
  

คู่มือปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจสอบและคดัค้านเคร่ืองหมายการค้า 
พ.ศ. 2554 

............................ 
 

หมวดท่ี 1 
       นิยามเคร่ืองหมายการค้า  

 

 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  พ.ศ. 2534  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า  (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2543  ก าหนดนิยามค าว่า เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า 
เครือ่งหมายบรกิาร  เครือ่งหมายรบัรอง  เครือ่งหมายรว่ม ไวใ้นมาตรา 4 ดงันี้   
 เครื่องหมาย  หมายความว่า  ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดษิฐ์ ตรา ชื่อ ค า ข้อความ 
ตวัหนงัสอื ตวัเลข ลายมอืชื่อ กลุ่มของส ีรปูรา่งหรอืรปูทรงของวตัถุ หรอืสิง่เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอยา่งรวมกนั 
      1.  ภาพถ่าย  หมายถงึ  ภาพทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการถ่ายภาพจากสิง่ทีป่รากฏอยู่ 
      2.  ภาพวาด  หมายถงึ  ภาพทีเ่กดิขึน้จากการวาดภาพเหมอืนจากสิง่ทีป่รากฏอยู่ 
          หรอืเป็นการวาดขึน้เองตามจนิตนาการ  หรอืสรา้งจากคอมพวิเตอร ์ หรอืเครือ่งมอื 
          อื่นใด 
      3.  ภาพประดษิฐ ์ หมายถงึ  ภาพทีส่รา้งขึน้ จดัท าขึน้โดยใหแ้ตกต่างจากสิง่ทีม่อียู่ 
          ตามธรรมชาตหิรอืทีม่อียูท่ ัว่ไป 
           4.  ตรา  หมายถงึ  เครือ่งหมายทีม่ลีวดลาย และท าเป็นรปูต่างๆ 
      5.  ชื่อ  หมายถงึ  ค าทีใ่ชเ้รยีกขานบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล หรอืองคก์รใดๆ 
      6.  ค า  หมายถงึ  พยญัชนะและสระทีป่ระกอบเขา้ดว้ยกนั อ่านออกเสยีงไดโ้ดยจะม ี
                    ความหมายหรอืไมก่ต็าม 
      7.  ขอ้ความ  หมายถงึ  เนื้อความตอนหน่ึงๆ ใจความสัน้ๆ 
      8.  ตวัหนงัสอื  หมายถงึ  ตวัอกัษรในภาษาใดๆ  
      9.  ตวัเลข  หมายถงึ  ตวัเลขในภาษาใดๆ 
      10. ลายมอืชื่อ  หมายถงึ  ลายเสน้ทีแ่สดงถงึชื่อของบุคคลธรรมดา 
      11. กลุ่มของส ี หมายถงึ  สทีีม่กีารรวมกนัเป็นกลุ่มตัง้แต่ 2 สขีึน้ไป โดยไม่จ ากดัว่าจะ 
  เป็นสอ่ีอน หรอืสแีก่ 
      12. รปูร่างหรอืรปูทรงของวตัถุ  หมายถงึ  เครือ่งหมายทีม่ลีกัษณะเป็นรปูรา่งหรอื 
  รปูทรงของวตัถุทีแ่สดงถงึดา้นกวา้ง ดา้นยาว ดา้นลกึ   
      13. เครือ่งหมายตามขอ้ 1 - 12  อยา่งใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่างรวมกนั      
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 เครือ่งหมายการค้า  หมายความว่า  เครือ่งหมายทีใ่ชห้รอืจะใชเ้ป็นทีห่มายหรอืเกีย่วขอ้ง
กบัสนิคา้ เพื่อแสดงว่าสนิคา้ทีใ่ชเ้ครือ่งหมายของเจา้ของเครือ่งหมายการคา้นัน้แตกต่างกบัสนิคา้ที่
ใชเ้ครือ่งหมายการคา้ของบุคคลอื่น 

     ตวัอย่าง 

                            
 

 เคร่ืองหมายบริการ  หมายความว่า  เครือ่งหมายทีใ่ชห้รอืจะใชเ้ป็นทีห่มายหรอืเกีย่วขอ้ง
กบับรกิาร เพื่อแสดงว่าบรกิารทีใ่ชเ้ครือ่งหมายของเจา้ของทีใ่ชบ้รกิารนัน้แตกต่างกบับรกิารทีใ่ช้
เครือ่งบรกิารของบุคคล 
      ตวัอย่าง 

                                          
           (ใชก้บับรกิารธุรกจิการบนิ)         (ใชก้บับรกิารสถานีโทรทศัน์)     ( ใชก้บับรกิารน ้ามนั) 
 

 เครื่องหมายรบัรอง  หมายความว่า  เครือ่งหมายทีเ่จา้ของเครือ่งหมายรบัรองใชห้รอืจะใช้
เป็นทีห่มายหรอืเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารของบุคคลอื่น  เพื่อเป็นการรบัรองเกี่ยวกบั
แหล่งก าเนิด ส่วนประกอบ วธิกีารผลติ คุณภาพ หรอืคุณลกัษณะอื่นใดของสนิคา้นัน้ เพื่อรบัรอง
เกีย่วกบัสภาพ คุณภาพ ชนิด หรอืคุณลกัษณะอื่นใดของบรกิารนัน้  

        ตวัอย่าง 
 

                                                  

 ( รบัรองสนิคา้ขา้วหอมมะล ิ)     (รบัรอง กรรมวธิกีารผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยั )      ( รบัรองอาหารอสิลาม ) 
 

 เคร่ืองหมายร่วม หมายความว่า เครือ่งหมายการคา้ หรอืเครือ่งหมายบรกิารทีใ่ชห้รอืจะใช้
โดยบรษิทัหรอืวสิาหกจิในกลุ่มเดยีวกนั หรอืโดยสมาชกิของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพนัธ ์
กลุ่มบุคคลหรอืองคก์รอื่นใดของรฐัหรอืของเอกชน 

    ตวัอย่าง 
 

                                            
            ( กลุ่มปนูซเีมนตไ์ทย )                             ( กลุ่มสหวริยิา )                                  (กลุ่มโรบนิสนักรุ๊ป) 
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หมวดท่ี 2 
เครื่องหมายการค้าอนัพึงรบัจดทะเบียนได้ 

 
 มาตรา 6  เครือ่งหมายการคา้อนัพงึรบัจดทะเบยีนได้ ตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

 (1)  เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีม่ลีกัษณะบ่งเฉพาะ 
 (2)  เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตันิี้ และ 
 (3)  ไมเ่ป็นเครือ่งหมายทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครือ่งหมายการคา้ทีบุ่คคลอื่นไดจ้ด

ทะเบยีนไวแ้ลว้ 
 

ส่วนท่ี 1 
เครื่องหมายการค้าท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะ 

เคร่ืองหมายการค้าท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะโดยตวัเคร่ืองหมายเอง 
มาตรา 7 วรรคแรก  เครื่องหมายการค้าที่มลีกัษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า

อนัมลีกัษณะทีท่ าใหป้ระชาชน หรอืผูใ้ชส้นิคา้นัน้ทราบและเขา้ใจไดว้่า สนิคา้ทีใ่ชเ้ครื่องหมายการคา้
นัน้แตกต่างไปจากสนิคา้อื่น 
 
 เคร่ืองหมายการค้าท่ีไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะตามความหมายในมาตรา 7 วรรคแรก 
เช่น 
          1.  ข้อความบรรยายทัว่ไป  
       ตวัอย่าง    

                      
                                                                                                       

รายการสนิคา้ ถุงลมนิรภยัใชก้บัยานพาหนะ                     รายการสนิคา้ เครื่องส าอางแต่งหน้า  
 

                          
                                                                                                         

รายการสนิคา้ น ้าอดัลม                                              รายการสนิคา้ ใหค้ าแนะน าดา้นเภสชักรรม 
 
          2.  ค าท่ีใช้กนัทัว่ไป เช่น ค าทีม่คีวามหมายว่า เป็นสากล รบัประกนั หรอืค าทีบ่อกรุ่นของ
สนิคา้ เป็นต้น 
                        ตวัอย่าง     

International                     GUARANTY 
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                                 ตวัอย่าง    

                                     
 

                        
 
 
          3.  ส่ิงท่ีใช้กนัสามญัในการค้าขาย โดยนายทะเบยีนจะออกประกาศก าหนดไว(้ภาคผนวก) 
       ตวัอย่าง     
 รปูผูห้ญงิ หรอืดอกไม ้ เป็นสิง่สามญัในการคา้ขายส าหรบัสนิคา้บางอย่างหรอืบางจ าพวก 
 รปูปลา  เป็นสิง่สามญัในการคา้ขายส าหรบัสนิคา้ น ้าปลา 
     (ตามประกาศนายทะเบยีน เรือ่ง สิง่ทีใ่ชก้นัสามญัในการคา้ขาย) 
         

มาตรา 7 วรรคสอง  เคร่ืองหมายการค้าท่ีมีหรือประกอบด้วยลกัษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึงอนัเป็นสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่ามีลกัษณะบ่งเฉพาะ 
 (1)  ช่ือตวั ช่ือสกลุของบุคคลธรรมดาท่ีไม่เป็นช่ือสกลุตามความหมายอนัเข้าใจกนั
โดยธรรมดา ช่ือเตม็ของนิติบคุคลตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้  หรือช่ือในทางการค้าท่ีแสดง
โดยลกัษณะพิเศษและไม่เลง็ถึงลกัษณะหรือคณุสมบติัของสินค้าโดยตรง 
 

  1.  ช่ือตวัท่ีจดทะเบียนได้  มหีลกัเกณฑด์งันี้ 
1.1   ชื่อตวัทีม่คี าน าหน้านาม  ไมม่นีามสกุล  จดทะเบยีนไดไ้มต่อ้งแสดงโดย   
    ลกัษณะพเิศษ (เพราะไมท่ราบวา่เป็นชื่อใครแต่ใหแ้สดงปฏเิสธค าน าหน้านาม)   

                          ตวัอย่าง       นายอ านวย   ,    ดอ็กเตอรม์นตร ี   ,   น.ส. สมศร ี                                   
                                         

1.2  ชื่อตวัทีไ่มม่คี าน าหน้านาม  ไมม่นีามสกุล  จดทะเบยีนไดไ้มต่อ้งแสดงโดย 
     ลกัษณะพเิศษ                                                               

                         ตวัอย่าง                  อ านวย      ,      มนตร ี       ,           สมศร ี       

      

    2.  ช่ือสกลุท่ีจดทะเบียนได้  มหีลกัเกณฑด์งันี้ 
2.1  ตอ้งแสดงโดยลกัษณะพเิศษ                                            
2.2  ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากบุคคลนัน้แลว้  หรอืในกรณีทีบุ่คคลนัน้ตายแลว้   
     โดยไดร้บัอนุญาตจากบุพการ ีผูส้บืสนัดาน และคู่สมรสของบุคคลนัน้  
     ถา้ม ีแลว้ 

2.3  ตอ้งไมเ่ป็นชื่อสกุลทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป (หากเป็นชื่อสกุลทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป 
     แมแ้สดงโดยลกัษณะพเิศษกไ็มส่ามารถจดทะเบยีนได)้ 

   ตวัอย่าง    ชื่อสกุลทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป ไม่สามารถจดทะเบยีนได ้
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        3.  ช่ือตวัและช่ือสกลุท่ีจดทะเบียนได้  มหีลกัเกณฑด์งันี้ 
 3.1  ตอ้งแสดงโดยลกัษณะพเิศษ                                            
 3.2  ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากบุคคลนัน้แลว้  หรอืในกรณีทีบุ่คคลนัน้ตายแลว้   
     โดยไดร้บัอนุญาตจากบุพการ ีผูส้บืสนัดาน และคู่สมรสของบุคคลนัน้  
     ถา้ม ี 

                                        ตวัอย่าง ชื่อตวัและชื่อสกุลทีจ่ดทะเบยีนได ้

                                      
 
 4.  ช่ือเตม็ของนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนได้  มหีลกัเกณฑด์งันี้ 

4.1  ตอ้งเป็นชื่อเตม็ของนิตบิุคคล คอื มคี าแสดงนิตฐิานะดว้ย   
          4.2  ตอ้งแสดงโดยลกัษณะพเิศษ 

        ตวัอย่าง 

                                               
 5.  ช่ือในทางการค้าท่ีจดทะเบียนได้ต้องแสดงโดยลกัษณะพิเศษ 

ตวัอย่าง 

 
 

