
คิดเครื่องหมายอยางไร....จึงจะจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคาได 
 

 ในการประกอบธุรกิจใด ๆ กต็าม เจาของธุรกิจสวนมากจะใชสัญลักษณหรือนําชื่อ  หรือเครื่องหมายที่จะ
ใชในการประกอบธุรกิจแสดงใหปรากฏตอสาธารณชน ไมวาจะเปนชือ่รานคา ช่ือนิติบุคคล หรือสัญลักษณหรือ
เครื่องหมายประจํานิติบุคคล รวมทั้งเครื่องหมายที่ตดิอยูกับตัวสินคาทีผ่ลิตขึ้นมาจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อที่จะได
ใหผูที่มาติดตอหรือ ผูบริโภค หรือซ้ือสินคาหรือบริการในคราวหนา ใชจดจําถึงลักษณะและคุณภาพที่ดีหรือไมดี
ของสินคาหรือการบริการที่ผูบริโภคไดเลือกบริโภคแลวได 
 
 ถาในการประกอบธุรกิจเปนประเภทขายสินคาโดยการซือ้มาขายไป ความจําเปนในการคิดชื่อเครื่องหมาย
การคากับสินคาก็คงไมมี เพราะสินคาทั้งหมดเปนสินคาที่ผลิตและมีเครื่องหมายการคาของคนอื่นประกอบอยู ทาน
เพียงบริหารการขาย  หากสนิคาใกลจะขายหมดก็ส่ังสินคาเขามาจําหนายเพิ่มอีกตอไป  แตถาทานประกอบธุรกจิ
โดยการผลิตสินคาขึ้นมาจําหนายหรือเปดสถานบริการเพือ่ใหบริการคนทั่วไป  ความจําเปนที่ทานจะตองมี
เครื่องหมายทีใ่ชกับสินคาหรือการบริการนั้นเกดิขึ้นได อยางแนนอน เพราะหากสินคาใดหรือการบริการใดไมมี
สัญลักษณหรือเครื่องหมายอยูดวย สินคาหรือบริการนัน้ก็เกือบไรความหมายที่จะจดจําในสายตาของผูบริโภค 
 

  
บุคคลท่ีเกี่ยวของกับเครื่องหมายการคา 

 
 บุคคลที่เขามาเกี่ยวของกับเครื่องหมายการคาและอยูในกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา มีอยู 5 
ฝาย กลาวคือ 

1. เจาของเครื่องหมายการคาหรือเจาของกิจการ 
2. ผูบริโภคหรือประชาชนที่เหน็หรือใชสินคา 
3. นายทะเบียนเครื่องหมายการคา 
4. คณะกรรมการเครื่องหมายการคา 
5. ศาลยุติธรรม 

 
เจาของเครื่องหมายการคาหรือเจาของกิจการ 
 ในการคิดเครือ่งหมายที่ใชกบัสินคาหรือการบริการนั้น  บางครั้งเปนการยากของเจาของกิจการที่จะคิด
ขึ้นมาเอง บางคนตองจางนักออกแบบใหออกแบบตามความคิดของเจาของธุรกิจเพื่อที่จะไดออกแบบมาตามที่ผู
วาจางตองการ ผูเขียนไดเคยไปฟงการสัมมนา มีนักออกแบบทานหนึ่งไดกลาววา เครื่องหมายที่จะใชกับสินคาทีด่ี
นั้น จะตองเปนเครื่องหมายที่ผูบริโภคเห็นแลวจดจําไดงายและสื่อความหมายถึงตัวสินคาไดทันท ี  ถาจะแปลวา ส่ือ
ถึงความหมายวางายในการจดจํา  ผูเขียนเหน็ดวยเปนอยางยิ่ง  แตถาบอกวาตองสื่อความหมายถึงตัวสินคาไดดวย
นั้น ผูเขียนไมเห็นดวย เพราะตามกฎหมายถาเปนเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินคาโดยตรงแลว
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จดทะเบียนไมได  แตความหมายที่แทจริงของทานนาจะหมายถึง เมื่อผูบริโภคเห็นตวัเครื่องหมายแลวบอกไดวา
เปนสินคาอะไร โดยที่ตัวเครือ่งหมายนัน้เองไมไดส่ือความหมายถึงสินคาหรือบริการนั้น โดยนัยก็คอืเครื่องหมาย
การคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปนัน่เอง ยกตวัอยาง 

