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เคร่ืองหมายการค้า ตามความหมายอย่างกว้างนั้น หมายถึง เครื่องหมาย หรือ

ตราสัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการเพื่อทำาให้ผู้บริโภคสามารถแยกสินค้าและบริการ

หนึ่งๆ ออกจากสินค้าและบริการของผู้ผลิตรายอื่นได้ โดยเครื่องหมายการค้าจะทำาให้

สินค้าหรือบริการที่มาจากแหลง่หนึ่งมีเอกลกัษณแ์ละแตกต่างจากสนิค้าหรือบริการที่มา

จากแหล่งอ่ืน

แต่ในความหมายอย่างแคบน้ัน เครื่องหมายการค้าจะแบ่งออกเป็น 4 

ประเภทย่อย ได้แก่

• เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายท่ีใช้เพ่ือแยกแยะหรือแสดงว่าสินค้า ที่ใช้

เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

• เครื่องหมายบริการ คือ เคร่ืองหมายท่ีใช้เพ่ือแยกแยะหรือแสดงว่าบริการท่ีใช้

เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

เครื่องหมายการค้าคืออะไร?เครื่องหมายการค้าคืออะไร?
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• เครื่องหมายรับรอง คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เพื่อ

เป็นการรับรองเก่ียวกับแหล่งกำาเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือ คุณลักษณะอ่ืนใด

ของสินค้านั้น หรือเพ่ือรับรองเก่ียวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ คุณลักษณะอื่นใดของ

บริการนั้น ว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและได้มาตรฐานตามที่เจ้าของ

เครื่องหมายรับรองนั้นกำาหนดขึ้น

• เครื่องหมายร่วม คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดย 

บริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ 

สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรของรัฐหรือเอกชน เพื่อแยกแยะสินค้าหรือบริการ

ของกลุ่มกิจการที่ใช้เครื่องหมายร่วมนั้นออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น  

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการดังกล่าวสามารถใช้เครื่องหมายร่วมควบคู่ไปกับเครื่องหมายการค้าหรือ

เครื่องหมายบริการของตนได้ด้วยเช่นกัน

การประกอบธรุกิจโดยปกติแล้วยอ่มมีการแข่งขนัโดยองค์กรธุรกิจหลายรายดังนั้น 

แต่ละองค์กรธุรกิจจึงจำาเป็นที่จะต้องสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการของตน

กับสินค้าหรือบริการของคู่แข่งโดยการสร้างสัญลักษณ์หนึ่งๆ ขึ้นมาเพื่อทำาหน้าที่ดังกล่าว 

หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า
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ซึ่งสัญลักษณ์ที่ว่านั้นก็คือ เครื่องหมายการค้า โดยมีหน้าที่สำาคัญคือ การทำาให้ผู้บริโภค

สามารถจดจำาและแยกแยะได้ว่าสินค้าหรือบริการของตนมีลักษณะพิเศษที่เฉพาะเจาะจง

แตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกันของคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังเป็น

เครื่องประกันคุณภาพและความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการดังกล่าว ทำาให้องค์กร

มีโอกาสทางการค้าเหนือกว่าคู่แข่งอันเป็นผลเน่ืองมาจากการที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจใน

สินค้าหรือบริการขององค์กรและกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ

หลักการสำาคัญในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า 

จะไดร้บัการคุม้ครองโดยการจดทะเบยีนกบักรมทรพัยส์นิทางปญัญาภายหลงัจากไดม้กีาร

ตรวจสอบแล้วว่าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าท่ีได้ จดทะเบียนไว้ก่อนหน้าแล้ว 

รวมทั้งไม่ขัดต่อข้อกำาหนดตามกฎหมาย ท้ังน้ี การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้น

เฉพาะในประเทศที่ยื่นขอรับความคุ้มครองและได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียนเท่านั้น 

การได้รับความคุ้มครองในประเทศใดประเทศหนึ่งจะไม่มีผลขยายการคุ้มครองไปยังอีก

ประเทศหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะทำาให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้สิทธิ ในการ

ป้องกันผู้อื่นจากการทำาการตลาดในสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน โดยใช้

เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนทำาให้เกิดความสับสน หลงผิด ซึ่งจะส่งผลถึง

รายได้ขององค์กร และอาจรวมถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ด้วย

เคร่ืองหมายการค้าจะทำาหน้าท่ีเป็นสิ่งประกันคุณภาพของสินค้าหรือ 

บริการขององค์กรธุรกิจ เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำาคัญ และเป็นเครื่องมือ 

พื้นฐานในการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่สินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ 

หากเครื่องหมายการค้าเป็นท่ีจดจำาและเป็นท่ีเชื่อถือของผู้บริโภคแล้ว ก็อาจจะ 

มีมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นจนกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและสร้างรายได้ให้แก่องค์กร 

อีกทางหนึ่ง

เครื่องหมายการค้าคุ้มครองอย่างไร?เครื่องหมายการค้าคุ้มครองอย่างไร?
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สิ่งซึ่งสามารถนำามาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ได้แก่

• ภาพถา่ย หมายถงึ ภาพทีเ่กดิขึน้เนือ่งจากกระบวนการถ่ายภาพจากสิง่ทีม่ตีวัตน
ที่ปรากฏอยู่เดิม

• ภาพวาด หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นจากการวาด ซึ่งอาจจะเป็นการวาดภาพเหมือน
จากสิ่งที่ปรากฏอยู่เดิมแลว้ หรือเป็นการวาดขึ้นเองตามจินตนาการ หรือ สร้างภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ก็ได้

• ภาพประดษิฐ ์หมายถงึ ภาพท่ีสรา้งข้ึนโดยใหแ้ตกตา่งจากสิง่ทีม่ีอยู่ตามธรรมชาติ
หรือท่ีมีอยู่โดยทั่วไป

• ตรา หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงตัวบุคคล องค์กรหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

• ชือ่ หมายถงึ คำาทีใ่ชแ้ทนตัวหรอืใชเ้รยีกขานบคุคลธรรมดา นติบิคุคล องคก์รใดๆ

• คำา หมายถึง พยัญชนะและสระที ่ประกอบเข้าด้วยกันซึ ่งอ่านออกเสียงได้ 
โดยจะมีความหมายหรือไม่ก็ตาม

• ข้อความ หมายถึง ข้อความที่มีความหมายหรือไม่มีความหมาย

• ตัวหนังสือ หมายถึง ตัวอักษรในภาษาใดๆ

คนจำานวนมากเข้าใจว่าการจดทะเบียนจัดต้ังองค์กรธุรกิจและช่ือทางการค้า 
จะทำาให้ได้รับความคุ้มครองชื่อทางการค้านั้นในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า
ไปโดยปริยาย ซ่ึงความเข้าใจดงักลา่วนีไ้มถ่กูตอ้ง จึงเปน็เรือ่งสำาคญัทีจ่ะต้องเขา้ใจ
ถึงความแตกต่างระหว่าง “ชื่อทางการค้า” และ “เครื่องหมายการค้า”

“ช่ือทางการค้า” หมายถึง ช่ือเต็มขององค์กรธุรกิจ เช่น บริษัท ก. ไก่ จำากัด 
โดยชื่อทางการค้านี้จะเป็นสิ่งซึ่งแยกแยะเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์กร 
ออกจากกนั ในขณะที ่“เครือ่งหมายการค้า” คอื สิง่ซึง่แยกแยะสนิค้าหรอืบรกิาร
ขององค์กรหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการขององค์กรอื่น

ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจอาจจะใช้ชื่อทางการค้าไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
เป็นเครื่องหมายการค้าก็ได้ เช่น บริษัท ก. ไก่ จำากัด ใช้เครื่องหมายการค้า  
ก. ไก่ เป็นเคร่ืองหมายการค้าสำาหรับสินค้าหรือบริการของตน เป็นต้น และอาจมี
เครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 เครื่อง ก็ได้

สิ่งซึ่งนำามาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้สิ่งซึ่งนำามาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้
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• ตัวเลข หมายถึง ตัวเลขในภาษาใดๆ

• ลายมือชื่อ หมายถึง ลายเส้นท่ีแสดงถึงช่ือของบุคคลธรรมดา

• กลุ่มของสี หมายถึง สีที่มีการรวมกลุ่มหรือชุมนุมกันตั้งแต่ 2 สีขึ้น

• รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็น รูปร่าง

หรือรูปทรงแสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก

• ส่ิงท่ีกล่าวข้างต้นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกัน เช่น คำามากกว่าหน่ึงคำา 

