการ ธงชาติของประเทศไทย ธงราชการ 
 

ประเทศไทยปัจจุบนัเรามีพระราชบญัญติัธง พ.ศ.2522 บญัญติัวา่   ธง ท่ีมีความหมายถึง
ประเทศไทยและชาติไทย ไดแ้ก่ 

(1) ธงชาติ  มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้กวา้ง 
6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ดา้นกวา้งแบ่ง 

เป็น 5 แถบตลอดความยาวของผนืธง ตรงกลางเป็นแถบสีน ้า
เงินแก่กวา้ง 2 ส่วน  ต่อจากแถบสีน ้าเงินแก่ออกไปทั้งสองขา้ง
เป็นแถบสีขาวกวา้งขา้งละ 1 ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้ง
สองขา้งเป็นแถบสีแดงกวา้งขา้งละ 1 ส่วน ธงชาติน้ีเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ ธงไตรรงค์  
 

(2) ธงราชนาว ี มีลกัษณะอยา่งเดียวกบัธงชาติ แต่ตรงกลางของผนืธงมีดวงกลมสีแดง  
ขนาดเส้นผา้ศูนยก์ลางยาว 4 ใน 6 ส่วนของความกวา้งของผนืธง 
โดยใหข้อบของดวงกลมจดขอบแถบสีแดงของผืนธง ภายในดวง
กลมมีรูปชา้งเผอืกทรงเคร่ืองยนืแท่นหนัหนา้เขา้หาเสาธงหรือคนั
ธง  

  
 
 การน าธงชาติไทยเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีขอจดทะเบียน ในขณะน้ีนาย
ทะเบียนจะปฎิเสธ ไม่รับจดทะเบียนเพราะถือวา่มีภาคส่วนของเคร่ืองหมายท่ีตอ้งหา้มรับจด
ทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
 

ตวัอยา่ง 
 ภาคส่วนของแถบสีธงชาติของประเทศไทย 
นบัวา่เป็นเคร่ืองหมายท่ีตอ้งหา้มมิใหรั้บจดทะเบียน
ตามตามาตรา 8 (2) และ (11) แห่งพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายการคา้ ฯ จึงไม่มีลกัษณะอนัพึงรับจดทะเบียนไดต้ามมาตรา 6 ประกอบดว้ยมาตรา 80 
แห่งพระราชบญัญติัเดียวกนั (ค าวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 670/2546) 
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3. ตราประจ าต าแหน่ง ตราประจ ากระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจ าจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ตราประจ ากระทรวงการคลงั                           ตราประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
 

4. เคร่ืองหมายราชการ เคร่ืองหมายกาชาด นามกาชาดหรือกาเจนีวา 
 

 จากการท่ีเราใชต้ราครุฑเป็นพระราชลญัจกรส าหรับประทบัหนงัสือราชการแผน่ดินท่ีเป็น
พระบรมราชโองการ และใชพ้ระราชลญัจกรพระครุฑพา่ห์ประทบัหนงัสือราชการแผน่ดินมาแต่
โบราณกาล ต่อมาจึงไดมี้การใช ้ตราครุฑ เป็นหวักระดาษของหนงัสือของราชการทัว่ๆไปดว้ย 
เพื่อใหท้ราบวา่งานนั้นเป็นราชการ 

 
 นอกเหนือจากการท่ีตราครุฑปรากฏในส่วนราชการต่างๆแลว้ 
ในภาคเอกชนก็สามารถรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใ้ชต้รา
ครุฑหรือตราแผน่ดินในกิจการไดด้ว้ย โดยเร่ิมมีมาแต่รัชกาลท่ี 5 ซ่ึง
เดิมเป็นตราอาร์ม โดยมีขอ้ความประกอบวา่ โดยไดรั้บพระบรม 