                               
 
รูปกระทิงแดง และคําวา RED BULL ขางตนนี้ เราเหน็เครื่องหมายการคา 

สามารถบงบอกถึงสินคาไดเลยวาเปนเครื่องหมายการคาที่ใชกับสินคา ประเภท
เครื่องดื่มบํารุงกําลัง  หรือ 

 
             ผูบริโภคสามารถบอกไดเลยวาเปนสินคาบะหมี่กึง่สําเร็จรูป ไดทันทีโดยไม
ตองเห็นสินคานั้น ๆ 

 
 

 
ผูบริโภคหรือประชาชนที่เห็นหรือใชสินคา 
 เครื่องหมายการคาที่เปนที่รูจักในหมูผูบริโภคหรือประชาชนที่เห็นหรือใชสินคานั้น นอกเหนือจากการมี
คุณภาพและมาตรฐานที่ดีของสินคาแลว ยงัขึ้นอยูกับความถี่ของการบริโภคสินคานั้น ๆ รวมทั้งฐานะทางเศรษฐกจิ
ของกลุมผูบริโภค บางกลุมอาจไมมีกําลังซื้อสินคานั้น แตไดเห็นเครือ่งหมายการคาแลวรูวาเปนสินคาอะไร  การ
รับรูถึงเครื่องหมายการคายอมสงผลถึงการมีช่ือเสียงของเครื่องหมายการคานั้นดวย ความมีช่ือเสียงของเครื่องหมาย
การคานอกจากคุณภาพและมาตรฐานที่ดีของสินคาจะเปนสิ่งที่ทําใหผูบริโภครูจักแลว การโฆษณาเครื่องหมาย
การคาจะทําใหเครื่องหมายการคาของนักธุรกิจนั้น เปนที่รูจักกันในหมูผูบริโภคและบุคคลทั่วไป ดังจะเห็นไดจาก
การโฆษณาประชาสัมพันธเครื่องหมายการคาตามสื่อตาง ๆ  
 
 ผูเขียนเหน็วา เครื่องหมายการคาที่ดีนั้น จะตองมสีวนที่งายตอการจดจําได เหน็เครื่องหมายการคานัน้แลว 
สามารถบอกไดวาเปนเครื่องหมายการคาทีใ่ชกับสินคาอะไรไดทนัที โดยไมตองเห็นตัวสินคานั้นเลย ถาเราสังเกต
จะเห็นไดวา เครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายโดยทั่วไปนั้น โดยมากเปนเครื่องหมายการคาที่เรียบงาย ไมมี
ลวดลายของรายละเอียดมากมายในตวัเครือ่งหมายนัน้ เห็นเครื่องหมายการคานั้นแลวมีความรูสึกที่ด ีโปรงสายตา 
และบางครั้งทําใหความคดิของผูที่เห็นเครือ่งหมายการคานั้นมีความผอนคลาย ไมเครียด ซ่ึงขึ้นอยูกับสีสรรของตัว
เครื่องหมายการคานั้นดวยเปนสวนหนึ่ง 
 
 ดังนั้นในการคดิเครื่องหมายการคา ผูประกอบการหรือเจาของเครื่องหมายการคา จะตองคํานึงถึงกลุม
ผูบริโภคหรือประชาชนในสังคมนั้น ๆ ดวย ขอสําคัญตองสรางทัศนคติที่ดีใหประชาชนหรือผูบริโภคมีตอ
เครื่องหมายการคาและสินคาของตน โดยอยามุงแตเฉพาะกลุมผูบริโภคที่ซ้ือสินคาหรือมุงแตแสวงหาผลกําไรมาก
เกินไป 
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นายทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 การคิดเครื่องหมายการคาเพื่อใหจดทะเบยีนไดนั้น นอกเหนือจากฝายที่เกีย่วของดงัที่กลาวมาขางตนนี้แลว 
นายทะเบียนเครื่องหมายการคา เปนอีกฝายหนึ่งทีจ่ะเปนผูตัดสินในเบือ้งตนวา จะจดทะเบยีนใหเครื่องหมายการคา
ใดไดบาง แตก็มีบางทานเหน็วา ในประเทศไทยนัน้บุคคลที่จะมีอํานาจสั่งใหรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา     
หรือปฏิเสธไมรับจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาไดมเีพียงหนึ่งคน คือนายทะเบยีนเครือ่งหมายการคา 
 