หรือเครื่องหมายหลายเครื่องหมายมารวมกัน เช่น เครื่องหมายภาพและเครื่องหมายคำา 

หรือเครื่องหมายคำาและเครื่องหมายตัวเลข

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ นอกจากต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะ
ตามหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว ยังต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ

• มีลักษณะบ่งเฉพาะ

• ไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

• ไม่เป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีเหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอ่ืน

ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ลักษณะบ่งเฉพาะ

ลักษณะบ่งเฉพาะ หมายความว่า มีลักษณะพิเศษที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว 

เพียงพอที่จะทำาให้ผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้

เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่น แต่ทั้งนี้ลักษณะพิเศษดังกล่าว

ต้องไม่สื่อความหมายโดยตรงเก่ียวกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น หรือ

กล่าวได้ว่า ต้องไม่เป็นคำาหรือส่ิงที่ใช้กันสามัญท่ัวไปหรือเหมือนหรือคล้ายกับ

เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการอื่น ได้แก่

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้
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• ไม่เป็นข้อความบรรยายท่ัวไป เช่น

• ไม่เป็นคำาที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ คำาที่มีความหมายว่าเป็นสากล รับประกัน  

หรือคำาบอกรุ่นสินค้า เช่น

• ไม่เป็นคำาหรือสิ่งที่ใช้กันสามัญทั่วไป เช่น คำาว่า นาย นางสาว ดอกเตอร์ ตรา หรือ

คำาย่อที่มีความหมายอย่างเดียวกัน หรือรูปทรงเรขาคณิตธรรมดาทั่วไป เช่น

• ไม่เป็นคำาหรือสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ได้แก่ คำา หรือภาพที่ บรรยาย
ถึงสินค้าที่ขอจดทะเบียน เช่น “รับรองคุณภาพ” “คุ้มค่า คุ้มราคา” หรือ “Made in 
Thailand”

• ไม่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำาหรับสินค้าบางอย่างหรือบาง จำาพวก1 

ตามประกาศนายทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ เรือ่ง กำาหนดสิง่ที่ใช้กันสามัญในการคา้ขาย 
ดังต่อไปนี้

1 จำาพวก หมายถึง หมวดหมู่หรือรายการของสินค้าหรือบริการที่แบ่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำาหนดจำาพวก
สินค้าและบริการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ 
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดยปัจจุบันแบ่งจำาพวกออกเป็น 45 จำาพวก ประกอบด้วย จำาพวกสินค้ามี 34 
จำาพวก และจำาพวกบริการมี 11 จำาพวก

GUARANTYInternational 

(สินค้าถุงลมนิรภัยสำหรับยานพาหนะ)

(สนิค้านำา้อดัลม)

(สินค้าเครื่องสำาอาง)
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จำาพวก รายการสินค้า สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย

3 สบู่ เครื่องหอม หัวนำ้ามัน
หอมระเหย เครื่องสำอาง 
นำ้ามันใส่ผม ยาสีฟัน

ผู้หญิง ดอกไม้ ช่ือดอกไม้ ดาว มงกุฎฝรั่ง

แป้งหอม เด็ก

5 ยารักษาโรคมนุษย์ งู พญานาค หนุมาน ฤาษี เด็ก นางพยาบาล 
ลกูโลก และการวางแบบตัวอกัษร หรอืตวัเลข
หรือตัดกันเป็นรูปกากบาท

7 เครื่องจักร เครื่องมือกล เฟือง

24 ผ้าเป็นผืนๆ ผู้หญิง ช้าง นาฬิกา รถและเครื่องลากเข็นท่ี
ไม่มีเครื่องกลไก ตาแป๊ะ เสอื สิงโต สุนัข

ผ้าฝ้าย ผ้าแพร ผ้าเทียม คำาว่า Print ให้ถือว่าเป็นผ้าดอก

29 นมและแป้งนม วัว เด็ก และนางพยาบาล

30 นำ้าปลาและกะปิ นำ้าปลา กุ้ง ปลา

33 สุรา ค่าง

34 ยาสูบ ไก่ สัตว์คูเ่กาะโล่ สตัว์คู่เกาะโลก

1-45 สินค ้าทุกอย ่างในแต ่ละ

จำาพวก

ภาพของสินค ้าหรือบริการหรือสิ่งซึ่ งใช ้
เกีย่วข้องกบัสินค้าหรอืบรกิาร และภาพทีแ่สดง
ถงึความหมาย ถงึลกัษณะหรอื คณุสมบตัขิอง
สินค้าหรือบริการ

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ เครื่องหมายการค้า

ที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำาคัญ ดังต่อไปนี้

• ชือ่ตัวหรือชือ่สกุลของบุคคลธรรมดาทีไ่ม่เป็นทีรู้่จกักันโดยทัว่ไป ชือ่ เต็มของ

นติบุิคคล หรือชือ่ในทางการคา้ โดยช่ือดงักลา่วตอ้งแสดงลักษณะพิเศษและไมบ่รรยาย

ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ แยกพิจารณาดังนี้
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 ชื่อตัว ต้องแสดงลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ 
 สินค้าโดยตรง เช่น

  กรณีช่ือตัวร่วมกับช่ือสกุล

  กรณีช่ือตัวที่มีคำาแสดงถึงสถานภาพของช่ือ เช่น คำาว่า “นาย” “นาง”  
  “นางสาว” “Mr.” “Mrs.” “Ms.” หรือ “ม.ร.ว.” เป็นต้น

   กรณีช่ือตัวท่ีมีคำานำาหน้านามอย่างอื่น เช่น คำาว่า “นายแพทย์” “Doctor”  
  “ดอกเตอร”์ “Dr.” หรือ “Prof.” เป็นต้น

 ชื่อสกุล ช่ือสกุลที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ต้องไม่เ ป็ น 
 ช่ือสกุลของบุคคลอัน เป็นที่รู้ จั กกันโดยทั่ว ไป เช่น ช่ือของประมุขหรือ 
 ผู้นำาของประเทศ ผู้นำารัฐ ผู้นำาทางศาสนา หรือชื่อของบุคคลสำาคัญใน 
 ประวัติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักการเมือง เป็นต้น และต้ องแสดง 
 ลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง
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 ชื่อเต็มของนิติบุคคล ต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ชื่อเต็ม  
 นิติบุคคลน้ันต้องไม่มีคำาหรือข้อความท่ีแสดงนิติฐานะ เช่น Co., Ltd  
 /COMPANY LIMITED/บริษัท-ห้างหุ้นส่วน จำากัด เป็นต้น นั้นอยู่ด้วย และต้อง 
 ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เช่น

 ชื่อ ใ น ท า ง ก า ร ค้า ห ม า ย ถึง ช่ือ ที่ ใช้ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ค้า นอกเหนือจาก 
 ช่ือของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ และช่ือท่ีรู้กันอยู่ ในหมู่นักธุรกิจ 
 การค้านั้น ท้ังน้ี ช่ือในทางการค้า ท่ีจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า 
 ได้ ต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของ 
 สินค้าหรือบริการโดยตรง เช่น

“แสดงโดยลักษณะพิเศษ” หมายความว่า แสดงลักษณะที่แตกต่างจาก
ลักษณะธรรมดาทั่วไป เช่น ตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีเกาะเกี่ยวกันเป็นตัวโปร่งและตัวทึบ 
เขียนเป็นลวดลายหรือเขียนเป็นเส้นหนาบางไม่เท่ากัน เป็นต้น

“เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง” หมายความว่า สื่อความหมายหรือ
บรรยายถึงรูปร่างลักษณะของสินค้า

“เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง” หมายความว่า แสดงสรรพคุณ หรือ
คุณสมบัติที่ดีหรือไม่ดีของสินค้า
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• คำาหรือข้อความทีไ่ม่บรรยาย (เล็ง) ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสนิคา้หรือ