 ทัง้น้ี  ช่ือดงักล่าวข้างต้นต้องไม่เลง็ถึงลกัษณะหรือคณุสมบติัของสินค้าโดยตรง     
                           

(2) ค าหรือข้อความอนัไม่ได้เลง็ถึงลกัษณะหรือคณุสมบติัของสินค้านัน้โดยตรงและ
ไม่เป็นช่ือทางภมิูศาสตรท่ี์รฐัมนตรีประกาศก าหนด 

      เลง็ถึงลกัษณะของสินค้าโดยตรง หมายความว่า เมื่อผูใ้ช้สนิคา้พบเหน็เครื่องหมาย
นัน้นัน้ ก็ทราบหรอืเขา้ใจได้ในทนัทวี่า สนิค้าที่ใชเ้ครื่องหมายนัน้มลีกัษณะ รูปร่าง หรอืขนาดเป็น
อยา่งไร 

      เลง็ถึงคณุสมบติัของสินค้าโดยตรง หมายความว่า เมื่อผูใ้ชส้นิคา้พบเหน็เครื่องหมาย
นัน้ ก็ทราบหรอืเข้าใจได้ในทนัทวี่า สนิค้าที่ใช้เครื่องหมายนัน้มคีุณสมบตั ิอรรถประโยชน์ หรอืมี
ลกัษณะพเิศษอยา่งไร 

ทัง้นี้   การเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง นัน้ ผู้ตรวจสอบไม่ควรใช้
จนิตนาการ หรอืความพยายามอย่างยิง่ในการรวบรวมข้อมูลหรอืใช้สมมุติฐานต่างๆ ในการสรุป
ความหมายของเครือ่งหมายนัน้ 

 
1.  ค าหรือข้อความท่ีเลง็ถึงลกัษณะหรือคณุสมบติัของสินค้าโดยตรง  มลีกัษณะ

ดงัต่อไปนี้ 
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1.1  เป็นค าหรอืขอ้ความทีม่คีวามหมายหรอืค าแปล รวมทัง้ค าทีเ่ขยีนขึน้ตามส าเนียง
เรยีกขานของค าในภาษาอื่น (ค าทบัศพัท)์ ทีม่คีวามหมายหรอืค าแปล 
ตวัอยา่ง 
 

                      
                      สนิคา้ ฟิลม์กรองแสง                                             สนิคา้ เครือ่งปรุงรส 
 

1.2  เป็นค าหรอืขอ้ความทีเ่ขยีนขึน้ โดยเจตนาใชต้วัอกัษรสะกดค าทีผ่ดิหลกัไวยากรณ์  
หากพจิารณาส าเนียงเรยีกขานแลว้ ท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าเป็นค าหรอืขอ้ความทีม่ ี
ความหมายและความหมายนัน้บรรยายถงึรปูลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้โดยตรง 
ตวัอยา่ง  
 

                                            
              สนิคา้ วสัดุก่อสรา้ง                                              สนิคา้ สารดดูความชื้น 
 

1.3  เป็นค าหรอืขอ้ความทีเ่ขยีนขึน้โดยการน าค าทีม่คีวามหมายตัง้แต่ 2 ค าขึน้ไปมา
รวมกนั และความหมายของค าดงักล่าวบรรยายถงึรปูลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิอง
สนิคา้โดยตรง  

 
ตวัอยา่ง 

                             
                   สนิคา้ คอนแทค็เลนส ์                                             สนิคา้ น ้ายาลา้งจาน 
 

1.4  ค าหรอืขอ้ความดงักล่าว แมป้ระดษิฐใ์หม้ลีกัษณะพเิศษกไ็มส่ามารถจดทะเบยีนได ้
ตวัอยา่ง 

                                            
                 บรกิาร อาหารและเครือ่งดืม่                                                 บรกิาร อาหารและเครือ่งดืม่ 

  2.  ค าหรือข้อความดงักล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นช่ือทางภมิูศาสตร ์
                        ชื่อทางภูมศิาสตร ์ หมายถงึ ชื่อสถานทีต่่างๆตามภมูศิาสตร ์ไมว่่าเป็นสถานทีท่าง    
ภมูศิาสตรข์องไทย หรอืของต่างประเทศ เช่น ชื่อประเทศ ชื่อทวปี ชื่อเมอืงหลวง เมอืงท่า จงัหวดั  
หมูเ่กาะ  เป็นตน้ 
  ชื่อทางภมูศิาสตรใ์หพ้จิารณาจากลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

 2.1  ตามประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง การก าหนดชื่อทางภูมศิาสตร์ (ภาคผนวก)    
                2.2  ชื่อทางภูมศิาสตรแ์มป้ระดษิฐใ์หม้ลีกัษณะพเิศษกไ็มร่บัจดทะเบยีน 
      ตวัอยา่ง 
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 2.3   ค าทีเ่ขยีนขึน้ตามส าเนียงเรยีกขานของชื่อภมูศิาสตรใ์นภาษาอื่น (ค าทบัศพัท)์     
กถ็อืเป็นชื่อภูมศิาตร ์
ตวัอยา่ง 

 
เป็นค าทีเ่ขยีนตามค าภาษาจนี ค าวา่ คณุหลุน เป็นชือ่ภเูขาในมณฑลซนิเจยีง สาธารณรฐัประชาชนจนี 
 
 
(3)  กลุ่มของสีท่ีแสดงโดยลกัษณะพิเศษ หรือตวัหนังสือ  ตวัเลข  หรือค าท่ี

ประดิษฐขึ์้น 
     1.  กลุ่มของสี  หมายถงึ  การรวมกนัเป็นกลุ่มของสตีัง้แต่  2  สขีึน้ไป และแสดง

โดยลกัษณะพเิศษโดยไม่จ ากดัว่าจะเป็นสอ่ีอนหรอืสแีก่  ซึง่ไมม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้   
                      1.1  เป็นสโีดยธรรมชาตขิองสนิคา้นัน้เอง  เช่น  สขีองเนื้อไมแ้ลว้น ามาใชก้บั
สนิคา้เฟอรน์ิเจอร ์      
                      1.2  เกดิจากหน้าทีก่ารท างานหรอืการใชง้านของสนิคา้นัน้  เช่น  ไฟหน้ารา้น
เสรมิสวย 

1.3  แถบสทีีจ่ดัเรยีงกนัธรรมดา 
 

  กลุ่มของสทีีแ่สดงโดยลกัษณะพเิศษ  หมายถงึ  กลุ่มของสทีีไ่ดน้ ามาจดัวางใหม้ ี  
ลกัษณะพเิศษแตกต่างจากเสน้หรอืแถบตรงในแนวตัง้ แนวนอนตามปกต ิ  
 
                   ตวัอย่าง กลุ่มของสทีีม่ลีกัษณะบ่งเฉพาะ 

                                                     

     2.  ตวัหนังสือท่ีประดิษฐขึ์้น  หมายถงึ  ตวัอกัษรในภาษาใดๆ ซึง่อาจจะพจิารณา
จากลกัษณะ ดงันี้        
2.1  ตวัหนงัสอืทีม่ลีกัษณะเกาะเกีย่วกนั 
2.2  ตวัหนงัสอืทีม่คีวามหนา  ความลกึของตวัอกัษร 
2.3  ตวัหนงัสอืทีเ่ขยีนเป็นลวดลาย 
2.4  ตวัหนงัสอืทีซ่อ้นกนัเป็นเงา 
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  ตวัอย่าง   ตวัหนงัสอืทีป่ระดษิฐข์ึ้น 
    

                                                                          
                                                                   

3.  ตวัเลขท่ีประดิษฐขึ์้น  หมายถงึ  ตวัเลขในภาษาใดๆ  ซึง่อาจจะพจิารณาจาก
ลกัษณะ ดงันี้ 
 3.1  ตวัเลขทีม่ลีกัษณะเกาะเกีย่วกนั 

                3.2  ตวัเลขทีม่คีวามหนา  ความลกึ ของตวัเลข 
 3.3  ตวัเลขทีเ่ขยีนเป็นลวดลาย 
 3.4  ตวัเลขทีซ่อ้นกนัเป็นเงา      
 

                ตวัอย่าง  ตวัเลขทีป่ระดษิฐ ์   
         

                                               
 

              4.   ค าท่ีประดิษฐ์ขึ้น  หมายถงึ  ค าที ่สรา้งขึน้ใหม่ไมม่คีวามหมาย  หรอืค าแปล   
 

  ตวัอย่าง  ค าทีป่ระดษิฐข์ึ้น 

                                                ขาโจ ๋        หน่อมแน้ม             
 

                   ค าในลกัษณะต่อไปน้ีไม่ถือว่าเป็นค าประดิษฐ์ 
4.1  ค าทีเ่ขยีนขึน้โดยเจตนาใชต้วัอกัษรสะกดค าผดิจากหลกัไวยากรณ์  หาก

พจิารณาส าเนียงเรยีกขานแลว้  ท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าเป็นค าทีม่คีวามหมาย  และ
ความหมายดงักล่าวเลง็ถงึลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้โดยตรง  ไมถ่อืว่า
เป็นค าประดษิฐ์ 

 

  ตวัอย่าง   ค าทีไ่มถ่อืว่าเป็นค าประดษิฐ ์   
 

                                                                                                                                                   
 

 รายการสนิคา้   ครมีท าความสะอาด             รายการสนิคา้   ตูแ้ช่ทีม่คีวามเยน็ 
 รวมกนัสือ่ความหมายวา่ “สะอาดเป็นพเิศษ”                      รวมกนัสือ่ความหมายว่า  “การออกแบบ” 
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 รายการสนิคา้   เครือ่งส าอางเกีย่วกบัหน้า           รายการสนิคา้   ขา้ว 
 รวมกนัสือ่ความหมายวา่  “ดแูลรกัษาอย่าง           รวมกนัสือ่ความหมายว่า “ ประหยดัด”ี 
 ธรรมชาต”ิ 

      4.2  ค าทีเ่ขยีนขึน้โดยการน าค าทีม่คีวามหมายตัง้แต่ 2 ค าขึน้ไปมารวมกนั  ไมว่่า
จะโดยลกัษณะใด  และความหมายของค าดงักล่าวเลง็ถงึลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิอง
สนิคา้โดยตรงไมถ่อืว่าเป็นค าประดษิฐ์ 
 

 

  ตวัอย่าง   ค าทีไ่มถ่อืว่าเป็นค าประดษิฐ ์
 

                                   

 
  รายการสนิคา้   น ้าหอม           รายการสนิคา้  บรกิารเกมสค์อมพวิเตอร ์ 
  รวมกนัสือ่ความหมายว่า  “กลิน่หอมทีไ่ดร้บั           รวมกนัสือ่ความหมายว่า  “เล่นรวมกบัคอม 
 ความนิยม”             พวิเตอร”์    
    
 (4)  ลายมือช่ือของผูข้อจดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผูข้อจด
ทะเบียน  หรือลายมือช่ือของบคุคลอ่ืน  โดยได้รบัอนุญาตจากบคุคลนัน้แล้ว   

พจิารณาจากลกัษณะดงันี้ 
      1.  ตอ้งเป็นลายมอืชื่อของผูข้อจดทะเบยีนหรอืเจา้ของเดมิของกจิการของผูข้อ 
  จดทะเบยีน 
      2.  กรณเีป็นลายมอืชื่อของบุคคลอื่นจะตอ้งมหีนงัสอืใหค้วามยนิยอมประกอบค าขอ 
  จดทะเบยีนดว้ย 
 

                       ตวัอย่าง   ลายมอืชือ่ 

                                                 
                                      

(5) ภาพของผูข้อจดทะเบียนหรือของบคุคลอ่ืนโดยได้รบัอนุญาตจากบคุคลนัน้แล้ว  
หรือในกรณีท่ีบคุคลนัน้ตายแล้ว โดยได้รบัอนุญาตจากบพุการี ผูสื้บสนัดาน และ
คู่สมรสของบคุคลนัน้ ถ้ามี   
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                        ภาพของผูข้อจดทะเบยีน พจิารณา ดงันี้ 
      1.  กรณเีป็นภาพของผู้ขอจดทะเบยีน ใหท้ าหนงัสอืแสดงเจตนาทีจ่ะใชภ้าพของตน 
                     เป็นเครือ่งหมายการคา้ 
      2.  กรณเีป็นภาพของบุคคลอื่นตอ้งมหีนงัสอือนุญาตจากเจา้ของใหใ้ชภ้าพดงักล่าว 
   เป็นเครือ่งหมายการคา้ได้ 
      3.  กรณเีป็นภาพของบุคคลทีต่ายแลว้  ตอ้งมหีนงัสอือนุญาตจากบุพการ ี   
  ผูส้บืสนัดาน  และคู่สมรส (ถา้ม)ี ใหใ้ชภ้าพดงักล่าวเป็นเครือ่งหมายการคา้ได ้  
         