 ในการพจิารณาตัดสินของนายทะเบยีนเครือ่งหมายการคา ก็ตองอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายประกอบดวย
ดุลยพินิจสวนหนึ่งใชในการพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา จะอาศัยความพอใจกนักับผู
ขอจดทะเบยีนเปนสวนตวัแลวส่ังรับจดทะเบียนยอมไมได การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตองเปนไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมายที่บัญญัติไว การดําเนินการใด ๆ ที่รับจดทะเบยีนโดยผิดขั้นตอนของกฎหมาย ยอมสงผลใหมี
การเพิกถอนการจดทะเบยีนนั้น กลับมาเริม่ตนที่ขั้นตอนกอนผิดขั้นตอนของกฎหมาย ทําใหเสียเวลาในการที่จะรับ
จดทะเบียน และบางกรณีอาจเกิดความเสียหายใหแกผูขอจดทะเบียนและประชาชนทัว่ไป 
  

เครื่องหมายการคาที่คิดไดแลว ทานควรไปยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนเครื่องหมายการคา เพื่อ
ประโยชนแกตัวของทานเอง  หลายทานยงัมีความเขาใจผิดวา เครื่องหมายการคานั้นจะตองรับจดทะเบียนกอนจึงจะ
นําไปใชกบัสินคาได ซ่ึงถือวาเปนความเขาใจที่ยังคลาดเคลื่อน เพราะเครื่องหมายการคา หากเจาของธุรกิจคิดขึ้นมา
เองโดยไมไปลอกเลียนเครือ่งหมายการคาของบุคคลอื่นแลว ทานสามารถใชเครื่องหมายการคานัน้กับสินคาของ
ทานไดเลย เวนแตทานจะไมแนใจวาเครือ่งหมายการคาที่ทานคิดนั้นจะมีใครไปจดทะเบียนไวกอนหรือไม หรือ
ประสงคจะตองการคุมครองตามกฎหมายมิใหบุคคลอื่นนํามาจดทะเบยีนหรือลอกเลียนเครื่องหมายการคาการคา
ของทาน 

 
คณะกรรมการเครื่องหมายการคา 
 คณะกรรมการเครื่องหมายการคาเปนกลุมบุคคลผูทรงคุณวุฒิ ที่กฎหมายเครื่องหมายการคาบัญญัติใหมีขึ้น 
โดยคณะกรรมการดังกลาวนี้มีอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาหรือผูแทน อัยการสูงสุดหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความสามารถดานกฎหมายหรือการ
พาณิชย และมปีระสบการณเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือเครื่องหมายการคาไมนอยกวาแปดคนแตไมเกินสอง
คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒินัน้จะตองแตงตัง้จากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสี่ป ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการจะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 คณะกรรมการเครื่องหมายการคามีอํานาจหนาที่ดังนี ้

1. วินิจฉยัอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉยัของนายทะเบยีนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคานี ้
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2. พิจารณาและมคีําสั่งเกี่ยวกับคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา/บริการ
ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคานี ้

3. ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรใีนการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 ถาจะเปรียบเทยีบคณะกรรมการเครื่องหมายการคา ก็เปนเสมือนศาลปกครองภายในกรมทรัพยสินทาง
ปญญา ซ่ึงหากผูขอจดทะเบยีนไมเห็นดวยก็ใหนําประเดน็รองตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคาแทนการรองตอ
ศาลปกครองเพราะกฎหมายเครื่องหมายการคาไดบัญญัติใหผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน
ตอคณะกรรมการเครื่องหมายการคา 
 