ราชานุญาต ต่อมาในรัชกาลท่ี 6ไดเ้ปล่ียนตราแผน่ดินเป็นตราพระครุฑพา่ห์ การพระราชทานตราน้ี 
แต่เดิมถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีจะพระราชทานตามพระราชอธัยาศยั ผูไ้ดรั้บนอกจากจะเป็น
ช่างหลวง เช่น ช่างทอง ช่างถ่ายรูป เป็นตน้แลว้ ก็มกัจะเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้กบัราชส านกั และ
เป็นประโยชน์ต่อราชการงานแผน่ดิน ปัจจุบนัการขอพระราชทานตราตั้งน้ีตอ้งยื่นค าขอต่อส านกั
พระราชวงั เพื่อพิจารณาน าความข้ึนกราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ซ่ึงตราตั้งน้ี
ถือเป็นของพระราชทานเฉพาะบุคคล สิทธิรับพระราชทานและการใชเ้คร่ืองหมายน้ีจะส้ินสุดเม่ือ
ส านกัพระราชวงัเรียกคืนเน่ืองจากบุคคล หา้งร้าน บริษทัท่ีไดรั้บพระราชทานฯ ตาย หรือเลิก
ประกอบกิจการหรือโอนกิจการใหผู้อ่ื้น หรือส านกัพระราชวงัเห็นสมควรเพิกถอนสิทธิ (ทีม่า : วกิิ
พีเดียไทย) 

   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91
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ตามพระราชบญัญติั กาชาด พ.ศ.2499 บญัญติัวา่ 
"เคร่ืองหมายกาชาด" หมายความวา่ กากะบาดสีแดงบนพื้นสีขาว 
         "นามกาชาด" หมายความถึงค า "กาชาด" หรือค า "กาเจนีวา" 
 

 
5. เคร่ืองหมายท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือ 

รัฐประศาสโนบาย 
 เคร่ืองหมายท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนนั้น ข้ึนอยูก่บั
ทศันคติ ค่านิยมของประชาชนในสังคมของประเทศนั้น ๆ ท่ีอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัออกไปได ้
ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
  
 
 ค าท่ีไม่สุภาพ หรือค าด่าทอ ไม่สมควรท่ีจะคิดน ามาขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
เพราะถือวา่เป็นค าท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
ตวัอยา่ง 

  
 เป็นเคร่ืองหมายท่ีขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน
นั้น ไม่อาจรับจดทะเบียนให้ได ้ไม่วา่จะใช้
กบัสินคา้จ าพวกใด สินคา้อะไร  
 

 เคร่ืองหมายท่ีโบราณสถานของไทย ไม่ควรน าไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมาย
การคา้เพราะถือวา่เป็นเคร่ืองหมายท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีหรือขดัต่อ
รัฐประศาสโนบายได ้ไม่สมควรท่ีจะน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
 

ตวัอยา่ง 
 รูปเคร่ืองหมายน้ี 
คณะกรรมการ ฯ เห็นวา่ ค  าวา่ 
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welcome to Thailand หมายถึง ยนิดีตอ้นรับสู่ประเทศไทย นบัวา่เป็นค าบรรยาย
ทัว่ไป ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมาย
การคา้ พ.ศ.2534 
  ส าหรับรูปภูเขาทอง รูปพระปรางคว์ดัอรุณ ฯ และรูปเรือสุพรรณหงส์ เป็นรูป
โบราณสถานท่ีส าคญัของประเทศไทย นบัวา่เป็นเคร่ืองหมายท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย จึงตอ้งหา้มมิให้รับจดทะเบียน 
(ค าวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ ท่ี 125/2546) 
 รูปเคร่ืองหมายท่ีเป็นรูปท่ีคนทัว่ไปใหค้วามเคารพนบัถือ ก็ไม่สมควรน ามาใชเ้ป็น
เคร่ืองหมายการคา้เช่นกนั 
ตวัอยา่ง     

 รูปเคร่ืองหมายเป็นรูปคนแปดคนยนืเรียงแถวเป็น
รูปลกัษณะของเทพเจา้แปดเซียน ท่ีคนจีนเคารพนบัถือ  นบัวา่เป็น
เคร่ืองหมายท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน ตอ้งหา้มรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9)  (ค าวนิิจฉยั
คณะกรรมการ ฯ ท่ี 682/2547) 
 