                          ตวัอย่าง    ภาพของผูข้อจดทะเบยีน 
 

                                   
 

(6)  ภาพท่ีประดิษฐ์ขึ้น                                                                                                      
ภาพทีป่ระดษิฐข์ึน้หมายถงึ  ภาพทีค่ดิ ท า  แต่ง  สรา้ง  จนิตนาการ หรอืดดัแปลงขึน้  
และตอ้งไมเ่ป็นภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืสิง่ซึง่ใชเ้กีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิาร 
และภาพทีแ่สดงถงึความหมายถงึลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้หรอืบรกิาร 

 

                    ตวัอย่าง   ภาพทีป่ระดษิฐข์ึ้น 
 
 
 

                                                                      
 
                       เครื่องหมายท่ีมีลกัษณะเป็นรปูร่างหรือรปูทรงของวตัถ ุ หมายถงึ  เครือ่งหมายที่
มลีกัษณะเป็นรปูรา่งหรอืรปูทรงทีแ่สดงถงึดา้นกวา้ง  ดา้นยาว  ดา้นลกึ  และมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
       1.  รปูร่างหรอืรปูทรงอนัไมเ่ป็นลกัษณะโดยธรรมชาตขิองสนิคา้นัน้เอง   เช่น      
รปูร่างทรงกลม ใชก้บัสนิคา้ลกูฟุตบอล 
       2.  ไมเ่ป็นรปูร่างหรอืรปูทรงทีจ่ าเป็นต่อการท างานทางเทคนิคของสนิคา้นัน้  เช่น 
รปูร่างโถคอห่าน ใชก้บัสนิคา้เครือ่งสุขภณัฑ์ 
       3.  ไมเ่ป็นรปูร่างหรอืรปูทรงทีท่ าใหส้นิคา้นัน้มมีลูค่าเพิม่ขึน้ เช่น การน าทองหรอืเพชร
มาประดบับนภาชนะรปูทรงธรรมดาทัว่ไป 
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ตวัอย่าง   เครือ่งหมายรปูร่างหรอืรปูทรงของวตัถุทีม่ลีกัษณะบ่งเฉพาะ    
 

                               
    
           รายการสินค้า  น ้าหอม  น ้าหอมโอเดอโคโลญ                รายการบริการ บรกิารทีใ่หห้รอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั      
              เหตผุล  ตวัขวดคลา้ยรปูวงร ี ฝาปิดมลีกัษณะ                 ภตัตาคารและกจิการหรอืสถานทีอ่ านวยความ    
              เรยีวแหลมคลา้ยรปูหยดน ้ามากกว่าทีจ่ะเป็น                    สะดวก 
              รปูขวด   จงึมลีกัษณะบ่งเฉพาะ                                       เหตผุล  รปูร่างรปูทรงไมม่ลีกัษณะเกีย่วขอ้ง          
                                                                                                    กบัตวัสนิคา้ จงึมลีกัษณะบ่งเฉพาะ         
                                                                      
 
              ตวัอย่าง   เครือ่งหมายรปูร่างหรอืรปูทรงของวตัถุทีไ่ม่มลีกัษณะบง่เฉพาะ   
 

                        
                                                                            รายการสินค้า ปากกา 
                                                      เหตผุล มลีกัษณะการใชง้านและรปูทรงโดยทัว่ไป  
 
                                                                                                                                              

                                                                            
 
              รายการสินค้า  น ้าดืม่ (น ้าเปล่า)  น ้าแร่                   รายการสินค้า ทีจุ่ดบหุรี ่
              เหตผุล    เป็นภาชนะบรรจุสนิคา้                            เหตผุล   เป็นรปูทรงโดยทัว่ไป 
                ทีเ่ป็นรปูทรงโดยทัว่ไปของภาชนะบรรจุน ้าดืม่                          
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เคร่ืองหมายการค้าท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ 
 เครือ่งหมายการคา้ทีไ่ม่มลีกัษณะบ่งเฉพาะตามขอ้ 1  ถงึ  ขอ้ 7  หากไดม้กีารจ าหน่าย
เผยแพร ่ หรอืโฆษณาสนิคา้ทีใ่ชเ้ครื่องหมายการคา้นัน้จนแพรห่ลายแลว้ตามหลกัเกณฑท์ีร่ฐัมนตรี
ประกาศก าหนด และพสิจูน์ไดว้่าไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตามหลกัเกณฑน์ัน้แลว้ ใหถ้อืวา่มลีกัษณะบ่งเฉพาะ 
 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาหลกัฐานการใชเ้ครือ่งหมายน าสบืขา้งตน้  ใหพ้จิารณาจากประกาศ
กระทรวงพาณชิย ์ เรือ่งหลกัเกณฑก์ารพสิูจน์ลกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม  ฉบบั
ปจัจบุนั  (ภาคผนวก) 
              จากประกาศกระทรวงพาณชิยด์งักล่าว สามารถสรปุหลกัเกณฑก์ารส่งหลกัฐานเพื่อพสิจูน์
ลกัษณะบ่งเฉพาะไดด้งันี้ 
 1.  หลกัฐานพสิจูน์การจ าหน่าย เผยแพร ่หรอืโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิารทีใ่ชเ้ครือ่งหมายนัน้ 
ตอ้งเป็นหลกัฐานแสดงใหเ้หน็ว่ามกีารจ าหน่าย เผยแพร่หรอืโฆษณา ต่อเนื่องกนั และเป็นเวลานาน
พอสมควร 
      สนิคา้บางประเภทใชใ้นวงการเฉพาะดา้น เช่น เครื่องมอืช่าง เครือ่งมอืแพทย ์กรณนีี้
ประกาศกระทรวงพาณชิยก์ าหนดไวว้่า สาธารณชนในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทยรูจ้กัก็
เพยีงพอ         
               นอกจากนี้ประกาศกระทรวงพาณิชยย์งัก าหนดว่า สาธารณชนในประเทศไทยรูจ้กั 
ฉะนัน้ กรณเีครือ่งหมายทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศมคีวามแพรห่ลายในต่างประเทศ แต่ 
สาธารณชนในประเทศไทยยงัไม่รูจ้กักย็งัไมถ่อืว่ามลีกัษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรค 3 
 2.  ตอ้งเป็นความแพรห่ลายเฉพาะสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดเ้ครือ่งหมายนัน้เท่านัน้ กล่าวคอื 
หลกัฐานน าสบืความแพรห่ลายของเครือ่งหมายทีใ่ชก้บัสนิคา้หรอืบรกิารใด ใหถ้อืว่าแพรห่ลาย
เฉพาะสนิคา้หรอืบรกิารนัน้เท่านัน้ ไม่รวมถงึสนิคา้หรอืบรกิารอื่นทีใ่ชเ้ครือ่งหมายนัน้ แต่ไมม่ี
หลกัฐานน าสบืความแพรห่ลาย 
 3.  เครือ่งหมายทีจ่ะพสิจูน์ลกัษณะบ่งเฉพาะ ตอ้งเป็นเครือ่งหมายเดยีวกนักบัเครือ่งหมายที่
ยืน่ขอจดทะเบยีน กล่าวคอื เครือ่งหมายทีย่ ื่นขอจดทะเบยีนมรีปูลกัษณะเช่นใด เครือ่งหมายที่
ปรากฏในหลกัฐานกต็อ้งเป็นเครือ่งหมายเดยีวกนัหรอืเกอืบจะเหมอืนกนักบัเครือ่งหมายทีย่ ื่นขอจด
ทะเบยีน จะแตกต่างกนับา้งกเ็ฉพาะองคป์ระกอบเลก็ๆน้อยๆ อนัไมใ่ช่สาระส าคญัของเครือ่งหมาย 
     ตวัอยา่งหลกัฐานน าสบืการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ เช่น 

    1.  ส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิค่าราคาสนิคา้ 
    2.  ส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิค่าโฆษณาสนิคา้ 
    3.  ส าเนาใบส่งของ/ใบสัง่ซือ้สนิคา้ 
    4.  ส าเนาใบอนุญาตจดัตัง้โรงงาน 
    5.  หลกัฐานโฆษณาในสื่อต่างๆ 
    6.  ตวัอยา่งสนิคา้ 
    7.  หลกัฐานอื่นๆ เป็นต้น 
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        ตวัอย่าง  เครือ่งหมายทีไ่ม่มลีกัษณะบง่เฉพาะ   แต่ผูข้อจดทะเบยีนไดน้ าสบืการจ าหน่ายเผยแพร่ หรอื
โฆษณาสนิคา้ทีใ่ชเ้ครือ่งหมายนัน้จนเป็นทีแ่พร่หลายแลว้  และไดร้บัการจดทะเบยีนเพราะถอืว่ามลีกัษณะบ่งเฉพา
จากการใชต้าม มาตรา 7 วรรคสาม 
 

ตวัหนงัสอื 
 

 
 

 
ค าหรอืขอ้ความ 

 

                                  
 
          

กลุ่มของส ี
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ส่วนท่ี 2 
เร่ือง  เครื่องหมายการค้าท่ีมีลกัษณะต้องห้ามมิให้รบัจดทะเบียน  

 
 มาตรา 8  เคร่ืองหมายการค้าท่ีมีหรือประกอบด้วยลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ห้ามมิให้รบัจดทะเบียน 
 (1)  ตราแผ่นดนิ  พระราชลญัจกร  ลญัจกรในราชการ  ตราจกัร ี ตราเครื่องราชอสิรยิาภรณ์  
ตราประจ าต าแหน่ง  ตราประจ ากระทรวง  ทบวง  กรม  หรอืตราประจ าจงัหวดั 
 (2)  ธงชาตขิองประเทศไทย  ธงพระอสิรยิยศ  หรอืธงราชการ 

(3)  พระปรมาภไิธย  พระนามาภไิธย  พระปรมาภไิธยยอ่  พระนามาภไิธยยอ่ หรอืนาม 
พระราชวงศ ์

(4)  พระบรมฉายาลกัษณ์ หรอืพระบรมสาทสิลกัษณ์ของพระมหากษตัรยิ์  พระราชนิี  หรอื 
รชัทายาท 

(5)  ชื่อ  ค า  ขอ้ความ  หรอืเครือ่งหมายใด อนัแสดงถงึพระมหากษตัรยิ ์ พระราชนิี   
รชัทายาท  หรอืพระราชวงศ์ 
 (6)  ธงชาตหิรอืเครือ่งหมายประจ าของรฐัต่างประเทศ  ธงหรอืเครือ่งหมายขององคก์าร
ระหว่างประเทศ  ตราประจ าประมุขของรฐัต่างประเทศ  เครือ่งหมายราชการและเครือ่งหมายควบคุม
และรบัรองคุณภาพสนิคา้ของรฐัต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ  หรอืชื่อและชื่อยอ่ของรฐั
ต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ  เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากผูซ้ึง่มอี านาจหน้าทีข่องรฐั
ต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศนัน้ 

(7)  เครือ่งหมายราชการ  เครือ่งหมายกาชาด  นามกาชาด  หรอืกาเจนีวา 
 (8)  เครือ่งหมายทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเหรยีญ  ใบส าคญั  หนังสอืรบัรอง ประกาศนียบตัร
หรอืเครือ่งหมายอื่นใดอนัไดร้บัเป็นรางวลัในการแสดงหรอืประกวดสนิคา้ทีร่ฐับาลไทย  ส่วนราชการ  
รฐัวสิาหกจิ  หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั ของประเทศไทย รฐับาลต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่าง
ประเทศไดจ้ดัใหม้ขีึน้  เวน้แต่ผูข้อจดทะเบยีนจะไดร้บัเหรยีญ  ใบส าคญั  หนงัสอืรบัรอง 
ประกาศนียบตัร  หรอืเครือ่งหมายเช่นว่านัน้  เป็นรางวลัส าหรบัสนิคา้นัน้และใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
เครือ่งหมายการคา้นัน้  แต่ทัง้นี้ ตอ้งระบุปีปฏทินิทีไ่ดร้บัรางวลัดว้ย 
 (9)  เครือ่งหมายทีข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอื            
รฐัประศาสโนบาย  
 (10) เครื่องหมายที่เหมอืนกับเครื่องหมายที่มชีื่อเสียงแพร่หลายทัว่ไปตามหลักเกณฑ์ที ่              
รฐัมนตรปีระกาศก าหนด  หรอืคลา้ยกบัเครื่องหมายดงักล่าวจนอาจท าใหส้าธารณชนสบัสนหลงผดิ              
ในความเป็นเจา้ของหรอืแหล่งก าเนิดของสนิคา้ ไมว่่าจะไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้หรอืไมก่ต็าม 