ศาลยุติธรรม 
 ปจจุบันคดพีิพาทกับเครื่องหมายการคา จะตองฟองตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง  ซ่ึงเมื่อศาลทรัพยสินทางปญญา ฯ พิพากษาอยางไรแลว หากคูกรณีมีสิทธิอุทธรณคําพิพากษา สามารถยื่น
อุทธรณไดตอศาลฎีกาทันที  ซ่ึงทําใหการพิจารณาคดเีปนไปไดอยางรวดเรว็ยิ่งขึ้น  
 

ลักษณะของเครื่องหมายที่จดทะเบียนได 
 

 การจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ผูขอจดทะเบยีนมกัประสบปญหาวา จะใชอะไรไปขอจดทะเบียน
เปนเครื่องหมายการคา เผลอ ๆ ถามเจาหนาที่หรือนายทะเบียนดวยวา จะใชอะไรไปจดทะเบียนเปนเครื่องหมาย
การคาไดบาง บางรายก็ขอใหนายทะเบยีนชวยคิดดวย เพราะเห็นวานายทะเบียนไดเหน็เครื่องหมายที่ขอจดทะเบยีน
ไวมาก ๆ ยอมจะคิดออก ซ่ึงนับวายากที่จะใหนายทะเบียนคิดให เพราะนายทะเบียนบางครั้งก็คิดไมออกเหมือนกนั
ถาตัวนายทะเบยีนจะตองประกอบธุรกิจและใชเครื่องหมายการคาบาง 
 
จะเปนเครื่องหมายการคาได จะตองเปนเครื่องหมายกอน 

ส่ิงที่ตองคิดกอนอันดับแรกคือ อะไรคือส่ิงที่จะใชเปนเครื่องหมายการคาได  นั่นคือ กอนจะเปน
เครื่องหมายการคาไดจะตองเปน “เครื่องหมาย” มากอน  เมื่อเปนเครื่องหมายแลวและนําเครื่องหมายนั้นไปใช
สําหรับสินคา ก็เปนเครื่องหมายการคา ถานําไปใชสําหรับการบริการ ก็เปนเครื่องหมายบริการ  ซ่ึงขึ้นอยูกับ
ลักษณะการนาํเครื่องหมายนั้นไปใชกับอะไร หรือเพื่อวตัถุประสงคอะไร ถานําไปใชเพื่อวัตถุประสงครับรอง
คุณภาพสินคาหรือการบริการ ก็เปนเครื่องหมายรับรอง  และถานําเครือ่งหมายนัน้ไปใชเพื่อเปนเครื่องหมายรวมใช
กันในหมูสมาชิกหรือบริษัทในเครือเดยีวกนั  ก็เปนเครื่องหมายรวม 
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จากคํานยิามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 4 ระบุวา  
 “ เคร่ืองหมาย” หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตวัเลข 
ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือส่ิงเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายรวมกนั  
 ฉะนั้น จะเห็นไดวามหีลายอยางตาง ๆ ที่กลาวไวขางตนนี้ สามารถนํามาจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคา
ได  จากคํานิยามขางตน เราอาจแบงเครื่องหมายได 4 ลักษณะคือ 

1. เครื่องหมายคํา 
2. เครื่องหมายรปู 
3. กลุมของสี 
4. รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ 

 
1. เคร่ืองหมายคํา   หมายถึงเครื่องหมายทีอ่านออกเสียงได โดยเปนเครื่องหมายที่นําตัวเลข ตวัอักษรมา

ผสมรวมกันเปนคํา หรือขอความ จะมีความหมายคําแปล หรือไมมีความหมายหรือคําแปลก็ได   ตวัอยางเชน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

2. เคร่ืองหมายรูป  หมายถึง เครื่องหมายทีเ่ปนรูป จะเปนรูปธรรมชาติหรือรูปที่ประดิษฐโดยการวาดหรือ
ประดิษฐขึน้มาจากจินตนาการก็ได  ตวัอยางเชน 
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3. กลุมของสี หมายถึง สีที่มีการรวมกลุมหรือชุมนุมกันตัง้แต 2 สีขึ้นไป โดยไมจํากดัวาจะเปนสีออนหรือสี
แก ซ่ึงกลุมของสีดังกลาวตองไมใชสีของเครื่องหมายการคาที่เปนภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา 
ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุหรือส่ิงเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน 1