บริการ และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยแยกพิจารณาดังนี้

 คำ าห รือข้ อความนั้ น  ต้ อง ไม่ เล็ งถึ ง ลักษณะหรื อคุณสมบัติ ของ 
 สินค้านั้นโดยตรง กล่าวคือ ต้องไม่มีความหมายหรือคำาแปล หรือ 
 อาจสื่อความหมายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าท่ีขอจดทะเบียน  
 ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าน้ัน 
 โดยตรง เช่น คำาว่า “ดีท่ีสุด” “SUPREME” “GOOD” “TOP” “GREAT” หรือ  
 “BEST” เมื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ นับว่า 
 เล็งถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้า

 เม่ือใช้กับบริการเสริมสร้างความงาม สื่อ  
 ความหมายได้ว่าเรื ่องผิวหนังเป็นเรื ่องง่าย 

 นับว่าเล็งถึงลักษณะของบริการ

 เมื่ อใช้กับสินค้ าสีทาบ้านสื่อความหมาย  
 ได้ว่าปกคลุมหรือฉาบด้วยความเย็นสบาย 
 นับว่าเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า

 เมื่อใช้กับสินค้าที่นอนจะสื่อความหมาย  
 ไ ด้ ว่ าก าร เ คลื่ อ นไ ห วเ ป็ นธ ร รม ช า ติ 
 นับว่าเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า

 เมื่อใช้กับสินค้าเครื่องสำาอางบำารุงผิว สื่อ  
 ความ หมาย ไ ด้ ว่ า เ ป็ นธ รรมช าติ ที่ สุ ด 
 นับว่าเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า

คำาหรือข้อความท่ีไม่ได้เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง หมายถึง ไมม่คีวาม
หมายหรือไม่เป็นคำาบรรยายถึงรูปลักษณะของสินค้า

คำาหรือข้อความไม่ได้เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หมายถึง ไม่แสดงถึง
สรรพคุณหรือการใช้งานของสินค้า
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 ต้องไม่ เป็นคำาหรือข้อความโดยมี เจตนาใช้ ตัวอักษรหรือสะกดคำาที่   
 ผิดหลักไวยากรณ์ ซึ่ งหากพิจารณาสำาเนียงเรียกขานแล้ว ทำาให้เข้าใจ 
 ได้ว่าเป็นคำาหรือข้อความท่ีมีความหมายและความหมายนั้น เล็งถึงลักษณะ 
 หรือคุณสมบัติของสินค้าท่ีขอจดทะเบียนโดยตรง เช่น

  เลียนเสียงคำ าว่ า “สะอาด” เ ม่ือใช้กับ  
  สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการทำาความสะอาด  
  ไม่ว่ากับส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือกับ  
  สิ่งข อ ง นับว่า เล็ง ถึง ลัก ษ ณ ะ หรื อคุณส มบัติ 
  ของสินค้าที่ขอจดทะเบียนโดยตรง

  เ ลีย น เ สี ย ง คำาว่ า “ ห ม า กิน ” แ ล ะ “เหมียว 
  กิน” ตามลำาดับ เมื่อใช้กับสนิค้าอาหารสัตว์  
  นับว่าเล็งถึงคุณลกัษณะของสินค้า

  สื่อความหมายได้ ว่า ช่วยรักษาหรือเก็บ  
  ความเย็น เมื่อใช้กับสินค้าฟิล์มกรองแสง  
  นับว่าเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า

  สื่ อความหมาย ได้ ว่ า ดู แล รั กษาอย่ า ง  
  ธรรมชาติ เมื่อใช้กับสินค้าเครื่องสำาอาง  
  เกี่ยวกับหน้า นับว่าเล็งถึงคุณสมบัติของ  
  สินค้า

 ต ้องไม ่ เป ็นชื่อทางภูมิศาสตร ์  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์  เรื่อง  
 การกำาหนดช่ือทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ ต้องไม่เป็นชื่อประเทศ กลุ่มประเทศ  
 ห รื อ เข ต ก า ร ป ก ค ร อ ง ต น เ อ ง ซ่ึ ง มี ลั ก ษ ณ ะ เช ่ น เ ดี ย ว กั บ ป ร ะ เ ท ศ  
 ชื่อแคว้น รัฐ มณฑล ช่ือเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัด หรือเขตปกครอง 
 ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ชื่อทวีป ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม  
 เกาะ หมู ่ เกาะ หรือทะเลสาบ และชื่ อทางภูมิศาสตร ์อื่ นๆ ที่ รู ้ จั ก 
 แพร่หลายท่ัวไป เช่น ภูเขา แม่นำ้า อำาเภอ ตำาบล หมู ่บ้าน ถนน เป็นต้น  
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 ทั้งนี้ ให้รวมถึงชื่อย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้เรียกขานโดยทั่วไปโดยไม่จำากัด 
 เฉพาะชือ่ทางราชการด้วย เช่น

• กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำาที่ประดิษฐ์ขึ้น 
โดยแยกพิจารณา ดังนี้

   กลุ่มของสี หมายถึง สีที่มีการรวมกลุ่มหรือชุมนุมกันตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป 
    ที่แสดงโดยลักษณะพิเศษไม่จำากัดว่าจะเป็นสีอ่อนหรือสีแก่ และต้องไม่มี 
   ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้

    เป็นสีโดยธรรมชาติของสินค้าที่ขอจดทะเบียน
    เป็นสีเกิดจากหน้าที่การทำางานหรือการใช้งานของสินค้าที่ขอจดทะเบียน
    เป็นสีที่มีลักษณะตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว
    เป็นสีที่ผู้ค้ารายอื่นย่อมใช้ได้เช่นกัน
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   ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำาที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่

    ตัวหนังสือ ตัวเลข ท่ีประดิษฐ์ ได้แก่ นำามาประดิษฐ์ให้มีลักษณะ 
   ผิดแผกแตกต่างไปจากตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ ใช้กันอยู่ เป็นปกติ 
   ธรรมดา เช่น มีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน เป็นตัวโปร่ง ตัวทึบ มีแสง มีเงา 

   มีลวดลายภายใน เป็นเส้นหนาบางไม่เท่ากัน เป็นต้น
    คำาที่ประดิษฐ์ขึ้น หมายถึง คำาคำาเดียวหรือหลายคำา ซึ่งเมื่อนำามารวมกัน
   แล้วไม่มีความหมายหรือคำาแปล เช่น

• ลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้ขอจดทะเบียน 
และในกรณีเป็นลายมือชื่อของบุคคลอื่นจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอม ประกอบคำาขอ
จดทะเบียนด้วย เช่น
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• ภาพถ่ายหรือภาพวาดของผู้ขอจดทะเบียน ของบุคคลอื่นโดยได้รับ อนุญาต
จากบคุคลนัน้แลว้ หรอืของบคุคลทีเ่สยีชวิีตแลว้โดยได้รับอนุญาตจากบุพการ ีผูส้บืสนัดาน 
หรือคู่สมรสของบุคคลนั้น เช่น

• ภาพวาดหรือภาพที่สร้างขึ้นจากจินตนาการที่ไม่บรรยายถึงลักษณะ หรือ
คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เช่น

• รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หมายถึง เคร่ืองหมายการค้าท่ีแสดงถึงด้านกว้าง ด้านยาว 
ด้านลึก และต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี้

   เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเอง

   เกิดจากหน้าที่การทำางานหรือการใช้งานของสินค้านั้น

   เป็นการตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว

   เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ผู้ค้ารายอื่นย่อมใช้ได้เช่นกัน เช่น
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กรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองจนทำาให้สามารถ
แยกแยะความแตกตา่งของสนิคา้หรอืบรกิารทีใ่ช้เครือ่งหมายการคา้นัน้ออกจากสนิคา้
หรือบริการอื่นได้ แต่เมื่อใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ว่าโดยวิธีใด เชน่ จำาหนา่ย 
เผยแพร่ หรือโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิารทีใ่ชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้ในระยะเวลาหน่ึงจน
ผู้บริโภครู้จักเครื่องหมายการค้าดังกล่าวว่าเป็นของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายใดและ
สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นออก
จากสินค้าหรือบริการอื่นได้ กฎหมายจะถือว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะ
บ่งเฉพาะ

ทั้งนี้ การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะในลักษณะนี้ จะประกอบด้วยหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

• สนิค้าหรือบริการท่ีใช้เครื่องหมายการค้าน้ันได้มีการจำาหน่าย เผยแพร่ หรือ
โฆษณาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนทำาให้สาธารณชนท่ัวไปหรือ
สาธารณชนทีเ่กี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว 
แตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่น

• การจำาหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณา สินค้าหรือบริการใดจนทำาให้มีความ 
แพร่หลายในประเทศไทย ถือว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้
กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่าน้ัน

• เครื่องหมายการค้าที่พิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้า
เดียวกับที่ยื่นขอจดทะเบียน
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ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

เ ค รื่อ ง ห ม า ย ที่ มี ลัก ษ ณ ะ ต้องห้าม ต า ม ก ฎ ห ม า ย คือ เครื่องหมา ย ที่ประกอบด้วย
ลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปนี้

•  เหมือนหรือคล้ายกับตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี 
ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำาตำาแหน่ง ตราประจำากระทรวง ทบวง กรม 
หรือตราประจำาจังหวัด เช่น

•  เหมือนหรื อ ค ล้า ยกั บ ธ ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ธ ง พ ร ะ อิ ส ริ ย ย ศ ห รื อ ธงราชการ เช่น
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• เหมือนหรือคล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ  
พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์

• เหมือนหรือคล้ายกับพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของ  
พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท

• เหมือนหรือคล้ายกับ ช่ือ คำา ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึง  
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

• เหมือน หรือคล้ายกับธงชาติหรือเครื่องหมายประจำาชาติของรัฐต่างประเทศ 
ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำาประมุขของรัฐต่างประเทศ 
เค ร่ืองหมายราชการ และเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของ 
รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือช่ือและช่ือย่อของรัฐต่างประเทศ  
หรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซ่ึงมีอำานาจหน้าที่ของ 
รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น เช่น

• เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือ
กาเจนีวา
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• เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำาคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนใดอันได้ให้เป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าท่ีรัฐบาลไทย ส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง ประเทศได้
จดัใหม้ขีึน้ เวน้แตผู่ข้อจดทะเบยีนจะไดร้บัเหรยีญ ใบสำาคญั หนงัสอืรบัรอง ประกาศนยีบตัร 
หรือเครื่องหมายเช่นว่าน้ันเป็นรางวัลสำาหรับสินค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องหมายการค้านั้น

• ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย 
เช่น

• เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำาให้
สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำาเนิดของสินค้า ไม่ว่า 
เครื่องหมายทีม่ีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไปนัน้จะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ซึง่
เครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพร่หลายทั่วไป เช่น
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• เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น ตัวอย่างเช่น ไข่เค็มไชยา มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 
เป็นต้น

• เหมือนหรือคล้ายกับเครื ่องหมายอื่นท่ีร ัฐมนตรีประกาศกำาหนดให้ถือว่า 
เป็นสัญลักษณ์ประจำาชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ศาลาไทย และดอกราชพฤกษ์หรือคูณ 
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2544

การพิจารณาความเหมือนหรือคล้าย

“เหมือน” หมายความว่า มีลักษณะตรงกัน และ “คล้าย” หมายความว่า 
มลีกัษณะทีเ่กอืบเหมอืนกนัจนอาจทำาใหส้าธารณชนสบัสนหลงผิดในความเปน็เจา้ของ หรอื
แหล่งกำาเนิดสินค้า ทั้งนี้ การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายมีแนวทาง ดังนี้

• เสียงหรือสำาเนียงเรียกขานของเครื่องหมาย เช่น

VETA คล้ายกับ VETTA

WAKO คล้ายกับ WAGO

AERO คล้ายกับ แอโร

DIPPEE คล้ายกับ ดิปปี้
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• รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้า เช่น

   คล้ายกับ 

• การวางรูปรอยประดิษฐ์ของเครื่องหมายการค้า เช่น

   คล้ายกับ 

แม้คำาว่า RUNG RUNG จะมีเสยีงเรียกขานแตกต่างกับ คำาว่า BANG BANG ก็ตาม 
แตเ่มือ่เครือ่งหมายทัง้สองมกีารวางรปูรอยประดิษฐท่ี์คลา้ยคลงึกนั สาธารณชนอาจสบัสน
หรือหลงผิดได้

• การใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับตัวสินค้า เช่น

   คล้ายกับ 

ทั้งนี้ คำาว่า SOLO กับ SOLD แม้มีเสียงเรียกขานต่างกัน แต่เมื่อนำาไปใช้กับสินค้า
เครื่องเหล็ก เช่น แม่กุญแจ เมื่อประทับลงบนสินค้า อักษร O กับ D จะแยกความแตกต่าง
ได้ยาก สาธารณชนอาจสับสนหรือหลงผิดได้

• พิจารณาจากสนิค้าทีใ่ช้เครื่องหมายน้ันๆ โดยจะพิจารณาจากประเภท คณุภาพ 

ความมีช่ือเสียงแพร่หลาย หรือราคาของสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายการค้านั้น

• พิจารณาจากเจตนาของผู้ขอจดทะเบียน จากรูปลักษณะของเครื่องหมายที่ขอ

จดทะเบียนว่า ผู้ขอมีเจตนาส่อไปในทางไม่สุจริตโดยลอกเลียน หรืออาศัยความมีชื่อเสียง

ของเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่ เช่น

SOLO SOLD
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   คล้ายกับ 

   คล้ายกับ 

เนือ่งจากเหตผุลสำาคญัของการคุม้ครองเครือ่งหมายการค้าคือการทำาใหผู้้บรโิภค
สามารถแยกแยะสินค้าหน่ึงออกจากสินค้าอ่ืนได้ ดังน้ันในการยื่นคำาขอจดทะเบียน
เครือ่งหมายการคา้ นอกจากจะตอ้งตรวจสอบวา่เครือ่งหมายการคา้น้ัน มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนด และมีคุณลักษณะเพียงพอที่จะนำามาจดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่แล้ว สิ่งสำาคัญที่ผู้ยื่นคำาขอต้องกระทำาอีกประการก็คือ 
การตรวจค้นข้อมูลเบื้องต้นว่ามีเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งเหมือนหรือ
คลา้ยกบัเครือ่งหมายการคา้ทีป่ระสงคจ์ะยืน่ขอจดทะเบยีนและใชก้บัสนิคา้ในจำาพวก
เดียวกันได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หากมีเครื่องหมายการค้าที่จะยื่นขอ
จดทะเบียนในภายหลังนั้นจะไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจากจะทำาให้ประชาชน
สับสนหลงผิดในตัวสินค้า คุณสมบัติของสินค้า ผู้เป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำาเนิด
สินค้า

นอกจากนี้ เนื่องจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะยึดหลักพรมแดน คือ 
จดทะเบียนที่ประเทศใดก็จะคุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้น ดังนั้น องค์กรธุรกิจ
ที่ประสงค์จะส่งสินค้าออกไปจำาหน่ายยังตลาดต่างประเทศโดยใช้เครื่องหมายการค้า
เดียวกับที่จะจดทะเบียนในประเทศไทย ก็ควรพิจารณาตรวจค้นข้อมูลด้วยว่า
ในประเทศเป้าหมายน้ันมีเคร่ืองหมายการค้าใดท่ีเหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้า
ที่จะจดทะเบียนหรือไม่ เพื่อไม่ให้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
อันจะส่งผลทำาให้ไม่สามารถจดทะเบียนได้
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ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียน

โดยทั่วไปแล้วบุคคลใดๆ ท้ังบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีเจตนาที่จะใช้
เครือ่งหมายการค้าสามารถยืน่คำาขอจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้าได ้ด้วยตนเอง หรอื
สามารถมอบอำานาจให้ตัวแทนเป็นผูย้ื่นคำาขอจดทะเบียนแทนก็ได้ อย่างไรก็ตาม บุคคล
ทีป่ระสงค์จะยืน่ขอจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้าหรือตัวแทนรับมอบอำานาจจากบุคคล
ดงักลา่วจะตอ้งมทีีต่ัง้สำานกังานหรอืสถานท่ีทีน่ายทะเบยีนสามารถติดต่อไดใ้นประเทศไทย

 ในกรณทีีม่เีหตอุนัควรเชือ่ไดว้า่เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้

หรือตัวแทน เลิกตั ้งสำานักงานหรือสถานที่ที ่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย 

นายทะเบียนสามารถสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้

 อย่างไรก็ตาม ก่อนการสั่งเพิกถอน นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของ

เครือ่งหมายการค้าหรือตัวแทนนัน้ช้ีแจงก่อน หากไม่ได้รับคำาตอบภายใน 15 วัน 

นับตัง้แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง นายทะเบียนจะประกาศโฆษณา ในหนังสอืประกาศ

โฆษณาคำาขอจดทะเบียนและปิดประกาศทีก่รมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าจะเพิกถอน

เครื่องหมายการค้านั้น โดยมีกำาหนดระยะเวลาให้แจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่

วันประกาศโฆษณา ท้ังน้ี หากไม่ได้รับคำาตอบนายทะเบียนจึงจะเพิกถอน

เครื่องหมายการค้านั้น

เอกสารประกอบการยื่นคำาขอจดทะเบียน

 •  แบบฟอร์มคำาขอจดทะเบียน (แบบ ก.01)

โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ์ข้อความเก่ียวกับ เจ้าของ ตัวแทน สถานท่ีติดต่อ 

จำาพวก และรายการสินค้า ติดรูปเครื่องหมายขนาดไม่เกิน 5x5 ซม. (กรณีรูป

เครื่องหมายเกิน 5x5 ซม. ต้องชำาระค่าธรรมเนียมเพิ่ม ซม. ละ 200 บาท) 

พร้อมลงลายมือเจ้าของ หรือตัวแทนให้ครบถ้วน

 • สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

หรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับนายทะเบียนรับรองและออกให้ 

ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
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 • กรณีมอบอำานาจหรือตั้งตัวแทนให้ยื่น แบบ ก.18

โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ์ข้อความ ลงลายมือชื่อ ผู้มอบอำานาจ ผู้รับ
มอบอำานาจ และพยานให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบ
อำานาจ 1 คน พร้อมทั้งสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของ ผู้รับมอบอำานาจ

  ภาพเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียน ขนาดไม่เกิน 5x5 เซนติเมตร (ในกรณีที่ 
  ขอจดทะเบียนโดยไม่ระบุสี ถือว่าได้จดทะเบียนไว้ทุกสี)

  สำาเนาบัตรประจำาตัวหรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 
  6 เดือน ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
   คำาขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำาขอในต่างประเทศครั้งแรกหรือวันที่นำาสินค้าออกแสดง
  เป็นวันยื่นคำาขอ (ก.10) (ถ้ามี)
   รายละเอียดบรรยายถึงลักษณะของกลุ่มสีและสีท่ีต้องการจดทะเบียน (ก.11) (ถ้ามี)
  หนังสือแสดงการปฏิเสธ (ก.12) (ถ้ามี)
   หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายชุด (ก.13) (ถ้ามี)
  หลักฐานหรือคำาชี้แจงแสดงความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายร่วม 
  (กรณีเครื่องหมายร่วม)
  ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง (กรณีเครื่องหมายรับรอง)
  หลักฐานนำาสืบลักษณะบ่งเฉพาะ
  สำาเนาหนงัสือมอบอำานาจ (ก.18) และสำาเนาบัตรประจำาตัวของผูร้ับมอบ (ถ้ามี)
  หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน (ก.19) (ถ้ามี)

การยื่นคำาขอ

ในการยื่นคำาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถดำาเนินการได้ ดังนี้

• ย่ืนคำาขอโดยตรงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ช้ัน 3 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ถนนนนทบุรี ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

• ยื่นคำาขอ ณ สำานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

• ย่ืนคำาขอทางอินเทอร์เน็ตท่ี http://www.ipthailand.go.th โดยชำาระค่าธรรมเนียม
ผ่านธนาคาร (ทั้งนี้ จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้บันทึกข้อมูลในอินเทอร์เน็ต)

• ยื่นคำาขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
* แนบเอกสารการชำาระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ (สั่งจ่ายนายทะเบียน

เครื่องหมายการค้า) *
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ข้อพิจารณาของนายทะเบียน

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าท่ีย่ืนขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเพียงพอท่ีจะ

รับจดทะเบียนได้ นายทะเบียนอาจพิจารณาสั่งการดังต่อไปนี้

• ปฏิเสธการรับจดทะเบียน หากเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน

   เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ

คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นท่ีจดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำาให้

สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำาเนิดสินค้า ทั้งนี้

ในกรณทีีเ่ปน็สนิค้าจำาพวกเดยีวกนั หรือตา่งจำาพวกกันแตน่ายทะเบยีนเหน็วา่

มีลักษณะอย่างเดียวกัน

   มีสาระสำาคัญของส่วนหน่ึงส่วนใดของเครื่องหมายหรือทั้งเครื่องหมายไม่มี

ลักษณะที่สามารถรับจดทะเบียนได้ คือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอ่ืน

ท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว

• ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำาขอ หากเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน

   มีส่วนหนึ่งส่วนใดอันมิใช่สาระสำาคัญไม่มีลักษณะที่สามารถรับจดทะเบียนได้ 

คือ ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเหมือน

หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

   มีวิธีการจัดทำาคำาขอ หรือผู้ยื่นคำาขอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ

วิธีการตามที่กฎหมายกำาหนด

• ให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธการขอถือสิทธิส่วนหน่ึงส่วนใดหรือหลายส่วน

ของเครื่องหมายการค้าเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว หรือแสดงปฏิเสธอย่างอื่นตามท่ี

นายทะเบียนเหน็วา่จำาเปน็ตอ่การกำาหนดสทิธจิากการจดทะเบียน หากเครือ่งหมายการค้า

ท่ีย่ืนขอจดทะเบียนมีลักษณะท่ีสามารถรับจดทะเบียนได้ แต่มีส่วนหน่ึงส่วนใดหรือหลายส่วน

เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำาหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำาพวก อันไม่ควรให้

ผูข้อจดทะเบยีนรายหนึง่รายใดถอืเปน็สทิธขิองตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีวหรอืมีลกัษณะไมบ่ง่เฉพาะ
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เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิ ดังนี้

• สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำาหรับสินค้าของตนตามรายการที่

ได้ขอจดทะเบียนไว้ รวมถึงการโอนหรืออนุญาตให้ผู้อื ่นใช้เครื่องหมาย การค้าของตน

ที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และโดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้

ผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืนายทะเบยีนอาจรอ้งขอตอ่คณะกรรมการเครือ่งหมายการคา้

ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้ หากพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ขอจดทะเบียน เจ้าของ

เคร่ืองหมายการค้าน้ันไม่ได้มีความต้ังใจท่ีจะใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ันสำาหรับสินค้าท่ีได้

จดทะเบยีนไว ้และตามความจรงิกไ็มเ่คยมกีารใชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้ หรือในระหวา่ง 

3 ปี ก่อนที่จะร้องเพิกถอนก็ไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้น เว้นแต่เจ้าของ

เครื่องหมายการค้าน้ันจะพิสูจน์ได้ว่าการท่ีไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นเกิดจาก

พฤติการณ์พิเศษในทางการค้า และไม่ได้ต้ังใจท่ีจะไม่ใช้หรือละท้ิงเคร่ืองหมายการค้าน้ัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ันเพ่ือการประกอบ

ธุรกิจ ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

•  สิทธิที่จะป้องกันไม่ ให้บุคคลอื่นจำาหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ เหมือน  
หรือคล้ายกันโดยใช้เครื่องหมายการค้าท่ีอาจทำาให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหรือ 
หลงผิด รวมทั้งมีสิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า 
ของตน หรือฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ 
เครื่องหมายการค้าของตนได้

•  สทิธทิีจ่ะโอนหรอืรบัมรดกสทิธกัินโดยการโอนหรอืรบัมรดกพรอ้มกบั กจิการทีเ่ก่ียว
กับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ โดยจะต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และ
ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุดจะต้องโอนหรือรับ
มรดกสิทธิกันทั้งชุด

•  สิทธิในการดำาเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า
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แม้ ว่ า เค ร่ืองหมายการค้ าจะได้ รับการคุ้ มครองโดยการจดทะเ บียน 
แต่กฎหมายก็ไม่ได้ บังคับว่าผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจจะต้องจดทะเบียน 
เครื่องหมายการค้าของตนก่อนจึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้ ดังน้ัน หากแน่ใจว่า
เคร่ืองหมายการค้าของตนจะไม่ถูกลอกเลียนแบบก็อาจจะไม่ยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของตนก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน เจ้าของ
เครือ่งหมายการคา้มเีพยีงสทิธทิีจ่ะใชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้เทา่นัน้ แต่จะฟอ้งรอ้งคดี
กับผู้กระทำาการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเรียกค่าเสียหายตามกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าไม่ได้ เว้นแต่กรณีลวงขาย2