(11) เครือ่งหมายทีค่ลา้ยกบั (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรอื (7) 
 (12)  สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 
 (13)  เครือ่งหมายอื่นทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 
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 เครื่องหมายการค้าท่ีห้ามมิให้รบัจดทะเบียนตามมาตรา 8 พิจารณา ดงัน้ี 
 (1)   ตราแผ่นดิน    พระราชลญัจกร    ลญัจกรในราชการ   ตราจกัรี                              
ตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ตราประจ าต าแหน่ง  ตราประจ ากระทรวง  ทบวง  กรม          
หรือตราประจ าจงัหวดั 
        ตราแผ่นดนิ  หมายถงึ  ตราประจ าประเทศ 
 

 
 
 

              พระราชลญัจกร  หมายถงึ  ตราประจ าพระองคข์องพระมหากษตัรยิ์ทรงใชป้ระทบั
ก ากบัพระปรมาภไิธย  และประทบัก ากบัเอกสารส าคญัทีอ่อกในพระปรมาภไิธย 
                             

                  
 

พระราชลญัจกรประจ ารชักาลที ่9 
 

          ตราจกัร ี หมายถงึ  ตราราชวงศจ์กัร ี              

    

            ตราเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์   
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(2) ธงชาติของประเทศไทย  ธงพระอิสริยยศ  หรือธงราชการ 
  ธงชาตขิองประเทศไทย  หมายถงึ  ธงชาตขิองประเทศไทยยคุสมยัต่างๆ 
    
 

                              
 
 

  ธงพระอสิรยิยศ   หมายถงึ  ธงมหาราช  ธงราชนิี  ธงเยาวราช  ธงผูส้ าเรจ็ราชการ
แทนพระองค ์
 

                     ธงพระอสิรยิยศของไทย พ.ศ. 2440 – 2453 
 

                                    
                 ธงมหาราช                          ธงราชนิี                            ธงเยาวราช        ธงผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์                  

                 
 

  ธงราชการ  หมายถงึ  ธงทีใ่ชใ้นราชการต่างๆ  เช่น  ธงลกูเสอื  ธงประจ ากรม   
กองต่างๆ  ธงประจ าจงัหวดั  ธงประจ ากองทพั 
         
 

                         
                                       ธงลกูเสอื                                                        ธงประจ ากองทพับก                                

                                        
 (3)  พระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย  พระปรมาภิไธยย่อ  พระนามาภิไธยย่อ  หรือ
นามพระราชวงศ ์ หมายถึง  พระนาม  พระนามย่อของพระเจ้าแผ่นดิน พระราชินี  พระบรม
วงศานุวงศ ์  
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     (4)  พระบรมฉายาลกัษณ์  หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระมหากษตัริย ์ พระราชินี  
หรือรชัทายาท หมายถึง  รปูถ่าย  หรือรปูวาดของพระเจ้าแผ่นดิน  พระราชินี  หรือรชัทายาท 
 (5)  ช่ือ  ค า  ข้อความ  หรือเครื่องหมายใด  อนัแสดงถึงพระมหากษตัริย ์ พระราชินี      
รชัทายาท  หรือพระราชวงศ ์
          (6)  ธงชาติหรือเคร่ืองหมายประจ าชาติของรฐัต่างประเทศ  ธงหรือเคร่ืองหมายของ
องคก์ารระหว่างประเทศ  ตราประจ าประมขุของรฐัต่างประเทศ  เคร่ืองหมายราชการและ
เคร่ืองหมายควบคมุและรบัรองคณุภาพสินค้าของรฐัต่างประเทศหรือองคก์ารระหว่าง
ประเทศ   หรือช่ือและช่ือย่อของรฐัต่างประเทศหรือองคก์ารระหว่างประเทศ  เว้นแต่          
จะได้รบัอนุญาตจากผูซ่ึ้งมีอ านาจหน้าท่ีของรฐัต่างประเทศหรือองคก์ารระหว่างประเทศนัน้ 
 

  1. ธงชาตขิองรฐัต่างประเทศ   หมายถงึ  ธงชาตขิองประเทศต่างๆ 
   

                                    
        ธงชาตสิหรฐัอเมรกิา                    ธงชาตจินี                                ธงชาตแิคนาดา 

 

  2. เครือ่งหมายประจ าชาตขิองรฐัต่างประเทศ   หมายถงึ  เครือ่งหมายหรอื
สญัลกัษณ์ ประจ าชาตขิองประเทศต่างๆ  
  

                                                      
              ตราสญัลกัษณ์สหรฐัอเมรกิา                         ตราสญัลกัษณ์จนี                     ตราสญัลกัษณ์แคนาดา 
 
  3. ธงหรอืเครือ่งหมายขององคก์ารระหว่างประเทศ  หมายถงึ  ธงหรอืเครือ่งหมาย
ขององคก์ารระหว่างประเทศทีเ่ป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลาย  เช่น  เครือ่งหมายทีใ่ชใ้นการแขง่ขนักฬีา
โอลมิปิก  เครือ่งหมายองคก์ารการคา้โลก   

                                                                
 

                              องคก์ารสหประชาชาต ิ                                 องคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก  
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                                          โอลมิปิก                                           องคก์ารการคา้โลก 
 

 (7)   เครื่องหมายราชการ  เครื่องหมายกาชาด  นามกาชาด  หรือกาเจนีวา 
 

  1. เครือ่งหมายราชการ  หมายถงึ  ตราทีใ่ชใ้นราชการซึง่มกีารประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาใหเ้ป็นเครือ่งหมายราชการ  เช่น  ตราประจ ากระทรวง  ทบวง  กรม  ตราประจ าจงัหวดั   
   

                                     
        ตรากระทรวงพาณิชย ์                            ตรากระทรวงสาธารณสขุ                    ตราประจ ากรุงเทพมหานคร 

                 
  2. เครือ่งหมายกาชาด  หมายถงึ เครือ่งหมายทีใ่ชแ้สดงส าหรบัการใหบ้รกิารทาง
การแพทยแ์ละสาธารณะสุขของสภากาชาด หรอืกาชาดระหว่างประเทศ 
  

                                                                    
 

(และใหร้วมถงึรปูกากบาทสแีดง  สเีขยีวบนพืน้ขาว  หรอืสขีาว   สเีงนิบนพืน้สแีดง  หรอืสอีื่นที่
คลา้ยคลงึกบัสดีงักล่าว) 

(8)   เครื่องหมายท่ีเหมือนหรือคล้ายเหรียญ   ใบส าคญั   หนังสือรบัรอง  
ประกาศนียบตัร  หรือเครื่องหมายอ่ืนใด  อนัได้รบัเป็นรางวลัในการแสดงหรือประกวด
สินค้าท่ีรฐับาลไทย  ส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรฐัของประเทศไทย  
รฐับาลต่างประเทศ  หรือองคก์ารระหว่างประเทศได้จดัให้มีขึ้น  เว้นแต่ผูข้อจดทะเบียนจะ
ได้รบัเหรียญ  ใบส าคญั  หนังสือรบัรอง  ประกาศนียบตัร  หรือเคร่ืองหมายเช่นว่านัน้ เป็น
รางวลัส าหรบัสินค้านัน้และใช้เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองหมายการค้านัน้  แต่ทัง้น้ี  ต้องระบุปี
ปฏิทินท่ีได้รบัรางวลัด้วย 
 (9)   เคร่ืองหมายท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  หรือ         
รฐัประศาสโนบาย 
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  1. เครือ่งหมายทีข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน   

                         
 

                                                                
    2. เครือ่งหมายทีข่ดัต่อรฐัประศาสโนบาย 
              

        2.1 เครือ่งหมายทีค่ลา้ยกบัเครือ่งหมายชัน้ยศของทางราชการ 
ตวัอย่างเช่น 

                               
 

              2.2 การน าเครือ่งหมายการคา้ของผูอ้ื่นมายืน่จดทะเบยีน ส าหรบัสนิคา้ต่าง
จ าพวก 
      ตวัอย่างเช่น       
                          

                                                                               

                    เครือ่งหมายจดทะเบยีนแลว้ ของ                  เครือ่งหมายทีข่อจดทะเบยีนสหกรณ์กองทุน 
                        สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย               สวนยางบา้นหนองศรจีนัทร ์จ ากดั      
 

                   2.3 การน าเครือ่งหมายการคา้ของผูอ้ื่นทีจ่ดทะเบยีนไวใ้นต่างประเทศมายืน่จด
ทะเบยีนในประเทศไทย โดยไมสุ่จรติ 
                         2.4 เครือ่งหมายทีข่ดัต่อนโยบายแห่งรฐัลกัษณะอื่นๆ 

 

 (10)   เครื่องหมายท่ีเหมือนกบัเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป  ตาม
หลกัเกณฑท่ี์รฐัมนตรีประกาศก าหนด  หรือคล้ายกบัเครื่องหมายดงักล่าว  จนอาจท าให้
สาธารณชนสบัสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของ  หรือแหล่งก าเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จด
ทะเบียนไว้แล้วหรือไม่กต็าม 
 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาขา้งตน้  ใหพ้จิารณาจากประกาศกระทรวงพาณชิย ์ เรือ่ง
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาเครื่องหมายทีม่ชีื่อเสยีงแพรห่ลายทัว่ไปฉบบัปจัจุบนั   (ภาคผนวก) 
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  ตวัอย่าง   เครือ่งหมายทีม่ชีือ่เสยีงแพรห่ลายทัว่ไป 
  

                              
 
 

 (11)   เครื่องหมายท่ีคล้ายกบั  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  หรือ (7) 
 (12)   ส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตรท่ี์ได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 
 สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์ หมายถงึ  ชื่อ  สญัลกัษณ์  หรอืสิง่อื่นใดทีใ่ชเ้รยีกหรอืใชแ้ทน   
แหล่งภมูศิาสตร ์ และทีส่ามารถบ่งบอกว่าสนิคา้ทีเ่กดิจากแหล่งภมูศิาสตรน์ัน้เป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพ  
ชื่อเสยีง  หรอืคุณลกัษณะเฉพาะของ  แหล่งภมูศิาสตรด์งักล่าว  หากการใชช้ื่อสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์
ทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายแลว้หา้มมใิหร้บัจดทะเบยีนเป็นเครือ่งหมายการคา้       
(ภาคผนวก) 
  ตวัอย่าง   ไข่เคม็ไชยา   มะขามหวานเพชรบูรณ์   ข้าวหอมมะลิสุรินทร ์   กาแฟดอยช้าง 

 

 (13)   เครื่องหมายอ่ืนท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนดสญัลกัษณ์ประจ าชาติ                
              หลกัเกณฑก์ารพจิารณาขา้งตน้   ใหพ้จิารณาจากประกาศกระทรวงพาณชิยเ์รื่อง
เครือ่งหมายทีต่อ้งหา้มมใิหร้บัจดทะเบยีน     (ภาคผนวก) 
 
ตวัอย่าง สญัลกัษณ์ประจ าชาตทิีต่อ้งหา้มมใิหร้บัจดทะเบยีน  (ภาคผนวก) 
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ส่วนท่ี  3 
เร่ือง  การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า 

............................ 
 