  
 จากคํานยิามขางนี้ จะเห็นไดวา กลุมของสีนั้นไมใชเครื่องหมายที่เปนรูปสี หรือภาพตาง ๆ ที่เปนภาพสี 
หรือเครื่องหมายคําที่เปนตวัอักษรเปนสีตาง ๆ  แตหมายถึงการรวมกันหรือชุมนุมกันของสีตั้งแตสองสีขึ้นไป โดยสี
ดังกลาวจะตองแสดงความแตกตางของสีใหเห็นอยางชัดเจนซึ่งจะเรียงชิดติดกนัหรือไมก็ได หรือจะเรียงสีใหมี
รูปลักษณะอยางใดกไ็ด เพื่อใหประชาชนหรือผูใชสินคาหรือบริการไดทราบและเขาใจไดวาสินคาหรือบริการที่ใช
เครื่องหมายที่เปนกลุมของสีนั้น มีความแตกตางไปจากสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น   ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
  

                     
 
 
4. รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ  หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเปนรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุที่แสดงถึง

ดานกวาง ดานยาว ดานลึก และแสดงชัดเจนใหเห็นความแตกตางจากเครื่องหมายในลักษณะอื่นตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 4 เชน ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ  เปนตน หรือเราเรียกวาเปนเครื่องหมายสามมิติ 

                                                           
1 ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเปนกลุมของสี  ประกาศ  ณ 
วันที่ 13 พฤษภาคม พ..ศ.2545 
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 คําวา วัตถุ หมายถึง ส่ิงที่ใชเปนรูปรางหรือรูปทรงซึ่งอาจจะเปนรูปรางหรือรูปทรงของภาพถาย ภาพวาด 
ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี หรือส่ิงเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกันก็ได 2

                                 
ขอสังเกต  เครื่องหมายที่เปนรูปรางรูปทรงนั้น เหมาะที่จะใชกับการบริการมากกวาตวัสินคา 

 
 เครื่องหมายการคาที่เปนกลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ นั้น นบัวาเปนของใหมสําหรับประเทศไทย  
การจดทะเบียนเครื่องหมายประเภทนี้มีไมมาก ซ่ึงตางกบัเครื่องหมายการคาที่เปนเครื่องหมายคํา หรือเครื่องหมาย
รูปภาพ และในอนาคตขางหนา ประเทศไทยอาจมกีารจดทะเบียนเครื่องหมายกลิ่น  เครื่องหมายเสียง ซ่ึงใน
ตางประเทศบางประเทศมีการจดทะเบยีนเครื่องหมายประเภทนี้ไปบางแลว  
 
 รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุก็คือ รูปสามมิตินั่นเอง แตในการขอจดทะเบียนทานไมตองนําวัตถุที่เปน
เครื่องหมายการคาสามมิติมาจดทะเบียน  ใชแตเพยีงแสดงภาพถายหรือรูปเขียนเครื่องหมายที่เปนรูปรางหรือ
รูปทรงของวัตถุที่เปนสาระสําคัญทั้งหมดและแสดงคําบรรยายรูปเครื่องหมายการคาเทานั้น  ซ่ึงจะไดกลาวถึง
วิธีการจดทะเบียนในภายหลัง 
 
 ดังนั้น การที่ทานจะนําเครื่องหมายดังกลาวมาประกอบธุรกิจ ทานจะตองทราบวา ธุรกิจของทานคืออะไร 
เปนธุรกิจประเภทผลิตสินคาเพื่อจําหนาย หรือรับสินคาจากที่อ่ืนโดยซื้อมาหรือจางผลิตมาใชกับเครื่องหมายของ
ทาน ก็นับเปนเปนเครื่องหมายการคา  แตถาจะใชเครื่องหมายกับการบรกิาร เชน บริการภัตตาคาร โรงแรม การ
ส่ือสาร  นั่นเรียกวาเครื่องหมายบริการ เปนตน ปจจบุันมีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวแลวเปนจํานวน
มาก  จึงเปนการยากที่ทานจะประดษิฐเครือ่งหมายที่ใชจดทะเบยีนโดยไมใหไปซ้ํากนับุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไว
แลว 
 