สิทธิของเจ้าของเคร่ืองหมายรับรอง

เจ้าของเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะต้องใช้เครื่องหมายรับรองนั้นเพื่อ
การรับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นเท่านั้น จะไม่สามารถใช้เครื่องหมาย
รบัรองดงักลา่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารของตนเองได ้นอกจากนีย้งัเปน็ผูม้สีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีว
ในการเป็นผู้รับรองโดยใช้เครื่องหมายรับรองนั้น โดยจะไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่น
เป็นผู้รับรองโดยใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าวแทนได้

อนึง่ สทิธใินเครือ่งหมายรบัรองจะสิน้สดุลงเมือ่เจา้ของเครือ่งหมายรบัรองนัน้เสยีชวีติ

หรือสิ้นสภาพบุคคล

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะมีอายุการให้ความคุ้มครอง 10 ปี 
นับต้ังแต่วันท่ีย่ืนคำาขอจดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ัง 
แต่การยื่นคำาขอต่ออายุต้องดำาเนินการภายใน 90 วัน ก่อนวันที่เครื่องหมายการค้านั้น
สิ้นอายุ

ในกรณีท่ีเครื่องหมายการค้ามิได้ยื่นคำาขอต่ออายุภายในเวลาที่กำาหนดข้างต้น ถือว่า

เครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน

2 การลวงขาย หมายความว่า การที่เจ้าของสินค้ารายหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ของบุคคลอื่นกับสินค้าของตนเพื่อลวงให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำาเนิดสินค้านั้น

ระยะเวลาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระยะเวลาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
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จากการที่หน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าคือ สิ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพหรือคุณลักษณะ

ที่โดดเด่นของสินค้าหรือบริการหนึ่งท่ีแตกต่างจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น 

และการที่ เค ร่ืองหมายการค ้าใดจะสามารถทำาหน ้าที่ดั งกล ่าวได ้ โดยสมบูรณ ์ 

เครื่องหมายการคา้น้ันจะตอ้งสามารถระบุแหลง่ท่ีมาของสนิคา้ ผูผ้ลติสนิคา้ หรือคุณสมบัติ

ของผู้ให้บริการได้ เจ้าของหรือผู้ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุด

ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหรือบริการของตน

นอกจากนี้ การส่งเสริมให้สินค้า หรือบริการของตนเป็นที่รู ้จักแพร่หลายในหมู่

ผู้บรโิภคจำาเป็นต้องใช้เงนิลงทนุทีส่งู ไม่ว่าจะในส่วนของการทำาการตลาด การประชาสมัพันธ์ 

หรือการพัฒนาและรักษาคุณภาพ ซ่ึงเครื่องหมายการค้าจะมีบทบาททำาให้ผู้บริโภค

จดจำาสินค้าหรือบริการเหล่าน้ันและจำาแนกออกจากสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน

ซึ่งมีคุณภาพตำ่ากว่าได้โดยง่าย

ดังนั้น หากขาดซ่ึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว จะทำาให้

ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการแต่ละรายสามารถท่ีจะนำาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ซึ่งผลิตสินค้าหรือให้บริการชนิดเดียวกันแต่มีคุณภาพหรือมาตรฐานสูงกว่าสินค้าของตน 

และเป็นทีรู้่จกัหรือนยิมอย่างแพร่หลายในหมูผู่บ้รโิภคแล้ว มาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่จำาเป็น

ต้องลงทนุเพ่ือสร้างชือ่เสยีงใหม่ ส่งผลทำาให้เคร่ืองหมายการค้าสญูเสยีคณุค่าไป และเจ้าของ

เครือ่งหมายการค้าทีเ่ป็นทีรู่จ้กันัน้กจ็ะสญูเสยีแรงจงูใจในการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน

ของสนิค้าหรือบรกิารของตน ทำาให้ผูผ้ลติรายเดมิไม่สนใจทีจ่ะรกัษาคณุภาพของสินค้าหรอื

บริการของตน รวมถึงทำาให้ผูบ้รโิภคสนิค้าหรอืบรกิารดงักล่าวเกดิความสบัสนหลงผดิในตวั

สินค้าหรือบริการอันจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าหรือบริการเดิม

เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว รวมถงึเพือ่ปกป้องผูบ้ริโภคจากการบรโิภคสนิค้า หรอืบรกิาร

ซ่ึงไร้คณุภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน การปกป้องเคร่ืองหมายการค้าทีม่ปีระสทิธภิาพจงึเป็นสิง่จำาเป็น 

ทัง้นี ้เพราะจะเป็นการสร้างแรงจงูใจให้แก่เจ้าของเครือ่งหมายการค้าในการพฒันาคุณภาพ

ของสนิค้าหรือบริการของตน รวมถึงเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่เจ้าของเครือ่งหมายการค้า

ในการที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าหรือบริการของตนไว้ได้

เครื่องหมายการค้า กับการประกอบธุรกิจเครื่องหมายการค้า กับการประกอบธุรกิจ
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อินเทอร์เน็ตโดเมนเนม หรือที่เรียกกันว่า โดเมนเนม หมายถึง ชื่อที่กำาหนดขึ้น

เพือ่ระบทุีอ่ยูท่างอนิเทอร์เนต็ (IP Address) ซึง่โดยปกตแิล้วใช้สำาหรบัการค้นหาเพือ่เข้าถงึ

เว็บไซต์ เช่น โดเมนเนมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ ipthailand.go.th ซึ่งใช้สำาหรับ

การค้นหาและเข้าถงึเวบ็ไซต์ของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา หรอื http://www.ipthailand.go.th 

โดยลกัษณะของการต้ังช่ือโดเมนเนมนี ้จะตัง้ข้ึนเพือ่ให้ง่ายต่อการจดจำา ซึง่จะทำาให้สามารถ

เข้าถึงเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อโดเมนเนมดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า หน้าทีข่องโดเมนเนมน้ันจะมคีวามคล้ายคลึงกบั เครือ่งหมายการค้า

ในเรื่องของการทำาให้ผู ้บริโภคสามารถจดจำาท่ีมาและลักษณะของสินค้าหรือบริการ 

และนำาไปสูก่ารเข้าถึงตวัสนิค้าหรอืบรกิารได้ และจากหน้าทีข่องโดเมนเนมดังกล่าว องค์กร

ธรุกิจหลายองค์กรจงึนำาชือ่เครือ่งหมายการค้า มาจดทะเบยีนเป็นโดเมนเนมเพือ่ให้ทำาหน้าที่

ส่งเสริม ซึง่กนัและกันในการดงึดดูผูบ้รโิภค จดจำาได้ง่ายและสามารถเข้าถึงสินค้าและบรกิาร

ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่จำาหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ 

หรือ e-Commerce

อย่างไรกต็าม จากการทีปั่จจบุนัการประกอบธรุกจิออนไลน์ได้รับความนยิมเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากใช้ต้นทนุตำา่ ไม่ต้องใช้สถานทีแ่ละบคุลากรจำานวนมาก และสามารถเข้าถงึผูบ้รโิภค

ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายได้อย่างกว้างขวางกว่าการประกอบธุรกจิในรปูแบบเดมิๆ องค์กรธรุกจิ

จึงจำาเป็นต้องมีเว็บไซต์เป็นของตนเองเพื่อใช้สำาหรับการโฆษณาสินค้า

และด้วยเหตุน้ี จึงมีบุคคลจำานวนหนึ่งแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยการนำาชื่อ

เครือ่งหมายการค้าไปจดทะเบยีนเปน็ชือ่โดเมนเนมเพือ่นำามาบงัคบัขายให้แก่องค์กรธรุกจิ

ซึง่เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านัน้ การกระทำาดงักล่าวนีจ้ะส่งผลทำาให้เมือ่องค์กรดงักล่าว

ต้องการจะทำาการตลาดแบบออนไลน์ก็จะไม่สามารถจดทะเบียนชื่อเครื่องหมายการค้า

ของตนเป็นโดเมนเนมได้อีกต่อไป
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การกระทำาความผิดเกี่ยวกับการใช้โดเมนเนมโดยมิชอบ อาจจะแยกเป็น 2 กรณี 
ได้แก่