6. เคร่ืองหมายท่ีเหมือนกบัเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป 

 เคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป เป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ีผูป้ระกอบการไดใ้ชใ้น
การผลิตสินคา้หรือใหก้ารบริการจนเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในหมู่ประชาชนผูบ้ริโภค 

กฎหมายหา้มนายทะเบียนรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายท่ีมี
ช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป ไม่วา่กบัสินคา้หรือบริการชนิดใดก็ตามใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่เจา้ของท่ี
แทจ้ริง 
 

 ในปัจจุบนัมีประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเคร่ืองหมายท่ีมี
ช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ.2547 โดยในประกาศนั้นวางหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาไวด้งัน้ี 

(1) สินคา้หรือบริการท่ีใชเ้คร่ืองหมายนั้น จะตอ้งมีการจ าหน่ายหรือมีการใชห้รือมีการ
โฆษณา หรือไดมี้การใชเ้คร่ืองหมายโดยวธีิใด ๆ เช่น ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายของทีม
ฟุตบอล เป็นตน้ อยา่งแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่วา่จะกระท าโดยเจา้ของหรือ
ผูแ้ทนหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้น ไม่วา่ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ จนท าใหส้าธารณชนทัว่ไป หรือสาธารณชนในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเทศไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี 
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(2) เคร่ืองหมายนั้นจะตอ้งมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในหมู่ผูบ้ริโภค 

 

 ในการพิจารณาวา่เคร่ืองหมายใดเป็นเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายนั้น ข้ึนอยูก่บั
วสิัยทศัน์ของนายทะเบียนแต่ละคนท่ีพิจารณาดว้ย  แต่อยา่งไรก็ตาม หากวา่นายทะเบียนเห็นวา่
เคร่ืองหมายท่ีขอจดทะเบียนนั้นไม่เหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไปแลว้ 
ก็จะตอ้งพิจารณาเคร่ืองหมายการคา้ท่ีขอจดทะเบียนไวน้ั้นไปตามหลกัเกณฑป์กติ  
  
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 8834/2542 พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 มาตรา (11) 
เป็นบทบญัญติัหา้มนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้โดยเด็ดขาดมิใหรั้บจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีเหมือนกบัเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป โดยไม่ตอ้งค านึงถึงวา่
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไปนั้น จะไดจ้ดทะเบียนไวส้ าหรับสินคา้จ าพวกหรือ
ชนิดใดแลว้หรือไม่ และหา้มนายทะเบียนโดยเด็ดขาดมิให้รับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีคลา้ย
กบัเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไปจนอาจท าใหส้าธารณชนสับสนหลงผดิในความ
เป็นเจา้ของหรือแหล่งก าเนิดของสินคา้ แมว้า่เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไปนั้น จะ
ยงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนไวส้ าหรับสินคา้จ าพวก หรือชนิดเดียวกนัหรือท่ีมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั
กบัสินคา้ท่ีขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีคลา้ยกบัเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลาย
ทัว่ไปนั้น 

 

 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5324/2549   ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ 4 ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2543) เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2543 ซ่ึง
ออกตามความในมาตรา 6 มาตรา 8 (10) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียง
แพร่หลายทัว่ไปตอ้งเขา้หลกัเกณฑ ์2 ขอ้ แต่เคร่ืองหมายการคา้ของโจทกไ์ม่ไดมี้ปริมาณการ
จ าหน่ายจ านวนมาก หรือมีการใชห้รือโฆษณาเป็นท่ีแพร่หลายจนท าใหส้าธารณชนทัว่ไปหรือ
สาธารณชนในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี จึงไม่เขา้หลกัเกณฑข์องการมี
ช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไปตามขอ้ 2 ของประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัดงักล่าว ดงันั้น การจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ค าวา่ “ carpro ” ของจ าเลยท่ี 1 ท่ีแมจ้ะมีเสียงเรียกขานเป็น