                                                           
2 ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเปนรูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ 
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2545 
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 ในอนาคตขางหนา หลังจากที่ไดมีการแกไขกฎหมายเครื่องหมายการคาครั้งที่ 3 ไดประกาศใชบังคบั 
ประเทศไทยอาจจะมกีารนํา กล่ิน เสียง รส  ไปจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาได 
 
 เคร่ืองหมายที่ขอจดทะเบียนไดมี 4 ประเภท คือ 
 1. เคร่ืองหมายการคา หมายถึง เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคา  เพื่อแสดงวา 
สินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้น แตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น 
ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
 

 
 

             2. เคร่ืองหมายบริการ หมายถึง เครือ่งหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกีย่วของกับบรกิาร  เพื่อแสดงวา    
บริการที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายบริการนัน้ แตกตางกับบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น 
ตัวอยางเชน 
 
 
 
 

 
 
 

             3. เคร่ืองหมายรับรอง  หมายถึง เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายรับรองใชหรือจะใชเปนทีห่มายหรือ
เกี่ยวของกับสนิคาหรือบริการของบุคคลอื่น  เพื่อเปนการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนดิ สวนประกอบ วิธีการผลิต 
คุณภาพ หรือคุณลักษณะอืน่ใดของสินคานั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกบัสภาพ  คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอืน่ใด
ของบริการนั้น  ตัวอยางเชน 
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             4. เคร่ืองหมายรวม  หมายถึง เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือ
วิสาหกจิในกลุมเดียวกัน  หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ  สมาพันธ  กลุมบุคคลหรือองคกรอื่นใด
ของรัฐหรือเอกชน  ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
  
 
             ที่ยกตวัอยางมานี้ ทานจะสังเกตไดประการหนึ่งคอื แตละรูปเครื่องหมายเปนรูปเครื่องหมายที่มีลักษณะที่
งายตอการที่จะจดจํา ตัวอักษรที่ใชหรือรูปที่ประกอบเปนตัวเครื่องหมายที่ลักษณะที่งายเรียบ ไมมีลักษณะที่เปน
ลวดลายหรือมลีายเสนมากจนยากทีจ่ะจดจาํ 
 
 การคิดเครื่องหมายการคานัน้ นอกจากคิดเครื่องหมายทีจ่ะนําไปจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาแลว 
ทานอาจจะตองคิดไปลวงหนาดวยวา เครื่องหมายที่ทานไปขอจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคานั้น จะใชกับสนิคา
หรือบริการของทานอยางไร เพราะสินคาบางอยางการใชเครื่องหมายการคากับสินคานั้นไปคอยยุงยากอะไร นํา
เครื่องหมายการคาไปติดหรือผลิตสินคาโดยมีเครื่องหมายการคาติดอยูกับตัวสินคาเลยก็ไดแลว  แตบางสินคา
จะตองมีการแพ็คหรือการหบีหอสินคานั้น เชน เปนสินคาที่อยูในซองสนิคา หรือกลองที่สวยงาม เปนตน ฉะนั้น 
เมื่อลักษณะของสินคาตองอยูในรูปของการหีบหอ การจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาในรูปแบบของใบฉลาก จึง
เปนสิ่งที่ทานจะหลีกเลีย่งมิได บางครั้งจําเปนตองจดทะเบียนเพื่อขอรับการคุมครองไวดวย 
  