มาตรา 13  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 27 ในกรณีทีเ่ครือ่งหมายการคา้ทีข่อจดทะเบยีนนัน้ นาย

ทะเบยีนเหน็ว่า 
(1) เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีเ่หมอืนกบัเครือ่งหมายการคา้ของบุคคลอื่นทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้

แลว้ หรอื 
(2) เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีค่ลา้ยกบัเครือ่งหมายการคา้ของบุคคลอื่นทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้

แลว้ จนอาจท าใหส้าธารณะชนสบัสนหรอืหลงผดิในความเป็นเจา้ของของสนิคา้หรอื
แหล่งก าเนิดของสนิคา้ 

         ถา้เป็นการขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ส าหรบัสนิคา้จ าพวกเดยีวกนั หรอืต่างจ าพวก
กนั ทีน่ายทะเบยีนเหน็ว่ามลีกัษณะอยา่งเดยีวกนั หา้มมใิหน้ายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน                               
             ค าว่า “เหมอืน”  หมายถงึ  เครือ่งหมายทีม่รีปูลกัษณะตรงกนั 
 ค าว่า “คลา้ย”  หมายถงึ   เครือ่งหมายทีเ่กอืบเหมอืนกนัจนอาจท าใหส้าธารณชนสบัสนหรอื
หลงผดิในความเป็นเจา้ของหรอืแหล่งก าเนิดของสนิคา้ 
          การตรวจคน้เครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายทีต่รวจคน้ม ี2 ประเภท ไดแ้ก่  

1. เครือ่งหมายรปูภาพ ใชก้ารตรวจคน้ตามรหสับรรยายภาพระบบ Vienna Classification 
2. เครือ่งหมายค า ตรวจคน้ได ้4 วธิ ีคอื 

2.1 อกัษรแรก - เสยีงทา้ย 
2.2 ค าเหมอืนคลา้ย 
2.3 อกัษรแรก – เสยีงทา้ยอนี (ส าหรบัสนิคา้ยา) 
2.4 เสยีงพอ้งแต่ละพยางค ์

 การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเคร่ืองหมายการค้า   ให้พิจารณาจาก
ลกัษณะดงัน้ี 
 1.  รปูลกัษณะของเครื่องหมาย แบ่งเป็น 
  1.1  เครื่องหมายรปู  พจิารณาจากรปูภาพของเครือ่งหมาย ดงันี้ 
ตวัอย่าง  
 

       คล้ายกบั                                                                          คล้ายกบั         
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  คล้ายกบั                  คล้ายกบั        
 

   คล้ายกบั                                  คล้ายกบั    

 
 
 

  1.2   เครื่องหมายค า  พจิารณาจากตวัอกัษรหรอืพยญัชนะทีป่ระกอบขึน้เป็นค า
นัน้ๆ 

ตวัอย่าง 
  

    ARRIVAL  คล้ายกบั         ARLIVAL 
      

          คล้ายกบั         CAPLICO  
  

   คล้ายกบั         
 
 

           คล้ายกบั           
     
 

1.3 เครื่องหมายรปู ค า ใบฉลากท่ีมีหลายภาคส่วนรวมกนั พจิารณาดงันี้ 
 

1. ภาคส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัของเครือ่งหมายเหมอืนหรอืคลา้ยกนั แมส้่วนประกอบ
อื่นๆจะต่างกนับา้ง กถ็อืว่าเป็นเครือ่งหมายทีค่ลา้ยกนั 

2. การวางรปูรอยประดษิฐข์องเครือ่งหมายมคีวามเหมอืนหรอืคลา้ยกนั แมภ้าคส่วน
สาระส าคญัจะแตกต่างกนับา้ง กถ็อืว่าเป็นเครือ่งหมายทีค่ลา้ยกนั 
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ตวัอย่าง  
 

                    คล้ายกบั          
         
 
ตวัอย่าง 

                           คล้ายกบั             
 
ตวัอย่าง 

              คล้ายกบั          
 

2.  เสียงหรือส าเนียงเรียกขาน 
           2.1   เครื่องหมายรปู  ใหพ้จิารณาเปรยีบเทยีบเสยีงเรยีกขานของรปูภาพว่า    
เรยีกขานไดอ้ย่างเดยีวกนั หรอืคลา้ยกนักบัเครือ่งหมายรปูหรอืเครือ่งหมายค าของบุคคลอื่น  
 
ตวัอย่าง  

 

                      คล้ายกบั                     เรียกขาน    ตราจระเข ้
 

ตวัอย่าง  

 
 

            คล้ายกบั                     เรียกขาน  ตราสุนขับลูดอ็ก 
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ตวัอย่าง 
 

  คล้ายกบั            เรียกขาน ตรากระต่ายรวงขา้ว 
 
                    2.2  เครื่องหมายค า  ใหพ้จิารณาเสยีงเรยีกขานของค าในภาษาเดยีวกนัหรอืต่าง
ภาษากนั    ซึง่อาจมเีสยีงเรยีกขานทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกนั  โดยไม่น าความหมายหรอืค าแปลของค า
นัน้มาพจิารณา  เช่น  อกัษรไทยค าว่า  ชา้ง  ไมค่ลา้ยกบัอกัษรโรมนัค าว่า  ELEPHANT  ไมค่ลา้ย
กบัอกัษรจนีทีอ่่านว่า  เฉีย  หรอื  เซีย่ง 
ตวัอย่าง       

กะรตั         คล้ายกบั      KARAT                    คล้ายกบั      
 

       คล้ายกบั                            คล้ายกบั       
 
 

 

 ZANOCIN   คล้ายกบั   SANOXIN       คล้ายกบั     
 
 

            3.  การใช้เคร่ืองหมายกบัสินค้า 
    3.1  พจิารณาจากเครือ่งหมายทีป่รากฏบนสนิคา้ซึง่อาจท าใหเ้กดิความสบัสนหรอื
หลงผดิ  เช่น   การใชค้ าว่า  SOLD  กบัค าว่า  SOLO  ประทบัลงบนสนิคา้แมกุ่ญแจ  อาจท าให้
อกัษร O  กบั  D  คลา้ยกนัได ้ 
    3.2   พจิารณาจากประเภท  คุณภาพ ราคา หรอืความมชีื่อเสยีงของสนิคา้ทีใ่ช้
เครือ่งหมายการคา้นัน้ เช่น  อกัษรโรมนั H  HUNDAI  กบั  H  HONDA  เนื่องจากเป็นสนิคา้ราคา
แพง ผูบ้รโิภคตอ้งตดัสนิใจก่อนซือ้ 
                      ส าหรบัสนิคา้ยาและเวชภณัฑ ์ทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้รโิภค การพจิารณา
ตอ้งถอือยา่งเครง่ครดั 
 

              4.  เจตนาของผูข้อจดทะเบียน  พจิารณาจากรปูลกัษณะของเครือ่งหมายทีข่อจด
ทะเบยีนว่าผูข้อมเีจตนาส่อไปในทางไมสุ่จรติโดยลอกเลยีน  หรอือาศยัความมชีื่อเสยีงของ
เครือ่งหมายการคา้ของผูอ้ื่น ทัง้นี้ ใหพ้จิารณาเป็นกรณ ีๆ ไป 



 - 25 - 

 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาจากข้อ 1-4 ข้างต้นให้ใช้ส าหรบัสินค้าจ าพวกเดียวกนัหรือ
ต่างจ าพวกกนั  ท่ีนายทะเบียนเหน็ว่ามีลกัษณะอย่างเดียวกนัหรือเก่ียวข้องกนั ทัง้น้ี ให้ใช้
คู่มือการตรวจสอบจ าพวก/รายการสินค้าและบริการ ( พ.ศ. 2554 ) เป็นแนวทางในการ
ปฎิบติังาน 
 
            การพิจารณาจ าพวกและรายการสินค้า ใหพ้จิารณาจากลกัษณะของสนิคา้เป็นส าคญั 
ทัง้นี้ ไมว่่าสนิคา้นัน้จะอยูใ่นจ าพวกเดยีวกนัหรอืไม ่ซึง่อาจแยกพจิารณา ไดด้งันี้  
1.  สินค้าจ าพวกเดียวกนั รายการสินค้ามีลกัษณะอย่างเดียวกนั                                                                    

เช่น  ยาแกป้วด  (จ.5) กบั ยาลดน ้ามกู  (จ.5) 
เครือ่งปรบัอากาศ (จ.11)กบั พดัลมไฟฟ้า  (จ.11) 
เสือ้ยดื  (จ.25)  กบั กางเกงชัน้ใน (จ.25) 
บรกิารธนาคาร (จ.36)   กบั บรกิารประกนัภยั (จ.36) 

2.  สินค้าจ าพวกเดียวกนั รายการสินค้าต่างลกัษณะกนั 
เช่น  ปุ๋ ยคอก (จ.1) กบั กาวใชใ้นอุตสาหกรรม (จ.1)   

                                   ลปิสตคิ (จ.3) กบั ผงซกัฟอก   (จ.3) 
                                   ดนิสอ   (จ.16) กบั กระดาษช าระ   (จ.16) 
                                   บรกิารภตัตาคาร (จ.43) กบั  บรกิารทีพ่กัชัว่คราว (จ.43) 
3.  ต่างจ าพวกกนั  รายการสินค้ามีลกัษณะอย่างเดียวกนั 

เช่น  ของเหลวใชใ้นระบบเบรค (จ.1)  กบั  น ้ามนัหล่อลื่น (จ.4)                                
                                  (น ้ามนัเบรค)  
       เบยีร ์ (จ.32)        กบั       สุรา   (จ.33) 
                                        ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์(จ.9) กบั   บรกิารออกแบบโปรแกรม 
                                                                                    คอมพวิเตอร ์(จ.42)                                                                                                                                 
                                  บรกิารแพร่ภาพทางโทรทศัน์  (จ.38)  กบั  บรกิารผลติรายการ 

                                                                            โทรทศัน์  (จ.41) 
 4.  ต่างจ าพวกกนั  รายการสินค้าต่างลกัษณะกนั 

เช่น  สทีาบา้น (จ.2)  กบั กระเบือ้งปพูืน้ (จ.19) 
บนัไดโลหะ (จ.6) กบั ลฟิท ์ (จ.7) 
ไสก้รอก  (จ.29)  กบั ขนมปงั (จ.30) 
บรกิารซ่อมแซมอากาศยาน (จ.37) กบั บรกิารท่องเทีย่วทาง 

                                 อากาศ (จ.39)  
 

   การระบุรายการสินค้า ใหร้ะบุเป็นอย่างๆ ตามบญัชรีายการสนิคา้และบรกิาร 
(Nice Classification) โดยใชค้ าหรอืขอ้ความเท่าทีจ่ าเป็น  มคีวามชดัเจนและเพยีงพอทีจ่ะท าให้
เขา้ใจถงึลกัษณะ หน้าที ่หรอืการใชง้านของสนิคา้นัน้ 
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การรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท่ีเหมือนหรือคล้ายกนั 
 
  มาตรา 27  ในกรณทีีม่ผีูข้อจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ที่เหมอืนหรอืคลา้ยกบั
เครือ่งหมายการคา้ของบุคคลอื่นทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้  ตามมาตรา 13  หรอืในกรณทีีม่ผีูข้อจด
ทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกนัตามมาตรา 20  ทัง้นี้  ส าหรบัสนิคา้จ าพวก
เดยีวกนัหรอืต่างจ าพวกกนัทีน่ายทะเบยีนเหน็ว่ามลีกัษณะอยา่งเดยีวกนั  ถา้นายทะเบยีนเหน็ว่า
เป็นเครือ่งหมายการคา้ซึง่ต่างเจา้ของต่างไดใ้ชม้าแลว้ดว้ยกนัโดยสุจรติ  หรอืมพีฤตกิารณ์พเิศษที่
นายทะเบยีนเหน็สมควรรบัจดทะเบยีน  นายทะเบยีนจะรบัจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ทีเ่หมอืน
หรอืคลา้ยกนัดงักล่าวใหแ้ก่เจา้ของหลายคนกไ็ด ้ โดยจะมเีงือ่นไขและขอ้จ ากดัเกีย่วกบัวธิกีารใช้
และเขตแห่งการใชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้  หรอืเงือ่นไขและขอ้จ ากดัอื่นตามทีน่ายทะเบยีน
เหน็สมควรก าหนดกไ็ด ้ ทัง้นี้  ใหน้ายทะเบยีนมหีนงัสอืแจง้ค าสัง่พรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อจด
ทะเบยีนและเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้ทราบโดยไม่ชกัชา้ 
  ผูข้อจดทะเบยีนหรอืเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้มสีทิธอุิทธรณ์
ค าสัง่ของนายทะเบยีนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้
ค าสัง่ของนายทะเบยีน 
  ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเ้ป็นทีสุ่ด 
 
  การพจิารณาตามมาตรา 27  นี้  เป็นกรณทีีม่ผีูย้ ืน่ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้
ทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครือ่งหมายการคา้ของบุคคลอื่นทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้  หรอืเหมอืนหรอืคลา้ย
กบัเครือ่งหมายการคา้ทีต่่างยืน่ค าขอจดทะเบยีนดว้ยกนั  แต่นายทะเบยีนพจิารณาเหน็ว่า 
  (1)  เป็นเครือ่งหมายการคา้ซึง่ต่างเจา้ของต่างไดใ้ชม้าแลว้ดว้ยกนัโดยสุจรติ     
อาจพจิารณาไดด้งันี้  
                          1.  ต่างฝา่ยต่างไดใ้ชเ้ครือ่งหมายกบัสนิคา้ของตน  หรอื  
                          2.  ไม่มเีจตนาลอกเลยีนแบบเครือ่งหมายของผูอ้ื่น 
                          3.  ไม่ทราบว่ามผีูใ้ชเ้ครือ่งหมายทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครือ่งหมายของตน    
                     (2)  มพีฤตกิารณ์พเิศษทีส่มควรรบัจดทะเบยีนได ้ อาจพจิารณาไดด้งันี้ 
                          1.  เคยไดร้บัการจดทะเบยีนไวแ้ลว้ แต่ขาดต่ออาย ุแต่ยงัคงมกีารใช้
เครือ่งหมายนัน้มาโดยตลอด  หรอื 
                          2.  ไดม้กีารจ าหน่าย เผยแพร ่หรอืโฆษณาสนิคา้จนท าใหเ้ครื่องหมายมคีวาม
แพรห่ลายในประเทศไทย  หรอื   
                          3.  เกดิจากการเปลีย่นแปลงจ าพวกสนิคา้ จากจ าพวกหนึ่งไปอกีจ าพวกหนึ่ง   
                                                                 
  นายทะเบยีนกอ็าจรบัจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ดงักล่าวได ้ โดยนายทะเบยีน
จะก าหนดเงือ่นไขและขอ้จ ากดัเกีย่วกบัวธิใีชห้รอืเขตแห่งการใชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้ดว้ยกไ็ด ้  
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ทัง้นี้  นายทะเบยีนจะพจิาณาถงึขอ้เทจ็จรงิและเหตุแห่งพฤตกิารณ์ทีผู่ข้อจดทะเบยีนกล่าวอา้ง  
ตลอดจนเอกสาร พยานหลกัฐาน  เป็นกรณีๆ  ไป(ตามนยัการพจิารณาเครือ่งหมายการคา้ทีม่ ี
ลกัษณะบ่งเฉพาะโดยการใช ้ตามมาตรา 7 วรรค 3) 
 
                                      .................................................. 
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หมวดท่ี  3 
เร่ือง  การคดัค้านการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

............................ 
 

 มาตรา 35  เมือ่ไดป้ระกาศโฆษณาค าขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้รายใดตามมาตรา 
29  แลว้  บุคคลใดเหน็ว่าตนมสีทิธดิกีว่าผูข้อจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้รายนัน้  หรอืเหน็ว่า
เครือ่งหมายการคา้รายนัน้ไมม่ลีกัษณะอนัพงึรบัจดทะเบยีนไดต้ามมาตรา 6  หรอืการขอจดทะเบยีน
เครือ่งหมายการคา้รายนัน้ไมถู่กตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้  บุคคลนัน้จะยืน่ค า
คดัคา้นต่อนายทะเบยีนกไ็ด ้ แต่ตอ้งยืน่ภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัประกาศโฆษณาตามมาตรา 29  
พรอ้มทัง้แสดงเหตุแห่งการคดัคา้น 
 การคดัคา้นตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 
เหตแุห่งการคดัค้าน 
 

          เมือ่ไดป้ระกาศโฆษณาค าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้รายใดแลว้  กฎหมายใหส้ทิธแิก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืน่ค าคดัคา้น พรอ้มทัง้แสดงเหตุแห่งการคดัคา้นต่อนายทะเบยีนภายใน  90 วนั  
นบัแต่วนัประกาศโฆษณา  หากบุคคลนัน้เหน็ว่า : 
 1.   ตนมสีทิธดิกีว่าผูข้อจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้รายนัน้ 
  กรณทีีผู่ค้ดัคา้นจะอา้งว่าตนมสีทิธใินเครือ่งหมายการคา้นัน้ดกีว่าผูข้อจดทะเบยีน
อาจเกดิขึน้ได ้ดงันี้ 
  1.1  ผูค้ดัคา้นไดย้ืน่ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกนักบั
เครือ่งหมายการคา้ของผูข้อจดทะเบยีนทีอ่ยูร่ะหว่างประกาศโฆษณา  ผูค้ดัคา้นสามารถยื่นค า
คดัคา้นต่อนายทะเบยีนได้ 
  1.2  ผูค้ดัคา้นไดย้ืน่ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ทีเ่หมอืนหรอืคล้ายกนักบั
เครือ่งหมายการคา้ของผูข้อจดทะเบยีนทีไ่ดย้ื่นขอจดทะเบยีนไวแ้ลว้ก่อนผูค้ดัคา้น  เมือ่นาย
ทะเบยีนประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ของผูข้อจดทะเบยีนนัน้  ผูค้ดัคา้น
สามารถยื่นค าคดัคา้นต่อนายทะเบยีนได ้
                    1.3  ผูค้ดัคา้นซึง่เป็นเจา้ของเครือ่งหมายทีแ่ทจ้รงิเหน็ว่ามบีุคคลอื่นน าเอา
เครือ่งหมายการคา้ของตนหรอืทีค่ลา้ยกนักบัเครือ่งหมายการคา้ของตนมายืน่ขอจดทะเบียนโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาต  เมือ่นายทะเบยีนประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบยีนนัน้  ผูค้ดัคา้นสามารถยื่นค า
คดัคา้นต่อนายทะเบยีนได ้
 2.  เครือ่งหมายการคา้รายนัน้ไม่มลีกัษณะอนัพงึรบัจดทะเบยีนไดต้ามมาตรา 6  กล่าวคอื  
เครือ่งหมายการคา้ทีย่ ืน่ขอจดทะเบยีนมลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 
  2.1 ไม่มลีกัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 
  2.2 มลีกัษณะตอ้งหา้มมใิหร้บัจดทะเบยีนตามมาตรา 8 
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  2.3 เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครือ่งหมายการคา้ทีบุ่คคลอื่นได้
จดทะเบยีนไวแ้ลว้ตามมาตรา 13 
 
 3.  เครือ่งหมายการคา้ของผูข้อจดทะเบยีนยืน่ขอจดทะเบยีนโดยไมถู่กตอ้งตามบทบญัญตัิ
แหง่พระราชบญัญตันิี้  กรณีนี้เป็นการก าหนดเหตุแห่งการคดัคา้นไวอ้ยา่งกวา้งๆ เพื่อใหค้รอบคลุม
ถงึกรณอีื่น นอกจากทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 1 และขอ้ 2 เช่น กรณทีีน่ายทะเบยีนสัง่ประกาศโฆษณา 
โดยทีผู่ข้อจดทะเบยีนปฏบิตัติามค าสัง่นายทะเบยีนยงัไมถู่กตอ้ง หรอืกรณทีีผู่ข้อจดทะเบยีนช าระ
ค่าธรรมเนียมไมค่รบถว้น 
 
การย่ืนค าคดัค้าน 
  การคดัคา้นการจดทะเบยีนตาม มาตรา 35 วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2535)  หมวดที ่2 ส่วนที ่4    
  การคดัคา้นการจดทะเบยีน  ใหผู้ค้ดัคา้นยืน่ค าคดัคา้นพรอ้มแนบเอกสาร  
ดงัต่อไปนี้ 
  (1)  ส าเนาค าคดัคา้นจ านวน 1 ชุด 
  (2)  บตัรประจ าตวั 
  (3)  เอกสารหลกัฐานประกอบค าคดัคา้น 
  ในทางปฏบิตัปิระกาศกรมทรพัยส์นิทางปญัญา  เรือ่ง  ก าหนดแบบพมิพฯ์  ได้
ก าหนดใหค้ าคดัคา้นการจดทะเบยีนตอ้งใชแ้บบ ก.02  และกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)  ก าหนดให ้ 
ผูค้ดัคา้นยื่นค าคดัคา้นพรอ้มส าเนาค าคดัคา้น  1 ชุด ส่วนเอกสารทีต่อ้งยืน่พรอ้มกบัค าคดัคา้น 
ไดแ้ก่ 
  1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูค้ดัคา้น (กรณีทีผู่ค้ดัคา้นเป็นบุคคลธรรมดา)  ส าเนา
หนงัสอืเดนิทาง (กรณผีูค้ดัคา้นเป็นบุคคลต่างประเทศ)  หรอืตน้ฉบบัหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล     
ฉบบันายทะเบยีนใหค้ ารบัรองและออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน (กรณทีีผู่ค้ดัคา้นเป็นนิตบิุคคล) หรอื
หนงัสอืมอบอ านาจทีไ่ดท้ าขึน้ในต่างประเทศฉบบัทีม่โีนตารพีบับลคิใหค้ ารบัรอง โดยมกีารระบุ
ขอ้ความรบัรองการเป็นนิตบิุคคลในต่างประเทศไวด้ว้ยพรอ้มค าแปล (กรณทีีผู่ข้อเป็นนิตบิุคคล
ต่างประเทศ) 
  2)  ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจ  เฉพาะกรณทีีผู่ค้ดัคา้นมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น
ด าเนินการแทน  หรอืส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจฉบบัโนตารพีบัลคิใหค้ ารบัรองพรอ้มค าแปล   
ส าหรบักรณทีีผู่ค้ดัคา้นมไิดม้สีญัชาตไิทยและการมอบอ านาจไดก้ระท าในต่างประเทศ 
  3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบอ านาจ 
  และกฎกระทรวง  ฉบบัที ่3  (พ.ศ. 2540)  ไดก้ าหนดค่าธรรมเนียมค าคดัคา้นการ
ขอจดทะเบยีนไว ้  ฉบบัละ 1,000 บาท 
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การย่ืนค าโต้แย้ง 
 
  มาตรา  36  ในกรณีทีม่กีารคดัคา้นตามมาตรา 35   ใหน้ายทะเบยีน  ส่งส าเนาค า
คดัคา้นไปยงัผูข้อจดทะเบยีนโดยไมช่กัชา้ 
  ใหผู้ข้อจดทะเบยีนยืน่ค าโต้แยง้ค าคดัคา้นตามแบบทีอ่ธบิดกี าหนดโดยแสดงเหตุที่
ตนอาศยัเป็นหลกั  ในการขอจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีนภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัส าเนาค า
คดัคา้น   และใหน้ายทะเบยีนส่งส าเนาค าโตแ้ยง้นัน้ไปยงัผูค้ดัคา้นโดยไม่ชกัชา้ 
  ในกรณทีีผู่ข้อจดทะเบยีนมไิดด้ าเนินการตามวรรคสอง  ใหถ้อืว่าผูข้อจดทะเบยีน 
ละทิง้ค าขอจดทะเบยีน 
  ในการพจิารณาและวนิิจฉยัค าคดัคา้น  นายทะเบยีนจะมคี าสัง่ใหผู้ข้อจดทะเบยีน
และผูค้ดัคา้นมาใหถ้อ้ยค าท าค าชีแ้จงหรอืแสดงหลกัฐานเพิม่เตมิกไ็ด ้ หากผูข้อจดทะเบยีนหรอืผู้
คดัคา้น   ไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ของนายทะเบยีนภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าสัง่  ใหน้าย
ทะเบยีนพจิารณาและวนิิจฉัยค าคดัคา้นต่อไปตามหลกัฐานทีม่อียู่  
  ตามมาตรา 36 นี้  เมือ่มผีูย้ ื่นค าคดัคา้นนายทะเบยีนจะส่งส าเนาค าคดัคา้นไปยงั   
ผูข้อจดทะเบยีน  และใหผู้ข้อจดทะเบยีนยืน่ค าโตแ้ยง้ต่อนายทะเบยีนภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัส าเนา  ค าคดัคา้น  เมื่อนายทะเบยีนไดร้บัค าโตแ้ยง้ดงักล่าวแลว้  นายทะเบยีนจะส่งส าเนาค า
โตแ้ยง้ไปยงัผูค้ดัคา้น 
  หากผูข้อจดทะเบยีนไมย่ื่นค าโตแ้ยง้ต่อนายทะเบยีนภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัส าเนาค าคดัคา้น  ใหถ้อืว่าผูข้อจดทะเบยีนมเีจตนาละทิง้ค าขอจดทะเบยีน   ซึง่นายทะเบยีนจะ
จ าหน่ายค าขอนัน้ออกจากสารบบต่อไป  
  การยื่นค าโตแ้ยง้ค าคดัคา้นการจดทะเบยีนใหผู้ข้อจดทะเบยีนยืน่ค าโตแ้ยง้พรอ้ม
แนบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 
  (1)  ส าเนาค าโตแ้ยง้ตามจ านวนของผูค้ดัคา้น 
  (2)  เอกสารหลกัฐานประกอบค าโตแ้ยง้ 
   
  การผอ่นผนัการส่งเอกสารหลกัฐาน 
  เอกสารหลกัฐานประกอบใหย้ืน่พรอ้มกบัค าคดัคา้นหรอืค าโตแ้ยง้ ในกรณีทีไ่มอ่าจ
ส่งเอกสารหลกัฐานประกอบค าคดัคา้นหรอืค าโตแ้ยง้ได ้ ใหผู้ค้ดัคา้นหรอืผูข้อจดทะเบยีนท าหนงัสอื
ขอผ่อนผนัมาพรอ้มกบัการยืน่ค าคดัคา้นหรอืค าโตแ้ยง้นัน้  ในการน้ีใหน้ายทะเบยีนมอี านาจผ่อนผนั
ไดส้องคราวคราวละไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีย่ ื่นหนงัสอืขอผ่อนผนัในแต่ละคราว 
  ในกรณทีีผู่ค้ดัคา้นหรอืผูข้อจดทะเบยีนไมส่่งเอกสารหลกัฐานภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง  ใหน้ายทะเบยีนพจิารณาค าขอจดทะเบยีนต่อไปโดยไมต่อ้งรอเอกสารหลกัฐาน
ดงักล่าว 
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การพิจารณาและวินิจฉัยค าคดัค้าน 
 

                    เมือ่เจา้หน้าทีพ่จิารณาตรวจสอบค าคดัคา้นและค าโตแ้ยง้ทีย่ ืน่ต่อนายทะเบยีนแลว้
เหน็ว่าถูกตอ้งสมบรูณ์ตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย   เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการบนัทกึค าขอจด
ทะเบยีนทีถู่กคดัคา้นเพื่อจดัท าค าวนิิจฉยัต่อไป 
 1. ขัน้ตอนการจดัท าค าวนิิจฉยั 
  ก่อนทีเ่จา้หน้าทีจ่ะด าเนินการยกร่างค าวนิิจฉัยจะท าการสรปุขอ้เทจ็จรงิและ
วเิคราะหป์ระเดน็ใน   ค าคดัคา้นและค าโตแ้ยง้  พรอ้มทัง้พจิารณาเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีผู่ค้ดัคา้น 
และผูโ้ตแ้ยง้น าส่ง   เพื่อน าเขา้ทีป่ระชุมเสนอความเหน็ต่อนายทะเบยีนใหพ้จิารณาวนิิจฉยัว่าจะยก
ค าคดัคา้นหรอืระงบัการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ของผูข้อจดทะเบยีน   เมือ่ทีป่ระชุมซึง่
ประกอบดว้ยผูอ้ านวยการส านกัเครือ่งหมายการคา้ในฐานะนายทะเบยีนกลุ่มคดัคา้น  หวัหน้ากลุ่ม
คดัคา้น  และเจา้หน้าทีไ่ดม้มีตแิลว้จะด าเนินการจดัท าร่างค าวนิิจฉยัเสนอนายทะเบยีนเพื่อพจิารณา
ลงนามต่อไป 
 2. การพจิารณาวนิิจฉัยค าคดัคา้น 
  เมือ่ทีป่ระชุมมมีตแิลว้เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการยกรา่งค าวนิิจฉยัประกอบเหตุผลตาม
ประเดน็ของเหตุแห่งการคดัคา้น  ดงันี้ 
  2.1 ประเดน็ค าคดัคา้นการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้รายนี้ชอบดว้ยกฎหมาย
หรอืไม ่ เป็นกรณีที ่ ผูข้อจดทะเบยีนอา้งในค าโตแ้ยง้ว่าผูค้ดัคา้นไม่มอี านาจคดัคา้นการจดทะเบยีน
เครือ่งหมายการคา้ของผูข้อจดทะเบยีน เนื่องจากผูค้ดัคา้นมใิช่เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทีผู่ค้ดัคา้น 
อา้งถงึ  หรอืมไิดเ้ป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในเครือ่งหมายการคา้ดงักล่าว 
  การพจิารณาและวนิิจฉัยจะพจิารณาถงึสทิธใินการยื่นค าคดัคา้นซึง่มาตรา 35 แห่ง
พระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการคา้  พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัเิครือ่งหมาย
การคา้ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2543  ก าหนดว่า 
“ บุคคลใดเหน็ว่า........บุคคลนัน้จะยื่นค าคดัคา้นต่อนายทะเบยีนกไ็ด้......”   บุคคลใดตามมาตรา 35 
นี้มไิดเ้ฉพาะเจาะจงแต่เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีในเครือ่งหมายการคา้ทีผู่้
คดัคา้นอา้งถงึเท่านัน้  แต่หมายความถงึบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีม่สีภาพบุคคลตามกฎหมาย  

2.2  ประเดน็การอา้งสทิธคิวามเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ 
   2.2.1 กรณบีุคคลหลายคนอา้งว่าเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการค้าเดยีวกนั
หรอืเกอืบเหมอืนกนั  ทีใ่ชส้ าหรบัสนิคา้ชนิดเดยีวกนั  และขอจดทะเบยีนเป็นเจา้ของเครือ่งหมาย
การคา้นัน้  หลกัการพจิารณาคอื  บุคคลใดทีย่ ืน่ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้เขา้มาก่อน  ยอ่ม
ถอืว่าเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดทะเบยีนก่อนบุคคลอื่น  เวน้แต่  ผูค้ดัคา้นจะสามารถน าสบื
พยานหลกัฐานใหน้ายทะเบยีนเหน็ไดว้่า   ตนเป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิและมสีทิธดิกีว่าผูข้อจดทะเบยีน 
 
   2.2.2  กรณบีุคคลอื่นน าเอาเครือ่งหมายการคา้ของเจา้ของทีแ่ทจ้รงิมายื่น
ขอจดทะเบยีนโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต  หรอืมกีารลอกเลยีนเครือ่งหมายการคา้ของเจา้ของเครือ่งหมาย
การคา้ทีแ่ทจ้รงิ 
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   ในกรณเีจา้ของเครือ่งหมายการคา้ไดจ้ดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ของตน
ไวแ้ลว้กบัสนิคา้หนึ่งหรอืหลายสนิคา้  แต่ไดอ้า้งสทิธคิวามเป็นเจา้ของส าหรบัสนิคา้อื่นทีต่นยงัไมไ่ด้
จดทะเบยีนไว ้ หลกัการพจิารณาคอื  บุคคลใดไดจ้ดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ของตนกบัสนิคา้ใด   
กย็อ่มถอืว่าเป็นเจา้ของและมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวเพื่อใชเ้ครือ่งหมายส าหรบัสนิคา้นัน้  ดงันัน้  บุคคล
ดงักล่าวจงึไมอ่าจอ้างความเป็นเจา้ของในเครือ่งหมายการคา้ที่ยงัไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนกบัสนิคา้
อื่นได ้ เวน้แต่ผูค้ดัคา้นสามารถน าสบืพยานหลกัฐานต่างๆ ใหน้ายทะเบยีนเหน็ว่า  ผูค้ดัคา้นเป็น
เจา้ของทีแ่ทจ้รงิในเครือ่งหมายการคา้นัน้และมสีทิธดิกีว่าผูข้อจดทะเบยีน   
   2.2.3 ในกรณีทีเ่ครือ่งหมายการคา้นัน้ไดร้บัการจดทะเบยีนไวแ้ลว้ใน
ต่างประเทศแต่ยงัไมไ่ดย้ืน่ขอจดทะเบยีนในประเทศไทย  และไดอ้า้งสทิธคิวามเป็นเจา้ของ
เครือ่งหมายการคา้นัน้ในประเทศไทย  หลกัการพจิารณาคอื  เครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนไวใ้น
ต่างประเทศ   ไมม่ผีลบงัคบัในประเทศไทย แต่อาจเป็นขอ้เทจ็จรงิทีใ่ชพ้จิารณาความเป็นเจา้ของ
และการใชเ้ครือ่งหมายการคา้นัน้ได ้ โดยเครือ่งหมายการคา้ทีย่ ื่นขอจดทะเบยีนในประเทศไทย
จะตอ้งเหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนัมากจนอาจท าใหส้าธารณชนหรอืผูบ้รโิภคสบัสนหรอืหลงผดิในความ
เป็นเจา้ของหรอืแหล่งก าเนิดของสนิคา้นัน้ได้ 
  2.3 ประเดน็เครือ่งหมายการคา้ไม่มลีกัษณะอนัพงึรบัจดทะเบยีนไดต้ามมาตรา 6 
ใชห้ลกัการพจิารณาเดยีวกนักบัหลกัการพจิารณาตรวจสอบและรบัจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 
 3. การแจง้ผลค าวนิิจฉยั 
  มาตรา 37   เมือ่นายทะเบยีนไดม้คี าวนิิจฉัยแลว้ใหม้หีนังสอืแจง้ค าวนิิจฉยัพรอ้ม
ดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อจดทะเบยีนและผูค้ดัคา้นทราบโดยไมช่กัชา้ 
 

  ผูข้อจดทะเบยีนหรอืผูค้ดัคา้นมสีทิธอุิทธรณ์ค าวนิิจฉยัของนายทะเบยีนต่อ
คณะกรรมการภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้ค าวนิิจฉยัของนายทะเบยีน  ทัง้นี้      
ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหเ้สรจ็สิน้โดยไมช่กัชา้ 
 

  เมือ่นายทะเบยีนไดม้คี าวนิิจฉยัแลว้  ใหน้ายทะเบยีนแจง้ผลค าวนิิจฉยัใหผู้ข้อจด
ทะเบยีนและผูค้ดัคา้นทราบโดยไม่ชกัชา้  หากผูข้อจดทะเบยีนหรอืผูค้ดัคา้นไมเ่หน็ดว้ยกบัค า
วนิิจฉยัของนายทะเบยีน  ผูข้อจดทะเบยีนหรอื   ผูค้ดัคา้นมสีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
เครือ่งหมายการคา้ภายในเกา้สบิวนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้ค าวนิิจฉยัของนายทะเบยีน 
   
    
  ................................................................................ 
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ประกาศนายทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ 

ท่ี ๑/๒๕๔๖ 

เรื่อง ก าหนดสิง่ท่ีใชก้นัสามญัในการคา้ขาย 

 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗ แห่ งพระร าชบัญญัติ      

เครื่องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญติัเครื่องหมาย

การคา้ พ.ศ. ๒๕๔๓ นายทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้จึงออกประกาศ ดงันี้  

 

  ขอ้ ๑. ใหย้กเลิกประกาศนายทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ ที่ 

๑/๒๕๓๕ เรือ่ง ก าหนดสิง่ทีใ่ชก้นัสามญัในการคา้ขาย ลงวนัที ่๖ มีนาคม ๒๕๓๕ 

 

  ขอ้ ๒. ใหใ้ชป้ระกาศก าหนดสิ่งที่ใชก้นัสามญัในการคา้ขาย ตาม

เอกสารแนบทา้ยประกาศนี้   

 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

 
                                                       นางปัจฉิมา ธนสนัติ 

                                                     (นางปัจฉิมา ธนสนัติ) 

                                                นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
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สิ่งทีใ่ช้กันสามัญในการค้าขาย 

ตามนัยมาตรา ๑๗ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 

แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัเครือ่งหมายการคา้ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
จ าพวก รายการสนิค้า สิ่งที่ใช้กนัสามัญในการค้าขาย 

๓ สบู่ เครือ่งหอม หวัน ้ ามนัหอมระเหย 

เครือ่งส าอาง น ้ ามนัใส่ผม ยาสีฟัน 

แป้งหอม 

ผูห้ญิง ดอกไม ้ชื่อดอกไม ้ดาว มงกุฎฝรัง่ 

 
เด็ก 

๕ ยารกัษาโรคมนุษย ์

 

 

งู พญานาค หนุมาน ฤาษี เด็ก นาง

พยาบาล 

ลูกโลกและการวางแบบตวัอกัษร 

หรือตวัเลขหรือตดักนัเป็นรูปกากบาท 

๗ เครือ่งจกัร เครือ่งมือกล เฟือง 

๒๔ ผา้เป็นผืน ๆ 

 
ผา้ฝ้าย ผา้แพร ผา้เทียม 

ผูห้ญิง ชา้ง นาฬิกา รถและเครือ่งลากเข็น

ทีไ่ม่มีเครือ่งกลไก ตาแป๊ะ เสือ สิงโต 

สุนขั 

ค าว่า Print ใหถ้อืว่าเป็นผา้ดอก 

๒๙ นมและแป้งนม ววั เด็ก และนางพยาบาล 

๓๐ น ้าปลาและกะปิ 

น ้าปลา 

กุง้ 

ปลา 

๓๓ สุรา ค่าง 

๓๔ ยาสูบ 

 

ไก่ สตัวคู่์เกาะโล่ 

สตัวคู่์เกาะโลก 

๑-๔๕ สินคา้ทุกอย่างในแต่ละจ าพวก ภาพของสินคา้หรือบริการหรือสิง่ซ่ึงใช ้

เกีย่วขอ้งกบัสินคา้หรือบริการ และภาพที่ 

แสดงถึงความหมาย ถึงลกัษณะหรือ 

คุณสมบติัของสินคา้หรือบริการ 
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ประกาศกระทรวงพาณิชย ์

เรื่อง การก าหนดช่ือทางภูมิศาสตร ์

 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  
 

๑. ใหย้กเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่องการ

ก าหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบญัญติัเครื่องหมาย   

การคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๓๕ 
 

๒. ชื่อภูมิศาสตรด์งัต่อไปนี้  ใหถ้ือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตรต์ามมาตรา ๗ (๒) 

แห่งพระราชบัญญัติ เค รื่องหมายการค้า  พ .ศ.  ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่ม เ ติมโดย   

พระราชบญัญติัเครือ่งหมายการคา้ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 (๑) ชื่อประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศ ชื่อภูมิภาค หรือเขตปกครองตนเองซ่ึงมี

ลกัษณะเช่นเดียวกบัประเทศ 

 (๒) ชื่อแควน้ รฐั หรือมณฑล 

 (๓) ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จงัหวดั หรือเขตปกครองทอ้งถิน่รูปแบบพิเศษ 

 (๔) ชื่อทวีป 

 (๕) ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว คาบสมุทร แหลม เกาะ หมู่เกาะ หรือทะเลสาบ 

 (๖) ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่ประชาชนโดยทัว่ไปรูจ้ักกันแพร่หลาย เช่น   

ภูเขา แม่น ้ า อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น ถนน เป็นตน้ 

 
                 ชื่อทางภูมิศาสตรข์า้งตน้ ใหห้มายความรวมถงึช่ือย่อ ชื่อเดิม หรือชื่อที่ใช้

เรียกขานทัว่ไปโดยไม่จ ากดัเฉพาะช่ือทางราชการ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้ เป็นตน้ไป 

 
ประกาศ ณ วนัที ่๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       นายวฒันา  เมืองสุข 

           (นายวฒันา   เมืองสุข) 

                                                     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย ์
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ประกาศกระทรวงพาณิชย ์

เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพิสูจนล์กัษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา ๗ วรรค ๓ 

แห่งราชบญัญติัเครื่องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
 
          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕ และมาตรา  ๗ วรรค ๓ แห่ง

พระราชบญัญติัเครื่องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั    

เครื่องหมายการคา้ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิสูจนล์กัษณะบ่งเฉพาะไว ้ดงัต่อไปนี้  

 
          ๑. ใหย้กเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง การพิสูจนล์กัษณะบ่งเฉพาะตาม

มาตรา ๗ วรรค ๓ แห่งพระราชบญัญติัเครื่องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔      ลงวนัที ่

๒๓ กนัยายน ๒๕๔๒ 

 
          ๒. การพิสูจนล์กัษณะบ่งเฉพาะโดยการจ าหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณา   สินคา้

หรือบริการที่ใชเ้ครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรบัรอง และ

เครื่องหมายร่วมจนแพร่หลายแลว้ตามมาตรา ๗ วรรค ๓ แห่งพระราชบญัญติั

เครื่องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเครื่องหมาย

การคา้ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ จะระกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้  

 
            (๑) สินค้าห รือบริการที่ ใช้เครื่องหมายนั้ นได้มีการจ าหน่าย      

เผยแพร่ หรือ โฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนท าให ้        

สาธารณชนทัว่ไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวขอ้งในประเทศไทยรูจ้ักและเขา้ใจว่า

สินคา้หรือบริการดงักล่าวแตกต่างไปจากสินคา้หรือบริการอืน่ 

            (๒) การจ าหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินคา้หรือบริการใด  จนท าให้

เครื่องหมายมีความเผยแพร่หลายในประเทศไทย ใหถ้ือว่าเครื่องหมาย     มีลกัษณะ

บ่งเฉพาะเพียงทีใ่ชก้บัสินคา้หรือบริการนั้นเท่านั้น 

            (๓) เครื่องหมายที่พิสูจน์ล ักษณะบ่งเฉพาะตามประกาศฉบับนี้    

จะตอ้งเป็นเครือ่งหมายเดียวกนักบัเครือ่งหมายทีย่ืน่ขอจดทะเบยีน 
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 ๓. ในการพิสูจนข์อ้เท็จจริงตาม ๒ ใหผู้ข้อจดทะเบียนน าส่งพยานหลกัฐาน

เกี่ยวกบัการจ าหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาซ่ึงสินคา้หรือบริการที่ใชเ้ครื่องหมาย   ที่

ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าราคาสินค้า ส าเนา

ใบเสร็จรับเงินค่าโฆษณาสินคา้ ส าเนาใบส่งของ ส าเนาใบสัง่ซ้ือสินคา้ ส าเนา

ใบอนุญาต  จดัตั้งโรงงาน ส าเนาหลกัฐานการโฆษณาในสือ่ต่างๆ ตวัอย่างสินคา้ หรือ

พยานหลกัฐานอืน่ๆ  รวมทั้งพยานบุคคล (ถา้มี) เป็นตน้ 

 ๔. การส่งหลักฐานเพื่อพิ สูจน์ข้อเ ท็จจ ริงตาม ๓ ให้ผู ้ขอจดทะเบียน     

ด าเนนิการดงัต่อไปนี้  

           (๑) ใหผู้ข้อจดทะเบยีนส่งหลกัฐานพรอ้มค าขอจดทะเบยีน และใหน้าย

ทะเบียนพิจารณาด าเนินการแก่ค าขอจดทะเบียนนั้น โดยรบัฟังขอ้เท็จจริงเฉพาะ

หลกัฐานทีผู่ข้อจดทะเบยีนไดน้ าส่งเท่านั้น 

           (๒) ในกรณีที่ผูข้อจดทะเบียนไม่ไดส่้งหลกัฐานพรอ้มค าขอ      จด

ทะเบยีน และนายทะเบยีนพิจารณาเห็นว่า เครือ่งหมายทีย่ืน่ขอจดทะเบยีนไม่มีลกัษณะ

บ่งเฉพาะมาตรา ๗ (๑) หรือ (๒) ก็ใหน้ายทะเบียนมีหนงัสือแจง้ใหผู้ข้อจดทะเบียน

น าส่งหลกัฐานต่อนายทะเบยีนภายในก าหนดเวลา ๖๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสือแจง้

ค าสัง่ของนายทะเบยีน 

         เมื่อผูข้อจดทะเบียนน าส่งหลกัฐานต่อนายทะเบียนภายในก าหนดเวลา

ตามวรรคแรก นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือแจ้งค าสัง่ของนายทะเบียน             ใหน้าย

ทะเบียนพิจารณาด าเนินการแก่ค าขอจดทะเบียนนั้น โดยรบัฟังขอ้เท็จจริงเฉพาะ

หลกัฐานทีผู่ข้อจดทะเบยีนไดน้ าส่งเท่านั้น 

         กรณีที่ผูข้อจดทะเบียนไม่ไดส่้งหลกัฐาน ภายน าหนดเวลาตามวรรคแรก

หรือมีหนงัสือแจง้ว่าไม่ประสงคจ์ะส่งหลกัฐานดงักล่าว ก็ใหน้ายทะเบียนด าเนินการแก่

ค าขอจดทะเบยีนนั้นต่อไป 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้ เป็นตน้ไป  

                                  ประกาศ ณ วนัที ่๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                 อดิศยั  โพธารามิก  

             (นายอดิศยั  โพธารามิก) 

         รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
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ประกาศกระทรวงพาณิชย ์

เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป 

 

 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๘ (๑๐) แห่งพระราชบญัญติั

เครื่องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั   เครื่องหมาย

การคา้ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยก์ าหนดหลกัเกณฑ์

การพิจารณาเครือ่งหมายทีม่ีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป  ดงันี้  
 

 ๑.ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง  

หลกัเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อแพร่หลายทัว่ไป ลงวนัที่ ๔ กรกฎาคม 

๒๕๔๓ 
 

 ๒. การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทัว่ไป จะตอ้งประกอบดว้ย

หลกัเกณฑ ์๒ ประการ ดงัต่อไปนี้  
 

 (๑) สินคา้หรือบริการที่ใชเ้ครื่องหมายนั้นจะตอ้งมีการจ าหน่ายหรือมีการใช้

หรือมีการโฆษณา หรือไดม้ารใชเ้ครื่องหมายโดยวิธีใดๆ เช่น ใชเ้ป็นเครื่องหมายของ

ทีมฟุตบอล เป็นตน้ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าจะกระท าโดย 

เจา้ของหรือ ผูแ้ทนหรือผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมายนั้นไม่ว่าในประเทศหรือ 

ต่างประเทศจนท าใหส้าธารณชนทัว่ไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกีย่วขอ้งในประเทศ

ไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี 

 (๒) เครือ่งหมายนั้นจะตอ้งมีช่ือเสียงเป็นทีย่อมรบัในหมู่ผูบ้ริโภค 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้ เป็นตน้ไป 

 
   ประกาศ ณ วนัที ่๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                                                       วฒันา  เมืองสุข 

                                                           (นายวฒันา  เมืองสุข) 

                                                     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย ์
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ประกาศกระทรวงพาณิชย ์

ฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

เรื่อง เคร่ืองหมายท่ีตอ้งหา้มมิใหร้บัจดทะเบียน 

 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘ (๑๓) แห่งพระราชบญัญติั

เครื่องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเครื่องหมาย

การคา้ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ อนัเป็นพระราชบญัญติั               ที่มีบทบญัญติั

บางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบั

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ          รฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บญัญติัให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตาม      บทบญัญติัแห่ง

กฎหมาย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยอ์อกประกาศไว ้        ดงัต่อไปนี้  

  ๑.  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

เรือ่ง เครือ่งหมายทีต่อ้งหา้มมิใหร้บัจดทะเบยีน ลงวนัที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 

  ๒.  เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรบัรอง และ

เครื่องหมายร่วม ที่มีลกัษณะดงัต่อไปนี้  เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้ร ับ   จด

ทะเบยีน คือ 

(๑) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคลา้ยกบัชื่อเภสชัภณัฑส์ากลที่องคก์าร

อนามยัโลกไดข้ึ้นทะเบยีนสงวนสิทธิการครอบครองไว ้
 
(๒) เครือ่งหมายและค าบรรยายซ่ึงอาจท าใหส้าธารณชนสบัสนหรือ 

หลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับ     

แหล่งก าเนดิหรือความเป็นเจา้ของสินคา้หรือบริการ 
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ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้ เป็นตน้ไป 

 

     ประกาศ ณ วนัที ่๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

         ศุภชยั  พานชิภกัดิ์  

           รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
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ประกาศกระทรวงพาณิชย ์

เรื่อง เคร่ืองหมายท่ีตอ้งหา้มมิใหร้บัจดทะเบียน (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
   
  โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ เห็นชอบการ

ก าหนดสญัลกัษณป์ระจ าชาติไทย คือ สตัวป์ระจ าชาติ (ชา้งไทย) ดอกไมป้ระจ าชาติ 

(ดอกราชพฤกษ)์ และสถาปัตยกรรมประจ าชาติ (ศาลาไทย) และคณะรฐัมนตรีไดร้บั

ทราบภาพสญัลกัษณป์ระจ าชาติไทยทั้ง ๓ ภาพ ตามที่คณะกรรมการเอกลกัษณข์อง

ชาติเสนอ เมือ่วนัที ่๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘ แลว้ น ั้น 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติ

เคร่ืองหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ อนัเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการ

จ ากดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดย

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกประกาศ

ไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรบัรอง   และ

เครื่องหมายร่วมที่เป็นภาพสญัลกัษณป์ระจ าชาติไทย คือ ภาพชา้งไทย      ภาพดอก

ราชพฤกษ ์ภาพศาลาไทย แนบทา้ยประกาศฉบบันี้ เป็นเครื่องหมาย       ที่ตอ้งหา้มมิ

ใหร้บัจดทะเบยีน         

 ๒. เครื่องหมายที่มีหรือประกอบดว้ยลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือคลา้ยกบั

ภาพสญัลกัษณป์ระจ าชาติไทยตาม ๑. ตอ้งหา้มมิใหร้บัจดทะเบยีน 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้ เป็นตน้ไป 

 
     ประกาศ ณ วนัที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

       ทนง  พิทยะ 

      รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
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