                                                 
4

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยก์ าหนดหลกัเกณฑเ์คร่ืองหมายการคา้ท่ีถือวา่เป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป ดงัน้ี 

(1) เคร่ืองหมายนั้นจะตอ้งมีปริมาณการจ าหน่ายจ านวนมาก หรือมีการใชห้รือโฆษณาเป็นท่ีแพร่หลายจนท าใหส้าธารณชน
ทัว่ไป หรือสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี 

(2) เคร่ืองหมายนั้นจะตอ้งมีช่ือเสียงแพร่หลายเป็นท่ียอมรับอยา่งสูงในหมู่ผูบ้ริโภค 
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ภาษาไทยเหมือนกบัเคร่ืองหมายการคา้ของโจทก ์ก็ไม่ขดัต่อมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 
  

 เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไปน้ี บุคคลอ่ืน ๆ จะน าไปขอจดทะเบียนเพื่อใช้
ส าหรับสินคา้ใด ๆ ไม่ไดท้ั้งส้ิน  แต่ถา้การมีช่ือเสียงแพร่หลายของเคร่ืองหมายนั้น โดยตวั
เคร่ืองหมายเองไมมี่ลกัษณะบ่งเฉพาะ เน่ืองจากเป็นเพราะเหตุท่ีเป็นตวัเลขหรือตวัอกัษรท่ีมิได้
ประดิษฐ ์ ถา้เจา้ของเองจะน าไปขอจดทะเบียนในสินคา้จ าพวกอ่ืน ๆ แลว้ จะอา้งความมีช่ือเสียง
ของเคร่ืองหมายนั้นท่ีใชส้ าหรับสินคา้อยา่งหน่ึงไปใชก้บัอีกสินคา้อยา่งหน่ึงนั้นไม่ได ้  ตวัอยา่งเช่น 

 

 เคร่ืองหมายการคา้อกัษร abc เป็นเคร่ืองหมายท่ีไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ แต่
เน่ืองจากเจา้ของไดส่้งหลกัฐานการน าสืบการใชเ้คร่ืองหมายน้ีวา่ใชม้าจนเป็นท่ีรู้จกั
การแพร่หลายแลว้ นายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนใหส้ าหรับสินคา้ สีทาบา้น และ
ต่อมาไดท้  าการโฆษณาจนเคร่ืองหมายน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายอีกเป็นเวลา 10 ปีเศษ 

 

 สมมุติวา่ ต่อมาผูข้อจดทะเบียนเคร่ืองหมาย abc เพื่อใชก้บัสินคา้ ปากกา แน่นอน 
เคร่ืองหมายน้ี จะอา้งความมีช่ือเสียงเพื่อให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนโดยเหตุท่ีเป็นตวัหนงัสือท่ี
มิไดป้ระดิษฐ ์ส าหรับสินคา้ปากกา นั้น ผูเ้ขียนเห็นวา่ ไม่อาจอา้งเช่นนั้นได ้เพราะการใชห้รือ
หลกัฐานการมีช่ือเสียงแพร่หลายของเคร่ืองหมายนั้นมีส าหรับสินคา้ สีทาบา้น เท่านั้น 

 

 แต่ถา้บุคคลอ่ืนน าเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวน้ีไปขอจดทะเบียนส าหรับสินคา้ เส้ือ กางเกง 
นายทะเบียนจะปฎิเสธไม่รับจดทะเบียนให ้เพราะถือวา่เป็นเคร่ืองหมายท่ีเหมือนกบัเคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป ตามมาตรา 8  (10) แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.
2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 
  

 ปัจจุบนักรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้อกระเบียบกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา วา่ดว้ย การแจง้
เคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป พ.ศ.2548 ประกาศเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เปิด
โอกาสใหเ้จา้ของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 
เคร่ืองหมายรับรอง เคร่ืองหมายร่วม แจง้ขอข้ึนทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลาย 
พร้อมทั้งส่งหลกัฐานประกอบการแจง้ 
  
ตวัอยา่งเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไปท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไว ้
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 อยา่งไรก็ตาม บางเคร่ืองหมายแมเ้จา้ของจะมิไดข้ึ้นทะเบียนไว ้ถา้นายทะเบียนเห็นวา่เป็น
เคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลาย ก็ไดรั้บการคุม้ครองมิใหบุ้คคลอ่ืนใดยืน่ค  าขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ของตนท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลาย  โดยเหตุน้ี เม่ือ
เวลาท่ีจะคิดประดิษฐเ์คร่ืองหมายเพื่อไปขอจดทะเบียนจะตอ้งค านึงถึงเร่ืองน้ีไวด้ว้ย 
 

7.  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  หมายถึง  ช่ือ  สัญลกัษณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชเ้รียกหรือใช ้ แทน
แหล่งภูมิศาสตร์  และสามารถบ่งบอกวา่สินคา้ท่ีเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ  ช่ือเสียง  หรือคุณลกัษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น  เช่น มีดอรัญญิก ส้มบางมด ผา้
ไหมไทย แชมเปญ คอนยคั เป็นตน้    

 

 ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา
ประเภทหน่ึง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีความเช่ือมโยง (Links) ระหวา่งปัจจยัส าคญัสองประการ คือ 
ธรรมชาติและมนุษย ์กล่าวคือ ชุมชนไดอ้าศยัลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยูใ่นแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ 
เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวตัถุดิบเฉพาะในพื้นท่ี มาใชป้ระโยชน์ในการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ิน
ของตนข้ึนมา ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณลกัษณะพิเศษท่ีมาจากพื้นท่ีดงักล่าว  คุณลกัษณะพิเศษน้ี
อาจหมายถึง คุณภาพ ช่ือเสียงหรือคุณลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ  
 
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นี ้ อาจแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะคือ  
 1.       ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์โดยตรง (Direct Geographical Indication) กล่าวคือ เป็นช่ือ
ทางภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้นั้น ๆโดยตรง  เช่น ไชยา เพชรบูรณ์ เป็นตน้ 
 2.       ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์โดยออ้ม (Indirect Geographical Indication) กล่าวคือ เป็น
สัญลกัษณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ช่ือทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงใชเ้พื่อบ่งบอกแหล่งภูมิศาสตร์อนัเป็น
แหล่งก าเนิดหรือแหล่งผลิตของสินคา้ เช่น สัญลกัษณ์ประจ าอ าเภอ หรือจงัหวดั รูปยา่โม  รูปหอ 
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ไอเฟลเป็นตน้ 5 
 
 ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย ซ่ึงในประเทศไทยมี
พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ประกาศใชบ้งัคบั และไดมี้การขอข้ึน
ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไวห้ลายรายการแลว้ เช่น 

 

 ส้มโอขาวแตงกวาชยนาท     หอยนางรมสุราษฎร์ธานี      ส้มโอนครชัยศรี     สับปะรดศรี
ราชา     สับปะรดนางแล       กาแฟดอยช้าง       ขาวยางหอมทองสกลทวาปี         ผ้าตีนจกแม่แช่ม 
หมูย่างเมืองตรัง      ข้าวหอมมะลทุ่ิงกุลาร้องไห้       ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ      ผ้าไหมยกดอกล าพูน 
มะขามหวานเพชรบูรณ์    ไข่เค็มไชยา       ผ้าไหมแพรวากาฬสินธ์ุ     ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง  
กาแฟดอยตุง  เป็นตน้ 

 

 ช่ือท่ีเป็นช่ือส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เหล่าน้ี ถา้น าไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
นายทะเบียนจะปฎิเสธ ไม่รับจดทะเบียน ฉะนั้น ในการคิดเคร่ืองหมายการคา้จึงไม่ควรน า
เคร่ืองหมายท่ีเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์อยูใ่นเคร่ืองหมายการคา้นั้นดว้ย เพราะนายทะเบียนจะปฎิ
เสธ ไม่รับจดทะเบียนทั้งเคร่ืองหมายการคา้ของท่าน  
 
 ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีได้
ข้ึนทะเบียนไวต้ามกฎหมายของ
ต่างประเทศ เป็นเคร่ืองหมายท่ี
ตอ้งหา้มรับจดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายการคา้ดว้ยเช่นกนั 