• Typosquatting คือ การจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อทางการค้า หรือชื่อ

เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู ้จักในลักษณะที่เหมือน

หรือคล้ายกับชื่อข้างต้น โดยมีเจตนาแอบแฝงเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือเข้าเว็บไซต์อื่น

ซึง่ไม่ใช่เวบ็ไซต์ทีแ่ท้จริงของเจ้าของช่ือทางการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้านัน้โดยมุง่หวัง

ผลบางประการ เช่น การทำาลายชื่อเสียง หรือหวังรายได้จากการโฆษณา

• Cybersquatting คือ การจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อทางการค้า หรือ

ชือ่เครือ่งหมายการค้าของบคุคลอืน่ซึง่มชีือ่เสยีงและเป็นทึรู่จ้กัโดยมิชอบ เพือ่แสวงหา

ประโยชน์จากการนำาโดเมนเนมนั้นไปขายคืนให้แก่เจ้าของชื่อทางการค้า หรือ

เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงในราคาที่สูง

อย่างไรก็ตาม โดเมนเนมนี้ไม่อาจรับจดทะเบียนในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้
เนือ่งจากถอืว่าไม่มลีกัษณะบ่งเฉพาะ เนือ่งจากเป็นการใช้คำาสามัญทัว่ไปทีจ่ดจำาได้ง่ายเพือ่
ประโยชน์ในการเข้าถึงเว็บไซต์เท่านั้น แต่ในทางกลับกัน ช่ือของเครื่องหมายการค้าใดๆ 
อาจนำาไปจดทะเบยีนโดเมนเนมได้เนือ่งจากไม่มเีงือ่นไขทีต้่องห้ามตามกฎหมาย อนึง่สำาหรบั
เครื่องหมายการค้าท่ีปรากฏว่ามีโดเมนเนมปรากฏอยู่ประกอบกับเครื่องหมายการค้านั้น 
กรณีนี้ไม่ถือว่าโดเมนเนมดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน เพราะเป็น
เพยีงส่วนหนึง่ของเครือ่งหมายการค้าซึง่ผูข้อจดทะเบยีนจะต้องแสดงปฏเิสธทีจ่ะขอถือเป็น
สิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ชื่อโดเมนนั้นๆ3

ดงันัน้ เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาดงักล่าว องค์กรจงึจำาเป็นต้องพจิารณาถงึแผนการประกอบ
ธรุกจิในระยะยาวว่าจะประกอบธรุกิจหรอืทำาการตลาดในรปูแบบออนไลน์หรอืไม่ หากมีแผน
จะดำาเนนิการเช่นว่านัน้ ก็ควรทีจ่ะจดทะเบยีนโดเมนเนม และเครือ่งหมายการค้าในชือ่เดยีวกนั 
นอกจากนี ้เนือ่งจากในโลกอินเทอร์เนต็ไม่มขีอบเขตจำากดัชดัเจน ดงันัน้ หากมแีผนจะส่งสนิค้า
ไปจำาหน่ายในต่างประเทศก็ควรคำานึงถึงเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ
โดเมนเนมในประเทศเป้าหมายด้วยเช่นเดียวกัน

3 พิบูลย์ ตนัศุภผล, http://www.tgcthailand.com/articles/feb-2014/146.pdf
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เคร่ืองหมายการค้าถือเป็นทรพัย์สนิท่ีมคีวามสำาคญัต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะช่วยบอกให้สาธารณชนทราบถึงแหล่งที่มา เจ้าของ และคุณภาพของ

สนิค้า หรืออาจกล่าวได้ว่า เครือ่งหมายการค้าเป็นเสมอืนตวัแทนขององค์กรธรุกิจทีจ่ะทำาให้

ผู้บริโภครู้จักสินค้าว่ามีลักษณะโดดเด่นและแตกต่างจากสินค้าเดียวกันของผู้ผลิตรายอืน่

อย่างไร

ตามกฎหมายเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสามารถอนุญาตให้

บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนสำาหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือ

บางอย่างกไ็ด้ โดยการอนญุาตดงักล่าวต้องทำาเป็นหนงัสอืและจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน 

และการอนุญาตนี้จะต้องกำาหนดเง่ือนไขหรือข้อกำาหนดที่ชัดเจนระหว่างเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าและผู้ท่ีขออนุญาตใช้เครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งจะทำาให้เจ้าของ

เครือ่งหมายการค้าสามารถควบคมุคณุภาพของสนิค้าของผูข้ออนญุาต รวมท้ังรายการสนิค้า

ทีจ่ะใช้เครือ่งหมายการค้าทีข่ออนญุาตนัน้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าของเครือ่งหมายการค้า

ยังคงมีความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าน้ันดังเดิม และอาจกระทำาการใดๆ อัน

เป็นการควบคมุการใช้งานเครือ่งหมายการค้านัน้เพือ่รกัษาคณุภาพของเครือ่งหมายการค้าไว้ 

ซึ่งการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ก็เป็นรูปแบบธุรกิจซึ่งมีการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิใน

เครื่องหมายการค้าด้วยเช่นกัน

เครือ่งหมายการค้า การอนญุาตให้ใช้สทิธ ิและธรุกจิแฟรนไชส์
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สำาหรบัธรุกจิแฟรนไชส์ เครือ่งหมายการค้ายิง่มบีทบาทสำาคัญ เนือ่งจากเป็นเครือ่งมอื
ที่จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้ามาร่วมดำาเนินธุรกิจกับเจ้าของแฟรนไชส์ ใน
ฐานะผูข้อใช้หรือผูซ้ือ้แฟรนไชส์ ทำาให้สนิค้าหรอืบรกิารภายใต้แฟรนไชส์ดงักล่าวเป็นทีรู่จ้กั
และมคีวามเจรญิเติบโตได้อย่างรวดเรว็ ซึง่ปัจจบุนัความสนใจในการประกอบธรุกิจแฟรนไชส์
มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นรูปแบบของการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบการ
รายใหม่ไม่จำาเป็นต้องลงทนุคดิค้นสร้างสรรค์สนิค้าด้วยตนเอง แต่สามารถเจรจาเพือ่เร่ิมต้น
ธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ได้เลย ในขณะที่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ก็ไม่จำาเป็นต้องใช้
เงนิลงทนุจำานวนมากเพือ่ขยายสาขาหรอืดำาเนนิการใดๆ เพือ่เพิม่การเข้าถงึลกูค้าด้วยตนเอง 
ธุรกิจแฟรนไชส์จึงอำานวยประโยชน์ให้แก่ทั้งผู้ประกอบการรายใหม่และเจ้าของแฟรนไชส์

สิง่สำาคญัในการทำาธรุกิจแฟรนไชส์คือ การทีเ่จ้าของแฟรนไชส์อนญุาตให้ผู้ขอใช้แฟรนไชส์
ใช้เคร่ืองหมายการค้าของตนควบคูไ่ปกบัการดำาเนนิธรุกจิของผู้ขอใช้แฟรนไชส์ โดยท้ังสอง
ฝ่ายมภีาระหน้าทีส่ำาคญัอย่างหนึง่คือ การนำาสญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธใินเครือ่งหมายการค้า
ทีไ่ด้ทำาขึน้ตามสญัญาแฟรนไชส์ไปจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า มฉิะนัน้
จะถอืว่าสญัญาดงักล่าวเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้บงัคบักนัระหว่างคู่กรณไีด้ แต่ทัง้นี ้หาก
เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ก็ไม่เข้าข่ายของเงื่อนไขนี้ นอกจากนี้หากเป็น
กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการด้วยตนเอง
หรอืดำาเนนิธรุกจิภายใต้การควบคมุของเจ้าของเครือ่งหมายการค้าทัง้หมด กอ็าจไม่จำาเป็น
ต้องจดทะเบียน เน่ืองจากเข้าข่ายเป็นตัวแทนเจ้าของแฟรนไชส์ มิใช่การอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า

ดังนั้น ในการพิจารณาว่ากรณีใดที่การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
ต้องนำามาจดทะเบียนให้พิจารณา ดังนี้