 กฎหมายเครื่องหมายการคา มีวัตถุประสงคหลักอยู 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อจัดระเบยีบขอมูลการ
เปนเจาของและการใชเครื่องหมายการคา และประการที่สอง เพื่อใหความคุมครองสิทธิของเจาของเครื่องหมาย
การคาและผูบริโภค 3 : คือการคุมครองผูบริโภคใหสามารถแยกความแตกตางในแหลงกําเนิดของสินคาหรือความ
เปนเจาของเครื่องหมายการคา  ดังนั้น เมื่อทานเขาใจในหลักการของกฎหมายเครื่องหมายการคาแลว ทานสามารถที่
จะคิดเครื่องหมายการคาของทานไดโดยไมตองไปลอกเลียนเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น 
  
 นอกจากจะคดิวาเครื่องหมายอะไรอยางไรที่จะนําไปจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาแลว ยังจะตอง
พิจารณาถึงตัวสินคาหรือการบริการที่ทานจะตองประกอบธุรกิจดวยวาเปนสินคาหรือบริการอะไร เพื่อสินคาหรือ
บริการจะมีสวนเกี่ยวของกับการที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนใหหรือไมรับจดทะเบียน 
 

                                                           
3 ยรรยง  พวงราช “ กฎหมายเครื่องหมายการคาคุมครองใคร” วารสารนิติศาสตร ปที่ 15 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2538 
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 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ฯ  ไดบญัญัติไววา เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบยีน
ได ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี ้
 1. เปนเครื่องหมายการคาที่มลัีกษณะบงเฉพาะ ตามมาตรา 7 
 2. เปนเครื่องหมายการคาที่ไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 8 
 3. ไมเปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่บุคคลอื่นไดจดทะเบียนไวแลวตาม
มาตรา 13 
 ในการคิดเครือ่งหมายการคาเพื่อใหจดทะเบยีนได จึงตองถือปฏิบัติตามกฎหมายควบคูกันดวย ซ่ึงผูที่จะคิด
เครื่องหมายการคาหรือออกแบบเครื่องหมายการคาจะตองคํานึงเรื่องตอไปนี้เปนสําคญัคือ  
 
 1. เร่ืองท่ีควรคิด คือคิดวาจะนําเครื่องหมายนั้นไปทําอยางไรใหเครื่องหมายนัน้สามารถรับจดทะเบียนได
โดยตัวของเครื่องหมายนั้นเอง เพราะเครื่องหมายบางอยาง จะตองนําไปดัดแปลง ขัดเกลา หรือประดิษฐตวัอักษร
เพื่อใหเปนเครือ่งหมายที่มีลักษณะที่จะรับจดทะเบยีนไดหรือที่เรียกวามีลักษณะบงเฉพาะตามนยัมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  
  
 2.  เร่ืองท่ีหามคิด  ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น มีขอหามของการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคานั้นไววา เครื่องหมายอยางไรจะนําไปขอจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคาไมได ตามนยัมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ฯ ฉะนัน้ จึงไมควรทีจ่ะนําเครื่องหมายที่กฎหมายหามรับจดทะเบียนไปยื่นขอจด
ทะเบียน 
  
 3. เร่ืองท่ีตองคิด  จะตองคิดวาเครื่องหมายที่จะนําไปขอจดทะเบียนนัน้ ตองเปนเครือ่งหมายที่ไมมีลักษณะ
เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่รับจดทะเบียนแลว เพราะกฎหมายเครื่องหมายการคาบัญญัติหาม
นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดรับการจด
ทะเบียนไวแลว สําหรับสินคาในจําพวกเดยีวกันหรือตางจาํพวกกัน โดยสินคานั้นมีลักษณะอยางเดียวกันหรือ
เกี่ยวของกัน  เพราะนอกจากจะเสียเวลาและยังเสยีเงินไปโดยไรประโยชน  ซ่ึงกอนที่จะนาํไปยื่นขอจดทะเบียน 
จะตองไปขอตรวจคนเพื่อตรวจสอบกอนวาเครื่องหมายที่คิดไวนัน้ ไปซ้ําหรือคลายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นไว
หรือไมดวย 
 
 หลักเกณฑการจะจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายการคา/บริการไดนัน้ จะไดนํามากลาวในตอนตอไป 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
 

นายพิบูล ตันศภุผล นบ.,นบท. 
นายทะเบียนเครื่องหมายการคา 

   1 กรกฎาคม 2551 
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