 

 

 

8. เคร่ืองหมายที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด  
ปัจจุบนัน้ี เคร่ืองหมายท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศไวคื้อ 

  เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง และเคร่ืองหมายร่วมท่ีมีลกัษณะ
ต่อไปน้ี หา้มรับจดทะเบียนคือ 

                                                 
5

 ท่ีมา www.ipthailand.org 

ตัวอย่างส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์

• ไข่เค็มไชยา

• ทุเรียนสวนนนท์
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 (1) เคร่ืองหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัช่ือเภสัชภณัฑส์ากลท่ีองคก์ารอนามยัโลกไดข้ึ้น
ทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว ้
 (2) เคร่ืองหมายและค าบรรยายซ่ึงอาจท าใหส้าธารณชนสับสนหรือหลงผดิเก่ียวกบัชนิด
ของสินคา้หรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผดิเก่ียวกบัแหล่งก าเนิดหรือความเป็นเจา้ของสินคา้หรือ
บริการ 6 
 (3) เคร่ืองหมายท่ีเป็นภาพสัญลกัษณ์ประจ าชาติไทย คือ ภาพชา้งไทย ภาพดอกราชพฤกษ ์
ภาพศาลาไทย  รวมถึงเคร่ืองหมายท่ีมีหรือประกอบดว้ยลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือคลา้ยกบั
ภาพสัญลกัษณ์ประจ าชาติไทย 7 
 
 
 
 
 

 

 ปัจจุบนัน้ี หากมีบุคคลใดน าเคร่ืองหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัสัญลกัษณ์ประจ าชาติไทย
ไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ นายทะเบียนจะปฎิเสธการจดทะเบียน ผูเ้ขียนเคยอ่านพบ
ค าวนิิจฉยัคณะกรรมการ ฯ แต่จ าเลยเลขท่ีค าวนิิจฉยัไม่ได ้วา่ การพิจารณากรณีตอ้งเป็นเคร่ืองหมาย
ท่ีเหมือนกบัสัญลกัษณ์ประจ าชาติไทยจริง ๆ จึงจะปฎิเสธการรับจดทะเบียน คือ 
 
  เคร่ืองหมายน้ีนายทะเบียนปฎิเสธการรับจดทะเบียนเพราะเหตุเหมือนหรือคลา้ยกบั

สัญลกัษณ์ประจ าชาติไทย ผูข้อจดทะเบียนอุทธรณ์ต า
สั่งต่อคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ 
 คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ 
เคร่ืองหมายการคา้ของผูอุ้ทธรณ์เป็นเคร่ืองหมายท่ี
ตอ้งหา้มมิให้รับจดทะเบียนเพราะเหมือนหรือคลา้ยกบั
ภาพสัญลกัษณ์ประจ าชาติไทย รูปชา้งไทย ตามประกาศ

กระทรวงพาณิชย ์เร่ืองเคร่ืองหมายท่ีตอ้งหา้มมิให้รับจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 
2548 หรือไม่นั้น  เห็นวา่ รูปชา้งในเคร่ืองหมายการคา้ของผูข้อจดทะเบียนมีรูปลกัษณะท่ีแตกต่าง
กบัรูปชา้งไทยตามประกาศกระทรวง ฯ จึงไม่ตอ้งหา้มมิใหรั้บจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) 
 
                                                 
6

 ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2543) ลงวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2543 
7

 ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง เคร่ืองหมายท่ีตอ้งหา้มมิใหรั้บจดทะเบียน (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2548 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2548 
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ข. เคร่ืองหมายทีห้่ามรับจดทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ทีม่ีอ านาจอนุญาต 

 เคร่ืองหมายท่ีหา้มรับจดทะเบียนเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูท่ี้มีอ านาจอนุญาตให้รับจด
ทะเบียนได ้ คือ 

1. ธงชาติหรือเคร่ืองหมายประจ าชาติของรัฐต่างประเทศ  
ตวัอยา่งธงชาติของรัฐต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง เคร่ืองหมายประจ าชาติของรัฐต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ธงหรือเคร่ืองหมายขององคก์ารระหวา่งประเทศ 8 
 

 
 
 
 

3. ตราประจ าประมุขของรัฐต่างประเทศ 
4.  เคร่ืองหมายราชการและเคร่ืองหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินคา้ของรัฐ

ต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ หรือ 
5. ช่ือและช่ือยอ่ของรัฐต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ  

 

                                                 
8

 ตราขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งโลก  องคก์ารอนามยัโลก และองคก์ารแรงงานแห่งโลก 
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เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูซ่ึ้งมีอ านาจหนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศนั้น 
อนุญาตใหผู้ข้อจดทะเบียนรายนั้น น าไปขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้แนบมาในการขอ
จดทะเบียนดว้ย 
 ส าหรับการน าช่ือประเทศมาจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้นั้น ผูเ้ขียนเห็นวา่ หาก
หลีกเล่ียงไดก้็ควรจะท า เพราะจะมีการปัญหาตามมาคือ 
 -  ถา้น ามาใชเ้ป็นขอ้ความค าบรรยาย เช่นสมมุติวา่  มีค  าวา่  MADE IN JAPAN รวมอยูใ่น
เคร่ืองหมาย ท่านจะตอ้งส่งหลกัฐานวา่ สินคา้ท่ีท่านระบุไวใ้นการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้
นั้น ผลิตในประเทศญ่ีปุ่น หรือน ามาจากประเทศญ่ีปุ่นแนบมาพร้อมกบัค าขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ดว้ย และขอ้ความน้ี นายทะเบียนจะสั่งใหท้่านแสดงปฎิเสธสิทธิวา่ไม่ขอถือเป็น
สิทธิของตนแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะใชอ้กัษรโรมนัค าวา่ MADE IN JAPAN 
 -  แต่ถา้ขอ้ความนั้น ช่ือประเทศเป็นตวัอกัษรตวัใหญ่ใกลเ้คียงกบัตวัเคร่ืองหมาย นาย
ทะเบียนอาจปฎิเสธ ไม่รับจดทะเบียนทั้งเคร่ืองหมายตามมาตรา 8 เพราะถือวา่มีเจตนาใชช่ื้อ
ประเทศเป็นเคร่ืองหมายการคา้ 
 ค. เคร่ืองหมายที่ห้ามรับจดทะเบียน เว้นแต่จะได้เคร่ืองหมายน้ันมาเป็นรางวลั โดยน ามาใช้
เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองหมายการค้า ทั้งนีต้้องระบุปีปฎทิินทีไ่ด้รับรางวลัน้ันอยู่ในเคร่ืองหมายด้วย 

 

 เคร่ืองหมายท่ีตอ้งหา้มน าไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ ไดแ้ก่ 
1. เคร่ืองหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบั  

ก. เหรียญ  
ข. ใบส าคญั  
ค. หนงัสือรับรอง 
ง.  ประกาศนียบตัร หรือ 
จ. เคร่ืองหมายอ่ืนใด 

2. เคร่ืองหมายนั้น เป็นรางวลัในการแสดงหรือประกวดสินคา้ท่ีรัฐบาลไทย ส่วนราชการ 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศหรือ
องคก์ารระหวา่งประเทศไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 
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 3. เคร่ืองหมายเหล่าน้ี หา้มน ามาขอจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ เวน้แต่ผูข้อจด
ทะเบียนจะไดรั้บเหรียญ ใบส าคญั หนงัสือรับรอง ประกาศนียบตัร หรือเคร่ืองหมายเช่นวา่นั้นเป็น
รางวลัส าหรับสินคา้นั้น และใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองหมายการคา้นั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งระบุปีปฎิทินท่ี
ไดรั้บรางวลันั้น เช่นตวัอยา่ง 
  

 

 

 ขอ้สังเกต  จะเห็นวา่  เคร่ืองหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัเหรียญ ใบส าคญั หนงัสือรับรอง 
ประกาศนียบตัรหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีไดม้าเป็นรางวลันั้น จะน าไปขอจดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายโดยตรงไม่ได ้ตอ้งหา้มมิใหรั้บจดทะเบียน  แต่ถา้หากน าเคร่ืองหมายเหล่านั้นมาใชเ้ป็น
ภาคส่วนของเคร่ืองหมายการคา้นั้น โดยภาคส่วนอ่ืน ๆ นั้นเขา้หลกัเกณฑท่ี์จะรับจดทะเบียนได ้ก็
ยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการจดทะเบียน แต่ทั้งน้ีในเคร่ืองหมายการคา้นั้น จะตอ้งระบุวนัเดือนปีท่ี
ไดรั้บรางวลันั้นไวด้ว้ย 
 
 ในการยืน่ค  าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น หากท่านไม่แน่ใจวา่ เคร่ืองหมายการคา้
ของท่านจะจดทะเบียนไดห้รือไม่ ท่านอาจลองยืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้นส าหรับ
สินคา้เพียงหน่ึงรายการก่อน  และเม่ือค าขอจดทะเบียนนั้นผา่นการพิจารณาของนายทะเบียนจน
ไดรั้บการจดทะเบียนไปแลว้ ท่านอาจยืน่ขอจดทะเบียนเพิ่มเติมส าหรับรายการสินคา้รายการอ่ืน ๆ 
ท่ีอยูใ่นจ าพวกเดียวกนันั้นเขา้มาใหม่ได ้ซ่ึงระยะเวลาท่ีผา่นไปนั้น ท่านอาจจะท าการปรับปรุง
รูปแบบของเคร่ืองหมายการคา้ของท่านเพิ่มเติม อนัเป็นวิวฒันาการของเคร่ืองหมายการคา้ของท่าน 
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กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ไม่หา้มถา้หากท่านจะยืน่ค  าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้มากกวา่
หน่ึงเคร่ืองหมาย 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 794/2500  สั่งสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาขายในประเทศในฐานะเป็น
ตวัแทนช่วงขายสินคา้นั้น แลว้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ของสินคา้นั้นไวท่ี้กรมทะเบียนการคา้ 
ดงัน้ี ไม่ท าใหผู้จ้ดทะเบียนไดสิ้ทธิเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้นั้น เพราะตนไม่ใช่ผูป้ระดิษฐ์ 
 ส าหรับท่านท่ีเคยไดรั้บการจดทะเบียนไวส้ าหรับสินคา้จ าพวกหน่ึงไวแ้ลว้ จะน า
เคร่ืองหมายการคา้นั้นไปขอจดทะเบียนไวอี้กจ าพวกหน่ึงก็ได ้แต่อยา่ลืมวา่ไปท าการตรวจคน้ 
สารบบเคร่ืองหมายการคา้ก่อนวา่ เคร่ืองหมายการคา้ท่ีท่านจะไปจดทะเบียนไวใ้นจ าพวกนั้น มีผูใ้ด
ยืน่ขอจดทะเบียนไวก่้อนหนา้ท่านหรือไม่ดว้ย 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 712/2500    ผูใ้ดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ใดส าหรับสินคา้จ าพวก
หน่ึงตามรายการทา้ย พ.ร.บ.แลว้จะถือวา่คุม้ครองไปทัว่ทุกจ าพวกไม่ได ้ถา้มีผูข้อจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้อนัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนับา้งในสินคา้จ าพวกอ่ืนไวก่้อนแลว้ ตนจะมาขอใหศ้าล
สั่งวา่ตนมีสิทธิดีกวา่ในการท่ีจะขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ส าหรับสินคา้จ าพวกหลงัไม่ได.้ 
 
 คร้ังต่อไปจะไดก้ล่าวถึงเร่ืองท่ีตอ้งคิดวา่ คิดเคร่ืองหมายอยา่งไร...จึงจะจดทะเบียนเป็น
เคร่ืองหมายการคา้ได ้
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นายพิบูล  ตนัศุภผล  นบ., นบท. 
นายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 
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