• ผู้ร่วมประกอบธุรกิจมีสิทธิที่จะผลิตหรือจัดหาสินค้าจากแหล่งอื่นท่ีมี คุณภาพ
เท่าเทยีมหรอืมคีณุภาพเป็นไปตามทีเ่จ้าของแฟรนไชส์รบัรองเพ่ือมาใช้ในการประกอบธรุกจิ
หรือไม่

• ผู้ร่วมประกอบธุรกิจดำาเนินธุรกิจด้วยตนเองภายใต้การควบคุมมาตรฐานที่กำาหนด
โดยเจ้าของแฟรนไชส์หรือไม่

ซึ่งหากผู้ร่วมประกอบธุรกิจสามารถดำาเนินการอย่างที่กล่าวมาแล้วได้ การอนุญาต
ให้ใช้สทิธิในเครือ่งหมายการค้านัน้กจ็ำาเป็นทีจ่ะต้องนำามาจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีนเพ่ือให้
มผีลบงัคบัตามกฎหมายได้ นอกจากนี ้ในสญัญาแฟรนไชส์อาจกำาหนดขอบเขตของการใช้
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เครื่องหมายการค้า เช่น ให้ใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจตามสัญญาแฟรนไชส์

เท่านั้น พร้อมทั้งกำาหนดเงื่อนไขห้ามผู้รับแฟรนไชส์อ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าดัง

กล่าวในภายหลังด้วย4

กฎหมายให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว

ในการใช้เครื่องหมายการค้าสำาหรับสินค้าท่ีได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งรวมไปถึงการอนุญาตให้

บคุคลอืน่ใช้เคร่ืองหมายการค้า การโอนเครือ่งหมายการค้าให้แก่ บคุคลอืน่ และการกระทำา

การใดๆ เพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาละเมิดสิทธิของตน เช่น การดำาเนินคดีแก่ผู้ปลอมหรือ

เลยีนแบบเครือ่งหมายการค้าเพือ่ให้ประชาชนสบัสนหลงผดิ เชือ่ว่าเป็นเครือ่งหมายการค้า

ของบคุคลตน รวมทัง้บคุคลทีน่ำาเข้า ขาย เสนอขาย หรอืมไีว้เพือ่ขาย ให้บริการ หรอืเสนอให้

บริการ ซ่ึงสินค้าหรือบริการท่ีใช้เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนแบบและสามารถ

เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำาความผิดนั้นได้

ทั้งนี้ ในการปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่น 

ผู้กระทำาความผิดจะต้องรับโทษทางอาญา กล่าวคือ 

• ผู้กระทำาความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้ามีโทษจำาคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับ

ไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

• ผูก้ระทำาความผดิฐานเลยีนแบบเครือ่งหมายการค้ามโีทษจำาคุกไม่เกนิ 2 ปี หรอืปรบั

ไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

• กรณทีีผู่ก้ระทำาความผดิเป็นนติบิคุคล กฎหมายกำาหนดเอาผดิแก่กรรมการผูจ้ดัการ 
หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นๆ ด้วย เว้นแต่ว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิได้รู้เห็นหรือยินยอม
ในการกระทำาความผิดของนิติบุคคลนั้น

อย่างไรกต็าม ในกรณขีองเครือ่งหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบยีน เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า

จะไม่สามารถดำาเนินคดีแก่ผู้ปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่เป็นกรณี

การลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

4 พิบูลย์ ตนัศุภผล, http://203.209.117.203/ipthailand/index2.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=673 &Itemid=363
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คือ การยื่นคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียวในประเทศไทย 

(กรมทรัพย์สินทางปัญญา) และสามารถขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศที่เป็นสมาชิก

อีก 101 ภาคีสมาชิก หรือ 117 ประเทศ (รายชื่อสมาชิก http://www.wipo.int/export/

sites/www/treaties/en/documents/ pdf/madrid_marks.pdf)

ไทยเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดลำาดับที่ 99 โดยยื่นภาคยานุวัติสารเมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

จะทำาหน้าที่รับคำาขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในฐานะสำานักงาน 

ต้นกำาเนิด (รับคำาขอขาออก) และสำานักงาน ปลายทาง (รับคำาขอขาเข้า)

ใครสามารถยื่นคำาขอจดทะเบียนได้บ้าง

บุคคลธรรมดานิติบุคคลท่ียื่นคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือได้รับการ

จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสำานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

2. มีภูมิลำาเนาในประเทศไทศ หรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 

และยังคงประกอบการอย่างจริงจังในประเทศไทย

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
ภายใต้พิธีมาดริด
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
ภายใต้พิธีมาดริด
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ขั้นตอนการยื่นคำาขอจดทะเบียน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำาระบบการยื่นคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

ระหว่างประเทศ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยดำาเนินการผ่านหน้าเว็บไซต์ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (www.ipthailand.go.th) ซึ่งมีขั้นตอนในการดำาเนินการ

ลงทะเบียนดังนี้

1. บุคคลทั่วไปต้องยืนยันตัวบุคคล ด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่แท้จริงและ

รบั username และ password ผ่านทาง e-mail เพือ่นำามาประกอบการยืน่คำาขอจดทะเบยีน 

เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

2. กรณีเป็นนติบิคุคล ต้องมอบอำานาจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ มาดำาเนนิการหรอืแต่งตัง้

ตัวแทนเดิม ในคำาขอพื้นฐานหรือทะเบียนพื้นฐานเป็นผู้มายืนยันตัวบุคคล

3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่บริเวณกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล หลังจากกรอก 

ข้อมลูการยนืยนัตวับคุคลแล้วต้องมายนืยนัตวับคุคล พร้อมบตัรประจำาตวัประชาชนอกีครัง้ 

ทีก่รมทรพัย์สนิทางปัญญา ช้ัน 3 กรณอียูต่่างจงัหวดัสามารถยนืยนัตวับคุคลได้ทีส่ำานกังาน 

พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

4. ภาษาที่ใช้ในการย่ืนคำาขอทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ จะใช้ 

ภาษาองักฤษทัง้หมด เช่น ชือ่ ทีอ่ยู ่จำาพวกและรายการสนิค้าทีต้่องการขอรบั ความคุ้มครอง 

เป็นต้น
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ค่าธรรมเนียมการยื่นคำาขอจดทะเบียน (คำาขอขาออก)

ค่าธรรมเนยีมการยืน่คำาขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายละเอียดเบ้ืองต้น และจัดส่งคำาขอ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ไปยังสำานักระหว่างประเทศก่อนที่จะส่ง 

ไปยังประเทศปลายทาง ที่ ผู้ขอต้องการขอรับความคุ้มครองคำาขอละ 2,000 บาท

ส่วนที ่2) ค่าธรรมเนียมในการย่ืนคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ ประกอบ ด้วย 2 ส่วน คือ

 2.1) กรณีเครื่องหมายคำาขอพื้นฐานเป็นสีขาวดำาจะต้องชำาระค่าธรรมเนียม 

จำานวน 653 ฟรงัก์สวสิ หากเป็นรปูส ีจะต้องชำาระค่าธรรมเนยีม จำานวน 903 ฟรงัก์สวสิ

 2.2) ค่าธรรมเนยีมในการขอรบัความคุม้ครองในแต่ละประเทศซึง่มค่ีาธรรมเนยีม

ที่ไม่เท่ากันสามารถคำานวณค่าธรรมเนียมได้จาก 

www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
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ค่าธรรมเนียมการยื่นคำาขอจดทะเบียน (คำาขอขาเข้า)

คำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (ขาเข้า) คือผู้ขอในประเทศ 

สมาชกิ ต้องการขอรบัความคุม้ครองเครือ่งหมายการค้าในประเทศไทยกส็ามารถยืน่คำาขอ 

จากประเทศต้นกำาเนดิของตวัเอง โดยเสยีค่าธรรมเนยีมจำาพวกละ 418 ฟรงัก์สวสิ (ข้อมลู 

ณ วันท่ี 5 กันยายน 2560) และส่งคำาขอจดทะเบียนผ่านสำานักระหว่างประเทศมายัง 

ประเทศไทยโดยกรมทรัพย ์สินทางปัญญามีหน้าที่ ในการตรวจสอบพิจารณาว่า 

เครื่องหมายดังกล่าวสามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่ตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า 

พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 

ผลการพิจารณาเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ผู้ขอและสำานักระหว่างประเทศทราบผลภายใน 

18 เดือน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าคำาขอนั้นรับจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ




