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บทน า 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคัญของเครื่องหมายการคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ซึ่ง

ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "คู่มือกลาง") ไดจ้ัดท าขึน้ในบริบทของโครงการความร่วมมือดา้นทรพัยส์ินทางปัญญา

ประชาคมยุโรป — อาเซียนระยะท่ี 3 (ECAP III) โครงการดงักล่าวนีไ้ดร้บัการอนุมัติจากสหภาพยุโรปและ

อาเซียนในปี พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนวตัถุประสงคข์องแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง

โครงการนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธท่ี์ระบไุวใ้นแผนปฏิบตัิการทรพัยส์ินทางปัญญา

อาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558  

 

โครงการ ECAP III ระยะท่ี 2 ส่งเสริมการรวมตวักันของประเทศในกลุ่มอาเซียนใหเ้ขา้สู่ระบบเศรษฐกิจและ

การคา้โลก เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจนในภูมิภาค เป้าหมายหลัก

ส าคัญของโครงการคือการส่งเสริมการรวมตัวกันของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงยกระดับและประสา นเข้า

ดว้ยกันของระบบงานท่ีเก่ียวกับการสรา้งสรรค,์ การคุม้ครอง, การบริหารจัดการ และการบงัคับใชส้ิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง

ประเทศ และการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการทรพัยส์ินทางปัญญาอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558   

 

ส านักงานเครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (OHIM) ไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการ

โครงการ ECAP III ระยะท่ี 2 ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2556 – 2558  

 

คู่มือกลางนี ้ถูกร่างขึน้โดยค านึงถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และค าพิพากษาของศาลของประเทศ

สมาชิกอาเซียน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคัญของค าขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา้ รวมถึงวิธีปฏิบตัิงานของส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

คู่มือและแนวทางการพิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการคา้ท่ีแต่ละส านักงานใชอ้ยู่ปัจจุบันไดถู้กน ามาใช้

เป็นขอ้มลูประกอบดว้ย การจดัท าคู่มือกลางฉบบันี ้ไดค้ านึงถึงมาตรฐานสากลและแนวทางการปฏิบัติงาน

หรือกระบวนการท างานท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะคู่มือการพิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการคา้ของส านักงาน

เครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป ส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกยุโรป พ.ศ. 2557 (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "คู่มือปฏิบตัิงานของส านักงานเครื่องหมายการค้า

และการออกแบบแห่งสหภาพยโุรป") 
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การจัดท าคู่มือกลางอาเซียน ท าขึน้เพื่อเป็นคู่มือเสริมนอกเหนือจากคู่มือปฏิบัติงานท่ีมีอยู่แลว้ และเพื่อ

ยกระดับวิธีการปฏิบัติงานดา้นการพิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการคา้ในประเทศสมาชิกอาเซียนให้มี

มาตรฐาน นอกจากนี้  คู่มือกลางฉบับนี้ ยังอาจใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการฝึกอบรมแก่ผู้ตรวจสอบ

เครื่องหมายการค้า และใช้เป็นข้อมูลเอกสารอ้างอิงส าหรับท่ีปรึกษา และตัวแทนด้านทรัพย์สินทาง

อตุสาหกรรม 

 

กิจกรรมการด าเนินการน าไปสู่การจัดท าคู่มือกลาง 
 

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศได้ตกลงด าเนินการจัดท าพันธสัญญาในระดับภูมิภาค เพื่อสรา้ง

ตลาดการคา้แบบบูรณาการในระยะกลางและระยะยาว โดยไดก้ าหนดจัดท าโครงการแยกเป็นเฉพาะเรื่อง 

การด าเนินการกิจกรรมในขอบเขตท่ีก าหนด รวมถึงเรื่องทรพัยส์ินทางปัญญา 

 

โครงการจัดท าคู่มือส าหรบัการตรวจสอบเครื่องหมายการคา้ในภูมิภาคอาเซียนนั้น ไดร้บัแรงกระตุ้นจาก

ปัจจัยท่ีมีอยู่ของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกันในเรื่องของ ขนาดของเศรษฐกิจและจ านวนประชากร, 

วัฒนธรรมและภาษา, และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว, และสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์เป็นประเทศท่ีมีการพฒันานอ้ยท่ีสุด)  ประวตัิศาสตร์

ของแต่ละประเทศนั้นเป็นเหตุผลหลักในการก าหนดประเพณีทางกฎหมาย, โครงสรา้งและบริบทของการ

ออกกฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญา รวมถึงระบบของเครื่องหมายการคา้ของแต่ละประเทศ  

 

ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดมีการออกกฎหมาย หรืออยู่ในระหว่างการออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

เครื่องหมายการค้า (ทั้งในรูปแบบของกฎหมายเฉพาะ หรือเป็นบทบัญญัติเฉพาะหรือภาคส่วนหน่ึงใน

กฎหมายภายใน) รวมถึงความหลากหลายของกฏหมายในล าดับท่ีต ่ากว่าหรื ออนุบัญญัติ รวมทั้งการ

ด าเนินการตามกฎระเบียบ และค าวินิจฉัยของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ประเทศดงัต่อไปนี ้ไดม้ีการเผยแพร ่หรือน าคู่มือ, แนวทาง หรือกฎขอ้บงัคบัมาปรบัใชส้  าหรบัการตรวจสอบ

ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ภายในประเทศ 

 
ราชอาณาจกัรกัมพชูา:  คู่มือเครื่องหมายการคา้, กรกฎาคม พ.ศ. 2556  
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย: แนวทางด้านเทคนิคส าหรับการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า  

(Rev. 2012)  
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว: คู่มือเครื่องหมายการคา้, กนัยายน พ.ศ. 2546 
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2546 (ฉบบัท่ี 2) 
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สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม: หนังสือ เวียนเลข ท่ี 01/2007/ ที ที -บี เคเอชซี เอ็น ลงวันท่ี  14 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550, แนวทางการด าเนินการตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการของรฐับาล เลขท่ี 103/2006/เอ็นดี-ซีพี 
ลงวนัท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีการแกไ้ขและเพิ่มเติมในปี 
พ.ศ. 2553, 2554, 2556 และ 2559 และกฎขอ้บงัคับเก่ียวกับการ
ตรวจสอบค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2553 – 
เอกสารแนบท้ายของค าวิ นิจฉัยลงนามโดยอธิบดีส  านักงาน
ทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม เลขท่ี 
709/คิวด-ีเอสเอชทีที ลงวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2553 

 

ในขณะท่ีขอ้เท็จจริงส่วนมากท่ีมีอยู่ของแต่ละประเทศนั้น มีเนือ้ความท่ีสอดคลอ้งกับคู่มือฉบบันี ้มีเพียงบาง

ประเด็นท่ียังคงแตกต่างกันอยู่ ซึ่งการจัดท าคู่มือกลางส าหรับภูมิภาคนี ้สามารถท าให้มาตรฐานในการ

ตรวจสอบเครื่องหมายการคา้ และหลักเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตรวจสอบเครื่องหมายการคา้ในภูมิภาคมีความ

กลมกลืนกัน 

 
กระบวนการจัดท าคู่มือกลางฉบบัแรกเป็นไปตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี  ้

 

(1) ภารกิจการคน้หาขอ้มูลและขอ้เท็จจริงของแต่ละส านักงานทรัพยส์ินทางปัญญาในกลุ่มประเทศ

อาเซียน ด าเนินการโดยท่ีปรึกษาโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2557 ภารกิจ

ดงักล่าวเป็นการรวบรวมขอ้มูลของกฎหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มือปฏิบตัิงานของส านักเครื่องหมาย

การคา้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงค าวินิจฉัยต่างๆ และผลค าพิพากษาในคดีท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

พิจารณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ รวมถึงการปรึกษาหารือกับเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรูใ้นการการ

พิจารณาตรวจสอบเครื่องหมายการคา้เป็นอย่างดีเพื่อจัดท าคู่มือกลาง และขอ้มูลการพิจารณาตรวจสอบ

ลักษณะของเครื่องหมายท่ีจะถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเน่ืองจากมีลักษณะท่ีแน่นอนว่าไม่สามารถเป็น

เครื่องหมายการคา้ได ้หรือคลา้ยกับเครื่องหมายการคา้ของผูอ้ื่นท่ีส  านักงานใชป้ฏิบตัิอยู่ 

 

(2) การจัดท าร่างคู่มือกลางฉบับแรก จะมีบรรทัดฐานจากกฎหมายเครื่องหมายการคา้, กฎขอ้บังคับ 

และวิธีปฏิบัติงานของส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการรวบรวม
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16 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ขอ้มลูจากภารกิจการคน้หาขอ้มลูและขอ้เท็จจริง ตลอดจนแนวทางการปฏิบตัิงานหรือกระบวนการท างาน

ท่ีดีท่ีสุดของส านักงานเครื่องหมายการคา้ ร่างฉบบันีไ้ดร้บัการพิจารณาในการประชุมโดยกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ

ดา้นการตรวจสอบเครื่องหมายการคา้จากประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีจัดขึน้ในกรุงเทพระหว่างวันท่ี 21 ถึง 

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในการประชุมดงักล่าวนัน้ ไดม้ีการประชุมในรายละเอียดของเนือ้หาในคู่มือกลาง

ฉบบันี ้

 

(3) การแกไ้ขร่างคู่มือกลาง โดยท่ีปรึกษาโครงการโดยค านึงถึงความคิดเห็น, ขอ้เสนอแนะ และความ

ตอ้งการท่ีไดร้บัจากส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน ภายหลังจากการประชุมโดย

กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 

(4) รา่งคู่มือกลางเสรจ็สมบูรณ ์และน าส่งเมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 

 

การปรับปรุงแก้ไขคู่มือกลาง 
 

กระบวนการปรับปรุงแก้ไขคู่มือกลางนีเ้ริ่มตน้ในพ.ศ. 2561 และไดข้อ้สรุปในพ.ศ. 2562 ตามกรอบของ

โครงการ “Arise Plus – Intellectual Property Rights” ท่ีสหภาพยุโรปจัดท าขึน้ส  าหรับภูมิภาคอาเซียน 

(จากนีไ้ปจะเรียกว่า “Arise+IPR”) 

 

Arise+IPR เป็นโครงการท่ีผลักดนัโดยผูร้บัผลประโยชน ์ซึ่งออกแบบโดย EUIPO เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ทางการคา้และการรวมตัวของชาติสมาชิกอาเซียน โครงการไดจ้ินตนาการถึงการยกระดับและปรับปรุง

ระบบทรพัยส์ินทางปัญญาของประเทศอาเซียนใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิท่ีดีและมาตรฐานสากล  

 

คู่มือกลางนีป้รับปรุงแก้ไขโดยท่ีปรึกษาโครงการ มีการพิจารณาถึงพัฒนาการด้านการด าเนินงานทาง

กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับทรพัยส์ินทางปัญญาของอาเซียน ตลอดจนขอ้เสนอแนะ ตวัอย่าง และขอ้มูล 

ท่ีส่วนใหญ่รบัมาจากหน่วยงานดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งอาเซียนและส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญา

ของสหภาพยโุรป 

 

ร่างคู่มือกลางฉบับนีไ้ดร้บัการทบทวนจากรฐัสมาชิกอาเซียนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และมีการส่ง

มอบคู่มือกลางฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขฉบบัสุดทา้ยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

------- o ------
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ตัวอักษรย่อทีใ่ช้ในคู่มือกลางฉบับนี ้
 

กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียน (รหัสประเทศ) 
 

BN: รฐับรูไนดารุสซาลาม 
ID:   สาธารณรฐัอินโดนีเซีย  
KH: ราชอาณาจกัรกมัพชูา  
LA: สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  
MM: สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์ 
MY:   สหพนัธรฐัมาเลเซีย  
PH:    สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์ 
SG:   สาธารณรฐัสิงคโปร ์
TH:  ราชอาณาจกัรไทย  
VN:   สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  
 

ตัวย่ออื่นๆ 
 

CTMR: กฎระเบียบของคณะกรรมการเกี่ยวกบัเครื่องหมายการคา้ในสหภาพยุโรป (EC) เลขที่ 207/2009 ลงวนัที่ 
26 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 (กฎระเบียบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ในกลุ่มประเทศสมาชิกยโุรป) 
 
ECJ:  ศาลยตุิธรรมแห่งสหภาพยโุรป 
 
EU:  สหภาพยโุรป  
 
GI:  สิ่งบ่งชีท้างภมิูศาสตร ์ 
 
IPL:  กฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญา  
 
NCL:  รายการสินคา้และบริการ ส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้, จัดตัง้ขึน้ภายใตข้อ้ตกลงนีซ ในปี 
พ.ศ. 2500 

 
Nice Classification:  ระบบการก าหนดจ าพวกสินคา้และบริการนีช, จัดตั้งขึน้ภายใตข้อ้ตกลงนีซ ในปี พ.ศ. 
2500 
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OHIM:  ส านกังานเครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยโุรป 
 
EUIPO Guidelines: แนวทางในการตรวจสอบเครื่องหมายการคา้ของสหภาพยโุรป – ส านกังานทรพัยส์ินทา

ปัญญาของสหภาพยโุรป ฉบบั 1.1 ลงวนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2560 
 
EUTMIR: ระเบียบปฏิบตัิของคณะกรรมาธิการ เลขที่ 2018/626 ลงวนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบการบงัคบั

ใช ้2017/1001 ว่าดว้ยเครื่องหมายการคา้ของสหภาพยโุรป 
 
EUTMIR: ระเบียบเลขที่ 2017/1001 ลงวนัที่ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ว่าดว้ยเครื่องหมายการคา้ของสหภาพยโุรป 

(ระเบียบว่าดว้ยเครื่องหมายการคา้ของสหภาพยโุรป) 
 
PARIS CONVENTION:  อนุสัญญากรุงปารีสว่าดว้ยการคุม้ครองทรพัยส์ินอุตสาหกรรม , จัดท าขึน้ในปี พ.ศ. 

2426, แกไ้ขล่าสดุเม่ือ พ.ศ. 2510 ณ กรุงสตอกโฮลม์ 
 
SGT:  สนธิสัญญาสิงคโปรว์่าดว้ยกฎหมายเครื่องหมายการคา้ และกฎระเบียบภายใตส้นธิสัญญาดังกล่าว, 

จดัท าขึน้ในปี พ.ศ. 2549  
 
TMA:  พระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา้  
 
TML:  กฎหมายเครื่องหมายการคา้  
 
TMR:  ระเบียบ หรือกฎขอ้บงัคบัส าหรบัเครื่องหมายการคา้  
 
TRIPS:  ความตกลงว่าดว้ยสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้  
 
WHO:  องคก์ารอนามยัโลก 
 
WIPO:  องคก์ารทรพัยส์ินทางปัญญาโลก  
 
WTO:  องคก์ารการคา้โลก  

 

แหล่งอ้างอิง 
 

เว็บไซตท์ัง้หมดท่ีใชอ้า้งอิงเป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562
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เหตุแห่งการปฏิเสธอย่างเด็ดขาด 

ส าหรับการไม่รับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
 

1. เคร่ืองหมายทีไ่ด้รับการยอมรับให้เป็น ‘เคร่ืองหมายการค้า’1 
 

การจดทะเบียนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายการคา้นัน้ อาจถกูปฏิเสธโดยธรรมชาติของเครื่องหมายท่ีขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง เน่ืองจากไม่มีคุณสมบัติเป็นเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการค้าตาม

กฎหมาย หรือเครื่องหมายนัน้ ไม่มีคณุสมบตัิท่ีจะรบัจดทะเบียนได้ 

 

เมื่อเครื่องหมายไม่มีคุณสมบตัิตามลกัษณะของเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการคา้ จึงเป็นเหตุผลหลักว่า

เครื่องหมายท่ีย่ืนค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้นั้นไม่สามารถเป็นเครื่องหมายการคา้ได ้ค าขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายการคา้ดงักล่าวจึงถูกปฏิเสธการรบัจดทะเบียน จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบ

ส่วนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งของเครื่องหมายท่ีถูกปฏิเสธอีก 

 

ในการพิจารณาลกัษณะเครื่องหมาย เครื่องหมายดงักล่าวจะตอ้งเป็นเครื่องหมายท่ีสามารถเขา้ใจ และรบัรู ้

ได ้ในทางทฤษฎี เครื่องหมายจะสามารถรบัรูไ้ดโ้ดยประสาทสัมผสัทั้งหา้ของมนุษย ์(มองเห็น, ไดยิ้น, ดม

กลิ่น, สมัผสั และลิม้รส) จึงจะสามารถใชง้านเพื่อเป็นเครื่องหมายในการจ าแนกความแตกต่างของสินค้า

หรือบริการในทางการคา้ได ้  

 

อย่างไรก็ดี กฎหมายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องหมายการคา้จะจ ากัดโอกาสท่ีจะไดร้บัการจดทะเบียน

เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายการคา้อย่างชัดแจ้งหรือเป็นผล โดยก าหนดว่าเครื่องหมายตอ้งเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดในส่วนของการถูกน าเสนออย่างเพียงพอและมากพอ ดว้ยวิธีท่ีหน่วยงานดา้นเครื่องหมายการคา้

ยอมรับเพื่อบันทึกอย่างเป็นทางการ  วิธีการน าเสนอเครื่องหมายการค้าเพื่อได้รับการจดทะเบียนอาจ

แตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องหมายท่ีพิจารณา2 

 

1 ในคู่มือฉบบันีค้  าว่า 'เครื่องหมาย' และ 'เครื่องหมายการคา้' สามารถใชแ้ทนกนัได ้และค าทัง้สองค านัน้รวมถึง 'เครื่องหมายบริการ’ ยกเวน้ใน

กรณีที่ระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น 

2 ดบูทบญัญัติเกี่ยวกบันิยามของเครื่องหมายการคา้ของ ‘เครื่องหมาย’ (sign), ‘เครื่องหมาย’ (mark) และ ‘เครื่องหมายการคา้’ (trademark) ใน
บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 4(1); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 2(เอ), คู่มือทีเอ็ม หนา้ 2; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 1.1; เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 2(เอ); 
แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 3.9 และ 16.1, ค าตดัสนิ 753, เออารท์ี. 32 และ 34 ย่อหนา้ 4, คู่มือทีเอม็ หนา้ 4; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.เจ); เอ็ม
วาย ทีเอ็มเอ, เอส. 3 และ 10, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 4; เอ็มเอ็ม; เอส. 3(1) “เครื่องหมาย”; พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 121.1, คู่มือทีเอ็ม หนา้ 18 กฎระเบียบ 
อาร.์ 101(เจ); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) และ 7(1)(เอ), คู่มือทีเอ็ม บทที่ 1 ‘เครื่องหมายการคา้คืออะไร?’; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 - ‘เครื่องหมาย’; 
“เครื่องหมาย”; และ วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 72.1., เออารท์ี. 4.16 โปรดด ู คู่มือของส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี 
หมวด 2 ขอ้ 9, และ หมวด 4 บทที่ 2 ขอ้ 1 ดว้ย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

20 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

1.1 เคร่ืองหมายทีส่ามารถสังเกตเหน็ได้ด้วยการมอง 
 

ในความตกลงว่าดว้ยสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกับการคา้ อนุญาตใหส้มาชิกขององคก์ารค้า

โลกใช้เง่ือนไขส าหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีสามารถ ‘สังเกตเห็นได้ด้วยการมอง’ กล่าวคือ 

เครื่องหมายดงักล่าวจะตอ้งสามารถรบัรูไ้ดจ้ากการมองเห็น3 

  

เครื่องหมายส่วนใหญ่ท่ีย่ืนขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้สามารถสังเกตเห็นได้ดว้ยตา  เครื่องหมาย

ดงักล่าวจะรบัรูไ้ดโ้ดยการมองเห็นเมื่อใชใ้นทางการคา้เพื่อสรา้งความแตกต่างใหแ้ก่สินคา้หรือบริการ  

 

ในกรณีท่ีกฎหมายระบุว่าเครื่องหมายการคา้ตอ้งสามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยตา ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีเด็ดขาดใน

การจดทะเบียน ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายใด ๆ ท่ีประกอบดว้ยเครื่องหมายท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได้

ดว้ยการมองอาจถูกปฏิเสธได ้โดยเฉพาะอย่างย่ิง ยกตวัอย่างเช่น เครื่องหมายท่ีสามารถรบัรูจ้ากการไดยิ้น

หรือการดมกลิ่นไม่สามารถจดทะเบียนได ้เน่ืองจากเครื่องหมายดงักล่าวไม่สามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยการ

มอง จนมีผลท าให้ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมาย “เสียง” และ “กลิ่น” ได้ อีกทั้งยังไม่สามารถจด

ทะเบียนเครื่องหมายใด ๆ ที่สามารถรบัรูไ้ดจ้ากการสมัผสัหรือการลิม้รส) 

 

เป็นท่ีทราบกันว่า เพื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีสามารถมองเห็นได้เป็นเครื่องหมายการคา้นัน้ ค าขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายการคา้จะตอ้งมีการท าซ า้หรือน าเสนอเครื่องหมายในลักษณะท่ีก าหนดไว ้อย่างไรก็

ตาม การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดนีเ้ป็นเพียงระเบียบมาตรฐาน และจะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาสาระท่ี

เกี่ยวขอ้งกับลกัษณะของเครื่องหมาย 

 

เครื่องหมายท่ีสามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยตาจะถูกจัดเป็นเครื่องหมายประเภทใดประเภทหน่ึง ดงัท่ีกล่าวถึง

ต่อไปนี ้

 

 เครื่องหมายสองมิติ 

 สี 

 เครื่องหมายสามมิติ 
 

 

3 ความตกลงว่าดว้ยสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาที่เก่ียวขอ้งกบัการคา้, ขอ้ 15.1, ในหมวด fine



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 21 

 

 

 

1.1.1 เคร่ืองหมายสองมิติ 
 

เครื่องหมายสองมิติท่ีสามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยตาเป็นเครื่องหมายท่ีโดยทั่วไปใชแ้ละมองเห็นไดบ้นพืน้ผิว

ของผลิตภัณฑห์รือฉลากหรือหีบห่อบรรจุภัณฑ ์หรือมองเห็นไดบ้นเอกสาร หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ ์และสื่อ

สนบัสนนุอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการท่ีน าเสนอในตลาด 

 

เครื่องหมายสองมิติท่ีได้รับการยอมรับให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจอยู่ในหมวดใดหมวดหน่ึง

ดงัต่อไปนี ้

 
1.1.1.1 ค า, ตัวอกัษร, ตวัเลข, เคร่ืองหมายแทนตวัเลข, อกัขระ, สโลแกน4 

 

เครื่องหมายประเภทนีจ้ะมีองค์ประกอบเพียงส่วนเดียวท่ีสามารถอ่านออกเสียงได ้ซึ่งเป็นเครื่องหมายท่ี

ประกอบไปด้วยค าหน่ึงค าหรือมากกว่า (มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้) , ตัวอักษร, ตัวเลข, 

เครื่องหมายแทนตวัเลข หรืออกัขระ นอกจากนีย้งัรวมไปถึงสโลแกนและวลีท่ีใชส้  าหรบัการโฆษณา 

 

ชื่อเรียกของเครื่องหมายประเภทนีอ้าจแตกต่างกันตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน 

และส าหรบับางประเทศอาจไม่มีการบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับเครื่องหมายประเภทนีไ้วอ้ย่างชัดแจ้ง 

ตวัอย่างเช่น ภายใตก้ฎหมายของบางประเทศสโลแกนและวลีท่ีใชส้  าหรบัการโฆษณาจะถูกจัดเป็น ‘การ

รวมกนัของค า’ และอาจไดร้บัการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ได้ 

 

เครื่องหมายในลักษณะนีอ้าจแสดงในรูปแบบตวัอักษรมาตรฐาน, ตวัอกัษรพิเศษ, ตวัอกัษรท่ีประดิษฐ์ขึน้, 

ตัวอักษรท่ีไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานตามแบบของตัวอักษรใดๆ และอาจมีสีเพียงหน่ึงสีหรือมากกว่า ซึ่ ง

ลกัษณะดงักล่าวนีจ้ะตอ้งไม่มีองคป์ระกอบเป็นรูปรา่ง, กรอบ หรือพืน้หลงั 

 

 

 

4 ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 4(1); คู่มือทีเอ็ม เคเอช หนา้ 2; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 1.1; แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี.16.1, ค าตัดสิน 

753, เออารท์ี. 32, คู่มือทีเอ็ม หนา้ 4; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 3 และ 10(1), คู่มือทีเอ็ม ย่อหนา้ที่ 4.11; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.เจ); พีเอช ไอ

พี โคด้, เอส. 121.1, กฎระเบียบ อาร.์ 101(เจ), คู่มือทีเอ็ม หนา้ 18; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการคา้’, คู่มือที

เอ็ม บทที่ 1 ‘เครื่องหมายการคา้คืออะไร?’; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมาย และ 7(2, (3), (4); และ วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 72.1 โปรดดู 

คู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.1 ดว้ย   



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

22 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

ตวัอย่างรูปแบบของเครื่องหมายประเภทนี ้ไดแ้ก่ 

KLAROSEPT MONT 
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αλφάβητο 
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Nº 5  
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Giorgio@Play 

Your flexible friend 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 23 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย) 

 

เครื่องหมายค า รวมถึงเครื่องหมายท่ีเป็นลายมือชื่อบุคคลไม่ว่าจะเป็นลายมือชื่อท่ีแทจ้ริงหรือเป็นลายมือ

ชื่อท่ีประดิษฐ์ขึน้ก็ตาม โดยเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายท่ีมีความบ่งเฉพาะ ดังปรากฏตาม

ตวัอย่างต่อไปนี ้

 

(ภาพจาก http://www.paulsmith.co.uk/uk-en/shop/)



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

24 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 

 
(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 

 
 

1.1.1.2. เคร่ืองหมายรูป 5 
 

เครื่องหมายประเภทนีจ้ะมีองคป์ระกอบเป็นรูปภาพหน่ึงหรือสองมิติซึ่งอาจแสดงถึงสิ่งมีชีวิต (สตัว์, ดอกไม ้

และอื่นๆ) ไม่ว่าจะมีอยู่จริง หรือเกิดขึน้จากจินตนาการส่วนบุลคล หรืออาจเป็นตัวละคร (รูปคน หรือตัว

การต์ูน และอื่นๆ) รวมถึงวตัถุหรือสิ่งมีชีวิต (พระอาทิตย์, ดวงดาว, จานบิน, มงักร และอื่นๆ) เครื่องหมาย

รูปยังอาจประกอบด้วยรูปภาพท่ีเกิดขึน้จากจินตนาการ , รูปทรงท่ีเป็นนามธรรมหรือรูปทรงเรขาคณิต , 

อปุกรณเ์ครื่องมือ, รูปภาพ, โลโก ้หรืออื่นๆ ท่ีตัง้ใจออกแบบเป็นรูปทรงสองมิติ 

 

สัญลักษณ์หรือภาพแสดงแทนความหมาย และตัวละครท่ีไม่มีความหมาย ส าหรบัผูใ้ชส้ินคา้หรือบริการ

ทั่วไปในแต่ละประเทศท่ีจะจดทะเบียนเครื่องหมาย อาจถือว่าเป็นเครื่องหมายรูป หรือเป็นองคป์ระกอบ

รูปภาพของเครื่องหมาย 

 

เครื่องหมายรูปอาจมีสีเพียงหน่ึงสี หรือมากกว่าหน่ึงสีก็ได้ แต่จะต้องไม่ประกอบไปด้วยค า, ตัวอักษร, 

ตวัเลข, หรือสญัลกัษณห์รือภาพแสดงแทนความหมาย 

 

 
 

 

 

 

5 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 4(1); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี.2(เอ), คู่มือทีเอ็ม หนา้ 2 และ 29; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 1.1; แอลเอ ไอ

พีแอล เออารท์ี. 16.1, ค าตดัสิน 753, เออารท์ี. 32, คู่มือทีเอ็ม, หนา้ 4; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 3 และ 10(1); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.เจ); พี

เอช ไอพี โคด้, เอส. 121.1, กฎระเบียบ อาร.์ 101(เจ), คู่มือทีเอ็ม หนา้ 18; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส.2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการค้า’, 

คู่มือทีเอ็ม บทที่ 1 ‘เครื่องหมายการคา้คืออะไร?’; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 ‘เครื่องหมาย’ และ 7; และ วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 72.1 โปรดด ูคู่มือ

ของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.2 ดว้ย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 25 

 

 

ตวัอย่าง 

 

 

 
(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย) 

 
 
 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

26 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

(ตวัอย่างจากค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ภายใตพ้ิธีสารมาดริด ดเูพิ่มเติมท่ี 

http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf)

http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf


คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 27 

 

 

 

1.1.1.3. เคร่ืองหมายผสม 6 
 

เครื่องหมายประเภทนีจ้ะประกอบไปดว้ยการผสมกันระหว่าง ค าหน่ึงค าหรือมากกว่า, ตวัอกัษร, ตวัเลข, 

สัญลักษณ์หรือภาพแสดงใชเ้ขียนแทนตัวเลขหรือความหมาย กับเครื่องหมายรูปหรือองคป์ระกอบอื่นท่ี

ไม่ใช่ค า เขา้ดว้ยกัน โดยองคป์ระกอบท่ีเป็นรูปภาพ อาจถูกแฝงไวใ้นองคป์ระกอบท่ีเป็นค า (ตวัอย่างเช่น 

รูปภาพพระอาทิตยใ์ชส้  าหรบัแทนตวัอักษร “o”) โดยจะจัดวางไวต้ิดกันหรือวางไวด้า้นบนองคป์ระกอบท่ี

เป็นค า หรือจะจดัวางเป็นพืน้หลงั หรือกรอบภาพ 

 

องคป์ระกอบของเครื่องหมายท่ีไม่เป็นรูปภาพ (ค า, ตัวเลข หรืออื่นๆ) อาจแสดงดว้ยตัวอักษรในรูปแบบ

มาตรฐาน, ตวัอกัษรพิเศษ, ตวัอกัษรประดิษฐ์ และเครื่องหมายผสมนี ้อาจมีสีหน่ึงสี หรือมากกว่าหน่ึงสีก็ได้ 

ยกตวัอย่างเช่น 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

6 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 4(1); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี.2(เอ), คู่มือทีเอ็ม หนา้ 2 และ 29; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 1.1; แอลเอ ไอ

พีแอล เออารท์ี. 16.1, ค าตดัสิน 753, เออารท์ี. 32, คู่มือทีเอ็ม, หนา้ 4; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 3 และ 10(1); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.เจ); พี

เอช ไอพี โคด้, เอส. 121.1, กฎระเบียบ อาร.์ 101(เจ), คู่มือทีเอ็ม หนา้ 18; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการคา้’, 

คู่มือทีเอ็ม บทที่ 1 ‘เครื่องหมายการคา้คืออะไร?’; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 ‘เครื่องหมาย’ และ 7(6); และ วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 72.1 โปรดดู 

คู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.2 ดว้ย     



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

28 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 
 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 29 

 

 

 

 

(ตวัอย่าง ภาพจากค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ ภายใตพ้ิธีสารมาดริด ดูเพิ่มเติมท่ี 

http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf) 

 

 
 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 

 
 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย)

http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf


คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

30 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 

ตวัอย่างจาก: https://x1rcorp.com/x1r-home/ 
 

 

ตวัอย่างจาก: https://www.wd40.com/about-us

https://x1rcorp.com/x1r-home/


คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 31 

 

 

 

1.1.2. สี7 
 

สีเพียงสีเดียว หรือกลุ่มของสี สองสีหรือมากกว่าในรูปแบบนามธรรม ท่ีอา้งว่าเป็นอิสระจากรูปร่าง, เคา้

โครง หรือองคป์ระกอบหรือคุณลกัษณะอื่นๆ เช่น การอา้งสิทธิในเครื่องหมายการคา้รูปแบบใดๆ ก็ตามท่ีจะ

สามารถเขา้ใจได ้อาจไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในเรื่องของความชัดเจน, ความแม่นย า และความเป็นเอกภาพ

ของเครื่องหมาย ท่ีเป็นคณุลกัษณะท่ีตอ้งการส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

ดังนั้น การอา้งสิทธิในเครื่องหมายท่ีประกอบไปด้วยสีเพียงสีเดียว หรือสองสี หรือมากกว่านั้น ท่ีแสดง

ออกมาในรูปแบบนามธรรมไม่สามารถถือว่าลกัษณะดงักล่าวเป็นเป็นเครื่องหมายท่ีจะจดทะเบียน  ในส่วน

ท่ีเกี่ยวขอ้งกับส่วนนี ้โปรดดท่ีูขอ้ 2.1.3 ดา้นล่างนี ้

 

การท่ีจะไดร้บัการยอมรบัว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมาย สีท่ีปรากฏจะตอ้งเป็นรูปร่างเฉพาะ หรือ

มีความชัดเจนในเคา้โครงของรูปนั้นๆ การผสมกันระหว่างสีสองสีหรือมากกว่าสองสีนัน้จะตอ้งมีรูปร่างหรือ

เคา้โครงโดยเฉพาะ หรือเป็นการรวมตวักันของสีเพื่อใหเ้กิดเป็นเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียว 

 

ตวัอย่างต่อไปนี ้ เป็นการรวมตวักันของสีระหว่างสีเงิน สีทองแดง และสีด า โดยมีการจัดวางต าแหน่ง และ

แบ่งสดัส่วนของเครื่องหมาย ส าหรบัผลิตภัณฑท่ี์เฉพาะเจาะจง (เซลลไ์ฟฟ้าและแบตเตอรี่) โดยเครื่องหมาย

ดงักล่าวสามารถเป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรบัสินคา้เหล่านัน้ได้ 

 
(ตวัอย่างจากคู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการคา้ในสาธารณรฐัฟิลิปปินส,์ หนา้ 124) 

 

7 ดบูทบญัญัติในคู่มือทีเอ็ม เคเอช หนา้ 18 และ 21; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 1.1; แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 16.1, ค าตดัสิน 753 เออารท์ี. 17.4 

และ 32, คู่มือทีเอ็ม หนา้ 4; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส.13; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.เจ); พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 123.1 (แอล), กฎระเบียบ อาร.์ 

101(เจ) และ อาร.์ 102(แอล), คู่มือทีเอ็ม บทที่ V ข้อ 5.3 หน้า 28, และ บทที่ XIII หน้า 136; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) ‘เครื่องหมาย’ และ 

‘เครื่องหมายการคา้’, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 2 ‘เครื่องหมายสี’; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมาย’, เอส. 7(5) และ เอส. 45; และ วีเอ็น ไอพีแอล เอ

อารท์ี. 72.1, หนังสือเวียน 001/2007, เอส. 39.2.b(ไอ) โปรดดู คู่มือของส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 

9.6, และ หมวด 4 บทที่ 2 ขอ้ 2.4 ดว้ย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

32 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

1.1.3. เคร่ืองหมายสามมิติ8 
 

รูปทรงสามมิติเป็นเครื่องหมาย “ท่ีสามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยตา” และสามารถ “น าเสนอ” ได ้สามารถจด

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ได ้หากเป็นไปตามขอ้ก าหนดอื่น ๆ ท่ีระบไุว ้

 

เครื่องหมายสามมิติส  าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายนัน้ อาจแตกต่างกันโดยแยกเป็นแต่ละประเภท ดงันี้ 

 

 รูปร่างของเครื่องหมายท่ีติดกับตวัสินคา้ หรือใชส้  าหรบับริการท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเครื่องหมายจะช่วย

แยกแยะความแตกต่าง 

 รูปร่างซึ่ง ผสานไปกับตัวสินค้าหรือบางส่วนของสินค้า  หรืออุปกรณ์ส  าหรับใช้ในบริการท่ี

เกี่ยวขอ้ง ท่ีเครื่องหมายจะใชช้่วยแยกแยะความแตกต่าง 

 รูปร่างของภาชนะบรรจุ, หีบห่อ, บรรจุภัณฑ์, อื่นๆ ส าหรับสินค้า หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

บริการ ท่ีเครื่องหมายจะใชช้่วยแยกแยะความแตกต่าง 

 

1.1.3.1. รูปร่างของเคร่ืองหมายทีต่ดิกบัตัวสนิค้า 
 

เครื่องหมายท่ีมีรูปร่างสามมิติท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ ์(กล่าวคือ เครื่องหมายดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น

รูปทรงของผลิตภัณฑ ์หรือเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ)์ หรือเป็นสิ่งท่ีไม่ไดต้ิดอยู่กับผลิตภัณฑ ์(เครื่องหมาย

ดงักล่าว ไม่ใช่ภาชนะบรรจ,ุ หีบห่อ, บรรจภุณัฑ ์หรืออื่นๆ) แต่ใชเ้ป็นอุปกรณภ์ายนอกท่ีติดมาหรือเชื่อมต่อ

กับสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งบางอย่าง อุปกรณด์งักล่าวอาจไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นเครื่องหมายการค้า

ได ้หากไม่ตกอยู่ภายใตล้กัษณะของเครื่องหมายการคา้ท่ีไม่สามารถรบัจดทะเบียนได้ 

 

ตวัอย่างเช่น (การน ารูปทรงนาฬิกาทราย หรือระฆังขนาดเล็กมาเชื่อมต่อกันกับคอของขวดเบียร ์หรือติด

อปุกรณด์งักล่าวไวก้ับเครื่องจ่ายเบียร ์หรือจดัวางไวบ้ริเวณหนา้รา้นท่ีมีการวางขายผลิตภัณฑด์งักล่าว โดย

ท่ีอุปกรณเ์หล่านั้นสามารถใชเ้ป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรบัผลิตภัณฑ์เบียรแ์ละการใหบ้ริการท่ีเก่ียวข้อง

กบัผลิตภณัฑเ์หล่านัน้ 
 

8 ดูบทบัญญัติในคู่มือทีเอ็ม เคเอช หนา้ 18 และ 19; ค าตัดสิน แอลเอ 753 เออารท์ี. 17.5 และ 32, คู่มือทีเอ็ม, หนา้ 19; เอ็มเอ็ม; พีเอช ไอพี 

โคด้, เอส. 123.1(เค), กฎระเบียบ อาร.์ 101(เจ) และ อาร.์ 102(เค), คู่มือทีเอ็ม หนา้ 18, บทที่ XII; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ 

และ ‘เครื่องหมายการคา้’, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 3 ‘เครื่องหมายรูปร่าง; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส.4 – ‘เครื่องหมาย’ และ เอส. 7(10); และ วีเอ็น ไอพีแอล 

เออารท์ี. 72.1 และ 74.2(เอ) โปรดดู คู่มือของส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.3, และ หมวด 4 บทที่ 2 

ขอ้ 2.1 ดว้ย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 33 

 

 

 

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นอุปกรณ์รูปม้าสีขาวขนาดเล็กแขวนไว้กับภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้

เครื่องหมายการคา้เป็นสิ่งบ่งชีใ้นเชิงพาณิชย ์

 

 

(ภาพจาก https://www.theliquorbarn.com/white-horse-blended-scotch-750ml/] 
 
 

1.1.3.2. รูปร่างทัง้หมดหรือบางส่วนของผลติภัณฑ ์
 

รูปร่างของผลิตภัณฑน์ั้นเป็น เครื่องหมายท่ีสามารถมองเห็นได ้และสามารถน าเสนอไดอ้ย่างชัดเจนตาม

หลกัเกณฑก์ารจดทะเบียนเครื่องหมายสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ได ้อย่างไรก็ตาม การจด

ทะเบียนเครื่องหมายในลกัษณะดงักล่าวนีจ้ะตอ้งมีลกัษณะบ่งเฉพาะและไม่เป็นการอธิบายถึงลกัษณะการ

ท างานของสินค้า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑพ์ืน้ฐานส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมาย (ดูบทท่ี 2 

ดา้นล่าง)9 

 

รูปรา่งท่ีจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้อาจจะเป็นรูปรา่งของตวัผลิตภัณฑโ์ดยรวม หรือบางส่วนของ

ผลิตภัณฑก็์ได ้ยกตวัอย่างเช่น รูปร่างเฉพาะของช็อคโกแลตแท่งสามารถท าหนา้ท่ีเป็นเครื่องหมายการค้า

ให้ตัวช็อคโกแลตได้หากรูปร่างดังกล่าวนั้นถูกรับรูว้่าเป็นสิ่งบ่งชีแ้หล่งก าเนิดทางพาณิชย์ โดยมันจะมี

ลกัษณะบ่งเฉพาะมากพอและไม่ไดอ้ธิบายลกัษณะการท างานของสินคา้ 

 
 

9 ในส่วนนี ้ดคู าตดัสินของศาลสงูแห่งมาลายา (มาเลเซีย) กวัลาลมัเปอร ์[แผนกการคา้] หมายเริ่มตน้คดี เลขท่ี 24IP-49-12/2015 ในคดีระหว่าง Kraft 

Foods Schweiz Holding GmbH กับ Pendaftar Cap Dagangan เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่§ 33 ซึ่งมีพิพากษาส่วนหนึ่งว่า รูปทรง 3 มิติ 

สามารถเป็น "เครื่องหมาย" ได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า โปรดดู  http: / / foongchengleong.com/wordpress/wp-

content/uploads/2018/09/Kraft-Foods-Schweiz-Holdings-GmbH-v-Pendaftar-Cap-Dagangan-3d.pdf 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

34 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 

(ภาพจาก http://www.chocablog.com/reviews/toblerone/) 
 

ในท านองเดียวกันนี ้ รูปร่างของตะขอเก่ียวของปากกา (หรืออุปกรณ์ส  าหรับการเขียนอื่นๆ) อาจใช้เป็น

เครื่องหมายการคา้ส าหรบัเครื่องมือท่ีใชใ้นการเขียนได ้
 

 

(ภาพจาก http://www.penhero.com/PenGallery/Parker/ParkerClassicSpacePen.htm)

http://www.chocablog.com/reviews/toblerone/
http://www.penhero.com/PenGallery/Parker/ParkerClassicSpacePen.htm
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1.1.3.3. รูปร่างของภาชนะบรรจุ, หีบหอ่, บรรจุภัณฑ์, อื่นๆ 
 

รูปรา่งของภาชนะบรรจุ, หีบห่อ, บรรจภุณัฑ,์ หรือผลิตภัณฑอ์ื่นๆ นัน้จดัเป็นเครื่องหมายท่ีสามารถมองเห็น

ได้ และสามารถน าเสนอได้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น รูปร่างของ

ผลิตภณัฑค์วรไดร้บัการพิจารณาใหส้ามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ได ้

 

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดตามปกติของการจดทะเบียน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง รูปร่างดังกล่าวต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและต้องไม่ลวงให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นการอธิบายถึง

ลกัษณะการท างานของสินคา้ (ดบูทท่ี 2 ดา้นล่าง) 

 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นลักษณะรูปร่างของภาชนะบรรจุ, หีบห่อ, บรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถจดทะเบียนเป็น

เครื่องหมายการคา้ส าหรบัสินคา้ท่ีอยู่ภายในภาชนะบรรจไุด้ 

 

(ตวัอย่างจาก แนวทางการตรวจสอบเครื่องหมายการคา้ของสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์หนา้ท่ี 118)



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

36 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

(ตวัอย่างจาก ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้เลขท่ี 1061542 และ 1061835 ตามล าดบั ย่ืนภายใต้

พิธีสารมาดริด ดูท่ี http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf)

http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf


คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
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ตวัอย่างจากทะเบียนระหว่างประเทศเลขท่ี 931631 ท่ีย่ืนภายใตพ้ิธีสารมาดริด 

(จดัหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสิงคโปร)์ 
 
 

1.1.4. เคร่ืองหมายทีม่ีการเคล่ือนไหว และภาพสามมิติ10 
 

เครื่องหมายท่ีมีการเคลื่อนไหว และภาพสามมิติอาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ หากเครื่องหมาย

ดงักล่าวมีลกัษณะเป็นเครื่องหมายท่ีสามารถมองเห็นได ้และสามารถน าเสนอไดอ้ย่างชัดเจน   

 

เครื่องหมายท่ีมีการเคลื่อนไหวรบัรูก้ันในรูปแบบของคลิปวิดีโอ หรือหนังสัน้เพื่อใชจ้  าแนกความแตกต่าง

ของสินคา้หรือบริการ ตวัอย่างเช่น ภาพ หรือวีดีโอท่ีใชเ้ผยแพร่ต่อสาธารณชน เครื่องหมายลักษณะนีจ้ะ

ไม่ไดต้ิดมากับตัวสินค้า แต่อาจถูกใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑแ์ละบริการ บนอุปกรณ์

ดิจิตอลต่างๆ เช่น โทรศพัทม์ือถือ, บริการทางอินเทอรเ์น็ต หรืออื่นๆ 
 

10 บทบัญญัติในไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 1.1; เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 2(เอ); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 3.9, 16.1; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 
10(1)(อ)ี; พีเอช ไอพี โคด้ เอส. 121.1; เอสจี Act เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการคา้’, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 1 “เครื่องหมายการค้า
คืออะไร” หนา้ 13; วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 72.1 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.8 และ 
9.10.1 และ หมวด 4 บทที่ 2 ขอ้ 2.6 และ 2.8 ดว้ย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

38 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างเครื่องหมายท่ีมีการเคลื่อนไหวท่ีไดร้บัการจดทะเบียนในสาธารณรฐัสิงคโปร ์พรอ้มค า

บรรยาย 

 

 

เครื่องหมายการคา้ เลขท่ี T0501368G, T0501369E และ T051370I 
 

ค าบรรยายเครื่องหมาย 
 
เครื่องหมายการคา้นีเ้ป็นเครื่องหมายท่ีมีการเคลื่อนไหวซึ่งประกอบดว้ยภาพเคลื่อนไหวเป็นมือ
ผู้ชายและมือของเด็กซึ่งปรากฏเป็นภาพสี่ภาพต่อเน่ืองกัน ตามท่ีได้แสดงในการน าเสนอใน
แบบฟอรม์ค าขอจดทะเบียน โดยท่ีมือของผูช้ายและมือของเด็กจะมาบรรจบกันในต าแหน่งท่ี
แสดงในรูปบนซ้ายและขวา และมือของผู้ชายและมือของเด็กสัมผัสและจับมือในต าแหน่งท่ี
แสดงในรูปล่างซา้ยและขวาตามล าดบั 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
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เครื่องหมายการคา้เลขท่ี T1111928I 

 
ค าบรรยายเครื่องหมาย 

 

เครื่องหมายทางการคา้นีเ้ป็นเครื่องหมายท่ีมีการเคลื่อนไหว ประกอบดว้ยล าดับการเคลื่อนไหว

ของขวดสเปรยท่ี์มีหวัฉีดสีฟ้าอ่อน แสดงภาพประตูท่ีดเูหมือนเครื่องซกัผา้ฝาหนา้ท่ีตวัขวดสเปรย ์

โดยท่ีประตูท่ีเหมือนเครื่องซกัผา้จะเปิดโดยอตัโนมตัิ ปล่อยน า้และชุดของใชท่ี้ท าจากผา้ผ่านทาง

ประต ูไดแ้ก่ ฟกูสีเทา หมอน ผา้ขนหนูสีน า้เงิน แจ็คเก็ตสีด า เสือ้เชิต้ท างานสีขาว เน็กไทลายทาง 

โซฟาสีน า้ตาล ตุ๊กตาหมีสีน า้ตาล และรองเทา้สีขาว ซึ่งถูกสรา้งตามล าดบั โดยแสดงภาพท่ีแนบ

มาตามล าดับท่ีใหไ้ว ้ โดยเริ่มจากมุมบนซ้ายเคลื่อนไปทางขวาสุด กลับไปท่ีแถวล่างซา้ยและ

เคลื่อนอีกครัง้ไปทางขวาสุด แลว้จบลงตรงมมุล่างขวา 

 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสิงคโปร์) 

 

ภาพสามมิตินั้นมีลักษณะเป็นเครื่องหมายรูป ท่ีใหมุ้มมองท่ีเหมือนกับเป็นภาพสามมิติ โดยลักษณะการ

มองเห็นภาพสามมิตินัน้ จะขึน้อยู่กับมมุท่ีมองเห็นเครื่องหมายนั้น ในทางปฏิบตัิเครื่องหมายลกัษณะนี ้จะ

ท างานเป็นเครื่องหมายภาพสองมิติท่ีมีการเคลื่อนไหว  



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

40 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

1.1.5. เคร่ืองหมายจากการจัดวางต าแหน่ง11 
 

เครื่องหมายจากการจัดวางต าแหน่ง คือ เครื่องหมายรูป, เครื่องหมายผสม, เครื่องหมายสี หรือเครื่องหมาย

สามมิติ ท่ีมีการจัดวางต าแหน่งไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจงลงบนสินคา้ท าใหเ้ป็นเครื่องหมายท่ีใชจ้  าแนกความ

แตกต่างของสินคา้ เครื่องหมายดงักล่าวจะถูกจดัวางไวใ้นต าแหน่งเดียวกัน มีขนาดหรือสดัส่วนท่ีเท่ากันบน

สินคา้เหมือนกันหมด  

 

ผูต้รวจสอบตอ้งปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีอา้งต าแหน่งหรือท่ีตัง้กวา้ง ๆ บนผลิตภัณฑเ์อง และ

ตอ้งคดัคา้นเรื่องหนา้ท่ีการใชง้าน   ทุกพืน้ท่ีบนพืน้ผิวผลิตภัณฑท่ี์สามารถวางเครื่องหมายการคา้ไดต้่างมี

หนา้ท่ีการใชง้านในตวัมันเอง และการยึดเอามาเป็นเครื่องหมายการคา้แต่เพียงผูเ้ดียวจะเป็นอุปสรรคใน

การด าเนินงานตามปรกติในการคา้และการอุตสาหกรรม  ดงันัน้ การมีต าแหน่งบนพืน้ผิวดงักล่าวอย่างไม่มี

ขอ้จ ากดัจากคู่แข่งจึงจ าเป็นมาก  ตอ้งมีพืน้ท่ีว่างใหคู้่แข่งทุกรายไดใ้ช ้  

 

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายรูป, เครื่องหมายผสม, เครื่องหมายสี หรือเครื่องหมายสามมิตินัน้ อาจไดร้บัการ

จดทะเบียนโดยก าหนดหรือระบุต าแหน่งหรือพืน้ท่ีบนตัวสินคา้ไวใ้นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

อย่างชัดเจน หากผู้ย่ืนค าขอจดทะเบียนจ ากัดต าแหน่งของเครื่องหมายไว้ส  าหรับต าแหน่งท่ีเฉพาะบน

ผลิตภัณฑ ์การจ ากัดดังกล่าวนีไ้ม่ควรเป็นเหตุในการปฏิเสธค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี ้

เครื่องหมายท่ีตั้งใจจะใช้ส  าหรับต าแหน่งท่ีระบุไว้บนสินคา้นั้น ยังคงตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับ

ลกัษณะท่ีส าคญัส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง เครื่องหมายท่ีมีการจ ากัดเก่ียวกับต าแหน่งนั้น ตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าเครื่องหมายดงักล่าว

นัน้ มีความบ่งเฉพาะเพียงพอท่ีจะไดร้บัจดทะเบียนกับสินคา้ (หรือบริการ) เครื่องหมายดงักล่าว จะตอ้งเป็น

เครื่องหมายท่ีประชาชนทั่วไปสามารถจดจ าและรับรู ้ถึงแหล่งก า เนิดทางการค้าได้ แทนท่ีจะเป็นเพียง

องคป์ระกอบส่วนหน่ึงของรูปลกัษณ,์ การออกแบบ หรือการตกแต่งของผลิตภณัฑ ์นอกจากนี ้การย่ืนขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายท่ีมีการจ ากัดต าแหน่งของเครื่องหมายนั้น เอกสารประกอบแสดงต าแหน่งท่ีน าส่ง

จะตอ้งมีความชัดเจน (ดขูอ้ 2 ดา้นล่าง) 

 

 

 
 

11 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.4 และ หมวด 4 บทที่ 2 ขอ้ 2  
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สีเพียงสีเดียวท่ีย่ืนค าขอส าหรับต าแหน่งท่ีเฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์นั้น ได้รับการพิจารณาว่าไม่มี

ลักษณะบ่งเฉพาะ อย่างกรณีแถบสีสม้บริเวณปลายนิว้เท้าของถุงเทา้ (ดูตัวอย่างได้จากภาพดา้นล่าง) 

ส  านกังานเครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรปปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมาย 

 

ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเครื่องหมายดังกล่าวจะเป็นท่ีรับรูจ้ากประชาชนทั่วไปว่าเป็นเครื่องหมายท่ี

น าเสนอผลิตภัณฑโ์ดยพิจารณาจากรูปลักษณภ์ายนอก และลกัษณะการท างาน โดยท่ีสีบริเวณนิว้เทา้นั้น

อาจเป็นสิ่งบ่งชีถึ้งลกัษณะของการใชง้านผลิตภัณฑน์ัน้ๆ เช่น เป็นการเสริมก าลงัของถุงเทา้ ซึ่งสาธารณชน

ทั่วไปจะไม่สามารถรับรูไ้ด้ว่าสีท่ีบริเวณนิว้เท้าของถุงเท้านี ้ เป็นสิ่งบ่งชีถึ้งแหล่งก าเนิดทางการค้าของ

ผลิตภณัฑ ์ดงันัน้ เครื่องหมายนีจ้ึงไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ โดยศาลยุติธรรมยุโรปไดม้ีค าพิพากษายืนตามค า

วินิจฉยัของส านักงานเครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ค าตัด สินของศาลยุ ติ ธ ร รมแห่ งสหภาพยุ โ รป  วันที่  16  มกราคม  พ .ศ .  2557  ค ดีหมาย เลข  ที -433/12 (ค ดี  “STEIFF” )  ดูที่  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&pa

rt=1&cid=330342 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=330342
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=330342
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ค าถามเก่ียวกับเรื่องความบ่งเฉพาะนั้น ถูกยกขึน้มากล่าวในคดีของ มารก์าเร็ต สทิฟฟ์ จีเอ็มบีเอช กับ 

ส านักงานเครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (คดี “STEIFF”)  ส  านักงานเครื่องหมาย

การคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรปปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนเครื่องหมายจากการจัดวางต าแหน่งท่ี

ประกอบไปดว้ยกระดมุเหล็กท่ีจัดวางไวบ้ริเวณหูตรงกลางของตุ๊กตารูปสตัว ์(กล่าวคือ ตุ๊กตาหมียดันุ่น หรือ

ตุ๊กตาสุนัขยัดนุ่น) โดยเครื่องหมายกระดุมเหล็กดังกล่าว จัดวางต าแหน่งตรงกลางของหูตุ๊กตาของเล่นซึ่ง

พิจารณาแล้วเครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายดังกล่าวนั้น ไม่สามารถท าให้

ประชาชนทั่วไปสามารถเขา้ใจถึงแหล่งก าเนิดทางการคา้ แต่เป็นเพียงรูปลักษณ์ส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์ 

หรืออุปกรณ์ส  าหรบัตกแต่งของผลิตภัณฑด์ังกล่าว กระดุมท่ีติดอยู่กับตุ๊กตาของเล่นนั้น เป็นลกัษณะปกติ

ของผลิตภัณฑป์ระเภทดงักล่าว และผูบ้ริโภคจะไม่สามารถเขา้ใจไดว้่ากระดุมดงักล่าวนั้นเป็นเครื่องหมาย

การคา้ โดยศาลยุติธรรมยุโรปไดม้ีค าพิพากษายืนตามค าวินิจฉัยของส านักงานเครื่องหมายการคา้และการ

ออกแบบแห่งสหภาพยุโรป13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(ภาพจาก http://www.steiffbaby.co.uk/wp-

content/uploads//2011/08/My_First_Steiff_Teddy_Bear_664120.jpg และ 

http://www.corfebears.co.uk/osp-3593.php) 

 

ฃ 

 

13 ค าตดัสินของศาลยติุธรรมแห่งสหภาพยโุรป วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2557 คดีหมายเลข ที-433/12 (คดี “STEIFF”) ดทูี่ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part

=1&cid=330342 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=330342
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=330342
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ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างเครื่องหมายท่ีไดร้บัการจดทะเบียน โดยมีขอ้จ ากัดเก่ียวกับ “การจัดวางต าแหน่ง” ของ

องคป์ระกอบบางอย่างท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าหรบัเสือ้ผา้ และชุดกีฬา (ตวัอย่างจาก ส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าหรบัหลอดไฟท่ีใชก้ับโคมไฟฟ้า (จากส านักงานเครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป  

เครื่องหมายการคา้ในสหภาพยุโรป ทะเบียนเลขท่ี 3799574) 

 

 
 

ส าหรบัเครื่องจักรและยานพานะท่ีใชใ้นการเกษตร (จากส านักงานเครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่ง

สหภาพยโุรป เครื่องหมายการคา้ในสหภาพยโุรป ทะเบียนทะเบียนเลขท่ี 9045907) 
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1.2. เคร่ืองหมายทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได้ – การน าเสนอ 
 

หากกฎหมายไม่ไดจ้  ากัดว่าเครื่องหมายการคา้อันพึงรบัจดทะเบียนไดน้ั้น ตอ้งเป็นเครื่องหมายท่ีสามารถ

มองเห็นได ้ดงันั้นเครื่องหมายการคา้ท่ีสามารถรบัรูไ้ดจ้ากประสาทสัมผัสทั้งหา้ของมนุษย ์(มองเห็น , ฟัง

เสียง, ดมกลิ่น, สัมผัส และลิม้รส) นั้นสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตาม 

เครื่องหมายท่ีไม่สามารถสังเกตมองเห็นไดน้ั้น จะจดทะเบียนได ้ขึน้อยู่กับว่าสามารถน าเสนอเครื่องหมาย

ไดอ้ย่างเหมาะสมหรือไม่โดยใชรู้ปแบบหรือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ทั่วไป 

 

การน าเสนอเครื่องหมายไม่สามารถแทนท่ีไดด้ว้ยค าบรรยายท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร  อย่างไรก็ตามผูย่ื้นค า

ขออาจใหค้ าบรรยายเครื่องหมายก็ได ้ ในกรณีนี ้ค าบรรยายตอ้งสอดคลอ้งกบัการน าเสนอเครื่องหมาย 

 

แมว้่าการท าซ า้หรือการน าเสนอเครื่องหมายจะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายทุกชนิด

รวมถึงเครื่องหมายท่ีสามารถมองเห็นได ้แต่ในกรณีเครื่องหมายท่ีไม่สามารถมองเห็นไดน้ั้น การน าเสนอ

เครื่องหมายมีความส าคัญมาก ดังนั้นการตัดสินใจอนุญาตหรือปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายท่ี

ประกอบดว้ยเครื่องหมายท่ีไม่สามารถมองเห็นไดจ้ะขึน้อยู่กับการน าเสนอเครื่องหมายอย่างมีประสิทธิผล 14 

 

หากเคร่ืองหมายท่ีไม่สามารถมองเห็นไดน้ัน้ ไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความชัดเจนของเครื่องหมายจนเป็น

ท่ีน่าพอใจ เครื่องหมายดงักล่าวจะตอ้งถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีผูย่ื้น

ค าขอจดทะเบียนตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีก าหนดเง่ือนไข “การน าเสนอ” 

 

การน าเสนอเครื่องหมายส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น ควรจะมีความชัดเจน , แม่นย า, มีลกัษณะ

เฉพาะตัว, สามารถเขา้ถึงได้ง่าย, เขา้ใจง่าย, คงทน และเป็นรูปธรรม15 ส่วนวิธีการส าหรับการน าเสนอ

เครื่องหมายนั้น ควรจะคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่คลุมเครือ และเป็นรูปธรรม หากการน าเสนอความชัดเจน

ของเครื่องหมายนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลัง หรือสามารถตีความหมายของเครื่องหมายใน

ทิศทางท่ีแตกต่างกันได ้จะท าใหไ้ม่มีลกัษณะเป็นเครื่องหมายตามนิยามในกฎหมาย  ทัง้นีเ้ครื่องหมายท่ีมี

ความคลมุเครือนีจ้ะท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนทางกฎหมายทัง้ต่อเจา้ของเครื่องหมายการคา้และคู่แข่งได ้
 

14 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 4(1); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการคา้’, คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 1 “เครื่องหมายการคา้
คืออะไร”, หนา้ 11 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9, และ หมวด 4 บทท่ี 2 ขอ้ 1.3 ดว้ย 
15 ในส่วนนี ้EUTMIR ขอ้ 3(1) ระบุว่า 

1. เครือ่งหมายการคา้จะตอ้งน าเสนอในรูปแบบทีเ่หมาะสมโดยใชเ้ทคโนโลยีที่มีอยู่โดยทั่วไป ตราบใดทีส่ามารถท าซ ้าในทะเบียนได้
อย่างชัดเจน แม่นย า สมบูรณ์ เข้าถึงไดง้่าย เข้าใจง่าย คงทน และเป็นภาวะวิสัย จนสามารถท าใหเ้จ้าหนา้ที่ผูมี้อ านาจและ
ประชาชนทั่วไปสามารถหาสาระส าคญัของความคุม้ครองทีม่อบใหแ้ก่เจา้ของเครือ่งหมายไดอ้ย่างชดัเจนและแม่นย า
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เพื่อใหไ้ดร้บัจดทะเบียน รูปกราฟิกหรือการน าเสนอเครื่องหมายแบบอื่น ๆ ตอ้งมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อ

ใชแ้ยกความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายและเพื่อทราบขอบเขตของสิทธิและความคุม้ครองจากการจด

ทะเบียน  การน าเสนอเครื่องหมายจะตอ้งท าให้ผูต้รวจสอบ ตลอดจนเจา้หน้าท่ีผูม้ีอ  านาจและประชาชน

ทั่วไป สามารถหาสาระส าคญัของการจดทะเบียนไดอ้ย่างชัดเจนและแม่นย า16 

 
การน าเสนอเครื่องหมายใหช้ัดเจนนัน้ เพื่อใชแ้ยกความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายและเพื่อทราบขอบเขต

ของสิทธิและความคุม้ครองจากการจดทะเบียน ก าหนดขอบเขตท่ีแน่นอนท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองจากการ

จดทะเบียน ขอ้มลูดงักล่าวนีจ้ะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีถูกตอ้งและชัดเจน ซึ่งจะสามารถท าใหค้ าขอไดร้บัการจด

ทะเบียน  

 

ในกรณีท่ีมีการย่ืนการน าเสนอดว้ยภาพกราฟฟิก จะตอ้งแสดงและน าเสนอให้มองเห็นในรูปแบบสองมิติ 

หมายความว่าจะตอ้งน าเสนอโดยใช้อักขระ รูปภาพ ลายเสน้ ฯลฯ ท่ีพิมพห์รือท่ีสามารถพิมพ์ได้ลงบน

กระดาษ หรือแบบฟอรม์ท่ีพิมพล์งกระดาษได ้

 

การน าเสนอจริงจะขึน้อยู่กับเครื่องหมายและประสาทสมัผสัท่ีใชร้บัรูเ้ครื่องหมาย กฎต่อไปนีใ้ชเ้พื่อตดัสินว่า

การน าเสนอเครื่องหมายการคา้นั้นเพียงพอหรือไม่ และสมควรไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นเครื่องหมายท่ีไม่

สามารถมองเห็นไดห้รือไม่ กล่าวคือ เครื่องหมายท่ีสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยการฟังเสียง การดมกลิ่น การลิม้รส 

หรือการสมัผสั 

 

1.2.1. เคร่ืองหมายทีส่ามารถรับรู้ได้ด้วยการฟังเสียง 
 

เมื่อเครื่องหมายประกอบดว้ยเนือ้เพลง, เสียงกระพรวน, เสียงสงูต ่า, เพลง หรือเสียงจากเครื่องดนตรีอื่นๆ ท่ี

สามารถน าเสนอไดอ้ย่างชัดเจนและเท่ียงตรงดว้ยโน๊ตเพลง ดงันัน้ โน๊ตเพลงดังกล่าวนั้นจะตอ้งย่ืนไปกับค า

ขอจดทะเบียน และจะตอ้งเป็นโน๊ตเพลงท่ีสอดคลอ้งกับเง่ือนไขในเรื่องการน าเสนอท่ีมากพอ17 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9, และ หมวด 4 บทที่ 2 ขอ้ 1. 
17 ดบูทบญัญัติใน ไอดี ไอพีแอล เออารท์ี. 1.1; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1), คู่มือทีเอ็ม บทที่ 1 ‘เครื่องหมายการคา้คืออะไร’, หนา้ 11; ทีเอช ทีเอ็มเอ, 
เอส. 4 ‘เครื่องหมาย’ และ เอส. 7(11) โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.7, และ หมวด 4 บท
ที่ 2 ขอ้ 2.5 ดว้ย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

46 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

หากเครื่องหมายประกอบดว้ย เสียงท่ีไม่ใช่เสียงดนตรี หรือเสียงท่ีไม่สามารถแสดงเป็นโน๊ตเพลงได้อย่าง

ชัดเจนและถูกตอ้งแลว้ เครื่องหมาย ดงักล่าวนัน้สามารถจดทะเบียนไดต้ามกฎหมาย โดยผูต้รวจสอบอาจ

สั่งใหแ้สดงความชัดเจนของเครื่องหมายในรูปแบบของ โซโนแกรม 18, โซโนกราฟ19 หรือออสซิลโลแกรม20 

มาพรอ้มกับไฟล์เสียงอิเล็กทรอนิกส ์(บนัทึกเสียง ไฟลเ์อ็มพี 3) โดยน าส่งในรูปแบบการย่ืนค าขอผ่านทาง

อิเล็กทรอนิกส ์หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสม์าตรฐาน21 

 

การน าเสนอในรูปแบบอื่นๆ ของเครื่องหมายเสียงไม่ควรถือว่าเป็นการน าเสนอท่ีชัดเจนเพียงพอ 

ตวัอย่างเช่น การเขียนค าอธิบายของเสียง หรือการอธิบายดว้ยค าท่ีเลียนเสียงของเครื่องหมาย เนื่องจากแต่

ละคนอาจตีความค าบรรยายท่ีเป็นตวัอักษรแตกต่างกันไป ดว้ยขอบเขตท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้ ค าบรรยายท่ี

เป็นตวัอกัษรจึงไม่สามารถน าเสนอเสียงไดอ้ย่างชดัเจนและถูกตอ้ง22 

 

1.2.2. เคร่ืองหมายทีส่ามารถรับรู้ได้ด้วยการดมกล่ิน 
 

เครื่องหมายท่ีสามารถรบัรูไ้ดโ้ดยการดมกลิ่น (เครื่องหมายกลิ่น) เพียงอย่างเดียวนัน้ จะไม่สามารถน าเสนอ

เครื่องหมายไดอ้ย่างชัดเจน หรือไม่สามารถน าเสนอใหแ้ม่นย า เขา้ถึงไดง่้าย เขา้ใจง่าย คงทน และเป็น

ภาวะวิสยัไดช้ัดเจนเพียงพอ  

 

การระบุสูตรทางเคมีของสารท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตกลิ่นต่างๆ นัน้ ผูต้รวจสอบหรือโดยบุคคลท่ี

สามจะไม่อนุญาตใหร้ะบุสูตรทางเคมีดงักล่าวในค าขอจดทะเบียน เน่ืองจากการระบุสูตรทางเคมีต่างๆ ลง

ไปไม่ไดเ้ป็นการท าใหเ้ครื่องหมายดงักล่าว “สามารถเขา้ถึงไดง่้าย”  เน่ืองจากจะตอ้งมีการผลิตสารขึน้มา

ใหม่ทกุครัง้ท าใหต้อ้งมาน าเปรียบเทียบกลิ่น 

 

 
 

18 ‘โซโนแกรม’ คือ กราฟที่เป็นตวัแทนของเสียง ซึ่งจะแสดงการกระจายของพลงังานที่ความมีถี่แตกต่างกนั โปรดด ู

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonogram?q=sonogram 
19 ‘โซโนกราฟ’ คือ การแสดงภาพส่วนประกอบความถี่ของเสียง โปรดดู 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonography?q=sonograph#sonography__6 
20 ‘ออสซิลโลแกรม ’  คือ ส่ิงบันทึกโดยเครื่อ งออสซิลโลกราฟ ซึ่ งเ ป็นอุปกรณ์ส าหรับบันทึกความผันผวนของกระแสไฟฟ้า โปรดดู  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/oscillograph?q=oscillograph 
21 ตวัอย่าง โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.7, และ หมวด 4 ขอ้ 2.5 
22 โปรดดู เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1), คู่มือทีเอ็ม บทที่ 1 “เครื่องหมายการคา้คืออะไร”, หนา้ 11 โปรดดู คู่มือของส านักงานทรพัยสิ์นทางปัญญาของ

สหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.5. และ หมวด 4 ขอ้ 2.5 ดว้ย    



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

47 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ตัวอย่างทางกายภาพของสารท่ีใช้ผลิตให้เกิดกลิ่นต่างๆ ไม่ใช่การน าเสนอท่ีชัดเจน และไม่มั่นคงและ

ทนทาน ซึ่งส  านักงานเครื่องหมายการคา้ไม่มีความพรอ้มในการรบัและจัดเก็บตัวอย่างหรือส่วนประกอบ

ดงักล่าว ดงันัน้ยากต่อการน ามาใชจ้ึงเป็นอปุสรรคของเครื่องหมายดงักล่าว 

 

ค าบรรยายลักษณะของกลิ่นท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ยังถือว่าไม่ชัดเจนเน่ืองจากการตีความใน

ค าอธิบายของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน จึงไม่สามารถน าเสนอกลิ่นไดอ้ย่างชัดเจนและถูกตอ้ง 

 

นอกจากนีใ้นปัจจุบันยังไม่มีการยอมรับในระดับสากลส าหรับจ าแนกกลิ่นส าหรับย่ืนค าขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา้23 

 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูต้รวจสอบเครื่องหมายการคา้ควรปฏิเสธท่ีจะยอมรบัหรือด าเนินการกับค าขอ

จดทะเบียนใด ๆ ส  าหรบัเคร่ืองหมายท่ีรบัรูไ้ดโ้ดยการดมกลิ่น 

 

1.2.3. เคร่ืองหมายทีส่ามารถรับรู้ได้ด้วยการลิม้รส 
 

เครื่องหมายท่ีสามารถรับรู ้ได้โดยการลิม้รส (เครื่องหมายรสชาติ) เพียงอย่างเดียวนั้น จะไม่สามารถ

น าเสนอเครื่องหมายไดอ้ย่างชัดเจน, แม่นย า, สามารถเขา้ถึงไดง่้าย, เขา้ใจง่าย, คงทน และเป็นรูปธรรม 

 

เหตุปฏิเสธเครื่องหมายท่ีสามารถรบัรูไ้ดโ้ดยการดมกลิ่น ซึ่งไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 1.2.2 นัน้จะถูกยกขึน้

มาใชส้  าหรบัเครื่องหมายท่ีสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยการลิม้รส24 

 

ผูต้รวจสอบเครื่องหมายการคา้ควรปฏิเสธท่ีจะยอมรบัหรือด าเนินการกับค าขอจดทะเบียนใด ๆ ส าหรับ

เครื่องหมายท่ีรบัรูไ้ดโ้ดยการลิม้รส 
 
 
 
 
 

23 ในส่วนนี ้โปรดด ูเอสจี คู่มือทีเอ็ม บทที่ 1 “เครื่องหมายการคา้คืออะไร”, หนา้ 12 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพ

ยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.11, และ หมวด 4 บทที่ 2 ขอ้ 2.9.2 ดว้ย 
24 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.11.2, และ หมวด 4 บทท่ี 2 ขอ้ 2.9.3 เป็นตวัอย่าง    

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

48 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

1.2.4. เครื่องหมายที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัส 
 

เครื่องหมายท่ีสามารถรบัรูไ้ดโ้ดยการสัมผัสนั้น (เครื่องหมายสัมผัส) สามารถใชใ้นการแยกความแตกต่าง

ของสินค้าและบริการได ้โดยเฉพาะอย่างย่ิง ส  าหรบับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสายตา เพื่อให้บุคคล

เหล่านัน้ จะสามารถบริโภคสินคา้ดงักล่าวไดอ้ย่างปกติ 

 

เครื่องหมายสมัผสัอาจน าเสนอถึงขอบเขตท่ีจะขอรบัความคุม้ครองไดด้ว้ยลกัษณะทางกายภาพของสินคา้

นัน้ๆ หรือจากบรรจุภณัฑข์องสินคา้หรือวตัถุท่ีใชใ้นบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครื่องหมายนัน้ 

 

ในกรณีนีห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกับเครื่องหมายสามมิติสามารถน ามาอนุโลมปรบัใชก้ับเครื่องหมาย

สัมผัสได้แต่ยังคงต้องพิจารณาและตรวจสอบ เง่ือนไขเก่ียวกับลักษณะบ่งเฉพาะและการท างานของ

เครื่องหมายดงักล่าว 

 

อย่างไรก็ตาม การท่ีเครื่องหมายสัมผัสไม่สามารถน าเสนอไดอ้ย่างชัดเจน อย่างชัดเจนแม่นย า สมบูรณ์ 

เขา้ถึงไดง่้าย เขา้ใจง่าย คงทน และเป็นภาวะวิสัย ผูต้รวจสอบเครื่องหมายการคา้ควรปฏิเสธท่ีจะยอมรับ

หรือด าเนินการกบัค าขอจดทะเบียนใด ๆ ส าหรบัเคร่ืองหมายดงักล่าว25 

 
 

  



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

49 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

2. ความบ่งเฉพาะ 
 

หลกัเกณฑพ์ืน้ฐานส าหรบัการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้นั้น จะตอ้งมีลกัษณะบ่งเฉพาะในแง่ของ

การใชเ้ครื่องหมายส าหรบัสินคา้ หรือบริการในทางการคา้ ซึ่งหมายความว่าเครื่องหมายนั้น จะตอ้งเป็น

เครื่องหมายท่ีสามารถใชจ้  าแนกสินคา้และบริการในทางการคา้ได้26 

 

การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายจะต้องพิจารณาไปตามแต่ละกรณีในแง่ของสินค้าและ

บริการท่ีเจาะจงจะใชก้ับเครื่องหมายท่ีขอจดทะเบียน นอกจากนี ้ลกัษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายตอ้งวัด

จากลกัษณะท่ีแน่นอนในส่วนของเครื่องหมายท่ีสาธารณชนจะตอ้งพบเห็น กล่าวคือ การประเมินลักษณะ

บ่งเฉพาะของเครื่องหมาย จะพิจารณาจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับสาธารณชนโดยจะพิจารณาไปตามแต่

ละกรณี27 

 

ส าหรบัวตัถุประสงคข์องการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย เครื่องหมายท่ีไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะอาจเกิดจาก

ลกัษณะดงันี ้

 

(1) คณุสมบตัิของส่วนประกอบของเครื่องหมายเมื่อน ามาใชเ้ป็นเครื่องหมายการคา้แลว้ ผูบ้ริโภคทั่วไป

นัน้ไม่สามารถเขา้ใจได ้หรือไม่สามารถมองเห็นได ้หรือเป็นเครื่องหมายท่ีผูบ้ริโภคทั่วไป ไม่สามารถเขา้ใจ 

หรือรบัรูว้่าเครื่องหมายดงักล่าวนัน้มีจดุประสงคใ์ชเ้ป็นเครื่องหมายการคา้ หรือ 

 

(2) ความสมัพนัธร์ะหว่างเครื่องหมายกับสินคา้หรือบริการท่ีระบสุ  าหรบัน าไปใชใ้นทางการคา้ หรือทาง

กฎหมาย, ทางสงัคม หรือทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

25 ในส่วนนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 2 ขอ้ 9.11.3, และ หมวด 4 บทท่ี 2 ขอ้ 2.9. 
26 ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(1)(บี); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 4(เอ); ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 20.อี; แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 23.1, ค า
ตดัสิน 753 เออารท์ี. 39; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 10(2เอ); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส.2.เค), 13.เอ); พีเอช ไอพี โคด้ เอส. 121.1; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – 
‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการคา้’, 7(1)(เอ); ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 6(1) และ 7; วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 72.2 และ 74 โปรดดู คู่มือของส านักงาน
ทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 3 ดว้ย 
27 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 3 ขอ้ 1 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

50 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

2.1. เคร่ืองหมายทีไ่ม่สามารถเข้าใจได้ หรือไม่สามารถใช้เป็นเคร่ืองหมายการค้า 

 

เครื่องหมายท่ีไม่สามารถเขา้ใจ หรือไดร้บัการยอมรบัจากสาธารณชน หรือเครื่องหมายท่ีไม่สามารถแสดง

ใหผู้ใ้ชส้ินคา้หรือบริการรบัรูถึ้งแหล่งก าเนิดของสินคา้ อาจไม่ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้  

 

การจะพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายหรือไม่นั้น เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องมีลักษณะพิเศษแยกจากตัว

ผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีจะน าเครื่องหมายดังกล่าวมาใช ้หากเครื่องหมายไม่สามารถใช้ส  าหรับแยกแยะ

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ ์(หรือบริการ) เน่ืองจากไม่สามารถมองเห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีความ

แตกต่าง หรือมีความเป็นอิสระจากตวัผลิตภัณฑท่ี์ระบุไวน้ัน้ จะเป็นกรณีท่ีเครื่องหมายดังกล่าว ถูกมองว่า

เป็นลกัษณะตามปกติของตวัสินคา้เอง หรือเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 

ประเภทของเครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายท่ีไม่สามารถจดจ าได้ และไม่สามารถใช้เป็น

เครื่องหมายส าหรบับ่งชีถึ้งแหล่งก าเนิดทางการคา้ได ้ดงันัน้จึงควรสนันิษฐานว่าขาดความบ่งเฉพาะ 

 รูปทั่วไป  

 เครื่องหมายท่ีซบัซอ้น หรือไม่สามารถอ่านได ้  

 สีเพียงสีเดียวในรูปแบบนามธรรม 

 ตวัอกัษรและตวัเลขเพียงตวัเดียว  

 รูปรา่งสามมิติ 

 รูปแบบของพืน้ผิว 

 ฉลากทั่วไป 

 วลีในการโฆษณาทั่วไป 

 

อย่างไรก็ตาม ควรประเมินเครื่องหมายเป็นกรณี ๆ ไป ในบางกรณี การผสมกันระหว่างองคป์ระกอบท่ีไม่มี

ความบ่งเฉพาะกับองคป์ระกอบท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและความบ่งเฉพาะ สามารถท าใหเ้ครื่องหมายใน

ภาพรวมมีความบ่งเฉพาะ 

 

 

 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

51 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

2.1.1. รูปร่างพืน้ฐานและรูปท่ัวไป 

 

เครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยรูปทรงเรขาคณิตแบบพืน้ฐานทั่วไป ท่ีไม่มีลกัษณะพิเศษ หรือคุณลกัษณะท่ีจะ

ดงึดดูความสนใจจากผูใ้ชส้ินคา้หรือบริการ เมื่อมีการน าเครื่องหมายมาใชใ้นทางการคา้ โดยทั่วไปผูบ้ริโภค

จะไม่ไดร้บัรูห้รือจดจ าว่าเครื่องหมายดงักล่าวเป็นสิ่งบ่งชีแ้หล่งก าเนิดทางพาณิชย ์ เครื่องหมายดงักล่าวไม่

สามารถใชเ้ป็นเครื่องหมายการคา้เพื่อจ าแนกความแตกต่างของสินคา้หรือบริการในทางการคา้ได ้ดังนั้น

เครื่องหมายการคา้ดงักล่าวจึงขาดลกัษณะบ่งเฉพาะ28 
 

ตัวอย่างเช่น โดยปรกติ เครื่องหมายต่อไปนีจ้ะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะมากพอท่ีจะรับรูห้รือท าหน้าท่ีเป็น

เครื่องหมายการคา้ได ้จึงไม่สามารถจดทะเบียนได ้

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 
 

 
 

 

28 ตัวอย่าง ดูบทบัญญัติในคู่มือทีเอ็ม แอลเอ หนา้ 26; วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 74.2.เอ, ระเบียบ, อาร.์ 17.8.2, หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 

39.4.เอ โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ขอ้ 6 ดว้ย 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

52 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

เช่นเดียวกันกับ เครื่องหมายท่ีใช้ในการพิมพ์ เช่น เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) , เครื่องหมายค าถาม (?) 

เครื่องหมายเปอรเ์ซ็นต์ (%) หรือเครื่องหมาย ’และ’ (&) เครื่องหมาย รวมทั้งเครื่องหมายวรรคตอนท่ี

คลา้ยกนัและเครื่องหมายอื่น ๆ ท่ีพบเห็นไดท้ั่วไปและไม่มีความแตกต่างท่ีชดัเจน 
 
 

2.1.2. เคร่ืองหมายทีซ่ับซ้อน หรือไม่สามารถเข้าใจได้ 
 

เครื่องหมายท่ีมีองคป์ระกอบท่ีไม่สามารถเขา้ใจได ้หรือเครื่องหมายท่ีซับซอ้น เครื่องหมายประเภทนีจ้ะไม่

ถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายการคา้ เน่ืองจากหากใชเ้ครื่องหมายประเภทนีใ้นทางการคา้ หรือเครื่องหมายท่ี

ผูบ้ริโภครับรูห้รือจดจ าได้ยาก จะเป็นเรื่องยากส าหรับผูใ้ช้สินค้าและบริการในการแยกแยะ หรือจดจ า 

เครื่องหมายดงักล่าวจึงเป็นเครื่องหมายท่ีท าใหไ้ม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินคา้และบริการ 

จึงไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ได้29 

 

 

ตวัอย่าง: 

                              
 

(ตวัอย่างจากกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกับการตรวจสอบค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ของสาธารณรฐัสงัคม

นิยมเวียดนาม ขอ้ 17.8.2.บี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 ดบูทบญัญัติในคู่มือทีเอ็ม แอลเอ หนา้ 26; หนงัสือเวียนวีเอ็น 01/2007 เอส. 39.4.บ ี



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

53 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 
 

 
ค าขอเลขท่ี 4-2009-24600 

 

 
 

ค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเลขท่ี 1101043 

[ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม] 

 

เครื่องหมายท่ีอยู่ในรูปแบบตัวอักษรท่ีสาธารณชนไม่สามารถเข้าใจได้ในเบือ้งต้นนั้น ในบางประเทศผู้

ตรวจสอบอาจอนุญาตใหน้ าส่งค าอ่านของค าหรือตัวอักษรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีดังกล่าวนี ้

รวมถึงกรณีท่ีเครื่องหมายประกอบด้วยข้อความท่ีอยู่ในรูปแบบตัวอักษรหรืออักขระ เช่น ภาษาอาหรับ, 

อกัษรซีริลลิก, ภาษาสนัสกฤต, ภาษาจีน, ภาษาญ่ีปุ่ น, ภาษาเกาหลี หรืออื่นๆ 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

54 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

ตวัอย่าง: 

 
 

[ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม] 
 

เมื่อน าค าหรือตัวอักษรท่ีไม่สามารถเขา้ใจไดม้ารวมกับองคป์ระกอบท่ีเป็นรูปร่าง การรวมกันในลกัษณะนี้

อาจท าใหเ้ครื่องหมายมีความบ่งเฉพาะได ้อย่างไรก็ตาม ผูต้รวจสอบอาจใหร้ะบุค าอ่าน หรือค าแปลของค า

หรือตวัอกัษรท่ีไม่สามารถเขา้ใจไดด้งักล่าวได ้

  

2.1.3. สี30 

 
2.1.3.1. สีเพียงสีเดียว 

 

สีเพียงสีเดียวในรูปแบบนามธรรม (ไดแ้ก่ สีเพียงสีเดียวดังกล่าว) ขอถือสิทธิส าหรบัรูปร่าง, เคา้โครง หรือ

รูปรา่งตามองคป์ระกอบหรือคุณลกัษณะอื่นๆ ท่ีเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ การอา้งสิทธิในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

เท่าท่ีจะนึกออกนั้น ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายโดยขอถือสิทธิของสีในรูปแบบนามธรรมได้ 

เน่ืองจากเครื่องหมายดังกล่าวไม่ตรงตามคุณลักษณะของเครื่องหมายในเรื่องของความชัดเจน, ความ

แม่นย า และความสม ่าเสมอท่ีเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ จึงท าให้

เครื่องหมายนัน้ไม่สามารถใชส้  าหรบัแยกแยะความแตกต่างของสินคา้หรือบริการในทางการคา้ได ้
 

30 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 6(1)(บี); คูม่ือทีเอ็ม เคเอช หนา้ 21; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 1.1, คู่มือทีเอ็ม บทที่ II.A.1; แอลเอ ไอพีแอล 

เอส. 16.1, ค าตดัสิน 753, เออารท์ี. 17.4 และ 32, คู่มือทีเอ็ม หนา้ 26; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2(เจ); เอ็มวาย คู่มือทีเอ็ม บทที่ 4 ย่อหนา้ 4.8; 

พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 123.1(แอล), กฎระเบียบ อาร.์ 102(แอล), คู่มือทีเอ็ม บทที่ XIII; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมาย

การคา้’, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 2 ‘เครื่องหมายสี’ หนา้ 4 และ 6; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมาย’, 7(5) และ 45; และหนงัสือเวียนวีเอ็น 01/2007 

เอส. 39.2.บี(ไอ) โปรดด ูคู่มือของส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ขอ้ 14  ดว้ย



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

55 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

นอกจากนัน้ การขอถือสิทธิในสีเพียงสีเดียวในรูปแบบนามธรรมนัน้ จะเป็นการจ ากัดสิทธิของผูค้า้รายอื่นท่ี

จะใชส้ีส  าหรบัการน าเสนอสินคา้หรือบริการชนิดเดียวกับเครื่องหมายท่ีประสงคจ์ะจดทะเบียน การขอถือ

สิทธิดงักล่าวนี ้จะเป็นการรบกวนสิทธิตามหลกัการทางการคา้ และเป็นการขดัต่อนโยบายสาธารณะ 

 

สีเพียงสีเดียวอาจน าเสนอและใชใ้นการคา้ไดห้ลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไปสาธารณชนจะไม่ยอมรับว่าสี

นัน้เป็นเครื่องหมาย ผูบ้ริโภคจะไม่สามารถแยกแยะแหล่งก าเนิดของสินคา้ได ้โดยพิจารณาจากสีของบรรจุ

ภณัฑห์รือหีบห่อ ผูบ้ริโภคจะพิจารณาความแตกต่างของสินคา้โดยการมองหาค า หรือรูปแบบกราฟฟิกอื่นๆ 

ส าหรบัจ าแนกความแตกต่างของสินคา้ หรือบริการ 

 

ในขอบเขตท่ีว่านี ้สีเพียงสีเดียวในรูปแบบนามธรรมนัน้ โดยทั่วไปไม่สามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการระบุตรา

สินคา้ได ้สีดังกล่าวนีค้วรจะเป็นสิ่งท่ีใชส้  าหรับประดับ หรือใชส้  าหรบัการน าเสนอสินคา้หรือบริการให้มี

ความน่าดงึดูด และจะไม่เป็นสิ่งส  าหรบัใชบ้่งชีแ้หล่งก าเนิดของสินคา้ 

 

ดังนั้น เครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยสีเพียงสีเดียวนั้น ควรไดร้บัการสันนิษฐานไวก่้อนว่าไม่สามารถใช้งาน

เป็นเครื่องหมายได ้และผูต้รวจสอบควรยกขึน้เป็นเหตุปฏิเสธค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว ทั้งนี ้

การจะจดทะเบียนเครื่องหมายลักษณะนีไ้ด้นั้น สีจะตอ้งถูกน าเสนอในรูปแบบของรูปร่าง หรือโครงร่าง

ต่างๆ 31 

 

ตัวอย่าง เครื่องหมายต่อไปนีป้ระกอบดว้ยสีแดงเพียงสีเดียว ถูกปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนในสาธารณรัฐ

สงัคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากเครื่องหมายดงักล่าวไม่สามารถใชเ้ป็นเครื่องหมายได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 ในส่วนนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ขอ้ 14.1 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

56 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 
 

 

ค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเลขท่ี 801739 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)  

 

ในท านองเดียวกันสีต่อไปนีถู้กปฏิเสธการจดทะเบียนในสหพนัธรฐัมาเลเซีย 

 

01015661  –  โซไซดต์ี ้เดส โปรดิวส ์เนสเล่ เอส.เอ. 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 

 
 
 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

57 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ในเรื่องของสีท่ีจะน าไปใช้กับชิน้ส่วนของผลิตภัณฑ ์หรือใชใ้นต าแหน่งหรือบริเวณท่ีเฉพาะเจาะจงของ

ผลิตภัณฑน์ัน้ เง่ือนไขในการยอมรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้นี ้สามารถดูรายละเอียดไดต้ามขอ้ 

1.1.5 ขา้งตน้ (เครื่องหมายจากการจัดวางต าแหน่ง) 

 

สาเหตใุนการปฏิเสธการจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้ สามารถต่อสูไ้ดใ้นกรณีพิเศษว่าสีดงักล่าวนัน้เป็นสีท่ีมี

ลักษณะพิเศษ หรือโดดเด่นเมื่อใช้กับสินค้าหรือบริการท่ีระบุไว้ เช่น สีชมพูเรืองแสงย่ืนขอจดทะเบียน

ส าหรบัตราสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับยางรถยนต ์(โดยปกติแลว้มักจะเป็นสีด า) อาจจะไดร้บัการพิจารณาว่ามี

ลกัษณะบ่งเฉพาะ 

 

สาเหตใุนการปฏิเสธการจดทะเบียนดงักล่าวนี ้สามารถต่อสูไ้ด ้หากสีดงักล่าวนัน้มีความบ่งเฉพาะจากการ

ใชง้านในทางการคา้ พฤติการณ์พิเศษนีจ้  าเป็นตอ้งมีการพิสูจนก์ารใชเ้ครื่องหมายการคา้ และภาระการ

พิสจูนด์งักล่าวนีจ้ะเป็นหนา้ท่ีขอผูย่ื้นค าขอจดทะเบียน (ดท่ีูขอ้  2.6 ดา้นล่าง) 

 

อย่างไรก็ตาม การไดม้าซึ่งลกัษณะบ่งเฉพาะจะไม่เกิดขึน้ในกรณีท่ีสีเป็นสามญัหรือลกัษณะทางเทคนิคโดย

ธรรมชาติของสินคา้หรือตวัผลิตภัณฑท่ี์จะมีการใช้กับเครื่องหมาย ในกรณีเช่นนีผู้ต้รวจสอบจะตอ้งยกขึน้

เป็นเหตปุฏิเสธการจดทะเบียนของสีดงักล่าว 

 

ลกัษณะการท างานโดยธรรมชาติของสี อาจเป็นผลจากอนุสัญญา หรือจากมาตรฐานทางเทคนิคในภาค

ส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตัวอย่างเช่น การใชส้ีแดงส าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง หรือรหัสของสี

ส  าหรบัส่วนประกอบของวงจรการไฟฟ้า 

 

ลักษณะการท างานของสีนั้นอาจเกิดจากลักษณะในทางเทคนิคหรือทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น สีด าเมื่อ

น ามาใชก้ับสินคา้บางอย่าง เช่นเครื่องยนตส์นัดาปภายใน หรือมอเตอร ์อาจก่อใหเ้กิดคุณสมบตัิในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการระบายความรอ้น 

 

นอกจากนี ้ควรถือว่าสีหน่ึง ๆ มีหนา้ท่ีการใชง้าน หากว่ามันใชก้ันอย่างแพร่หลายในธุรกิจของสินค้าหรือ

บริการบางอย่าง หรือหากว่ามันเกิดจากสีธรรมชาติของตัวสินคา้เอง  การท่ีบุคคลท่ีสามตอ้งการแข่งขัน

เพื่อท่ีจะใชส้ีใดสีหน่ึงจะท าใหส้ีนัน้มีหนา้ท่ีการใชง้านและอาจเป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนสีดงักล่าวเป็น

เครื่องหมายการคา้ 
 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

58 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

2.1.3.2. การรวมกนัของสทีีเ่ป็นนามธรรม 

 

ในกรณีท่ีค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายซึ่งประกอบดว้ยสีสองสีหรือมากกว่านั้นซึ่งถูกอา้งสิทธ์ิในกลุ่มสีหรือ

รูปแบบใด ๆ เท่าท่ีจะคิดออกมาได ้  อาจมีการน าสีมาใชโ้ดยน าหลาย ๆ สีมารวมกัน ในรูปแบบต่าง ๆ ใน

ลกัษณะท่ีคาดเดาไม่ได ้ การท าเช่นนีจ้ะท าใหผู้บ้ริโภคทั่วไปไม่สามารถรับรูส้ีท่ีมาอยู่รวมกันและท าใหไ้ม่จ  า

มนัไม่ได ้ ลกัษณะท่ีแปรไปท่ีอาจเกิดขึน้อาจท าใหเ้ครื่องหมายนั้นมีขอบเขตความคุม้ครองท่ีไม่ชัดเจน  ย่ิง

ไปกว่านั้น คู่แข่งจะไม่เดาไม่ไดว้่าเจา้ของเครื่องหมายการคา้จะน าสีไปใชอ้ย่างไรบา้งในทางการค้าและ

เลี่ยงไม่ได้ท่ีเ กิดความขัดแย้งในการใช้สี  ทั้งนี ้ การท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้นั้นท าให้หน่วยงาน

ระดบัประเทศไม่สามารถก าหนดขอบเขตความคุม้ครองเครื่องหมายไดอ้ย่างชัดเจน ซึ่งท าใหเ้กิดความไม่

แน่นอนทางกฎหมายอย่างไม่อาจยอมรบัได้32 

 

ดงันัน้ เครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยภาคส่วนท่ีเป็นนามธรรม, การรวมตัวกันของสีสองสีหรือมากกว่านั้นไม่

สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได ้การจะจดทะเบียนสีเป็นเครื่องหมายไดน้ั้น สีดงักล่าวจะตอ้งมีการ

ก าหนดรูปแบบเป็นรูปรา่ง หรือรูปทรงท่ีแน่นอน หรือจะน าสีดงักล่าวไปผสมรวมกันแลว้น าเสนอออกมาเป็น

รูปแบบเดียวก็ได ้

 

เมื่อกฎหมายอนุญาตให้ลักษณะการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวขา้งต้นสามารถต่อสู้ได้

หากการรวมตวักันของสีนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใชใ้นทางการคา้ ในกรณีพิเศษนีจ้ะตอ้งไดร้ับการ

พิสูจนใ์นแต่ละกรณี โดยท่ีภาระการพิสูจนก์ารใชเ้ครื่องหมายการคา้นี ้ผูย่ื้นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคา้จะตอ้งเป็นผูส้่งหลกัฐานเพื่อพิสูจน ์อย่างไรก็ตาม เหมือนหลกัเกณฑก์ารพิสจูนข์องสีเพียงสีเดียว (ดู

ท่ีขอ้ 2.1.3.1 ขา้งตน้) แต่หากการรวมตวักันของสีนัน้เป็นลกัษณะการท างานของผลิตภัณฑ ์หลกัเกณฑข์อง

ลกัษณะบ่งเฉพาะดงักล่าวนีไ้ม่อนุญาตใหน้ ามาใชใ้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

ตวัอย่าง การใชส้ีหลายสีโดยแบ่งเป็นชัน้สีท่ีแตกต่างกันส าหรบัใชก้ับเครื่องลา้งจาน หรือการแบ่งชัน้ของสบู่

เพื่อจะแสดงใหเ้ห็นว่าผลิตภัณฑน์ัน้มีส่วนผสมท่ีแตกต่างกัน ขอ้มลูดงักล่าวนีม้ีความหมายของสีท่ีแตกต่าง

กันโดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริบทท่ีท าใหก้ารรวมตวักันของสีนัน้สามารถน าไปใชไ้ด ้และอาจไม่ไดร้บัสิทธิแต่

เพียงผูเ้ดียวในการใชเ้ป็นเครื่องหมายส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

32 ในส่วนนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ขอ้ 14.2 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

59 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

กรณีอื่น ๆ ท่ีควรคดัคา้นการรวมกันของสี 
 

▪ กรณีท่ีผู้บริโภคทั่ ว ๆ ไปน่าจะรับรู ้ว่าการรวมกันของสีเป็นลักษณะการตกแต่ง ไม่ใช่สิ่งบ่งชี ้

แหล่งท่ีมาทางพานิชย ์

 

▪ กรณีท่ีการรวมกันของสีบางแบบเป็นการอธิบายลกัษณะการท างานของสินคา้ในส่วนของของสินคา้

หรือบริการบางอย่าง เช่น สีเหลืองและสีด าส าหรบับริการไปรษณียห์รือสีท่ีจัดเป็นหมวดหมู่ส  าหรับ

การเดินสายไฟฟ้า 

 

▪ กรณีท่ีการรวมกันของสีบางลกัษณะเป็นเรื่องปกติในบางอุตสาหกรรมในส่วนของสินคา้หรือบริการ

บางอย่าง ยกตัวอย่าง การใช้สีชมพูหรือสีส้มเพื่อบ่งบอกถึงรสชาติของสตรอเบอรร์ี่หรือส้มใน

เครื่องดื่มหรือไอศกรีม หรือการรวมกันของสีโดยมีสีเขียวเด่นขึน้มาซึ่งจะบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้น

เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มหรือผลิตโดยใส่ใจระบบนิเวศน์ 

 

  



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

60 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

2.1.4. ตัวอักษร และตัวเลขเพียงตัวเดียว 
 

ตัวอักษรหรือตัวเลขเพียงตัวเดียว อาจเข้าเง่ือนไขลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายและสามารถจด

ทะเบียนได ้33 
 

หากตวัอกัษรหรือตวัเลขนัน้ ไดแ้สดงในรูปร่าง, แบบ, หรือสี หรือผสมสีเขา้ดว้ยกัน อาจมีลกัษณะบ่งเฉพาะ

และสามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายได้ โดยปราศจากค าสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย 

(ตวัอย่างเช่น ชื่อ หรือค าอธิบายเมื่อน ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของสินคา้หรือบริการบางอย่าง) 

 

ตวัอย่าง เครื่องหมายต่อไปนีซ้ึ่งประกอบดว้ยตวัอกัษรเดี่ยว ๆ หรือตวัเลขเดี่ยว ๆ  อาจถือไดว้่ามีลกัษณะบ่ง

เฉพาะ 

 

 

(ภาพจาก https://gsuite.google.com/setup/resources/logos/ และจาก

https://www.google.com/gmail/about/ ตามล าดบั) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 4(1); คู่มือทีเอ็ม เคเอช หนา้ 28; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 1.1; แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 3.9 และ 16.1, 

ค าตัดสิน 753 เออารท์ี. 17.2, คู่มือทีเอ็ม หนา้ 4 และ 26; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 3(1); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.เจ); พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 

121.1 และ 123.1; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการคา้’; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 ‘เครื่องหมาย’ และ เอส. 7(4); และ 

วีเอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 74.2.เอ), หนงัสือเวียน 01/2007 เอส. 39.3.บี) โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วน

บี หมวด 4 บทที่ 3 ขอ้ 4 ดว้ย   

https://www.google.com/gmail/about/


คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

61 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 
(ตวัอย่างจาก:  http://www.vmastoryboard.com/case-

stories/2648/turner_duckworth_amazon_smile_logo/#sthash.m0Cszz6a.dpbs) 

 

 

สญัลกัษณต์วัอกัษรตวัเดียวดงัต่อไปนี ้เป็นสญัลกัษณท่ี์มีลกัษณะบ่งเฉพาะ:   

 
 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส)์ 

 
06007262 –  เรเดียนส ์ฮอสพิทอลลิตี ้กรุ๊ป พีทีอี. แอลทีดี. 

 

 

http://www.vmastoryboard.com/case-stories/2648/turner_duckworth_amazon_smile_logo/#sthash.m0Cszz6a.dpbs
http://www.vmastoryboard.com/case-stories/2648/turner_duckworth_amazon_smile_logo/#sthash.m0Cszz6a.dpbs


คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

62 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

08025300 – เรปซอล เอส.เอ. 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 

 

 
 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย) 

 

 

ค าขอเลขที่ 4-2011-19180  and 4-2011-21087 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

63 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

ค าขอเลขท่ี : 4-200511949 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)  

 

ในกรณีท่ีตวัอักษรหรือตวัเลขเพียงตวัเดียว แสดงในรูปแบบตวัอักษรมาตรฐาน กล่าวคือ ไม่มีการแสดงถึง

รูปทรง, รูปแบบ หรือสี หรือการผสมกันของสี การตรวจสอบเครื่องหมายในลักษณะนี ้จะตอ้งใช้ความ

ระมดัระวงัอย่างมาก โดยท่ีเครื่องหมายดงักล่าว อาจถกูสนันิษฐานไวก่้อนว่าเป็นเครื่องหมายท่ีไม่มีลักษณะ

บ่งเฉพาะเพียงพอท่ีจะไดร้บัการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย เช่น หากตวัอกัษรหรือตวัเลขนัน้เป็นตวัอักษร

หรือตวัเลขทั่วไปในการอธิบายลกัษณะของสินคา้หรือบริการ  

 

ตัวอย่าง เครื่องหมายดังต่อไปนี ้ เป็นเครื่องหมายท่ีถูกตรวจสอบในเบือ้งต้นว่าเป็นเครื่องหมายท่ีไม่มี

ลกัษณะบ่งเฉพาะ  

 
(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส)์  

 

สญัลกัษณด์งัต่อไปนีถู้กปฏิเสธไม่ใหร้บัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม 

เนื่องจากเครื่องหมายดงักล่าวไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีเพียงพอ 

 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

64 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ค าขอเลขท่ี: 4-2009-06807, 4-2009-27613 และ  4-2010-17584 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)  

 
  



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

65 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

2.1.5. รูปร่างสามมิติ 
 

รูปร่างสามมิติเป็นเครื่องหมายท่ีสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายไดห้ากมีความบ่งเฉพาะ รูปร่างนีจ้ะ

ใชไ้ดใ้นกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตหรือไม่ไดห้า้มการจดทะเบียนเครื่องหมายสามมิติ34 

 

หากรูปร่างของผลิตภัณฑ ์หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของผลิตภัณฑ ์หรือบรรจุภัณฑห์รือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์

ไม่มีความบ่งเฉพาะ แต่ปรากฏอยู่รวมกับเครื่องหมายซึ่งมีความบ่งเฉพาะ การใชร้วมกันในลักษณะท่ีเป็น

หน่ึงเดียวกันควรถือว่ามีความบ่งเฉพาะ องค์ประกอบท่ีมีความบ่งเฉพาะในการรวมกันนั้นจะช่วยให้

องคป์ระกอบทั้งหมดถือว่ามีความบ่งเฉพาะ แมว้่าจะมีองค์ประกอบบางส่วนไม่มีความบ่งเฉพาะก็ตาม 

ยกตัวอย่างในกรณีดังต่อไปนี ้ เช่น เครื่องหมายสามมิติประกอบไปด้วยขวดทั่วไปท่ีมีฉลากซึ่งความบ่ง

เฉพาะ ติดอยู่บนขวด 

 

ในกรณีท่ีความบ่งเฉพาะพบในรูปร่างผลิตภัณฑ ์หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของผลิตภัณฑ ์หรือบรรจุภัณฑ์หรือ

ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ ์โดยท่ีไม่ไดม้ีการใช้รวมกับเครื่องหมายท่ีมีความบ่งเฉพาะ การพิจารณาจะต้อง

เป็นไปอย่างรอบคอบมากย่ิงขึน้เพื่อท่ีจะตดัสินว่ารูปรา่งนัน้มีความบ่งเฉพาะท่ีเพียงพอในตวัเองหรือไม่ 

 

เครื่องหมายท่ีประกอบดว้ย ภาพสองมิติหรือรูปรา่งสามมิติ ควรไดร้บัการพิจารณาและถือว่าเป็นรูปรา่งสาม

มิติตามรูปร่างท่ีจ าลองขึน้ หมายความว่า ภาพสองมิติของรูปร่างสามมิติซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนได้นั้น 

สามารถถูกยกขึน้เป็นเหตุในการปฏิเสธโดยผูต้รวจสอบไดเ้ช่นเดียวกัน หากว่าสินคา้มีความเก่ียวขอ้งกับ

รูปรา่งสามมิติซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนได ้

 

ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายสองมิติดา้นล่างถูกปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ในสาธารณรัฐ

สงัคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากเป็นภาพของรูปรา่งสามมิติซึ่งเกิดจากลกัษณะตามธรรมชาติของสินคา้: 

 

 

 

 

34 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 4(1) และ 6(2); ไอดี ทีเอ็มแอล เอส. 1.1; คู่มือทีเอ็ม เคเอช หนา้ 18; แอลเอ ไอพีแอล, เออารท์ี. 16.1, ค าตดัสิน 
753 เออารท์ี. 17.5, คู่มือทีเอ็ม หนา้ 4; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.เจ); พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 121.1, กฎระเบียบ อาร.์ 102.k), คู่มือทีเอ็ม บทท่ี XII; เอส
จี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1), 7(1) และ 7(3), คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 3 “เครื่องหมายรูปร่าง”, หนา้ 7; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมาย’ และ เอส. 7(10); และ วี
เอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 74.2.บี โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 3 ขอ้ 11 ดว้ย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

66 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 
 

ใชส้  าหรบัผลไมท่ี้ผ่านการถนอมอาหาร - ค าขอเลขท่ี 4-2009-17819 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม) 

 

รูปร่างสามมิติของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุ

ผลิตภัณฑ ์จะถือว่ามีความบ่งเฉพาะในฐานะของเครื่องหมายการค้า หากผูบ้ริโภคจดจ ารูปร่างได ้และ

อาศัยเครื่องหมายดังกล่าวเป็นสิ่งบ่งชีแ้หล่งก าเนิดทางพาณิชย์ ในทางตรงกันข้าม รูปร่างสามมิติไม่

สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ หากไม่สามารถใช้เพื่อแยกสินค้าหรือบริการได้ เน่ืองจ าก

เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกรับรูว้่าเป็นสิ่งบ่งชีแ้หล่งท่ีมาทางพานิชย์หรือแหล่งก าเนิดทางพาณิชย์ของ

สินคา้หรือบริการท่ีเครื่องหมายนัน้ถูกใชเ้ชื่อมโยงกัน 

 

การตรวจสอบเครื่องหมายประเภทนีค้วรด าเนินการจากฐานคิดท่ีว่า ปรกติแลว้ รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือ

บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑจ์ะต้องไม่ถูกมองโดยสาธารณชนว่าเป็นเครื่องหมายท่ีให้ข้อมูล

เก่ียวกับแหล่งก าเนิดทางพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ แต่จะต้องถูกมองว่ารูปร่างนั้นเป็นการออกแบบของ

ผลิตภัณฑ์ หรือมองว่าเป็นการตกแต่ง หรือความงามในการน าเสนอท่ีน ามาใช้กับสินค้าเพื่อให้ดึงดูด

ผูบ้ริโภคท่ีมีศักยภาพ ดว้ยเหตุนีผู้ ้ตรวจสอบจึงควรยกเหตุเรื่องความไม่บ่งเฉพาะเป็นเหตุในการปฏิเสธ 

ภาระในการพิสจูนว์่ารูปร่างของผลิตภัณฑน์ั้นถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เพียงการออกแบบผลิตภัณฑ์

ใหต้กอยู่กับผูข้อ 
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เป็นท่ีทราบกันว่า การออกแบบสินคา้นั้นสามารถไดร้ับความคุม้ครองแยกต่างหากภายใต้กฎหมายเรื่อง 

การออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม และในบางกรณียงัสามารถไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายเรื่อง

ลิขสิทธ์ิในฐานะงานศิลปประยุกต ์การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง มมุมองหรือลักษณะท่ี

ปรากฏของสิ่งของท่ีสามารถใชส้อยประโยชนไ์ด ้และไม่ไดส้ื่อถึงขอ้มูลเรื่องแหล่งก าเนิดทางพาณิชย ์หรือ

แหล่งก าเนิดของสิ่งของนั้น ภายใตก้ฎหมายเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม การออกแบบทั้งท่ี

ไดร้บัจดทะเบียนและไม่ไดร้บัจดทะเบียน เจา้ของมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชป้ระโยชนใ์นทางพาณิชย์

จากการออกแบบนัน้ แต่สิทธิดงักล่าวนัน้จะคงอยู่ในระยะเวลาท่ีจ ากัดซึ่งหลงัจากระยะเวลานั้นผ่านไป การ

ออกแบบนัน้จะตอ้งตกเป็นสมบตัิของสาธารณะ 

 

ต่างจากการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิทธิในเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียนแล้ว รวมถึง

เครื่องหมายสามมิติสามารถคงอยู่ไดต้ลอดไป (หากมีการต่ออายุตามช่วงเวลาเป็นประจ า) ดงันัน้จึงเป็น

ประเด็นในทางนโยบายของรฐัในการท่ีใหส้ิทธิทางแพ่งแต่เพียงผูเ้ดียวในรูปร่างของผลิตภณัฑใ์หไ้ดร้บัความ

คุม้ครองผ่านระบบการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม และใหส้ิทธิประโยชนจ์ากเครื่องหมายการคา้ไดร้บั

ความคุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีรูปร่างของสินคา้มีความบ่งเฉพาะชัดเจนในฐานะเป็นตวับ่งเฉพาะแหล่งก าเนิด

ทางพาณิชยเ์ท่านัน้     

 

ในส่วนของเกณฑเ์รื่องความบ่งเฉพาะ เครื่องหมายสามมิติควรถูกปฏิเสธรบัจดทะเบียนดว้ยเหตุดังต่อไปนี ้

ซึ่งเหตเุหล่านีไ้ม่สามารถท าใหต้กไปดว้ยเหตุว่าเครื่องหมายไดร้บัความบ่งเฉพาะได ้เนื่องจากเหตเุหล่านีอ้ิง

มาจากนโยบายและหลกัการพิจารณาท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้:35 

 รูปรา่งมีลกัษณะเป็นสามญั ทั่วไป หรือเป็นรูปร่างท่ีไดม้าจากธรรมชาติของสินคา้  

 รูปรา่งมีลกัษณะทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้หรือใหผ้ลในทางเทคนคิ 

 
 
 
 
 
 

 
35 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(2); คู่มือทีเอ็ม เคเอช หนา้ 19; ค าตดัสิน แอลเอ 753 เออารท์ี. 17.5, คู่มือทีเอ็ม หนา้ 4; พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 

123.1(เค), กฎระเบียบ อาร.์ 102.เค), คู่มือทีเอ็ม บทท่ี XII หนา้ 122, 133, 134; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(3), คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 3 ‘เครื่องหมายรูปรา่ง หนา้ 

7 และ 9; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 ‘เครื่องหมาย’ และ เอส. 7(10); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 74.2.เอ และ บี โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทาง

ปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 3 ขอ้ 11.3, และ บทท่ี 6 ขอ้ 2 ดว้ย 
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2.1.5.1. รูปร่างมีลักษณะเป็นสามัญ ทัว่ไป หรือเป็นรูปร่างทีไ่ด้มาจากธรรมชาติของ
สินค้า 

 

รูปร่างของผลิตภัณฑ ์หรือบรรจุภัณฑห์รือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ ์ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย

ไดห้ากประกอบไปดว้ยรูปร่างซึ่งไดม้าจากธรรมชาติของสินค้า (หรือบริการ) ซึ่งเครื่องหมายจะตอ้งแยก

ความแตกต่างจากสิ่งนั้นได ้และเช่นเดียวกัน  

 

รูปรา่งไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายไดห้ากประกอบไปดว้ยรูปร่างของผลิตภัณฑ ์หรือบรรจุภัณฑ์

หรือภาชนะบรรจผุลิตภัณฑน์ั้น หากรูปรา่งมีลกัษณะทั่วไปในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้นัน้ 

 

ยกตวัอย่างเช่น รูปรา่งสามมิติดา้นล่างนีไ้ม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ส าหรบั “ผลไม”้ และ “ไข่

สด” ได ้ตามล าดบั 

  
(ภาพจาก http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-strawberry-fruit-fresh/691309 และจาก 

http://kottke.org/14/04/egg ตามล าดบั) 
 
 

รูปรา่งดา้นล่างนีถู้กปฏิเสธรบัจดทะเบียนในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากมีลกัษณะเป็นสามัญ 

หรือไดม้าจากธรรมชาติของตวัสินคา้เอง: 

 
ส าหรบัรองเทา้กีฬา ค าขอเลขท่ี 4-2005-13334 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม) 

 

http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-strawberry-fruit-fresh/691309
http://kottke.org/14/04/egg
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ในเรื่องของบรรจภุัณฑห์รือภาชนะบรรจ ุโดยปกติการน าเสนอสินคา้ท่ีมีลกัษณะสามญั หรือมาตรฐานทั่วไป

ของรูปร่างของภาชนะบรรจุ โดยไม่มีเครื่องหมายบ่งเฉพาะหรือลักษณะบ่งเฉพาะอื่นใด ไม่สามารถจด

ทะเบียนเครื่องหมายได้ อย่างไรก็ตาม หากการห่อหรือภาชนะบรรจุท่ีไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นมี

เครื่องหมายท่ีมีความบ่งเฉพาะก็ใหถื้อว่าการใชร้วมกันทั้งหมดนั้นมีความบ่งเฉพาะ และการใชร้วมกันนั้น

สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายได ้
 

ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างดา้นล่างนีไ้ม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อการแยกแยะ “ไวน”์ ได้

เนื่องจากรูปร่างมีลกัษณะเป็นสามญัหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจใุนอุตสาหกรรมไวน์: 
 

 

(ตวัอย่างจาก https://www.ebay.com/itm/Glass-Wine-Bottle-Antique-Green-750ml-x-12-premium-

claret-Cork-mouth-home-brew/281347354774?epid=1391495348&hash= item41819bf096: g: 

3LcAAOSwi5dcpSOz) 
 
 

รูปรา่งดา้นล่างนีไ้ม่ไดร้บัอนุญาตจากส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาสหพนัธรฐัมาเลเซียใหจ้ดทะเบียนดว้ย

เหตไุม่บ่งเฉพาะและมีรูปร่างของภาชนะบรรจุท่ีเป็นการทั่วไป: 
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ค าขอเลขท่ี 03002023  -  ผลิตภัณฑข์องบริษัทเนสทเ์ล่ เอสเอ 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 
 

 

เช่นเดียวกันกับภาชนะบรรจุดา้นล่างนีซ้ึ่งถูกปฏิเสธรบัจดทะเบียนโดยส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาแห่ง

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ดว้ยเหตวุ่าไม่บ่งเฉพาะและมีรูปร่างของภาชนะบรรจุท่ีเป็นการทั่วไป: 
 

 

 

ส าหรบัสินคา้จ าพวก 3  --  ค าขอเลขท่ี 4-2003-10944 
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ส าหรบัสินคา้จ าพวก 21 --  ค าขอเลขท่ี 4-2011-16952 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม) 

 

 ในราชอาณาจักรไทยนัน้ ภาชนะรูปทรงต่อไปนีถู้กปฏิเสธการจดทะเบียนส าหรบัน า้ปลา 
 

 

 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 

 

เช่นเดียวกัน ในราชอาณาจักรไทย รูปร่างต่อไปนีถู้กปฏิเสธการจดทะเบียนส าหรับเครื่องดื่มช็อคโกแลต 

เครื่องดื่มโกโก ้เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มชา ฯลฯ 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
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(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 

 

อย่างไรก็ตาม รูปร่างของภาชนะบรรจุท่ีไม่เป็นสามัญ ไม่ใช่มาตรฐานทั่วไปควรถือว่ามีความบ่งเฉพาะ

เพียงพอและไดร้บัการจดทะเบียนส าหรบัผลิตภัณฑท่ี์เสนอขายในภาชนะบรรจุ 

 

ยกตวัอย่างเช่น รูปรา่งของภาชนะบรรจุดา้นล่างนีใ้นสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

 

ค าขอเลขท่ี 4-2012-18308 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม) 
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การห่อและรูปร่างของผลิตภัณฑ์ในตัวอย่างด้านล่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะท่ีพบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์

ช็อกโกแลตและขาดความบ่งเฉพาะตามท่ีก าหนด36 
 

 
ในกรณีท่ีไดอ้ธิบายไปขา้งตน้ รูปร่างท่ีมาจากรูปร่างของตวัสินคา้เองโดยตรง และไม่สามารถแยกแยะออก

จากรูปร่างตามธรรมชาติหรือรูปร่างสามัญของผลิตภัณฑท่ี์เก่ียวขอ้งได ้ รูปร่างดังกล่าวนั้นจ าตอ้งมีอิสระ

จากการจัดสรรทางในเอกชน เน่ืองจากผู้แข่งขันทางการค้าทุกรายในตลาดท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

จะตอ้งสามารถใชรู้ปร่างท่ีเหมือนกันหรือคลา้ยกันกับผลิตภัณฑข์องตนไดอ้ย่างอิสระ โดยปราศจากภาระ

ในเรื่องข้อถือสิทธิจากผู้แข่งขันรายอื่น การให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าในรูปร่างซึ่งมี

ลกัษณะเป็นการทั่วไปหรือจ าเป็นในการคา้ ย่อมเป็นการจ ากัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมในผลิตภัณฑ์

นัน้ๆ ซึ่งย่อมส่งผลในทางท่ีไม่พึงประสงคใ์หเ้กิดขึน้ต่อเศรษฐกิจและสงัคม 

 

นอกจากนี้ รูปร่างท่ีเป็นสามัญหรือเป็นสิ่งท่ีพบได้บ่อยของผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องย่อมไม่ถูกจดจ าโดย

ผูบ้ริโภคในการตัดสินใจเลือกสินคา้ การท่ีจะมีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นเครื่องหมายการคา้นั้น รูปร่างของ

ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแตกต่างอย่างมีสาระส าคัญจาก

รูปรา่งท่ีมีลกัษณะเป็นสามญั ทั่วไป หรือจ าเป็นในการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง รูปรา่งจะตอ้งต่างจากรูปร่างท่ีสามารถ

คาดเดาไดท้ั่วไป หรือใชเ้ป็นการทั่วไปกับสินคา้นัน้ และจะตอ้งสามารถสรา้งความประทับใจใหก้ับผูบ้ริโภค

ไดใ้นมมุมองท่ีว่ารูปร่างนัน้บ่งถึงแหล่งก าเนิดทางพาณิชย์ 

 
 

36 ค าตดัสินของศาลยตุิธรรมแห่งสหภาพยโุรป วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คดีหมายเลข ซี-98/11 P “รูปรา่งของกระต่ายท าจากช็อกโกแลต

ผกูดว้ยริบบิน้สีแดง” (Shape of a bunny made of chocolate with a red ribbon) มาจาก 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de8db454cc04a44f3dabf88c90f1347635.e34KaxiLc3

eQc40LaxqMbN4OaNuOe0?text=&docid=123102&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=540089



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

74 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ยกตวัอย่างเช่น รูปร่างของช็อกโกแลตแท่งดา้นล่างถูกปฏิเสธรบัจดทะเบียนในสหพันธรฐัมาเลเซียส าหรับ

ผลิตภัณฑ ์“ขนมอบและขนาหวาน ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑจ์ากช็อกโกแลต ถั่วเคลือบน า้ตาลหรือคารา

เมล” เฉพาะอย่างย่ิงโดยเหตวุ่าเครื่องหมายดงักล่าวไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ โดยตวัมนัเองไม่มีความสามารถ

ในการจ าแนกความแตกต่าง และพบเห็นไดท้ั่วไปในการคา้ช็อคโกแลต 
 

 
 

ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้เลขท่ี 05015047 - ‘SEASHELL CHOCOLATE BAR 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 
 

 

อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น ป้าย แท็ก ท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือ

องคป์ระกอบท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะอื่น ๆ ติดอยู่กับรูปร่างท่ีไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ การรวมกันทัง้หมดนีเ้ข้า

ดว้ยกนัอาจถือไดว้่ามีลกัษณะบ่งเฉพาะในภาพรวม 

 

ค าขอจดทะเบียนรูปร่างหรือรูปแบบการจัดวางของอาคารหรือรา้นคา้อาจก่อใหเ้กิดการคดัคา้น หากรูปทรง

นัน้พบเห็นไดท้ั่วไปหรือเป็นสิ่งปกติส  าหรบัรา้นคา้ท่ีน าเสนอหรือท าธุรกิจสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

ตวัอย่างเช่น ส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินสพ์บว่าดา้นหนา้อาคารรา้นนีไ้ม่สามารถ

จดทะเบียนเครื่องหมายส าหรบับริการดา้นความสนุกและสนัทนาการ 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

75 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 

 
 

การออกแบบดา้นหนา้อาคารซึ่งประกอบดว้ยรูปร่างและสีต่าง ๆ โดยเพิ่มความน่าดึงดูดท่ีมีความสวยงาม

ไม่ไดท้ าใหเ้ครื่องหมายนีม้ีความบ่งเฉพาะ เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีพบเห็นไดโ้ดยทั่วไปส าหรบัสถานท่ีเพื่อสันทนา

การและความสนุก การจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวจะเป็นการให้ผู้ย่ื นค าขอสามารถผูกขาด

คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นในสถานท่ีเพื่อความสนุกและสนัทนาการ 
 

 
2.1.5.2. รูปร่างมีลักษณะทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือให้ผลในทางเทคนิค 

 

รูปร่างของผลิตภัณฑ ์หรือบรรจุภัณฑห์รือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑท่ี์เป็นผลมาจากประโยชนใ์นการใชส้อย

ของสิ่งนั้น หรือใหผ้ลในทางเทคนิครวมไปถึงประโยชนใ์นทางเศรษฐศาสตร ์หรือประโยชนใ์นทางปฏิบัติ

ส  าหรบัการผลิต หรือกระบวนการผลิต ไม่สามารถใชแ้ยกความแตกต่างจากสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวข้อง

ในทางการคา้และไม่สามารถท าหนา้ท่ีของเครื่องหมายการคา้ได ้ผูต้รวจสอบจะตอ้งยกเหตุนีข้ึน้ปฏิเสธการ

จดทะเบียนรูปรา่งสามมิติดงักล่าว โดยไม่ตอ้งพิจารณาว่าใชก้ับสินคา้หรือบริการประเภทใด37 
 

คุณสมบัติของรูปร่างท่ีเป็นไปตามประโยชน์ในการใช้สอยของสิ่งนั้น หรือให้ผลในทางเทคนิค หรือ

ผลประโยชนท่ี์เก่ียวกับ “วิธีการในทางเทคนิค” หรือสิ่งประดิษฐ์ เน่ืองจากเป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะ 

รูปร่างท่ีประสงค์ประโยชน์ในทางเทคนิคนั้นควรมีการให้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวผ่านระบบสิทธิบัตรเท่านั้น 

(รวมถึงการคุ้มครองผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน)์ ซึ่งมีเง่ือนไขและเกณฑ์ตามกฎหมายท่ีเหมาะสมในการ

ประเมินว่าควรใหส้ิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวกับรูปรา่งนัน้หรือไม่ 
 
 
 

37 ในส่วนนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 3 ขอ้ 11.3 และ 11.4, และ บทท่ี 6 ขอ้ 2 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

76 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ระบบสิทธิบตัรมีเกณฑแ์ละเง่ือนไขเฉพาะในการใหค้วามคุม้ครองวิธีการทางเทคนิค และจะเป็นการกีดกัน

การใหส้ิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวกับเทคโนโลยีท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด นอกจากนัน้ การใหส้ิทธิแต่เพียงผู้

เดียวภายใตร้ะบบสิทธิบตัร ระยะเวลาจะไม่เกิน 20 ปี หลงัจากนัน้เทคโนโลยีท่ีเปิดเผยในสิทธิบตัรนั้นจะตก

เป็นสาธารณะสมบัติ หากรูปร่างของสินคา้ท่ีมุ่งประโยชนใ์นทางเทคนิคนั้นไดร้บัสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวผ่าน

ระบบเครื่องหมายการคา้ วิธีการในทางเทคนิคนัน้ (สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑอ์รรถประโยชน์) ยงัคงตกอยู่

ในการก ากับดูแลโดยเจา้ของโดยสมบูรณ์ผ่านการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า รูปร่างรูปทรงท่ีมี

ลกัษณะถาวรนัน้ย่อมขดัต่อนโยนบายสาธารณะท่ีมุ่งจะอ านวยความสะดวกในการเผยแพร่และการเขา้ถึง

เทคโนโลยีใหม่โดยการน าวิธีการในทางเทคนิคมาเป็นสาธารณะสมบตัิใหเ้รว็ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

 

ผูต้รวจสอบจะตอ้งยกเหตุดงักล่าวเพื่อปฏิเสธหากลกัษณะพิเศษของรูปร่างมุ่งไปท่ีการใชง้าน แมว้่ารูปร่าง

จะมีลักษณะพิเศษอื่นท่ีไม่ไดม้ีผลทางดา้นการใชง้านหรือธรรมชาติในการใชง้านก็ตาม รูปร่างควรได้รับ

พิจารณาว่าสามารถใชส้อยประโยชนไ์ดแ้ละยกขึน้เป็นเหตุในการคัดคา้นได้ ในกรณีใดๆ ท่ีองคป์ระกอบ

หลักของรูปร่างมุ่งประโยชน์ทางเทคนิคเศรษฐศาสตร์ ทางพาณิชย์ หรือผลในทางปฏิบัติ ท่ีเ ก่ียวกับ

ผลิตภณัฑน์ัน้ๆ 

 

รูปรา่งควรมีประโยชนใ์นการใชส้อยโดยเฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี:้ 
 

 รูปรา่งเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะพิจารณาว่าผลิตภัณฑน์ัน้ ไดใ้ชต้ามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ หรือรูปร่างท่ีมี
การออกแบบเพื่อสะดวกต่อการใชผ้ลิตภณัฑน์ัน้ 

 รูปร่างท่ีท าให้การผลิตหรือการประกอบสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ ้น หรือประโยชน์ทาง

เศรษฐศาสตรท่ี์สูงขึน้ (เช่น ประหยดัวตัถุดิบ หรือพลงังาน) 

 รูปรา่งท่ีอ านวยความสะดวกในการขนส่งหรือจดัเก็บสินคา้ 

 รูปรา่งท่ีท าใหผ้ลิตภัณฑม์ีความทนทาน หรือการท างานหรือความคงทนท่ีดีขึน้ 

 รูปรา่งท่ีท าใหผ้ลิตภัณฑส์ามารถเขา้กบัหรือเชื่อมต่อกับผลิตภณัฑอ์ื่นได้ 
 

รูปร่างท่ีถูกเปิดเผย และขอ้ถือสิทธิตามเอกสารของสิทธิบัตร หรือในวรรณกรรมเฉพาะทางท่ีเก่ียวกับชนิด

ของผลิตภัณฑซ์ึ่งเครื่องหมายนั้นจะจดทะเบียนควรถือว่าเป็นไปเพื่อประโยชนใ์นการใชส้อย เนื่องจากเรื่อง

ท่ีระบใุนขอ้ถือสิทธิของเอกสารสิทธิบตัรควรจะสนันิษฐานไดว้่าเป็นวิธีการในทางเทคนิค  



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

77 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

เหตใุนการปฏิเสธอย่างไม่มีเง่ือนไขซึ่งอิงจากลกัษณะการท างานของรูปร่าง ไม่สามารถท าใหต้กไปโดยการ

พิสูจนก์ารไดม้าซึ่งความบ่งเฉพาะได ้แมว้่ารูปร่างเพื่อการใชง้านนั้น จะถูกจดจ าไดโ้ดยผูบ้ริโภคว่าเป็นตัว

บ่งถึงแหล่งก าเนิดของสินคา้ทางพาณิชย ์หรือพบว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะก็ตาม รูปร่างนั้นก็ไม่สามารถจด

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายได ้ 

 

ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างดา้นล่างนีข้องผลิตภัณฑ์ถูกปฏิเสธรบัจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรับ

ผลิตภณัฑด์งักล่าว ดว้ยเหตจุากลกัษณะการท างาน: 

 

   
 
 

(ตวัอย่างจากค าขอเครื่องหมายการคา้ภายใตร้ะบบมาดริด ดู http://www.wipo.int/romarin/) 
 
 

 

ส าหรบั “โคมไฟเพื่อวตัถปุระสงคใ์นทางการแพทย ์ไดแ้ก่ โคมไฟในการผ่าตดั”  

(ตวัอย่างจากค าขอเครื่องหมายการคา้ 1061514 ภายใตร้ะบบมาดริด ดู 

http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf)



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

78 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

หากรูปร่างท่ีสามารถใชง้านไดเ้พราะใหผ้ลในการใชง้านเฉพาะทาง หรือประโยชนใ์นการใชง้าน (รวมทัง้ใน

ขัน้ของการผลิต การประกอบ การขนส่ง หรือใชผ้ลิตภัณฑส์ าหรบัวัตถุท่ีประสงคไ์ว)้ เหตุการปฏิเสธนั้นไม่

สามารถท าใหต้กไปได ้แมว้่าจะมีรูปร่างอื่นๆ ท่ีมีอยู่แลว้ ซึ่งสามารถใหผ้ลในการใชง้าน ผลการท างาน หรือ

ประโยชนท่ี์เหมือนกันก็ตาม 

 

ยกตวัอย่างเช่น รูปร่างดา้นล่างนีเ้ป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ ์(หวัมีดโกนไฟฟ้า) ถือว่ามีประโยชน์ใช้

สอย และไม่สามารถรบัจดทะเบียนได ้แมว้่าความเป็นจริงแลว้ยงัมีรูปร่างอื่นท่ีมีอยู่ซึ่งสามารถใชป้ระโยชน์

ไดส้  าหรบัผลิตภณัฑเ์ดียวกัน: 
 
 

(ตวัอย่างจาก http://www.ippt.eu/files/2002/IPPT20020618_ECJ_Philips_v_Remington.pdf และจาก

คู่มือของส านักงานเครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (OHIM) ส่วนบี, หมวด 4, 

รายการ 2.5.3 ตามล าดบั) 

 

อีกตวัอย่างหน่ึงของรูปร่างท่ีสามารถใชส้อยประโยชนไ์ดซ้ึ่งไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ด้วย

เหตจุากลกัษณะการท างาน ไดแ้ก่ ของเล่นตวัต่อเลโก้38 
 

 
 

 

38 โปรดดูค าตัดสินของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป คดีหมายเลข ซี -48/09 “ตัวต่อเลโกสี้แดง” (Red Lego Brick) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 

โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 3 ขอ้ 11.3, และ บทท่ี 6 ขอ้ 3 ดว้ย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

79 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม รูปรา่งสามมิติดา้นล่างนีถื้อว่ามีใชส้อยประโยชนไ์ด ้หรือใหผ้ลในการใช้

งานเฉพาะทาง และถกูปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ส าหรบัสินคา้ท่ีระบุ: 
 

ส าหรบั “กล่องใส่อญัมณี, กล่องส าหรบันาฬิกาและการท านาฬิกา” 

ค าขอเลขท่ี 4-2012-26667 

 

ส าหรบั “เสาอากาศ” – ค าขอเลขท่ี 4-2004-09042 
 

 

ในสาธารณรฐัสิงคโปร ์ในกรณีของ Société des Produits Nestlé SA กบั Petra Foods Ltd [2017] 1 SLR 

35 มีการพิจารณาเครื่องหมายรูปร่างสองเครื่องหมายดงัต่อไปนี ้

 เครื่องหมายที่เป็นสองนิว้ เครื่องหมายที่เป็นสี่นิว้ 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

80 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

มีการระบุลกัษณะพืน้ฐานส าคัญของเครื่องหมายรูปร่างดงักล่าว และตดัสินแลว้ว่าลกัษณะพืน้ฐานส าคัญ

แต่ละดา้นและทุกดา้นท าหนา้ท่ีทางเทคนิค 

 

คุณลักษณะพืน้ฐานส าคัญของเครื่องหมายรูปร่างเหล่านี ้คือ (1) รูปร่างที่เป็น “แผ่นพืน้หนา” รูป

สี่เหลี่ยมผืนผา้ อาทิ สดัส่วนความกวา้ง ความยาว และความลึกที่สมัพทัธ์ (2) การปรากฏตวั ต าแหน่ง 

และความลึกของร่องแยกตามความยาวของแต่ละแท่ง และ (3) จ านวนร่องแยกในแต่ละแท่ง ซ่ึงเมือ่มารวม

กบัความกวา้งของแท่ง จะก าหนดจ านวนนิว้ในแท่งนัน้ 

 

พบว่าคุณลกัษณะพืน้ฐานส าคญัแต่ละดา้นของเครื่องหมายรูปร่างนีม้ีความจ าเป็นเพื่อจะไดผ้ลลพัธ์ทาง

เทคนคิบางอย่างทว่าแตกต่างกนั คณุลกัษณะแรก (ไดแ้ก่ รูปทรง “แผ่นพืน้หนา” รูปสีเ่หลีย่มผืนผา้) เป็นวิธี

ที่ไดผ้ลที่สุดในการหกัเป็นแท่งโดยใชร้อยตดัที่อยู่ขนานกันเพื่อไม่ใหเ้กิดการสูญเปล่า คุณลกัษณะที่สอง 

(ไดแ้ก่ การปรากฏตวั ต าแหน่ง และความลึกของร่องแยก) จะแบ่งแท่งออกเป็นนิว้ที่แยกออกจากกนัอย่าง

ไดผ้ล คณุลกัษณะทีส่าม (ไดแ้ก่ จ านวนร่องแยก) ท าหนา้ทีเ่ชิงเทคนิคในการแยกออกเป็นส่วน ๆ ทีม่ีขนาด

เหมาะสมเพือ่การบริโภคน่าพึงพอใจและสะดวก 

 

จากเหตุผลขา้งตน้ เครื่องหมายรูปร่างทัง้สองเครื่องหมายจึงเขา้ข่ายหา้มจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีแต่

เพยีงรูปร่างของสินคา้ทีอ่นัจ าเป็นต่อการไดผ้ลลพัธ์ทางเทคนคิ 
 

การจดัประเภทของรูปรา่งเพื่อการใชส้อยประโยชนท่ี์ไม่เหมาะสมส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

คือ รูปแบบของพืน้ผิวท่ีมีประโยชนใ์นการใชง้านในการจับยึด การดึง หรือผลในการใชง้านทางกายภาพ

อื่นๆ ขอ้เท็จจริงท่ีว่ารูปแบบของพืน้ผิวนัน้เป็นไปเพื่อความสวยงาม หรือการประดบัตกแต่งไม่สามารถท าให้

เหตปุฏิเสธเน่ืองดว้ยลกัษณะการท างานนัน้ตกไปได้ 

 

ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบของพืน้ผิวท่ีไม่สามารถถือสิทธิเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ส  าหรับยางรถ และ

รองเทา้วิ่ง จนถึงระดบัท่ีรูปแบบเหล่านีเ้ป็นการอธิบายลกัษณะการท างานของสินคา้ 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

81 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 
(ภาพจาก https://www.tyresizecalculator.com/plus-sizing/tyre-patterns และจาก 

http://thumbs.dreamstime.com/x/running-shoe-yellow-black-tread-pattern-11961527.jpg

ตามล าดบั) 
 

รูปร่างท่ีเพิ่มมลูค่าท่ีแทจ้ริงใหแ้ก่ผลิตภัณฑ ์และเพื่อการใชส้อยประโยชน ์ควรจะใชไ้ดโ้ดยผูแ้ข่งขันทุกราย 

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มการแข่งขันและป้องกันการผูกขาดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ

รูปรา่งนัน้  ในการแข่งขนัมีแนวโนม้ของการเพิ่มจ านวนผูผ้ลิตสินคา้ออกสู่สาธารณะมากขึน้ในราคาท่ีถูกลง 39 

 

ยกตวัอย่างเช่น รูปร่างท่ีใชใ้นการตดัอญัมณีและหินมีค่าเพื่อท่ีจะไดส้ะทอ้นแสงไดด้ีขึน้ หรือเพื่อจะเห็นได้

ถึงประกายเป็นการเพิ่มมลูค่าอย่างแทจ้ริงใหก้ับอญัมณีและหินมีค่า ในความเป็นจริงแลว้การตดัอญัมณีใน

ลกัษณะเฉพาะเป็นองคป์ระกอบส าคัญในการตดัสินมลูค่าทางพาณิชยข์องสินคา้เหล่านัน้ หินอญัมณีท่ียัง

ไม่มีรูปร่างท่ีเหมาะสมจะสูญเสียมูลค่าทางพาณิชยไ์ป ดงันัน้รูปร่างเหล่านั้นย่อมเป็นลักษณะของการใช้

งานในขอบเขตท่ีว่าหากน ารูปร่างท่ีแตกต่างกันมาใชก้ับผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑน์ั้นจะไม่ถูกใชง้านไดต้ามท่ี

ตอ้งการ  

 

ยกตวัอย่างเช่น รูปรา่งสามมิติดา้นล่างนีไ้ม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายได ้ส  าหรบั อญัมณี หินอญัมณี 

และเครื่องเพชรพลอย:  

 

(ภาพจาก http://www.turbosquid.com/3d-models/maya-gem-cuts/720214) 

39 ในส่วนนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 6 ขอ้ 4 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

82 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

2.1.6. รูปแบบและการออกแบบพืน้ผิว 
 

รูปแบบจะถูกใชบ้่อยๆ กับพืน้ผิวของผลิตภัณฑป์ระเภทใดโดยเฉพาะ หรือใชใ้นผลิตภัณฑเ์ป็นวัสดุสิ่งทอ

และผา้ (ผา้ตาหมากรุก), เสือ้ผา้, วอลลเ์ปเปอร,์ กระเบือ้ง, เครื่องใชใ้นการรบัประทานอาหาร, เครื่องหนัง

และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายกัน 40 รูปแบบดังกล่าวนั้น โดยปกติสาธารณชนทั่วไปจะไม่รับรู ้ว่าเ ป็น

เครื่องหมายการคา้ท่ีบ่งถึงแหล่งก าเนิดทางพาณิชยข์องสินคา้แต่เป็นเพียงองคป์ระกอบเพื่อการประดบัหรือ

เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่งเพื่อการประดบัตกแต่งท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑน่์าสนใจมากขึน้  

 

รูปแบบบนพืน้ผิวของผลิตภัณฑโ์ดยปกติท าหนา้ท่ีเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ ์และถูกมองโดยผูบ้ริโภคว่า

เป็นส่วนหน่ึงของตวัผลิตภัณฑเ์อง ซึ่งจะไม่ถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายบ่งเฉพาะแยกต่างหากจากผลิตภัณฑ์

ซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อบ่งชี ้ถึงแหล่งก าเนิดทางพาณิชย์ของสินค้า รูปแบบดังกล่าวไม่ได้ท าหน้าท่ีเป็น

เครื่องหมายและผูต้รวจสอบควรยกเป็นเหตใุนการปฏิเสธการจดทะเบียน 

 

 
 

(ภาพจาก https://scrappychicksonvinyl.com/products/copy-of-sweet-baby-plaid-pattern-vinyl-

and-heat-transfer-vinyl และจาก http://nattosoup.blogspot.com/2013/03/creating-plaid-patterns-

with-copics-and.html ตามล าดบั) 
 

เช่นเดียวกัน รูปแบบของวอลลเ์ปเปอร์, เครื่องใชใ้นการรบัประทานอาหาร, ผา้ปูโต๊ะ และผลิตภัณฑอ์ื่นๆ ท่ี

คลา้ยกนัโดยปกติจะไม่ถูกมองโดยผูบ้ริโภคว่าเป็นเครื่องหมายการคา้แต่จะถูกมองว่าเป็นเครื่องประดับหรือ

เครื่องตกแต่งผลิตภัณฑ ์ยกตวัอย่างเช่น:   
 
 
 

40 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 3 ขอ้ 13 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
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83 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

  
 

(ภาพจาก http://printpattern.blogspot.com/2011/02/wallpaper-elle-decoration.html) 
 

 

ยกตวัอย่างเช่น การออกแบบพืน้ผิวดา้นล่างนีถู้กปฏิเสธรบัจดทะเบียนในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

เนื่องจากขาดความบ่งเฉพาะในแง่ของสินคา้ท่ีระบุ: 

 
 

ส าหรบั “วสัดุก่อสรา้งท่ีไม่ไดท้ าจากโลหะ” – ค าขอเลขท่ี 4-2009-23542 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม) 

 

อย่างไรก็ตาม เหตผุลเบือ้งตน้ในการปฏิเสธนีส้ามารถลบลา้งได้ กรณีท่ีรูปแบบนัน้มีความเฉพาะตวั ซึ่งผูข้อ

จะตอ้งพิสูจนว์่ารูปแบบนั้นถือว่ามีความบ่งเฉพาะและสามารถท าหนา้ท่ีเป็นเครื่องหมายการคา้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพเมื่อใชใ้นการคา้กบัสินคา้หรือบริการเฉพาะอย่าง 
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84 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ยกตวัอย่างเช่นรูปแบบดา้นล่างนีถื้อว่ามีความบ่งเฉพาะในสหพนัธรฐัมาเลเซีย: 

 

 
 

07015465 --  หลุยส ์วิตตอง แมลลิเทียร ์(Louis Vuitton Malletier) 
 

 
 

00004038  -  เบอรเ์บอรรี่ แอลทีดี. (BURBERRY Ltd.) 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 
 

2.1.7. ฉลากท่ัวไปและกรอบ 
 

ฉลากและกรอบเป็นสิ่งท่ีพบเห็นไดบ้่อย หรือพบเห็นทั่วไปในการคา้ปกติ หรือในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ดงันัน้ไม่

สามารถกูจดจ าโดยสาธารณะไดว้่าเป็นเครื่องหมายท่ีบ่งถึงแหล่งก าเนิดทางพาณิชย์41 
 

41 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 3 ขอ้ 10 
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85 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ยกตัวอย่างเช่น ในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม ฉลากดา้นล่างถูกปฏิเสธรบัจดทะเบียนดว้ยเหตุว่ามี

ลกัษณะเป็นการทั่วไปและไม่บ่งเฉพาะ:  

 
ส าหรบั “ยา” – ค าขอเลขท่ี 4-2008-18928 

 

ส าหรบัสินคา้จ าพวก 30 – ค าขอเลขท่ี 4-2002-07244: 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม) 
 

 

ตวัอย่างฉลากหรือกรอบดา้นล่างนีโ้ดยปกติจะไม่ถูกจดจ าว่าเป็นเครื่องหมายการคา้ โดยไม่ตอ้งค านึงถึง

ประเภทของสินคา้หรือบริการท่ีถูกน าไปใช้: 
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86 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 
(ภาพจาก http://www.4shared.com/all-images/IlUk98vo/Simple_Label_Frames_Set_2.html และ

จาก https://www.etsy.com/hk-en/listing/608819788/label-frame-svg-label-frame-clipart 

ตามล าดบั) 
 

ในตวัอย่างขา้งตน้ หากเครื่องหมาย (ค าหรือรูปร่าง) ท่ีบ่งเฉพาะถูกน ามาใส่หรือวางบนฉลากหรือกรอบนั้น 

เครื่องหมายท่ีมีใชร้วมกันนัน้ย่อมถือไดว้่ามีความบ่งเฉพาะและสามารถจดทะเบียนไดโ้ดยไม่แยกส่วนจาก

กนั 

 

อย่างไรก็ตาม ฉลากหรือกรอบอาจจะถือไดว้่ามีความบ่งเฉพาะหากว่าไม่ใช่สิ่งท่ีพบเห็นได้ทั่วไปหรือเป็น

ปกติในทางการคา้ หรือหากมีองคป์ระกอบหรือลกัษณะพิเศษท่ีมีความบ่งเฉพาะเพียงพอในตวัเอง 

 

ยกตัวอย่างเช่น รูปฉลากดา้นล่างถือว่ามีการตกแต่งในลักษณะพิเศษและมีความบ่งเฉพาะเพียงพอใน

สหพนัธรฐัมาเลเซีย: 

 

02006414 - ผลิตภัณฑข์องบริษัทเนสทเ์ล่ เอสเอ 
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87 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 

03003257 - ผลิตภัณฑข์องบริษัทเนสทเ์ล่ เอสเอ 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 

 

2.1.8. วลีในการโฆษณาท่ัวไป 

 

วลีในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายทั่วไป ซึ่งประกอบไปดว้ยขอ้ความการขายทั่วไปหรือขอ้มลูเก่ียวกับ

สินค้า บริการ หรือผู้ค้าไม่ถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายท่ีบ่งถึงแหล่งก าเนิดทางพาณิชย์ วลีหรือค าขวัญ

เหล่านั้นไม่มีความบ่งเฉพาะและไม่สามารถท าหน้าท่ีเครื่องหมายการคา้ ผูต้ รวจสอบควรยกขึน้เป็นเหตุ

ปฏิเสธการจดทะเบียน42 

 

วลีหรือค าขวัญจะถือไดว้่ามีความบ่งเฉพาะเพียงพอถ้าหากว่ามีความพิเศษหรือโดดเด่นดว้ยความหมาย

ของการเลือกใชค้ าหรือโครงสรา้ง ยกตวัอย่างเช่นกรณีดงัต่อไปนี้43 

 

 วลีท่ีมีมากกว่าหน่ึงความหมายและความหมายท่ีสองนัน้มีความหมายท่ีซ่อนเรน้ ไม่โดดเด่น หรือ

พิเศษในบริบทของการโฆษณาสินคา้หรือบริการ; 

 ค าขวญัท่ีน าเสนอค าท่ีความหมายสองนัยยะหรือการเล่นค าในลกัษณะท่ีไม่ปกติ ; 

 วลีท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีน่าแปลกใจหรือมีการหกัมมุท่ีคาดไม่ถึงในแง่ของ
ความหมาย:  

 
 
 

42 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 6(1); คู่มือทีเอ็ม เคเอช หนา้ 28; ไอดี ทีเอ็มแอล, เออารท์ี. 1(1) และ 2(3); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 16.1 และ 

23.1 และ 2, คู่มือทีเอ็ม หนา้ 26; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 10(1)(ดี) และ (อี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส.2(เจ) และ 13(เอ) และ (บี); พีเอช ไอพี โคด้ เอส. 

123.1 (จี), (เอช), (ไอ), (เจ), กฎระเบียบ อาร.์ 102 (จี), (เอช), (ไอ), (เจ), คู่มือไอพี บทท่ี IX, หนา้ 72; เอสจี คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 14 ‘สโลแกน’; ทีเอช ทีเอ็ม

เอ เอส. 4 ‘เครื่องหมาย’ และ 7(2); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 74.2.c, หนงัสือเวียน 01/2007 เอส. 39.3.จ.ี 
43 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 3 ขอ้ 5, และ บทที่ 4 ขอ้ 2.5       
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88 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 ค าขวญัท่ีน าเสนอความขดัแยง้หรือจ าตอ้งมีการพยายามในการตีความ; 

 วลีท่ีมีการสมัผสัหรือมีจงัหวะท่ีง่ายต่อการจดจ า; 

 วลีท่ีมีไวยากรณท่ี์ผิดจากปกติ 

 

ยกตัวอย่างเช่น วลีด้านล่างนี้ถือว่าเป็นทั่ วไปและสามัญไม่บ่งเฉพาะเพียงพอท่ีจะจดทะเบียนเป็น

เครื่องหมายการคา้ไม่ว่าจะใชส้  าหรบัสินคา้หรือบริการใดก็ตาม: 
 
 

‘The brand you can trust’ 

 ‘ย่ีหอ้ที่คณุไวว้างใจได’้ 

 

‘You're in good hands with us’ 

‘คณุจะไดร้บัการดแูลท่ีดีของพวกเรา’ 

 

‘We do things better’. 

‘เราท าสิ่งท่ีดีกว่า’ 

 

“Not just water...... the health water!” 

“ไม่ใช่แค่น า้...... น า้เพื่อสขุภาพ!”44 

 

วลีเหล่านีป้ระกอบดว้ยค าพูดหรือพรรณนาทั่วไปท่ีสื่อถึงคุณภาพและขอ้ดีของสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวกับ

วลีที่ใช ้ซึ่งไม่สามารถเขา้ใจไดว้่าเป็นเครื่องหมายการคา้ แต่เขา้ใจไดว้่าเป็นการขายสินคา้ทั่วไป ดงันัน้ไม่บ่ง

เฉพาะเพียงพอท่ีจะจดทะเบียนเครื่องหมายได ้
 
 
 
 
 
 
 

44 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย 
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89 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

การโฆษณาดว้ยวลีดงัต่อไปนีถื้อว่าไม่มีความบ่งเฉพาะเพียงพอท่ีจะจดทะเบียนเครื่องหมายในสาธารณรฐั

ฟิลิปปินส ์ส  าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีระบุไว้45 

 

 “WE DELIVER BEST!” (for pizza, pasta, spaghetti, noodles, bread); 
“เราส่งดีท่ีสุด!” (ส  าหรบัพิซซ่า พาสตา้ สปาเก็ตตี ้บะหมี่ ขนมปัง) 

 
 “YOUR HEALTHY CHOICE, YOUR FAMILY’S CHOICE, YOUR BEST CHOICE” (for 

natural sweetener); 
“ทางเลือกส าหรบัสุขภาพของคุณ, ทางเลือกส าหรบัครอบครวัของคุณ, ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของ
คุณ” (ส าหรบั สารใหค้วามหวานธรรมชาติ) 

 
 “SOLUTION TO MAN’S POLLUTION” (for environmental services). 

 “ทางออกส าหรบัมลภาวะจากมนุษย์” (ส  าหรบับริการดา้นสิ่งแวดลอ้ม) 
 

 
เช่นเดียวกัน ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม วลีโฆษณาดงัต่อไปนีถู้กปฏิเสธรบัจดทะเบียนเน่ืองจากไม่

มีความบ่งเฉพาะ: 46 

 

 “WE GIVE YOU MORE” (for “marketing” services – Application No. 4-2012-01305); 
“เราใหคุ้ณมากกว่า” (ส  าหรบั บริการดา้น “การตลาด” – ค าขอเลขท่ี 4-2012-01305) 

 

 “YOUR PARTNER FOR SUCCESS” (for goods and services in classes 9, 12, 14, 16, 
20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45. – Application No. 4-2008-9718); 

“หุน้ส่วนในความส าเรจ็ของคุณ” (ส าหรบัสินคา้และบริการในจ าพวก 9, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 
28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45.  –  ค าขอเลขท่ี 4-2008-9718) 

 
 “THE FINANCIAL BASIS FOR YOUR SUCCESS” (for services in class 36 – Application 

No. 4-2008-09484.  
“พืน้ฐานทางการเงินเพื่อความส าเรจ็ของคณุ” (ส  าหรบับริการจ าพวก 36  --  ค าขอเลขท่ี 4-
2008-09484) 

 
 
 

45 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์  
46 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม   



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
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90 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ในราชอาณาจักรไทย วลีต่อไปนีถู้กปฏิเสธการจดทะเบียน47 
 

 

 

ส าหรบัการโฆษณา การจดัการธุรกิจ การจัดการขอ้มลู การจัดการฐานขอ้มลู การตลาดฐานขอ้มลู  
 

ส าหรบัปากกา ดินสอ ยางลบ หนังสือ ใบปลิว นามบตัร ฯลฯ 

 

ในทางกลบักัน วลีโฆษณาดงัต่อไปนีถื้อว่ามีความบ่งเฉพาะในสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์และไดจ้ดทะเบียนเป็น

เครื่องหมายการคา้ส าหรบัสินคา้ตามท่ีระบุไว้48 
 

▪ “WORLD’S PLEASURE AUTHORITY” (for ice cream, water ices, frozen confections, 

preparations for making the aforesaid goods, confectionery, chocolate, chocolate 

confectionery);  

“ตน้ต ารบัความสขุของโลก” (ส  าหรบัไอศกรีม น า้แข็งใส ขนมหวานแช่แข็ง สิ่งท่ีเตรียมไวส้  าหรบั

ท าสินคา้ดงักล่าว ขนมหวาน ช็อกโกแลต ขนมหวานช็อกโกแลต)  

 
▪ “YOUR FIRST LINE OF DEFENSE” (for fire arms, ammunition, spare parts of firearms); 

“ด่านแรกในการป้องกัน” (ส  าหรบัอาวธุปืน กระสุน ชิน้ส่วนอะไหล่ของอาวธุปืน) 

 
▪ “KEEP AGE AS A SECRET” (for soap, hair lotions, essential oils).    
 “เก็บอายไุวเ้ป็นความลบั” (ส  าหรบัสบู่ โลชั่นส าหรบัผม น า้มนัหอมระเหย) 

 
 

ในเรื่องของวลีหรือค าขวญัท่ีบรรยาย ท าใหเ้ขา้ใจผิด หรือยกย่อง โปรดดขูอ้ 2.3 และบทท่ี 3 ดา้นล่าง   

 
 
 

47 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 
   48 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส์ 
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91 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

2.2. เคร่ืองหมายทีม่ีลักษณะท่ัวไป เป็นปกติวิสัย หรือเป็นส่ิงจ าเป็น49 
 

2.2.1. ค าทีม่ีลักษณะท่ัวไป เป็นปกติวิสัย หรือเป็นส่ิงจ าเป็น 
 

เครื่องหมายค าหรือเครื่องหมายท่ีมีภาคส่วนส าคัญเป็นค าท่ีมีลักษณะทั่วไป เป็นปกติวิสัย เป็นสิ่งสามัญ 

เป็นชื่อทางวิทยาศาสตรห์รือชื่อทางเทคนิค หรือเป็นการตั้งชื่อของสินคา้หรือบริการเฉพาะอย่างหรือเป็นค า

ท่ีแสดงลกัษณะของสินคา้หรือบริการ ไม่เหมาะสมท่ีจะมีผูค้า้เอกชนรายใดเป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียวและ

ไม่เหมาะเป็นเครื่องหมายเพื่อใชแ้ยกสินคา้หรือบริการ ชื่อหรือการตัง้ชื่อท่ีมีลกัษณะดงักล่าวตอ้งเป็นอิสระ

เพื่อใหส้าธารณชนสามารถใชไ้ดเ้พื่อท่ีจะสามารถด าเนินการคา้ตามปกติไดโ้ดยไม่ตกเป็นสิทธิของผูใ้ดเพียง

คนเดียว 
 

ชื่อเรียกนั้น จะตอ้งเขา้ใจโดยผูม้ีส่วนไดเ้สียในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริโภค และสาธารณชนโดยส่วนใหญ่เพื่อ

ใชจ้  าแนกสินคา้และบริการโดยทั่วไป ค าดงักล่าวจึงถูกใชเ้พื่อสื่อสารกับผูบ้ริโภค การปฏิเสธรบัจดทะเบียน

จ าเป็นตอ้งพิจารณาลักษณะของสินค้าหรือบริการท่ีย่ืนขอจดทะเบียน ค าบางค าเป็นสามัญหรือทั่ วไป

ส าหรบัสินคา้หรือบริการบางอย่างอาจถือว่ามีความบ่งเฉพาะอย่างชัดเจนหากใชส้  าหรบัสินคา้หรือบริการ

ต่างประเภทกัน 

 

ยกตัวอย่างเช่น ค าต่อไปนี้ถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยเหตุว่ามี

ลกัษณะเป็นการทั่วไป เป็นปกติวิสยั หรือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัสินคา้และบริการท่ีระบุ: 50 

 
 “COTTON” for cloth, clothing, knitting services; 

“ผา้ฝ้าย” ส าหรบัสินคา้ผา้ เสือ้ผา้ และการถัก 
 

 “VASELINE” for skin care products.  
“วาสลีน” ส  าหรบัสินคา้ผลิตภัณฑด์ูแลผิว51 

 
 

49 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(1)(ซี) และ (ดี); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 4(เอ), คู่มือทีเอ็ม หนา้ 30; ไอดี ทีเอ็มแอล, เออารท์ี. 20.บี) 

และ เอฟ), และ ค าชีแ้จง, เออารท์ี. 20, point เอฟ); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 23.2, ค าตดัสิน 753, เออารท์ี. 40; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 10(1)(

ดี); เอ็มเอ็ม; พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 123.1(เอช) และ (ไอ), กฎระเบียบ อาร.์ 102.เอช) และ ไอ); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(1)(ซี) และ (ดี); ทีเอช 

ทีเอ็มเอ เอส. 7(2); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 74.2.บี), หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 39.3.อี) โปรดดู คู่มือของส านักงานทรพัย์สินทาง

ปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 5 ดว้ย   
50 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
51 ค าว่า “วาสลีน” ไดร้บัการรบัรูแ้ละคุม้ครองเป็นเครื่องหมายการคา้กรรมสิทธิ์ในเขตอ านาจศาลอื่น    
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92 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

เหตใุนการปฏิเสธการจดทะเบียนนี ้มิไดใ้ชเ้ฉพาะกับชื่อทั่วไปหรือชื่อมาตรฐานของสินคา้และบริการเท่านั้น 

แต่ยงัรวมถึงชื่อท่ีกลายเป็นชื่อเรียกทั่วไป หรือตามปกติวิสยั หรือเกิดความหมายใหม่ทางภาษาศาสตร ์ซึ่ง

ใช้เรียกสินค้าหรือบริการในประเทศท่ีให้ความหมายนั้นโดยประชากรท่ีเก่ียวข้องในจ านวนท่ีมากพอ 

ยกตวัอย่างเช่น เป็นเรื่องทั่วไปท่ีสงัคมของคนท่ีมีอายุนอ้ยมีแนวโนม้ท่ีจะประดิษฐ์หรือบญัญัติศพัทใ์หม่ขึน้

ส  าหรบัเป็นชื่อเรียกสินคา้หรือบริการ ดงันัน้เหตุในการปฏิเสธจะตอ้งพิจารณาบริบทของแต่ละสังคมหรือ

ประเทศ และในภาษาท่ีใชพู้ดในท่ีนัน้ๆ  
 

ยกตวัอย่างเช่น หากค าว่า ‘CHOPP’ มีผูบ้ริโภคจ านวนมากในประเทศใชเ้ป็นชื่อเรียก ‘เบียรส์ด’ ค าดงักล่าว

ไม่สามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายส าหรบัผลิตภัณฑเ์บียร ์หรือบริการท่ีเก่ียวกับเบียรใ์นประเทศนัน้ได้ 

 

นอกจากนีใ้นเรื่องของชื่อเรียกทั่วไปหรือชื่อเรียกมาตรฐาน การตัง้ชื่อทางวิทยาศาสตรห์รือชื่อทางเทคนิค

ของสินคา้หรือบริการไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งได ้แมว้่า

สาธารณชนจะไม่คุ้นเคยกับชื่อเรียกนั้น แต่ส  าหรับวงการธุรกิจและผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้อง (เช่น แพทย์, 

นักพัฒนาซอฟแวร์, วิศวกรไฟฟ้า เป็นต้น) ตลอดจนผู้จัดจ าหน่ายมีความต้องการในเข้าถึงชื่อทาง

วิทยาศาสตรห์รือชื่อเฉพาะในการคา้อย่างไม่ถูกจ ากัด 

 

ยกตวัอย่างเช่น ค าว่า ’RESISTOR’ ผูบ้ริโภคทั่วไปอาจไม่รูจ้ัก แต่ค าดังกล่าวมีความหมายเฉพาะเจาะจง 

(ทัง้ในภาษาองักฤษและภาษาอื่น) ส  าหรบับุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมทางดา้นอิเล็กทรอนิกส ์ดังนั้น

ชื่อดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายเพื่อใช้กับสินค้า เครื่องมือ หรือส่วนประกอบท่ีเก่ียวกับ

อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้อย่างไรก็ตาม ค าดงักล่าวอาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายไดห้ากใชก้ับสินคา้ประเภทอื่น 

เช่น เสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย เพราะค าดงักล่าวไม่ใช่ค าทั่วไปส าหรบัสินคา้เหล่านัน้ 
 

 
2.2.1.1. ชื่อเรียกพันธุ์พืช 

 

กรณีชื่อเรียกท่ีมีลกัษณะทั่วไปเก่ียวขอ้งกับชื่อเรียกพนัธุพ์ืชท่ีไดร้บัความคุม้ครองภายใตร้ะบบคุม้ครองพันธุ์

พืช พันธุ์พืชท่ีได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการตั้งชื่อเรียกเฉพาะท่ีสงวนไว้เพื่อใช้เรียกพันธุ์พืชและ

ส่วนประกอบของพันธุ์นั้นๆ ในเรื่องดังกล่าว อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  

(UPOV Convention)  ก าหนดว่าพันธุ์พืช ท่ีได้รับความคุ้มครองจะต้องมีชื่ อ เรียกโดย “การตั้งชื่ อ 

(denomination)” ซึ่งถือว่าเป็นชื่อเรียกสามญัของพนัธุน์ัน้  
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93 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

คู่สญัญาแต่ประเทศจะตอ้งใหค้ ามั่นว่าไม่ขอถือสิทธิในชื่อดงักล่าว ซึ่งอาจขดัขวางการใชช้ื่อกับพนัธุพ์ืชนั้น

โดยเสรีแมว้่าสิทธิของผูป้รบัปรุงพนัธุจ์ะหมดลงไปแลว้ก็ตาม52 

 

พันธุ์พืชท่ีย่ืนขอจดทะเบียนในหลายประเทศจะตอ้งได้รับการตั้งชื่อเหมือนกันในทุกประเทศ บุคคลใดท่ี

เสนอขาย หรือกระจายวตัถุดิบสินคา้ในตลาดจะตอ้งใชช้ื่อท่ีตัง้กับวตัถุดิบเหล่านัน้ แมว้่าสิทธิของผูป้รบัปรุง

พันธุ์จะหมดไปแล้วก็ตาม หมายความว่า ชื่อท่ีตั้งขึน้ส  าหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชนั้น จะไม่มีบุคคลใด

สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายเพื่อใชส้  าหรบัผลิตภัณฑจ์ากพันธุ์พืชนั้นได ้แมแ้ต่ผูถื้อใบรบัรองการ

ปรบัปรุงพนัธุพ์ืชเองก็ตาม หากเคร่ืองหมายการคา้ถูกน าไปใชก้ับผลิตภัณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง (เมล็ดพนัธุ ์พนัธุพ์ืช 

หรือผลไม)้ กบัพนัธุพ์ืชนัน้ จะตอ้งเป็นท่ีจดจ าไดแ้ละมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากชื่อท่ีตัง้ใหพ้นัธุพ์ืชนัน้ 

 

กฎหมายท่ีใช้ในประเทศจะประกอบไปด้วยบทบัญญัติเก่ียวกับชื่อเรียกพันธุ์พืชท่ีใกล้เคียงกัน 53 เมื่อ

บทบญัญัติเหล่านัน้มีผลใชบ้งัคบักับภายในประเทศนั้นเท่านัน้ ผูต้รวจสอบควรยกขึน้เป็นเหตใุนการปฏิเสธ

การจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีประกอบไปดว้ยชื่อเรียกของพันธุพ์ืชนั้น หากว่าสินคา้ท่ีระบุในค าขอเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑข์องพนัธุพ์ืชนัน้ 
 

 

2.2.1.2. ชื่อสามัญของยาทีเ่ป็นสากล – INN 
 

ในกรณีของชื่อเรียกเฉพาะท่ีมีความเป็นสากลเก่ียวขอ้งกับชื่อของสารเคมีซึ่งมีฤทธ์ิในทางเภสชัวิทยา จะถูก

ระบไุวใ้นองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ว่าเป็น ‘ชื่อสามญัของยาท่ีเป็นสากล (หรือรูจ้กัในนาม INNs) 
 
 
 
 
 
 
 

 

52 อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองพนัธุพ์ืชใหม่ (1991) มาตรา 20 ที่ 

http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/w_up912_.html#_20 

53 ยกตวัอย่างเช่น ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 20.ซี), และระเบียบเลขท่ี 13 ของปีพ.ศ. 2547 ภายใตก้ฎหมายเลขท่ี 23 ของปีพ.ศ. 

2543 ดา้นการคุม้ครองพนัธุพ์ืช มาตรา 4(จี); ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดกูฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญา มาตรา 73; ในสหพันธรัฐ

มาเลเซีย ดูพระราชบัญญัติคุม้ครองพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2547, เอส. 16; ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดูพระราชบัญญัติคุม้ครองพันธุ์พืช (หมวด 232A), 

เอส. 37; ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดกูฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญา เลขท่ี 50/2005/คิวเอช11 วนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 มาตรา 163 

โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 13 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
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“ชื่อสามัญของยาท่ีเป็นสากล (INN) ระบุถึงสารในทางเภสัชกรรมหรือส่วนผสมท่ีมี

ฤทธ์ิในทางเภสชักรรม ชื่อของ INN แต่ละชื่อนัน้จะเป็นชื่อท่ีมีเอกลกัษณจ์ะไดร้บัการ

ยอมรบัทั่วโลกและถือเป็นสาธารณะสมบตัิ ชื่อสามญัของยาท่ีเป็นสากลถือว่าเป็นชื่อ

ทั่ วไป (…) เพื่อท าให้ INN สามารถใช้ได้อย่างสากล ชื่อดังกล่า วจึงได้รับการ

ประกาศใชโ้ดยองคก์ารอนามัยโลกเพื่อใหเ้ป็นสาธารณสมบตัิ ดว้ยเหตุนี ้ชื่อดงักล่าว

จึง “ไม่มีผูเ้ป็นเจา้ของ” ชื่อเหล่านั้นสามารถใชไ้ดโ้ดยบุคคลใดก็ตามเพื่อระบุถึงสาร

ในทางเภสชักรรมโดยไม่ถูกจ ากัด” 54 

 

หากเครื่องหมายท่ีย่ืนขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ประกอบไปดว้ย ชื่อเรียกทั้งหมด หรือส่วนท่ีเป็น

สาระส าคญัท่ีตรงกันกับชื่อ INN ท่ีระบไุว ้และมุ่งหมายจะใชก้ับรายการสินคา้เภสชักรรมหรือทางการแพทย ์

ผูต้รวจสอบตอ้งยกขึน้เป็นเหตใุนการปฏิเสธ55 

 

กรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูต้รวจสอบควรศึกษารายชื่อ INNs ล่าสุดท่ีไดร้บัการเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก 

(WHO)56 

 

2.1.1. เคร่ืองหมายรูปทีม่ีลักษณะท่ัวไป เป็นปกติวิสัย หรือเป็นส่ิงจ าเป็น 
 

เครื่องหมายรูปท่ีมีความหมายไม่ว่าจะโดยการก าหนดขึน้หรือตามปกติวิสยั ซึ่งเป็นท่ีเขา้ใจในวงการธุรกิจท่ี

เกี่ยวขอ้งและโดยผูบ้ริโภค หรือโดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกับสินคา้หรือบริการทั้งหมด หรือรายการใด

รายการหน่ึง ในฐานะท่ีเป็นชื่อทั่วไปหรือชื่อสามัญของสินคา้และบริการนั้น เครื่องหมายรูปดังกล่าวไม่

สามารถท าหนา้ท่ีเป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีระบุถึงได้57 
 

ตวัอย่างเช่น ส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินสต์ดัสินว่าเครื่องหมายต่อไปนีไ้ม่สามารถ

การจดทะเบียนไดส้  าหรบัเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์(จ าพวก 9) และส าหรบับริการรา้นคา้ปลีก 

(จ าพวก 35) 

 
 
 

54 โปรดด ูองคก์ารอนามยัโลก ที่ http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/ 
55 ในส่วนนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 2.13 
56 โปรดด ูhttp://www.who.int/entity/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html 
57 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 3 ขอ้ 7, และ บทท่ี 5 ขอ้ 1 
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พบว่าการวางต าแหน่งของตัวอักษร “R” ท่ีแตะกับส่วนซา้ยสุดของวงกลมไม่มีนัยส าคัญและไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงไม่ใหเ้กิดความคลา้ยกันจนก่อใหเ้กิดความสับสนหรือเกือบเหมือนกับสญัลักษณ์ “เครื่องหมายท่ี

ไดร้บัจดทะเบียนแลว้” ตามมาตรฐานท่ีใชก้ันปกติ  

 

ส าหรบัเครื่องหมายรูปอย่างเดียว ตวัอย่างเช่น เครื่องหมายดา้นล่างนีถู้กใชเ้ป็นปกติวิสัยในอุตสาหกรรม

เครื่องหนังเพื่อระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นท าจากหนังทั้งหมดหรือบางส่วน เครื่องหมายเหล่านีไ้ม่สามารถจด

ทะเบียนเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกับข้างต้นได้ การจดทะเบียน

เครื่องหมายดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าประเภทอื่นอาจได้รับอนุญาต หากไม่มีเหตุในการปฏิเสธอื่นๆ 

โดยเฉพาะเครื่องหมายนัน้ตอ้งไม่ลวงหรือท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัสินคา้นัน้:  
 

 

(ภาพจาก https://github.com/FortAwesome/Font-Awesome/issues/11478 และจาก http://www.vse-

seniorum.cz/www-vse-seniorum-cz/eshop/4-1-Pece-o-kozeny-nabytek/0/5/20-LM-Strong-silne-

znecisteni-kuze ตามล าดบั) 
 

 

เช่นเดียวกัน โดยทั่วไปแลว้ เครื่องหมายต่อไปนีถู้กมองว่าเป็นปกติวิสยัส าหรบับริการรา้นตดัผม 

https://github.com/FortAwesome/Font-Awesome/issues/11478
http://www.vse-seniorum.cz/www-vse-seniorum-cz/eshop/4-1-Pece-o-kozeny-nabytek/0/5/20-LM-Strong-silne-znecisteni-kuze
http://www.vse-seniorum.cz/www-vse-seniorum-cz/eshop/4-1-Pece-o-kozeny-nabytek/0/5/20-LM-Strong-silne-znecisteni-kuze
http://www.vse-seniorum.cz/www-vse-seniorum-cz/eshop/4-1-Pece-o-kozeny-nabytek/0/5/20-LM-Strong-silne-znecisteni-kuze
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(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส)์ 

 

ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม เครื่องหมายดา้นล่างนีไ้ม่ไดร้บัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ดว้ยเหตุ

ว่ามีลกัษณะทั่วไป เป็นปกติวิสยั หรือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบับริการท่ีระบุ:  
 

 
 
 
 
 

 

ส าหรบั “สิ่งก่อสรา้งท่ีเก่ียวกับไฟฟ้า” -  ค าขอเลขท่ี 4-2009-14218 

 
ส าหรบั “การโทรคมนาคม”  -  ค าขอเลขท่ี 4-2010-26087 

 

ระเบียบของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามว่าดว้ยการตรวจสอบค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย พ.ศ. 2553 

ขอ้ 17.8.2.ซี) ยงัมีตวัอย่างของเครื่องหมายท่ีถือว่าเป็นเรื่องสามญัหรือปรกติวิสยั 
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ส าหรบับริการวิศวกรรมเครื่องกลและบริการรา้นขายยา ตามล าดบั 

 

2.2. เครือ่งหมายบรรยาย 
 

2.2.1. เคร่ืองหมายบรรยายท่ัวไป 
 

เครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยทัง้หมดหรือส่วนส าคัญของเครื่องหมายท่ีมีลักษณะบรรยาย หรือสนันิษฐานได้

ว่าเป็นการบรรยายสินคา้หรือบริการท่ีใชก้ับเครื่องหมายนั้น ควรถูกปฏิเสธรบัจดทะเบียนส าหรบัสินคา้หรือ

บริการเหล่านัน้58 
 

เครื่องหมายท่ีบรรยายถึงสินคา้หรือบริการไม่สามารถท าหนา้ท่ีเป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรบัสินค้าหรือ

บริการเหล่านั้นได ้ เพราะไม่มีองคป์ระกอบท่ีโดดเด่นจดจ าได ้ส  าหรบัใชแ้ยกแหล่งก าเนิดของสินค้าและ

บริการท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกัน จ าเป็นต้องมีค าบรรยายดังกล่าวเพื่อให้ผู้ค้าทุกรายได้น าไปใช้เพื่อ

ตอบสนองผูบ้ริโภคดว้ยสินคา้และบริการของตนและส่งเสริมการขายสินคา้และบริการโดยไม่มีอุปสรรคจาก

คู่แข่งแต่ละราย  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะท่ีค าซึ่งมีลักษะบรรยายจะต้องเข้าถึงได้โดย

ผูป้ระกอบการทุกรายในตลาดอย่างเสรี 
 

เครื่องหมายควรถือว่ามีลักษณะการบรรยายทั้งหมด หากถูกมองโดยภาคส่วนสาธารณะท่ีเก่ียวของหรือ

ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งว่าเป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกับสินคา้หรือบริการของเครื่องหมายท่ีจะจดทะเบียน ขอ้มูล

เช่นว่านัน้อาจะเป็นการสื่อถึงลกัษณะตามธรรมชาติ ชนิด สิ่งท่ีเกี่ยวขอ้ง คณุภาพ แหล่งก าเนิดทางภูมิภาค 

แหล่งก าเนิดสินคา้ ปริมาณ ขนาด วตัถปุระสงค ์การใชง้าน คณุค่า หรือคณุลกัษณะอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้

หรือบริการอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นการเฉพาะ 

58 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(1)(ซี); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี.4(เอ) คู่มือทีเอ็ม หนา้ 30 และ 31; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 20.อี) และ เอฟ), 

ค าชีแ้จง เออารท์ี. 20 point เอฟ); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 23.1 และ 2, ค าตดัสิน 753 เออารท์ี. 40; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 10(1)(ดี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็ม

แอล เอส. 13.บี); พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 123.1(เจ) และ (แอล), กฎระเบียบ อาร.์ 102.เจ); เอสจี   ทีเอ็มเอ เอส. 7(1)(ซี); ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 7(2) และ 

17; และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 74.2.ซี), หนังสือเวียน 01/2007 เอส. 39.3.จี), เอส. 39.4.ดี) โปรดดู คู่มือของส านักงานทรพัยสิ์นทางปัญญาของ

สหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 1 ดว้ย  
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เครื่องหมายท่ีประกอบไปดว้ยการอา้งอิงอย่างมีนัยยะถึงลกัษณะพิเศษบางอย่างของสินคา้หรือบริการ หรือ

อา้งอิงโดยออ้มถึงคุณลักษณะบางอย่างของสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ควรถือว่า เป็นการ “บรรยาย” 

ในการจดทะเบียน 

 

หลกัการท่ีใชใ้นการอา้งอิงเพื่อท าใหแ้น่ใจว่าเครื่องหมาย (ค าหรือองคป์ระกอบรูป) เป็นการบรรยายหรือไม่ 

ควรพิจารณาความหมายและความเขา้ใจตามธรรมดาในเครื่องหมายนัน้ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ 

เน่ืองจากชื่อเรียกท่ีถือว่าเป็นชื่อสามัญและทั่วไปท่ีจะเป็นเหตุในการปฏิเสธตอ้งไดร้บัการประเมินในบริบท

ของภาษาทอ้งถ่ินและมมุมองของผูบ้ริโภคในประเทศนัน้ๆ 

 

ขอ้ความบรรยายในภาษาต่างประเทศควรไดร้ับการประเมินโดยอิงจากระดับความรูแ้ละความเขา้ใจใน

ขอ้ความนัน้ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศนั้น หากภาษาต่างประเทศหรือขอ้ความนั้น หรือส านวนใน

ภาษาต่างประเทศเป็นท่ีเข้าใจดีในประเทศนั้น เหตุในการปฏิเสธควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

ขอ้ความของภาษาทอ้งถ่ิน 
 

 
2.2.1.1. การรวมองค์ประกอบทีมี่ลักษณะเป็นการบรรยายและองค์ประกอบทีไ่ม่มี

ลักษณะเป็นการบรรยาย59
 

 

เมื่อเครื่องหมายประกอบดว้ยค าบรรยายตั้งแต่หน่ึงค าขึน้ไปหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการ

บรรยาย ทว่ามีองคป์ระกอบท่ีบ่งเฉพาะเพียงพออย่างนอ้ยหน่ึงองคป์ระกอบอยู่ดว้ย โดยรวม ควรถือว่าการ

รวมกันนี้เป็นลักษณะบ่งเฉพาะเพื่อการจดทะเบียน การท่ีเครื่องหมายจะได้รับการจดทะเบียนเมื่อมี

องคป์ระกอบท่ีมีลักษณะเป็นการบรรยายและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ได้หมายความว่าองค์ประกอบ

เหล่านีส้ามารถถูกอา้งสิทธิแยกออกไปว่าเป็นกรรมสิทธ์ิ60 

 

ตวัอย่างเช่น การรวมกันของค าท่ีมีการประดิษฐ์และมีความบ่งเฉพาะอย่าง “JERRYJO” กบัค าท่ีมีลักษณะ

เป็นการบรรยาย “health foods” สามารถจดทะเบียนไดใ้นภาพรวมส าหรบัผลิตภัณฑอ์าหาร 

 

JERRYJO HEALTHFOODS 
 

59 ในเรื่องนีด้ขูอ้ 2.5 ดว้ย ตามดา้นล่างนี ้
60 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 4.1 และ 4.2 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

99 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

เช่นเดียวกัน หากมีการเพิ่มองค์ประกอบรูปท่ีมีความบ่งเฉพาะในตัวเองลงในองค์ประกอบของค าท่ีมี

ลกัษณะเป็นการบรรยาย หรือไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ อาจถือไดว้่าโดยรวมเครื่องหมายนีม้ีความบ่งเฉพาะ 

โดยมีเง่ือนไขว่าองคป์ระกอบรูปดงักล่าวตอ้งเป็นท่ีจดจ าไดอ้ย่างชัดเจนในตวัเครื่องหมาย เน่ืองจากขนาด

และการวางต าแหน่งของมนั 
 

ตวัอย่างเช่น เครื่องหมายนี ้โดยรวมแลว้ อาจมองว่ามีลกัษณะบ่งเฉพาะส าหรบั “บริการรา้นอาหาร” แมว้่า

ค าว่า “best chef” จะมีลกัษณะเป็นค าอธิบายบริการเหล่านัน้ 

 
 

 
2.2.1.2. การวางต าแหน่งขององค์ประกอบในเคร่ืองหมาย 

 

หากเครื่องหมายประกอบดว้ยค าท่ีมีลักษณะเป็นการบรรยายในตัวมันเองเก่ียวขอ้งกับสินคา้หรือบริการ

บางอย่าง การท่ีองคป์ระกอบซึ่งขาดความบ่งเฉพาะของค าถูกจัดวางในแนวตั้ง กลับหัว หรืออยู่ในหน่ึง

บรรทดัขึน้ไป โดยปรกติแลว้ จะไม่ท าใหเ้ครื่องหมายดงักล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะอันมีความจ าเป็นต่อการ

จดทะเบียน 

 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของค าแบบนี้สามารถเพิ่มลักษณะบ่งเฉพาะให้แก่

เครื่องหมายได้เมื่อการจัดวางดังกล่าวมีลักษณะท่ีท าให้ผู้บริโภคทั่วไปมุ่งความสนใจไปท่ีการจัดวาง

องคป์ระกอบดงักล่าว แทนท่ีจะเป็นรบัรูส้ารท่ีมีลกัษณะเป็นการบรรยายโดยในทนัที 61 
 
 
 
 
 
 

 
 

61 ในส่วนนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 4.2.1 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

100 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ตวัอย่างเช่น เครื่องหมายต่อไปนีซ้ึ่งประกอบดว้ยค าว่า “BEST CHEF” จะถือว่ามีลกัษณะเป็นการบรรยาย 

(ยกย่อง) ส  าหรบั “บริการจัดเลีย้งอาหารและรา้นอาหาร” อย่างไรก็ตาม ค าเหล่านีส้ามารถมีลักษณะบ่ง

เฉพาะได ้หากมีการน าเสนอองคป์ระกอบของค าในการจัดวางหรือมีรูปร่างที่ไม่ธรรมดา ซึ่งจะดึงความ

สนใจของผูบ้ริโภคและเป็นท่ีจดจ าไดว้่าเป็นสิ่งบ่งชีแ้หล่งท่ีมาทางพานิชย์ 
 
 

 

2.2.1.3. การรวมรูปร่างเรขาคณิตแบบไม่ซับซ้อน 

 

หากเครื่องหมายประกอบด้วยค าหรือองค์ประกอบท่ีเป็นถ้อยค าในลักษณะเป็นการบรรยายหรือไม่มี

ลกัษณะบ่งเฉพาะ การรวมกันขององคป์ระกอบเหล่านีก้ับรูปทรงเรขาคณิตแบบพืน้ฐาน เช่น จุด เสน้ ส่วน

ของเสน้ตรง วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรสั สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมดา้นขนาน หา้เหลี่ยม หกเหลี่ยม 

สี่เหลี่ยมดา้นไม่เท่า และวงรี โดยปกติแลว้จะไม่ท าใหเ้ครื่องหมายโดยรวมเกิดความบ่งเฉพาะ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเมื่อใชรู้ปร่างเหล่านัน้เป็นกรอบหรือขอบ 

 

ตวัอย่างเช่น 

 
 
 
 

 
 
 
 

อย่างไรก็ตาม รูปทรงเรขาคณิตสามารถเพิ่มความบ่งเฉพาะใหเ้ครื่องหมายได ้เมื่อการน าเสนอเครื่องหมาย 

การก าหนดโครงร่างเครื่องหมาย หรือการรวมเครื่องหมายกับองคป์ระกอบอื่น ๆ สรา้งการรับรูโ้ดยรวมท่ีมี

ความบ่งเฉพาะมากพอ62 

 

62 ในส่วนนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 4.2.2 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

101 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ตัวอย่างเช่น ค าว่า “รสและกลิ่น” จะมีลักษณะเป็นการบรรยาย จึงไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคา้ส าหรบั “เครื่องปรุงรส เครื่องเทศ และซอส” ได ้อย่างไรก็ตาม การท่ีค านั้นรวมกับการน าเสนอหรือ

การจัดวางรูปร่างเรขาคณิตบางอย่าง (สี่เหลี่ยม) โดยรวมอาจถือไดว้่าเป็นการประดิษฐ์ขึน้มาและมีความ

บ่งเฉพาะเพียงพอส าหรบัผลิตภัณฑน์ัน้63 

 
 
 

2.2.2. ค าซึ่งมีลักษณะบรรยาย 
 

เครื่องหมายท่ีประกอบไปดว้ยค าตั้งแต่หน่ึงค าขึน้ไป ซึ่งบรรยายถึงลักษณะตามธรรมชาติ สิ่งท่ีเก่ียวข้อง 

คณุภาพ ปริมาณ ขนาด วตัถปุระสงค ์การใชง้าน หรือคณุลกัษณะอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้หรือบริการอย่าง

ใดอย่างหน่ึงเป็นการเฉพาะไม่สามารถรบัจดทะเบียนได ้

 

การท่ีจะถือว่า “บรรยาย” จะตอ้งพิจารณาร่วมกับรายการสินคา้หรือบริการท่ีเครื่องหมายนั้นจะน าไปใช้

เสมอ ค าบางค าถือว่าเป็นการบรรยายโดยไม่ตอ้งพิจารณาถึงสินคา้หรือบริการ เช่น ค าท่ีเก่ียวกับคุณค่า 

หรือขนาด (ดูตวัอย่างดา้นบน) ในบางกรณี ค าอาจเป็นการบรรยายสินคา้หรือบริการบางชนิด แต่มีความ

บ่งเฉพาะ (ดงันัน้จึงจดทะเบียนได)้ ส  าหรบัสินคา้และบริการอื่น ตวัอย่างเช่น ค าว่า ‘COMEDY’ ถือเป็นค า

ซึ่งมีลกัษะบรรยายหากเป็นเครื่องหมายส าหรบั รายการโทรทศัน ์และบริการแพรภ่าพกระจายเสียง อย่างไร

ก็ตามค าเดียวกันนีถื้อว่ามีความบ่งเฉพาะหากเป็นเครื่องหมายใชส้  าหรับ เสือ้ผา้ และเครื่องนุ่งหม หรือ

เครื่องส าอาง ท่ีไม่ถือว่าเป็นการบรรยายรายการสินคา้ท่ีไดย่ื้นขอจดทะเบียน 

 

ย่ิงไปกว่านั้น จ าเป็นตอ้งประเมินลักษณะท่ีเป็นการบรรยายของค า ๆ หน่ึง บนฐานของภาษานั้น ๆ หรือ

ภาษาต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคทั่วไปพูดหรือเขา้ใจเก่ียวกับสินคา้หรือบริการ ท่ีเครื่องหมายดงักล่าวจะถูกน าไปใช้

ในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

63 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

102 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

อาจไม่ต้องน าลักษณะท่ีเป็นการบรรยายของค าหรือองค์ประกอบค าออกไปหรืออาจไม่ต้องยกเลิกใช้

ลกัษณะท่ีเป็นการบรรยายของค าหรือองคป์ระกอบค า หากปรบัเปลี่ยนชุดแบบตัวอักษร ขนาด หรือแบบ

อกัษรของตัวหนังสือในค าเหล่านั้น ตวัอย่างเช่นค าว่า “LAGER” จะถือว่ามีลักษณะท่ีเป็นการบรรยายใน

ส่วนของ “เบียร”์ ไม่ว่าจะน าเสนอในชดุตวัอกัษรใด ๆ ดงัต่อไปนี ้64 

 

LAGER      LAGER      LAGER      LAGER 

 

ดา้นล่างนีค้ือตวัอย่างของขอ้ความบรรยาย: 

 
 เก่ียวกับชนิดหรือลักษณะตามธรรมชาติของสินคา้หรือบริการ: ‘RAPILATHER’ ส  าหรบัสบู่และ

ครีมใช้ในการโกนขนแบบมีโฟม, ’24-SEVEN’ ส  าหรับบริการการธนาคารทางอินเตอร์เน็ท , 

‘SOFTER’ ส  าหรบัหมอนและท่ีนอน;   

 
 เก่ียวกับสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการ: ‘GEOGRAPHY’ ส  าหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์, 

‘MAGNETIK’ ส  าหรบัสื่อบันทึกขอ้มูลดิจิตอล, ซอฟทแ์วร,์ สิ่งพิมพด์ิจิตอล และอื่นๆ, ‘DRAMA’ 

ส  าหรับรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ และอื่นๆ , ‘CAR’ ส  าหรับยานพาหนะและบริการซ่อม

เครื่องจกัรกล;  

 
 เกี่ยวกบัคณุภาพของสินคา้หรือบริการ: ‘EXTRA’, ‘PRIME’, ‘PREMIUM’, ‘DELUXE’, “GOOD”, และ 

‘BEST’, ส าหรบัสินคา้หรือบริการชนิดใดๆ ก็ตาม; ‘LITE’, ‘FRESH’ หรือ ‘SKIM’ ส  าหรบัผลิตภัณฑ์

อาหาร; ’14k’, ’18k’ หรือ ’24k’ ส  าหรบัอญัมณี; 65 

 
 เกี่ยวกับปริมาณของสินคา้หรือบริการ: ‘KILOVALUE’ ส  าหรบัขา้วและธัญพืชอ่ืนๆ; “500”, “1000” 

ส าหรบัผลิตภณัฑห์รือยาทางเภสชักรรม (อธิบายปริมาณความจมิุลลิกรมั); 66 

 
 เก่ียวกับขนาดของสินคา้หรือบริการ:  ‘FAMILY’, ‘GIANT’, ‘JUNIOR’, ส าหรบัสินคา้หรือบริการ

ชนิดใดๆ ก็ตาม;   
 
 
 

64 ในส่วนของความบ่งเฉพาะของค าเมื่อรวมกบัคณุลกัษณะอื่น โปรดดขูอ้ 2.5 ดา้นล่างนี ้ในส่วนนี ้โปรดดคูู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของ

สหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 2.7 และ 4.2.1 ดว้ย 
65 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์
66 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

103 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 
 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือการใช้สินค้าหรือบริการ: ‘UPCUTTER’  ส  าหรับอุปกรณ์ในการตัด , 

‘STRIKE’ ส  าหรบัไมข้ีดไฟและผลิตภัณฑใ์นการจุดไฟ; ‘SANITARY’ เกี่ยวกับบริการท าความสะอาด
และอนามยั, ‘THE FIDUCIARY’ ส  าหรบับริการทางการเงินและการธนาคาร;  
 

 เกี่ยวกบัมลูค่าของสินคา้หรือบริการ: ‘2-for-ONE’67 เกี่ยวกบับริการทางการขายและจ าหน่ายดว้ยการ

เสนอลดราคา, ‘50/OFF’ ส าหรบัสินคา้หรือบริการใดๆ ก็ตาม; 

 

 เกี่ยวกบัคณุลกัษณะอ่ืนๆ ของกบัสินคา้หรือบริการ: ‘FRESH’ ส าหรบัผลิตภณัฑท์ าความสะอาดบา้น; 

‘BRIGHT-N-CLEAR’ ส  าหรบัสีทาผนงัสงัเคราะห;์ ‘STOUT’ ส  าหรบัเบียรแ์ละเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่

ท  าจากมอลต์; ‘RUSTOFF’ ส  าหรับผลิตภัณฑ์ขัดและรักษาโลหะ ; ‘TWO LITER’ หรือ ‘TURBO’ 

ส  าหรบัเครื่องยนตม์อเตอรห์รือยานพาหนะเครื่องยนต์; ‘4-GB’ หรือ ‘2-TERA’ ส  าหรบัคอมพิวเตอร์

และฮารด์แวรห์รือซอฟทแ์วรท์ี่เกี่ยวขอ้ง; รวมถึง ‘3-N-1’, ‘3-in-1’ หรือ ‘3-N-One’ ส  าหรบัผลิตภัณฑ์

กาแฟ (บรรยายว่าสินคา้ประกอบไปดว้ยกาแฟ น า้ตาล และครีม) ; ‘125’, ‘250’ ส  าหรบัยานพาหนะ 

โดยเฉพาะมอเตอรไ์ซค ์(บรรยายถึงขนาดเครื่องยนตใ์นหน่วยคิวบิกเซ็นติเมตร) ; ‘LOW CALORIE’, 

‘TASTY’, ‘NUTRITIOUS’ ส  าหรับอาหาร; ‘ENERGY SAVER’ ส  าหรับหลอดไฟ, หลอดฟลูออเรส

เซนต;์68 ‘SMART’ ส  าหรบัอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มีหน่วยประมวลผล สามารถสั่งการได ้มีระบบการ

ท างานอตัโนมตัิ หรือมีความสามารถในการประมวลผลขอ้มลูได้69 

 

ในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เครื่องหมายต่อไปนีถู้กปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ดว้ยเหตุผลว่ามี

ลกัษณะเป็นการบรรยาย70 
 

ส าหรบับริการตลาดขนาดเล็ก 
 

 
ส าหรบับริการดา้นการศึกษา 

 

67 ตวัอย่างแนะโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสิงคโปร ์
68 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์
69 โปรดดคูู่มือเครื่องหมายการคา้ของราชอาณาจกัรกมัพชูา, หนา้ 36 
70 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

104 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

ส าหรบัน า้แร่ 
 

ส าหรบับริการตวัแทนอสงัหาริมทรพัย ์และบริการดา้นการจดัการ 
 
 

ในสหพนัธรฐัมาเลเซีย ขอ้ความดงัต่อไปนีถื้อว่ามีลกัษณะบรรยาย71 
 

 

(07022197  -- มาเลเชี่ยน โมบาย เซอรว์ิส เอสดีเอ็น บีเอชดี) 
 

 

ส าหรบับริการเก่ียวกบัการดูแลสขุอนามยัและความงาม, การรกัษาเพื่อความงาม, ลดน า้หนัก, ดูแลสขุภาพ, 

บริการดูแลรา่งกายส่วนบุคคล, บริการสปา และอื่นๆ  -  ค าขอเลขท่ี 03015603 
 

 
 
 
 

71 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

105 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ขอ้ความดงัต่อไปนีถื้อว่ามีลกัษณะบรรยาย:72 
 
 

ค าขอเลขท่ี 4-2011-10424 
 

ส าหรบัสินคา้จ าพวก 3  -  ค าขอเลขท่ี 4-2011-01628 
 
 

NHENDO 
ส าหรบัยาปราบศตัรูพืช ยาฆ่าแมลง ค าขอถูกปฏิเสธเน่ืองจากค าว่า “NHENDO” เป็นการสะกดอีกแบบ

ของค าว่า “Nhện Đỏ” (แปลว่าแมงมมุสีแดง ในภาษาองักฤษ) แมงมมุสีแดงเป็นสายพนัธแ์มลงอนัตรายท่ี

ท าลายพืช  -  ค าขอเลขท่ี 4-2013-16086 
 
 

ในราชอาณาจักรกัมพูชา เครื่องหมายดงัต่อไปนีถู้กปฏิเสธตัง้แต่ตน้ดว้ยเหตุว่ามีลกัษณะเป็นการบรรยาย73 
 
 

 

ส าหรบั เสือ้ผา้ (จ าพวก 25)  -  ค าขอเลขท่ี 42186/11 
 
 
 
 
 
 
 

72 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
73 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

106 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

2.2.3. การใช้ตัวสะกดอื่นในค าซึ่งมีลักษณะบรรยาย 
 

ค าท่ีมีลักษณะเป็นค าบรรยายไม่สามารถท าให้ผ่านการพิจารณาไดโ้ดยใช้ตัวอักษรในค าท่ีต่างจากการ

สะกดค าตามมาตรฐาน โดยการใชต้วัสะกดท่ีผิด หรือใชต้วัอกัษรท่ีมีธรรมชาติของการออกเสียงท่ีเหมือนกัน 

การใชต้ัวอักษรท่ีมีธรรมชาติของการออกเสียงท่ีเหมือนกันกับค าซึ่งมีลักษะบรรยายจะถือว่ามีลักษณะ

บรรยายเช่นกัน74 
 

ยกตวัอย่างเช่น ค าว่า ‘สดใส’ ‘bright’ ถือว่าเป็นการบรรยายสีทาผนัง การใชค้ าว่าว่า BRITE ก็จะถือว่าเป็น

การบรรยายสินค้าเดียวกันเช่นกัน กรณีนีย้ังใช้กับกรณีใช้ตัวสะกดท่ีแตกต่างจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น , 

‘RESIST’NT’  (ส  าหรับค าว่า resistant) , ‘X-RA-FRESH’  (ส  าหรับค าว่า extra fresh) , ‘KWIK-GRIPP’ 

(ส  าหรบัค าว่า quick grip), ‘EE-ZEE-HOLD’ (ส  าหรบัค าว่า easy hold), และอื่นๆ 

 

ในราชอาณาจักรไทย ค าท่ีมีลักษณะเป็นการบรรยาย (ยกย่อง) ต่อไปนี ้ซึ่งใชต้ัวสะกดท่ีผิดไปจากค าว่า 

“extra” ถกูปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้75 
 

ส าหรบัสมารท์โฟน เลนสถ่์ายภาพ 

  

ค าซึ่งสะกดผิดดงัต่อไปนี ้ ถือว่ามีลกัษณะบรรยายในสหพนัธรฐัมาเลเซียส าหรบัสินคา้ตามท่ีระบุ76 

 

ส าหรบัสิ่งท่ีจัดเตรียมขึน้เพื่อการฟอกสี การท าความสะอาด การขดัเงา และการก าจัดคราบ สบู่ (จ าพวก 3) 

(92005280 -- อนัทารา แอบดี (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอชดี) 

 
 
 
 
 

74 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 2.3 
75 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 
76 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย 
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107 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

‘KLEAN `N' RINSE’ 
 

ส าหรบัสารละลายในการท าความสะอาดและแช่คอนแทคเลนส ์(จ าพวก 5)  (93007872 - เอ็กซเ์ซล ฟาร์

มาซูทิคอล เอสดีเอ็น. บีเอชดี.) 
 

 
 

ส าหรบัผลิตภัณฑท่ี์ท าจากโลหะ, ท่ีล็อคประต,ู ท่ีล็อคแบบกระบอก, กุญแจประตชูนิดไม่ตอ้งฝังเขา้ไปใน

เนือ้ไม,้ กลอน, กุญแจแบบคลอ้งสายย,ู โชค้อพัประตแูบบฝังพืน้ท่ีท าจากโลหะ, บานพบั, ท่ีจับประต,ู แถบ

หรือแผ่นใชผ้ลกัและดึงท าจากโลหะ, และอื่นๆ  --  ค าขอเลขท่ี 00006118 

 

อย่างไรก็ตาม ค าท่ีใชต้วัสะกดอื่น หรือสะกดผิดสามารถมีความบ่งเฉพาะไดห้ากว่าค านั้นมีความน่าสนใจ 

น่าประหลาดใจ หรือสามารถจดจ าไดใ้นหมู่ผู้บริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง อาจเป็นในกรณีดังนี ้ เช่น กรณีท่ีความ

แตกต่างนัน้เป็นการเปลี่ยนแปลงความหมายของค าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการแนะน าอีกทางเลือกหน่ึง

ของความหมายหรือความหมายอีกนัยหน่ึงของค า หรือผูบ้ริโภคตอ้งใชค้วามพยายามในการคิดพิจารณา

เพื่อท่ีจะเขา้ใจความเก่ียวขอ้งของค า 

 

ยกตัวอย่างเช่น การรวมค าว่า ‘MINUTE MAID’ (ซึ่งสื่อถึงค าว่า ‘minute made’) ไดร้บัการยอมรับให้จด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปในหมู่ผลิตภัณฑ์อื่ นๆ ส าหรับเบียร์, น ้าแร่และน ้าอัดลม, 

เครื่องดื่มอื่นๆ ท่ีไม่มีแอลกอฮอล,์ เครื่องดื่มผลไมแ้ละน า้ผลไม,้ น า้เชื่อมและสิ่งท่ีเตรียมขึน้เพื่อท าเครื่องดื่ม77 

 

เช่นเดียวกัน เครื่องหมาย ‘XTRA DELIXIOUS’ (หรือ ‘Extra Delicious’) ถือว่ามีความบ่งเฉพาะใน

สหพนัธรฐัมาเลเซีย เนื่องจากการใชต้วัสะกดท่ีแตกต่างรวมกับรูปแบบท่ีปรากฏไม่ธรรมดา: 
 
 
 
 
 

 

77 ท ะ เ บี ยนสหภ าพยุ โ ร ป เ ลขที่  002091262 ดู ไ ด้จ ากฐ านข้อ มู ล ขอ งส า นั ก ง านทรัพ ย์ สิ น ทา ง ปัญญาขอ งสหภาพยุ โ ร ป  ที่  

https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=ApplicationNumber&v1=002091262&o1=AND&c1=CONTAINS&sf

=ApplicationNumber&so=asc  

https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=ApplicationNumber&v1=002091262&o1=AND&c1=CONTAINS&sf=ApplicationNumber&so=asc
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=ApplicationNumber&v1=002091262&o1=AND&c1=CONTAINS&sf=ApplicationNumber&so=asc


คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

108 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 

ส าหรบัอาหารต่างๆ ผลิตภัณฑอ์าหาร - ค าขอเลขท่ี 05001995 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 

 

ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม เครื่องหมายดา้นล่างท่ีใชต้วัสะกดท่ีแตกต่างถือว่ามีความบ่งเฉพาะ:  

ส าหรบัสินคา้จ าพวก 5 ของNice Classification  - ค าขอเลขท่ี 4-2004-03598 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)  
 
 

2.2.4. องคป์ระกอบของค าทีม่ีลักษณะบรรยาย 
 

องคป์ระกอบเฉพาะของค าพูดซึ่งใชโ้ดยทั่วไปเป็นส่วนประกอบ ค าน าหนา้หรือค าต่อทา้ย หรือค าในรูปแบบ

อื่นๆ ท่ีเป็นการบรรยายตามปกติ หรือค าที่มีความหมายเป็นการบรรยายทั่วไป หรือใหข้อ้มลู หรือใชเ้ป็นการ

ทั่วไปในภาษาของประเทศใดโดยเฉพาะ ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายไดเ้ น่ืองจากลักษณะของ

ค านัน้เอง ส าหรบัสินคา้หรือบริการทั่วไปหรือในลักษณะท่ีการใชค้ านั้นมีความเก่ียวขอ้งกัน องคป์ระกอบ

ของค าจะตอ้งเป็นอิสระจากความครอบครองของเอกชน เน่ืองมาจากลกัษณะการบรรยายของค าซึ่งท าให้

ค าเหล่านั้นไม่บ่งเฉพาะและไม่สามารถท าหนา้ท่ีเป็นเครื่องหมายการค้าไดไ้ม่ว่าจะกับสินคา้หรือบริการ

ประเภทใดเป็นการเฉพาะก็ตาม78 

 

ยกตวัอย่างเช่น องคป์ระกอบของค าในภาษาองักฤษดงัต่อไปนีไ้ม่สามารถจดทะเบียนแยกเป็นเครื่องหมาย 
 

78 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 3 ขอ้ 2    



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

109 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

ส าหรบัสินคา้หรือบริการใดๆ หรือสินคา้หรือบริการท่ีความหมายนั้นจะถูกใชเ้ป็นปกติและไม่ควรจะมีผูค้ ้า

เอกชนรายใดเป็นเจา้ของ: 
 

 ‘mini’ :  แปลว่า เล็ก, ขนาดท่ีลดลง (เช่น ส าหรบัส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส)์; 
 

 ‘micro’ :  แปลว่า เล็กมาก (เล็กกว่าค าว่า ‘mini’, เช่น ส าหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์, เตา
ไมโครเวฟ);  

 
 ‘nano’ :  แปลว่า เล็กมาก, จิ๋ว หรือเกี่ยวกบันาโนเทคโนโลยี (เช่น ส าหรบัส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส ์

หรืออปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส)์;  
 

 ‘mid’, ‘midi’ :  แปลว่า ระดบัปานกลางของคณุภาพหรือปริมาณ (เช่น ส าหรบัเสือ้ผา้สวมใส่;  ส าหรบั
ผลิตภณัฑโ์ดยทั่วไปที่มีการน าเสนอขนาดเป็นการเฉพาะหรือล าดบัของขนาด);  

 
 ‘multi’, ‘poly’, ‘pluri’ :  แปลว่า การทวีคูณ หรือสินคา้ (หรือบริการ) มีหรือบรรจุคุณลักษณะหลาย

ประการ หรือสามารถใชง้านไดห้ลายแบบ;  
 

 ‘plus’,  ‘extra’ :  แปลว่า เพิ่ม หรือเกินกว่ามาตรฐานในการท างาน หรือลกัษณะพิเศษของสินคา้หรือบริการ; 
 

 ‘eco’, ‘bio’ :  แปลว่า ผลิตแบบเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มหรืออย่างเป็นธรรมชาติ หรือเป็นไปตามมาตรฐานท่ี 
 

 ‘‘semi’ :  แปลว่า คณุภาพที่ยงัไม่สมบรูณ ์หรือบางส่วนl79 (เช่น ส  าหรบันม, ผลิตภัณฑจ์ากนมซึ่งมี
ส่วนท่ีเป็นไขมนัแค่บางส่วนหรือไม่มีส่วนท่ีเป็นไขมนั) 

 

เหตุในการปฏิเสธเดียวกันนีค้วรจะถูกยกขึน้เก่ียวกับองค์ประกอบอื่นๆ ของค าท่ีมีความหมายเป็นการ

บรรยายโดยทั่วไปในภาษาราชการของประเทศนั้น เหตุในการปฏิเสธนีจ้ะตอ้งพิจารณามมุมองโดยเฉพาะ

ของผูบ้ริโภคในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งและในภาษาท่ีใชใ้นทอ้งถ่ิน ทัง้นีต้อ้งมีการประเมินระดบัความรูแ้ละการ

ใชภ้าษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน เป็นตน้) โดยผูโ้ภคท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศนัน้ 

 
 
 

 

79 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

110 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

กรณีท่ีองคป์ระกอบของค าไม่มีลักษณะเป็นการบรรยายส าหรบัสินคา้หรือบริการบางอย่างเป็นการเฉพาะ 

เหตุในการปฏิเสธนีจ้ะไม่น ามาใช ้ ย่ิงไปกว่านั้น ในเรื่องของค าท่ีมีลักษณะเป็นการบรรยาย เหตุในการ

ปฏิเสธนีส้ามารถท าใหต้กไปไดใ้นแง่ขององคป์ระกอบของค าพูด หากผูข้อสามารถพิสจูน์ไดว้่าองคป์ระกอบ

นัน้สามารถถือไดว้่ามีความบ่งเฉพาะโดยการใชเ้ครื่องหมายในตลาดใหม้ีความแพร่หลายและสาธารณชน

ทั่วไปรูจ้ัก หรือท าหนา้ท่ีเป็นเครื่องหมายการคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเมื่อน ามาใชก้ับสินคา้หรือบริการ

เฉพาะอย่าง 

 

2.2.5. การรวมกันของค าทีม่ีลักษณะเป็นการบรรยาย 
 

เพียงแค่การน าขอ้ความท่ีมีลักษณะเป็นการบรรยาย หรือมีลักษณะสามัญมารวมกันไม่สามารถท าให้ค า

ตัดสินในเรื่องลักษณะการบรรยายตกไปได ้ค าสองค าท่ีเมื่อแยกออกจากกันแล้วมีค าใดค าหน่ึงถือว่ามี

ลกัษณะบรรยายหรือเป็นการทั่วไปส าหรบัสินคา้หรือบริการมกัจะถือว่าเป็นค าท่ีมีลกัษณะเป็นการบรรยาย

เมื่อน ามารวมกัน การรวมค าท่ีมีลกัษณะเป็นการบรรยาย (หรือเป็นการทั่วไป) ตัง้แต่สองค าขึน้ไป จะยงัคง

เป็นเหตใุนการคดัคา้นหากใชก้ับสินคา้หรือบริการท่ีบรรยาย80 

 

ยกตัวอย่างเช่น ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการรวมค ามี ลักษณะเป็นการบรรยายด้านล่างไม่

สามารถจดทะเบียนได:้ 81 

 

 ‘GOODCHECK’ ส าหรับสินคา้ในจ าพวก 5 ของ Nice Classification - ค าขอเลขท่ี 4-2009-16064 

 
 ‘HEAR MUSIC’ ส าหรับสินคา้ในจ าพวก 9 ของ Nice Classification - ค าขอเลขท่ี 4-2009-18861 

 

ในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย การผสมค าต่อไปนีถู้กปฏิเสธการจดทะเบียนเน่ืองดว้ยเหตุว่ามีลักษณะเป็นการ

อธิบาย82 

 
 

 

 
 

 

80 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 2.2 
81 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
82 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

111 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 

 

ส าหรบับริการรา้นอาหาร 

 

ในมาเลเซีย พบว่าการผสมค าต่อไปนีม้ีลกัษณะเป็นการอธิบาย83 

 

‘EXTRASAFE’ 
(01002067 – ทากาโซ รบัเบอร ์โพรดกัส ์เอสดีเอ็น. บีเอชดี.) 

 
 

‘SUPERGUARD’ 
 

(02001109 – คาโอ คาบชูิกิ ไคชา (คาโอ คอรป์อเรชั่น) 

 

ในราชอาณาจักรไทย พบว่าการผสมค าต่อไปนี้มีลักษณะเป็นการอธิบายและไม่ได้รับจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา้ 
 

 

ส าหรบัไอศกรีม ขนมอบ ขนมหวาน 
 

 
 

ส าหรบัโปรตีน วิตามิน และสารตา้นอนุมลูอิสระ เพื่อใชใ้นการผลิตผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร  
 

 

ส าหรบัโลชั่นบ ารุงผิวหนา้ มอยสเ์จอรไ์รเซอรถ์นอมผิว ฯลฯ 

 

 
83 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

112 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

เช่นเดียวกัน กรณีค าตัดสินท่ีส  านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประชาคมยุโรปตัดสินว่า การรวมค า

ดงัต่อไปนีถื้อว่ามีลกัษณะเป็นการบรรยายและไม่สามารถจดทะเบียนได้84 

 

 ‘TRUSTEDLINK’ ส  าหรบัซอฟทแ์วรเ์พื่อการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส,์ บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ, 

บริการบูรณาการซอฟทแ์วร ์และบริการทางการศึกษาส าหรบัเทคโนโลยีพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์

และบริการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(ค าตดัสินเมื่อ 26/10/2000, ที-345/99)  

 

 ‘CINE COMEDY’ ส  าหรบัการแพรภ่าพกระจายเสียงทางรายการโทรทศันแ์ละรายการวิทยุ, การผลิต 

เปิดแสดง หรือใหเ้ช่าภาพยนต,์ และการจดัสรร การโอน ใหเ้ช่า หรือการใชส้ิทธิในการภาพยนตร ์(ค า

ตดัสินเม่ือ 31/01/2001, ท-ี136/99) 
 

  ‘COMPANYLINE’ ส  าหรับธุรกิจเก่ียวกับประกันภัยและการเงิน (ค าตัดสินเมื่อ 19/09/2002, 
ซ-ี104/00 พ)ี 

 

 ‘TELEAID’ ส  าหรบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสใ์นการโอนถ่ายค าพูดและขอ้มูล, บริการซ่อมรถและ
ยานพาหนะ, ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม, บริการลากยานพาหนะ กู้ภัย และบริการทาง
คอมพิวเตอรเ์พื่อตดัสินต าแหน่งของยานพาหนะ (ค าตดัสินเมื่อ 20/03/2002, ที-355/00) 

 

 ‘BIOMILD’ ส  าหรบัโยเกิรต์ซึ่งมีรสชาติอ่อน และท าจากธรรมชาติ  (ค าตัดสินเมื่อ 12/02/2004, 
ซ-ี265/00) 

 

 ‘QUICKGRIPP’ ส  าหรบัเครื่องมือท่ีใชด้ว้ยมือ, ท่ียึด และชิ่นส่วนของเครื่องมือและท่ียึด (ค าสั่ง
เมื่อ 27/05/2004, ที-61/03) 

 

 ‘TWIST AND POUR’ ส  าหรบัภาชนะพลาสติกแบบใชม้ือถือขายเป็นส่วนหน่ึงของภาชนะบรรจุ
ของเหลวแบบทาสี, อุปกรณใ์นการเก็บและเทของเหลว (ค าตดัสินเมื่อ 12/06/2007, ที-190/05) 
‘CLEARWIFI’ ส  าหรบับริการโทรคมนาคม ไดแ้ก่ เครือข่ายความเรว็สงูในการเขา้ถึงคอมพิวเตอร ์และ
เครือข่ายโทรคมนาคม (ค าตดัสินเม่ือ 19/11/2009, ที-399/08) 

 
 

 

84 อา้งถึงตวัอย่างในคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 2.2 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

113 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 
 

 ‘STEAM GLIDE’ ส  าหรบัเตารีดไฟฟ้า, เตารีดไถไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้าส าหรบัรีดเสือ้ผา้, ชิน้ส่วนและ
ส่วนประกอบของสินคา้ที่กล่าวมาขา้งตน้ (ค าตดัสินเม่ือ 16/01/2013, ท-ี544/11) 

 

อย่างไรก็ตาม การรวมค าท่ีมีลกัษณะบรรยายกับค าหรือองคป์ระกอบของค าท่ีมีความบ่งเฉพาะสามารถท า

ใหก้ารรวมกันทั้งหมดนั้นมีความบ่งเฉพาะเพียงพอ โดยเฉพาะการรวมค าท่ีมีลักษณะเป็นการบรรยายของ

เครื่องหมายท่ีไดร้บัจดทะเบียนแลว้ของบุคคลเดียวกันโดยปกติจะถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงค าตัดสินเรื่อง

ลกัษณะในการบรรยายท่ีเก่ียวกับสินคา้หรือบริการเดียวกัน 

 

เช่นเดียวกัน การรวมค าท่ีมีลกัษณะเป็นการบรรยายตั้งแต่หน่ึงค าขึน้ไปกับส่วนประกอบท่ีเป็นรูปท่ีมีความ

บ่งเฉพาะสามารถท าใหก้ารรวมนัน้ (เครื่องหมายผสม) มีความบ่งเฉพาะท่ีเพียงพอ   

 

ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายผสมด้านล่างนี้ประกอบไปด้วยค าท่ีมีลักษณะเป็นการบรรยาย หรือ

ส่วนประกอบท่ีปรากฏในรูปแบบท่ีมีความบ่งเฉพาะถือว่ามีความบ่งเฉพาะในสหพนัธรฐัมาเลเซีย:  

 

 

 
 

 

ส าหรบัน า้แร่และน า้อดัลม, เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล,์ เครื่องดื่มผลไมแ้ละน า้ผลไม,้  

น า้เชื่อมและเครื่องดื่มอื่นๆ (จ าพวก 32) 

04005494   --  ชอง คิม ฉวน เทรดดิง้ เอสดีเอ็น. บีเอชดี. 

 
 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

114 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

ส าหรบัเบียร,์ น า้แรแ่ละน า้อดัลม, เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล,์ เครื่องดื่มผลไม้ 

และน า้ผลไม,้ น า้เชื่อมและสิ่งท่ีเตรียมขึน้ใชท้ าเครื่องดื่ม (จ าพวก 32) 

07022647  –  ทีเอช ตง ฟูดส ์อินดสัตรีส ์เอสดีเอ็น. บีเอชดี. 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 

 

ทัง้นี ้การรวมค าท่ีมีลกัษณะไม่ธรรมดา หรือมีการประดิษฐ์ต่างพอจะสรา้งความเขา้ใจ เพียงพอท่ีจะลบลา้ง

ความหมายตามปกติของค านัน้ๆ ได ้จะถือว่ามีความบ่งเฉพาะเพียงพอ หากการรวมค าหรือองคป์ระกอบท่ีมี

ลกัษณะเป็นการบรรยายตัง้แต่สองค าขึน้ไปในตวัมนัเองมีการประดิษฐ์ค า ถือว่ามีความบ่งเฉพาะเพียงพอ 85 

 

ยกตวัอย่างเช่น การรวมองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเป็นการบรรยายดา้นล่างถือไดว้่ามีความบ่งเฉพาะ:  86 
 

- ‘YOUTH CODE’ ส  าหรบัเครื่องส าอาง;   
 

- ‘MR SUSHI’ ส  าหรบัอาหารญ่ีปุ่ นรวมถึงเครื่องปรุง เครื่องเทศ และส่วนผสมอื่นๆ ของซูชิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 2.2 
86 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสิงคโปร ์



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

115 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

2.2.6. เคร่ืองหมายบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์
 

2.2.6.1. หลักการพิจารณาทัว่ไป 

 

เครื่องหมายบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร ์คือ ชื่อ, ข้อความ, รูปภาพ, เครื่องหมายผสม ท่ีบ่งชีห้รือสื่อในแง่ของ

แหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร ์ขอ้ความเกี่ยวกับภูมิศาสตรร์วมถึงชื่อของสถานท่ีใดๆ ทางภมูิศาสตรด์ว้ย ไม่ใช่

เฉพาะการแบ่งเขตทางการเมืองเท่านั้นแต่รวมถึงชื่อทางภูมิศาสตร ์หรือชื่อเรียกทางภูมิศาสตรท่ี์เกิดจาก

ปรากฏการณท์างธรรมชาติ รวมถึง แม่น า้ ภเูขา ทะเลทราย ป่า มหาสมทุร ทะเลสาบ และอื่นๆ87 
 

เครื่องหมายท่ีประกอบหรือมีข้อความทางภูมิศาสตร์ หรือส่วนประกอบท่ีเป็นรูปท่ีมีความหมายหรือ

ความหมายโดยนัยทางภูมิศาสตร ์อาจถือไดว้่ามีความบ่งเฉพาะเพียงพอและไดร้บัการจดจ าและท าหนา้ท่ี

ของเครื่องหมายการคา้ในการพาณิชยไ์ด ้อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายทางภูมิศาสตรน์ัน้อาจถือว่ามีลักษณะ

บรรยายหากใชก้ับสินคา้หรือบริการเฉพาะอย่าง ในกรณีนี ้เครื่องหมายจะตอ้งถูกปฏิเสธรบัจดทะเบียน 

 

ยกตัวอย่างเช่น ‘BOHEMIA’ ถือว่าเป็นการบ่งชีแ้หล่งก าเนิดทางภูมิศาสตรส์  าหรบัเบียร ์โดยพิจารณาว่า

ภูมิภาคโบฮีเมีย (สาธารณรฐัเช็ก) เป็นภูมิภาคท่ีมีการผลิตเบียร ์โบฮีเมียยงัเป็นภูมิภาคท่ีเป็นท่ีรูจ้ักส าหรับ

ผลิตภัณฑ์คริสตัลแบบดั้งเดิม ดังนั้นความเก่ียวข้องทางภูมิศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเก่ียวกับ “เบียร์” และ 

“ผลิตภัณฑค์ริสตัล” เครื่องหมายดา้นล่างภูกปฏิสธในสหพันธรฐัมาเลเซียบนพืน้ฐานเรื่องความเก่ียวข้อง

ทางภมูิศาสตร:์ 88 

 

BOHEMIA 
 

ส าหรบัผลิตภัณฑเ์บียร ์(จ าพวก 32) 

ค าขอเลขท่ี 92008724 - เซอรเ์วซีเรีย เคาเตมอค เอส.เอ. เดอ ซี.วี. 

 

 
 

87 ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(1)(ซี); คู่มือทีเอ็ม เคเอช หนา้ 37 และ 38; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 20.ซี); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 23.2 
และ 13; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 14(1)(เอฟ); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 13.บี); พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 123.1(เจ), กฎระเบียบ อาร.์ 102.เจ); เอสจี ทีเอ็มเอ 
เอส. 7(1)(ซี); ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 7(2), ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 20 กันยายน พ.ศ. 2547, เอส. 2; และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 74.2.ซี) และ ดี) 
โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 2.6 ดว้ย 
88 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

116 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 

ส าหรบั อุปกรณแ์ละภาชนะในครวัเรือนหรือในครวั, แกว้ท่ีผ่านกรรมวิธีแลว้บางส่วน, เครื่องแกว้,  

กระเบือ้งเคลือบ และเครื่องดินเผา (จ าพวก 21) 

เซา้ทเ์ทิรน์ พอทเทอรี่ (เอ็ม) เอสดีเอ็น. บีเอชดี. -- ค าขอเลขท่ี 07005436 

 

การบรรยายของเครื่องหมายทางภมูิศาสตรค์วรไดร้บัการประเมินดว้ยองคป์ระกอบหลกัดงัต่อไปนี้: 
 

(a) ขอบเขตของกลุ่มสาธารณะที่เกี่ยวขอ้งในประเทศรูแ้ละจดจ าขอ้ความทางภูมิศาสตร์ไดว้่าเป็น

ขอ้ความหรือเครื่องหมายที่บ่งชีถ้ึงสถานที่ทางภมิูศาสตร;์    

 
(b) ขอบเขตภาคส่วนสาธารณะที่เกี่ยวขอ้งระหว่างสถานที่ที่ไดร้บัการตั้งชื่อ หรือถูกระบุถึงโดย

เครื่องหมายทางภมิูศาสตรก์บัสินคา้หรือบริการที่ระบใุนค าขอ 
 

หากเครื่องหมายทางภูมิศาสตรไ์ม่เป็นท่ีรูจ้ักโดยทั่วไป หรือเป็นท่ีรูจ้ักแต่ไม่ไดเ้ป็นท่ีรบัรูว้่าเป็นหรือเชื่อมโยง

กบัแหล่งก าเนิดท่ีน่าเชื่อถือส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีระบ ุไม่ควรถือว่าเครื่องหมายนัน้เป็นการบรรยายทาง

ภมูิศาสตร ์

 

ตวัอย่างดา้นล่างนีเ้ป็นชื่อทางภูมิศาสตรท่ี์ถือว่าเป็นการบรรยายถึงสินคา้ท่ีระบุ89 
 

‘ปารีส (PARIS)’ ส  าหรบัเสือ้ผา้และเครื่องส าอาง;  

‘เนเธอรแ์ลนด ์(NETHERLANDS)’ ส  าหรบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล;์  

‘แอทแลนติค (ATLANTIC)’ ส  าหรบักุง้และปลาแซลม่อน  

 

รูปแบบคุณศัพท์ของชื่อทางภูมิศาสตรต์้องเหมือนหรือคลา้ยกับชื่อทางภูมิศาสตรแ์ละได้รับยอมรับหรือ

ปฏิเสธดว้ยเหตุของการมีลกัษณะเป็นการบรรยายเช่นเดียวกัน ยกตวัอย่างเช่น , ‘PARIS’ และ ‘PARISIAN’ 

ทัง้คู่ ถือว่าเป็นขอ้ความทางภูมิศาสตร ์แมค้ าว่า ‘parisian’ ไม่ใช่ชื่อหรือสถานท่ีทางภูมิศาสตร ์ถา้ยงัถือว่า

เป็นการบ่งชีท้างภูมิศาสตรเ์น่ืองจากเป็นการสื่อถึงชื่อกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสโดยตรง 
 

89 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสิงคโปร ์



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

117 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม เครื่องหมายดา้นล่างนีถู้กปฏิเสธรบัจดทะเบียนส าหรบัสินคา้หรือบริการ

ใดๆ ก็ตาม เนื่องจาก “ฮานอย (Ha Noi)” เป็นชื่อเมืองหลวงของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม90 
 

ค าขอเลขท่ี 4-2008-16905 

 

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายดา้นล่างนีม้ีการรวมชื่อ ‘Hanoi’ กับส่วนประกอบท่ีบ่งเฉพาะ “TCIC” ไดร้บัการ

ยอมรบั ในขอบเขตท่ีว่าองคป์ระกอบทางภูมิศาสตร ์ “Hanoi” สามารถเขา้ใจไดว้่าเป็นการใหข้อ้มลูเสริมทาง

ภมูิศาสตร ์

 

 

ค าขอเลขท่ี 4-2011-01766 
 

 
2.2.6.2. เคร่ืองหมายทางภูมิศาสตร์ทีมี่ความพิเศษ ไม่ได้ขึน้อยู่กบักฎเกณฑ์ หรือเป็น

ลักษณะในเชิงแนะน า 
 

ชื่อทางภูมิศาสตรท่ี์ไม่ไดอ้า้งถึงสถานท่ีก าเนิดท่ีน่าจะมีความเป็นไปได้หรือดูสมเหตุสมผลของผลิตภัณฑ์

หรือบริการบางอย่างท่ีชื่อทางภูมิศาสตรน์ าไปใช(้รบกวนเรียบเรียงใหม่นะคะ) และไม่สามารถถือไดว้่ามี

ลกัษณะเป็นการบรรยายถึงลกัษณะของสินคา้หรือบริการดว้ยเหตุผลในเรื่องแหล่งก าเนิดทางภมูิศาสตร ์ไม่

ควรถือว่าเป็น ”การบรรยาย” ทางภมูิศาสตรแ์ละไม่ควรถูกยกขึน้เป็นเหตุปฏิเสธ เกณฑเ์ดียวกันนีใ้ชก้ับชื่อท่ี

เป็นเพียงการแนะน าหรืออ้างอิงถึงต าแหน่งหรือสถานท่ีก าเนิด 
 
 
 

90 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

118 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ยกตัวอย่างเช่น ชื่อทางภูมิศาสตร ์อย่าง ‘MONT BLANC’ ‘ANNAPURNA’ or ‘EVEREST’ (ชื่อของยอด

เขา), ‘SERENGETI’ (ชื่อของทะเลทราย), และ ‘NIAGARA’ (ชื่อของน า้ตก) มีความบ่งเฉพาะและอาจจด

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรบั เครื่องเขียน, อุปกรณ์ส  าหรบัให้แสงสว่างและความรอ้น, แว่นตา

และเลนส ์และเครื่องใชแ้ละส่วนประกอบของเครื่องสขุภณัฑ ์ตามล าดบั 

 

ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างเพิ่มเติมของชื่อทางภมูิศาสตรท่ี์มีความบ่งเฉพาะส าหรบัผลิตภัณฑท่ี์ระบ:ุ 

 

‘TICINO’ ส  าหรบัอปุกรณแ์ละส่วนประกอบเครื่องใชไ้ฟฟ้า;  

‘DUNLOP’ ส  าหรบัแบตเตอรี่, เครื่องมือเกี่ยวกบัสายตา, แว่นตาและเลนส ์  

‘TUCSON’,91  ‘TORINO’ และ ‘PLYMOUTH’ ส  าหรบั รถยนต ์

 

เช่นเดียวกับ ‘ALASKA’ ส  าหรบันมและผลิตภัณฑจ์ากนม และ ‘MANHATTAN’ ส  าหรบัเสือ้ผา้และรองเทา้

สามารถรบัจดทะเบียนได.้92 
 

ชื่อเหล่านั้นไม่ไดบ้รรยายถึงสถานท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์ผลิตสินคา้เหล่านั้น เน่ืองจากความเชื่อมโยงระหว่าง

สินคา้และชื่อทางภูมิศาสตรท่ี์ก าหนดขึน้ การประดิษฐ์หรือค าแนะน า เน่ืองจากการเชื่อมโยงระหว่างสินค้า

หรือบริการกับสถานท่ีทางภูมิศาสตรไ์ม่น่าจะเป็นไปได ้ชื่อเหล่านั้นจึงสามารถท าหนา้ท่ีเป็นเครื่องหมาย

ทางการคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

ชื่อทางภูมิศาสตรข์องเมือง ภูมิภาค จังหวดั หรือสถานท่ีอื่นๆ ท่ีไม่เป็นท่ีรูจ้ักในแวดวงผูบ้ริโภคหรือธุรกิจท่ี

เกี่ยวขอ้งในประเทศนั้น หรือไม่เป็นท่ีรูจ้ัก ไม่เป็นแนวโนม้ท่ีจะเป็นสถานท่ีก าเนิดในการผลิตของสินคา้ (หรือ

บริการ) ส  าหรบัเครื่องหมายท่ีใช ้ไม่ควรถือว่าเป็นการบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์และควรไดร้บัการจดทะเบียนเป็น

เครือ่งหมาย เพื่อท าใหเ้กิดความแน่นอนควรมีการเผยแพร่ว่าการอา้งอิงของชื่อทางภมูิศาสตรเ์ป็นท่ีรูจ้ักหรือ

เป็นการทั่วไปในทางปฏิบตัิในการคา้หรือธุรกิจนัน้ 

 

 

 

 

91 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส์ 
92 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส์



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

119 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ ‘CANTA’ เป็นชื่อของจังหวัดเล็กๆ ในประเทศเปรู ไม่ควรถือว่าเป็นการบ่งชี ้ทาง

ภูมิศาสตร์ (เช่น การบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ถึงแหล่งก าเนิดทางการค้า) หากว่าใช้กับย่ีห้ออุปกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร ์ทางทะเล การส ารวจ การถ่ายภาพ เก่ียวกับภาพยนตร ์เก่ียวกับการมองเห็น การชั่งน า้หนัก

หรือมาตรวดั ในแง่ของผลิตภัณฑเ์หล่านี ้ชื่อ ‘CANTA’ จะไดร้บัการรบัรูใ้นสาธารณะว่าเป็นชื่อท่ีท่ีมีความ

พิเศษ ไม่มีความเกี่ยวขอ้งในความเป็นจริงหรือแนวโนม้ท่ีจะเก่ียวกับแหล่งก าเนิดทางภมูิศาสตรข์องสินคา้ 
 
 

2.2.6.3. มีแนวโน้มทีจ่ะมีความเกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์ในอนาคต 

 

การปฏิเสธอาจยกขึน้ดว้ยเหตุว่าเครื่องหมายทางภูมิศาสตรม์ีลักษณะบรรยาย หากปัจจุบันเครื่องหมาย

ทางภูมิศาสตรน์ั้นไม่ไดใ้ชใ้นประเทศนั้น พืน้ฐานในการวิเคราะหก์ารปฏิเสธอาจสันนิษฐานว่า จะมีการใช้

หรือเป็นท่ีรูจ้ักในประเทศเน่ืองจากการพัฒนาทางการคา้หรือไม่ ความเก่ียวขอ้งท่ีสามารถคาดการณ์ได้

ส  าหรบัสินคา้เฉพาะอย่างกับแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตรอ์าจประเมินโดยการอิงถึงมุมมองของสมาชิกของ

กลุ่มธรุกิจชุมชน แวดวงผูท้  าการคา้ และขอ้มลูท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริงและขอ้มลูสามารถเขา้ถึง

ได ้เช่น อินเตอรเ์น็ท ขอ้มลูเช่นว่านั้นจะตอ้งเป็นปัจจุบนัและสามารถเผยแพร่ได ้ณ เวลาที่ย่ืนค าขอ เพื่อจะ

ไดไ้ม่ถือว่าเป็นเพียงในทางทฤษฎีหรือเป็นการคาดเดา 

 

การปฏิเสธดว้ยเหตุนีค้วรยกขึน้บนพืน้ฐานของการคัดคา้นจากบุคคลท่ีสาม หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจของ

รฐับาลต่างประเทศ การปฏิเสธไม่จ าเป็นตอ้งถูกยกขึน้โดยเจา้หน้าท่ีนั้น ในขอบเขตท่ีว่าผู้ตรวจสอบไม่

สามารถเขา้ถึงขอ้มลูท่ีเก่ียวกับชื่อทางภูมิศาสตรไ์ด ้

 

อย่างไรก็ตาม เพียงความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีหรือการคาดเดาว่า ในอนาคตซึ่งไม่แน่นอน สินคา้หรือ

บริการนั้นอาจมีแหล่งก าเนิดหรือผ่านกระบวนการจากสถานท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์ใดท่ีหน่ึง และไม่ควรถูก

ยกขึน้เป็นเหตใุนการปฏิเสธรบัจดทะเบียนของชื่อทางภูมิศาสตรด์ว้ยเหตวุ่าเป็นชื่อบ่งชีท้างภมูิศาสตร  ์

 

ยกตวัอย่างเช่น หากเอธิโอเปียเป็นท่ีรูจ้ักในแวดวงการคา้กาแฟ ว่าเป็นสถานท่ีของแหล่งก าเนิดเมล็ดกาแฟ

ท่ีมีคุณภาพ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ชื่อเฉพาะของเขตหรือสถานท่ีในเอธิโปเปียอาจมีเหตุผลท่ีจะ

สนันิษฐานไดว้่าเป็นสถานท่ีก าเนิดของผลิตภณัฑเ์หล่านัน้ แมว้่าชื่อเฉพาะของสถานท่ีนัน้จะยงัไม่เป็นท่ีรูจ้ัก

ในภาคส่วนของสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศท่ีมีการขอรบัความคุม้ครองชื่อนัน้เป็นเครื่องหมายการคา้  

 

การใชว้ิธีการนีก้ับเครื่องหมายทางภูมิศาสตรจ์ะเป็นการป้องกันการจดทะเบียนโดยเจตนาทุจริต ส  าหรบั

เครื่องหมายทางภูมิศาสตรท่ี์ส  าคญั โดยเฉพาะในต่างประเทศ 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

120 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

2.2.6.4. เคร่ืองหมายรูปทางภูมิศาสตร์ 
 

รูปหรือเครื่องหมายผสมซึ่งประกอบหรือน าเสนอ อาคาร โครสรา้ง ภมูิประเทศ สถานท่ีท่ีเป็นจุดสงัเกต หรือ

ภาพอื่นๆ ท่ีมีชื่อเสียงซึ่งสามารถท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตรไ์ด ้หากว่าเครื่องหมายเหล่านั้น

ประกอบไปดว้ยการอา้งอิงอย่างชัดเจนถึงแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตรเ์ป็นการเฉพาะ เครื่องหมายรูปควรจะ

มีการปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกันกับชื่อหรือขอ้ความทางภมูิศาสตร ์และมีการพิจารณาถึงสินคา้หรือบริการ

ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

ในการตัดสินว่าเครื่องหมายรูปหรือเครื่องหมายผสมเป็นการบรรยายทางภูมิศาสตรห์รือลวงใหเ้ขา้ใจผิด

ทางภูมิศาสตรห์รือไม่นั้น ผูต้รวจสอบจะต้องให้ความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการท่ีระบุไว้ในค าขอจด

ทะเบียนและพิจารณาเรื่องการรบัรูแ้ละความรูข้องผูบ้ริโภคเก่ียวกับเครื่องหมายทางภูมิศาสตรน์ัน้ 

   

รูปเฉพาะท่ีมีการสื่ออย่างชัดเจนถึง ประเทศ ภูมิภาค เมือง หรือสถานท่ีอื่นใดท่ีเป็นท่ีรูจ้ักในภาคส่วน

ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายรูปด้านล่าง จะถูกสันนิษฐานในเบือ้งต้นว่า

สินค้าหรือบริการผ่านกระบวนการหรือมีความเก่ียวข้องกับแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ

รูปภาพ ไดแ้ก่ ฝรั่งเศส, สหรฐัอเมริกา และญ่ีปุ่ นตามล าดบั 

 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

121 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 

 
 

(ภาพจาก http://www.clker.com/clipart-la-tour-eiffel-eiffel-tower--4.html;  http://

lossuperinfantes.blogspot.com/2014/02/tipos-de-recursos-ejemplos.html  และ 

https://matadornetwork.com/read/epic-views-mount-fuji/ ตามล าดบั) 
 
 

เครื่องหมายรูปดา้นล่างนีไ้ม่ไดร้บัอนุญาตในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม ส าหรบัสินคา้หรือบริการใดๆ 

เน่ืองจากเป็นการเสนอถึงศาลาท่ีเป็นจุดสังเกตในฮานอย ท่ีผูบ้ริโภคจะเขา้ใจไดว้่าเป็นแหล่งก าเนิดทาง

ภมูิศาสตร ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าขอเลขท่ี 4-2010-17717 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม) 

http://www.clker.com/clipart-la-tour-eiffel-eiffel-tower--4.html
http://lossuperinfantes.blogspot.com/2014/02/tipos-de-recursos-ejemplos.html
http://lossuperinfantes.blogspot.com/2014/02/tipos-de-recursos-ejemplos.html
https://matadornetwork.com/read/epic-views-mount-fuji/


122 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

ดา้นล่างนีค้ือตัวอย่างของเครื่องหมายผสมท่ีมีองคป์ระกอบเป็นรูปท่ีจะสามารถตระหนักไดว้่าเป็นการสื่อ

โดยตรงถึงสถานท่ีทางภูมิศาสตร ์

 

 
(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส์) 

 

ในราชอาณาจักรไทย เจา้หนา้ที่ปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายต่อไปนี:้ 93 

 

 

 

 

93 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

123 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

การจัดรูปแบบ รูปร่าง แผนท่ีของประเทศ ซึ่งเป็นท่ีจดจ าไดอ้ย่างชัดเจน ควรถือว่าเป็นเครื่องหมายท่ีมีการ

บ่งชีท้างภูมิศาสตรเ์ช่นเดียวกัน  ยกตวัอย่างเช่น ธงของราชอาณาจักรไทยดา้นล่างท่ีถือว่าเป็นเครื่องหมาย

บ่งชีท้างภมูิศาสตร ์

 

 
(ภาพจาก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_Thailand.png) 

 

ในส่วนของเครื่องหมายบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์ใหด้ขูอ้ 2.3.6.1 ขา้งตน้  ในส่วนของเครื่องหมายท่ีลวงใหเ้ขา้ใจ

ผดิหรือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดทางภูมิศาสตร ์ดขูอ้ 3.2 ดา้นล่าง 
 
 

2.2.6.5. เคร่ืองหมายทางภูมิศาสตร์ทีร่ะบุถึงแหล่งก าเนิดหรือความเชื่อมโยงทาง
ภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง 

 

เครื่องหมายเฉพาะทางภูมิศาสตรท่ี์ระบุถึงแหล่งก าเนิดหรือความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตรอ์ย่างแทจ้ริง อาจ

เป็นเหตุผลท่ีเก่ียวกับสถานท่ีต้นก าเนิดของสถานประกอบการของผูผ้ลิต หรือสถานท่ีท่ีมีการท าธุรกิจใน

ปัจจุบัน หากเครื่องหมายเหล่านั้นมีความบ่งเฉพาะ หรือมีความหมายท่ีสองจากการใช ้ ก็อาจได้รับจด

ทะเบียนเป็นเครื่องหมาย 

 

กรณีท่ีกฎหมายมีบทบัญญัติเรื่องเครื่องหมายท่ีประกอบหรือมีชื่อประเทศ ผูต้รวจสอบอาจมีค าสั่งให้ผูข้อ

น าส่งหลกัฐานท่ีแสดงว่าหน่วยงานท่ีมีอ านาจของประเทศนัน้ใหอ้นุญาตในการจดทะเบียนเครื่องหมายนัน้ 

 

ดา้นล่างคือตัวอย่างของเครื่องหมายท่ีประกอบไปดว้ยขอ้ความทางภูมิศาสตรแ์ต่ไม่ควรยกเหตุในปฏิเสธ

เน่ืองด้วยเหตุว่า “เป็นการบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์” เครื่องหมายเหล่านีม้ีความบ่งเฉพาะและอาจได้รับจด

ทะเบียนส าหรบัสินคา้และบริการท่ีระบุ: 



124 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

 

 

‘SINGAPORE AIRLINES’, ‘BANGKOK AIRWAYS’ และ ‘SWISS’ ส าหรบับริการดา้นการขนส่ง;   
 
‘MINNESOTA RUBBER’ ส  าหรบัผลิตภณัฑท์ี่หล่อจากยางหรือพลาสติกใชใ้นอตุสาหกรรม;   
 
 ‘MYANMAR’ และ ‘MANILA’ ส าหรบัผลิตภณัฑเ์บียร;์   
 
‘YOKOHAMA’ ส าหรบัผลิตภณัฑย์างรถและผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวกบัยาง;   
 
‘OERLIKON’ ส าหรบัอปุกรณท์ี่ใชด้ว้ยมือและอปุกรณไ์ฟฟ้าใชใ้นการเชื่อม;   
 
‘ZURICH’ ส าหรบับริการดา้นการประกนัและการเงิน;   
 
‘VAUXHALL’ ส  าหรบัยานพาหนะเครือ่งยนต;์   

 

กรณีผูข้อไม่ไดม้ีความเชื่อมโยงกับสถานท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์ระบุในเครื่องหมายการคา้ท่ีย่ืนเพื่อจดทะเบียน 

หากเครื่องหมายเป็นการบรรยายทางภูมิศาสตรห์รือเป็นการบรรยายทางภูมิศาสตรแ์บบผิดๆ ความบ่ง

เฉพาะหรือลวงใหเ้ขา้ใจผิด ผูต้รวจสอบอาจปฏิเสธและสั่งใหน้ าส่งหลักฐานแสดงความบ่งเฉพาะเพื่อให้

ค าสั่งปฏิเสธนัน้ตกไป 

 

เครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยหรือมีแผนท่ีหรือโครงร่างของประเทศถือว่าเป็นการบ่งชีแ้หล่งก าเนิดท่ีแท้จริง

ทางภมูิศาสตรเ์ช่นเดียวกัน ในเรื่องนีดู้ขอ้ 2.3.6.4 ขา้งตน้ 

 

ในเรื่องเครื่องหมายท่ีลวงใหเ้ขา้ใจผิดหรือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดทางภูมิศาสตร ์ดขูอ้ 3.2 ดา้นล่าง 
 

 

2.2.7. ข้อความยกย่อง และเคร่ืองหมายอื่นๆ 
 

ขอ้ความยกย่อง ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณลักษณะท่ีเป็นท่ีตอ้งการหรือมีความเหนือชั้นของสินคา้หรือบริการท่ี

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งน ามาใชห้รือสื่อถึงสินคา้หรือบริการโดยตรง ว่ามีคณุภาพตามขอ้ความท่ีบรรยาย 

 

ขอ้ความยกย่องควรถือว่าเป็นขอ้ความบรรยาย โดยไม่ตอ้งค านึงว่าขอ้ความนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่ 

ตรวจสอบไดห้รือไม่ มีความไม่แน่นอนหรือไม่ เป็นการโออ้วดเกินจริงหรือไม่ มีความเป็นไปไดย้ากหรือเป็น

ความเท็จหรือไม่ เนื่องจากเคร่ืองหมายบรรยายจะตอ้งถูกปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
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125 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

ตัวอย่างของขอ้ความยกย่องท่ีควรถูกปฏิเสธเน่ืองจากมีลักษณะของการบรรยายรวมอยู่: ‘สุดยอด’, ‘ชั้น

เลิศ’, ‘ดีท่ีสดุ’, ‘ดีเป็นพิเศษ’, ‘ท่ีหน่ึง’, ‘ดีเลิศ’, ‘ทนัสมยั’, ‘ท่ีสดุ’, ‘คณุภาพดี’ 

ทัง้นี ้เครื่องหมายต่อไปนีถู้กปฏิเสธการจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย 

ส าหรบัเสือ้ผา้ 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย) 

 

ค าที่แสดงขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการทั่วไป เป็นความหมายในเชิงบวก แต่ไม่ไดบ้รรยายโดยตรงถึงสินคา้

หรือบริการไม่ควรถือว่าเป็นการบรรยายในลักษณะท่ีกล่าวถึง ยกตวัอย่างค าเช่น ‘เย่ียมยอด’ ’การยกย่อง’ 

หรือ ’ความรุง่เรือง’ ไม่ควรถือว่าเป็นค ายกย่องหรือค าบรรยาย 

 

ในเรื่องของวลีหรือค าขวญัท่ีเป็นการยกย่อง ดขูอ้ 2.3.8 ดา้นล่าง 

 

เครื่องหมายรูปอาจถือไดว้่าเป็นการยกย่องหรือบรรยายเช่นกัน ยกตวัอย่างเช่น เครื่องหมายรูปดา้นล่างถือ

ว่าเป็นการบรรยายเน่ืองจากเป็นท่ีเขา้ใจไดใ้นสาธารณะว่ามีความหมายว่า “ดี” “เป็นท่ีน่าพอใจ” “ท่ีหน่ึง”: 

 
 

ส าหรบั “กระดาษ” - ค าขอเลขท่ี 4-2004-01831 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)
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2.2.8. วลีหรือค าขวัญที่โฆษณาที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย 
 

วลีหรือค าขวญัท่ีโฆษณาควรถูกปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ หากว่าวลีนั้นมีลักษณะเป็นการ

บรรยาย อย่างในกรณีท่ีวลีเป็นการสื่อขอ้มลูโดยตรงถึงสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ในแง่ของลกัษณะตาม

ธรรมชาติ ชนิด คุณภาพ วตัถุท่ีประสงค ์ประโยชน ์คุณค่าในทางพาณิชย ์ราคา หรือคุณลกัษณะอื่นๆ ของ

สินคา้หรือบริการหรือของผูผ้ลิต อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นการเฉพาะต่อสาธารณะ94 
 

ตัวอย่างเช่น วลีต่อไปนีถู้กปฏิเสธการจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยโดยมีเหตุผลว่ามีลักษณะเป็นการ

บรรยาย95 
 

ส าหรบัการโฆษณา การจดัการธุรกิจ การจัดการการตลาด ท่ีปรึกษาดา้นการตลาด การตลาดส่งเสริมการ

ขาย การตลาดดิจิทลั 

 

เหตใุนการปฏิเสธเดียวกันนีใ้ชก้ับกรณีท่ีวลีหรือค าขวญันัน้มีลกัษณะเป็นการยกย่องหรือบรรยาย หรือเชิดชู

คณุภาพ ประโยชน ์หรือคณุลกัษณะอื่นๆ ของสินคา้หรือบริการทัง้ตามจริงและตามท่ีอา้งขึน้ดว้ย 

 

ตวัอย่างของค าขวญัท่ีมีลกัษณะเป็นการบรรยายหรือยกย่องรวมอยู่  96 

 
“Melts in your mouth, not in your hands (ละลายในปากไม่ละลายในมือ)” (ส าหรบัผลิตภณัฑช์็อกโกแลต) 
 
“We put safety first (เราใหค้วามปลอดภยัเป็นอนัดบัหนึ่ง)” (ส าหรบัยานพาหนะเครื่องยนตแ์ละส่วนประกอบ) 
 
“First of the class (ที่หนึ่งของชัน้)” 
 
“Number one – now and always (ที่หนึ่ง - ตอนนีแ้ละตลอดไป)” 
 

 

94 ตวัอย่าง โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 2.5 
95 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 
96 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
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“Buy the Number One in the market (ซือ้หมายเลขหนึ่งในตลาด)” 
 
“Coffee/chocolate/fruit product … at its best! (ผลิตภณัฑก์าแฟ ช็อกโกแลต ผลไม ้ที่ดีที่สดุ)” (ส าหรบักาแฟ 
ช็อกโกแลต หรือผลไม)้ 
 
“Only the best for you! (ดีที่สดุเท่านัน้เพ่ือคณุ!)” 
 
“We do fashion like no others (เราท าแฟชั่นไม่เหมือนใคร)” ส าหรบั เสือ้ผา้, แว่นตา, อญัมณี (ตวัอย่างจดัหา

โดยส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม) 

 
“YOUR WORLD.  MORE PRIVATE” (โลกของคณุ เป็นส่วนตวัมากขึน้)” (ส าหรบัซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรแ์ละ

การใชซ้อฟตแ์วรค์อมพิวเตอรแ์บบชั่วคราวที่ดาวนโ์หลดไม่ได)้ 

  

ค าขวญัหรือวลีท่ีมีลกัษณะเป็นการบรรยายหรือยกย่องอาจมีความบ่งเฉพาะไดห้ากมีองคป์ระกอบท่ีเป็นค า

หรือรูปท่ีมีความบ่งเฉพาะรวมอยู่ ยกตวัอย่างเช่น: 

 

 

01008384 - ยูเอส พอ้ยท ์วิชั่น แคร ์กรุ๊ป เอสดีเอ็น. บีเอชดี. 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 

 

2.2.9. เคร่ืองหมายรูปทีม่ีลักษณะบรรยาย 
 

เครื่องหมายรูปท่ีบรรยายถึงสินคา้หรือบริการจะถูกปฏิเสธความเป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรบัสินค้าหรือ

บริการดงักล่าว ดว้ยเหตผุลเดียวกันจึงปรบัใชก้ับเครื่องหมายค าท่ีบรรยายถึงสินคา้หรือบริการเช่นเดียวกัน 
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เครื่องหมายรูปท่ีถือว่าบรรยายจะประกอบดว้ยรูปท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับสินคา้ (หรือการบริการ) หรือ รูป

ดงักล่าวไม่สามารถแยกไดอ้ย่างเพียงพอว่าต่างจากรูปท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับสินคา้ (หรือบริการ) รูปท่ีจะถูก

ยกขึน้มาปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเป็นการบรรยาย ถ้ารูปดังกล่าวพรรณนาถึงลักษณะ, ประเภท, การใช้, 

วตัถปุระสงค ์หรือลกัษณะของสินคา้หรือบริการ97 
 

ตวัอย่างดงัต่อไปนี ้เป็นเครื่องหมายรูปท่ีถือว่าบรรยายถึงสินคา้หรือบริการท่ีไดร้ะบุไว้: 

 

 

ส าหรบัอุปกรณก์ารขี่มา้, หรือยานพาหนะขนส่งท่ีใชม้า้ (ภาพจาก http://clipart-

library.com/clipart/8TE6Raedc.htm) 
 

 
 

ส าหรบัผลิตภัณฑอ์าหารสุนขั 

(ภาพจาก http://www.clipartbest.com/dog-drawing-pictures)  

 
 

97 โปรดดตูวัอย่างในคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 3 

 

http://clipart-library.com/clipart/8TE6Raedc.htm
http://clipart-library.com/clipart/8TE6Raedc.htm
http://www.clipartbest.com/dog-drawing-pictures
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ส าหรบัเครื่องมือแบบใชไ้ฟฟ้าและไม่ใชไ้ฟฟ้า 

(ภาพจาก http://freevector.co/vector-icons/other/pipe-wrench.html) 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัเสน้บะหมี่และเสน้หมี่อิตาลี (จ าพวก 30) 

00009185 – ชีอะห ์พกั ฟ ูที/เอ ฟ ูวอน มี แมนูแฟคเจอเรอร  ์

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 
 

ส าหรบับริการโรงแรม 

เครื่องหมายนีท้ าใหเ้ขา้ใจถึง “หา้ดาว”, ซึ่งเป็นสญัลกัษณม์าตรฐานใชเ้ป็นการบรรยายคุณภาพใน

อตุสาหกรรมโรงแรม 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)
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ในราชอาณาจักรไทย พบว่าเครื่องหมายรูปต่อไปนีม้ีลักษณะเป็นการบรรยายสินค้าท่ีเก่ียวข้องและถูก

ปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 98 
 

ส าหรบัน า้หอม สบู่ 

 
 

ส าหรบัหอยแมลงภู่สด 

 

ส าหรบัผลิตภัณฑน์ม 

 

98 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 
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(ฉบบัที่ 2) 
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ส าหรบัผลไมอ้บแหง้และผลิตภัณฑจ์ากผลไม้ 

 

เครื่องหมายรูปท่ีแตกต่างจากรูปปกติ หรือรูปร่างของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริการ, 

หรือเป็น การประดิษฐ์ ในรูปแบบท่ีแตกต่างอย่างเพียงพอจากรูปแบบมาตรฐาน, รูปแทนท่ีเหมือนกันของ

สินคา้หรือบริการ, ไม่ควรถือว่าเป็น “การบรรยาย” และสามารถอนุญาตใหจ้ดได ้ปรบัใชใ้นท านองเดียวกัน

กับรูปประดิษฐ์ท่ีเป็นเพียงการอา้งอิง หรือ ท าใหร้ าลึก ถึงลกัษณะเฉพาะบางอย่างของสินคา้หรือบริการ

และอนญุาตใหจ้ดได ้

 

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายรูปต่อไปนีไ้ม่ได้สรา้งรูปลักษณ์หรือรูปร่างท่ีพบเห็นได้ตามปกติของสินค้าหรือ

บริการท่ีระบแุละไม่ควรถือว่ามีลกัษณะเป็นการบรรยาย 
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ส าหรบัอุปกรณท่ี์ใชก้ับสตัวแ์ละบริการสตัวแพทย์ 

(ภาพจาก http://www.clipartbest.com/quarter-horse-face-silhouette) 
 
 

 

ส าหรบัเครื่องมือ และ เครื่องมือชนิดใชไ้ฟฟ้า, หรือรา้นซ่อมแซมเครื่องกล 

(ภาพจาก http://www.pd4pic.com/wrench/) 
 
 

ส าหรบักุญแจและกญุแจนิรภัย, และส าหรบัจักรยาน, จักรยานชนิดพบัได ้และชิน้ส่วนของจักรยาน, 

ตามล าดบั 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส)์ 

http://www.clipartbest.com/quarter-horse-face-silhouette
http://www.pd4pic.com/wrench/


133 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
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(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 
 

 
ส าหรบั อาหารดอง; ผกัและผลไมท่ี้ผ่านกรรมวิธีแลว้, ผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋อง; 

น า้มนัและไขมนัท่ีรบัประทานได ;้ สตัวปี์กและเนือ้สตัว;์ เนือ้สตัวแ์ละเนือ้สกัด (จ าพวก 29) 

02001898 – เอสทีซี แคทเทอเรอรส ์เอสดีเอ็น. บีเอชดี. 

(ตวัอย่าง จัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 

 

ในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม เครื่องหมายดังต่อไปนี ้ ไดร้บัการอนุญาตเพราะถือว่าเป็นการแสดง

เอกลกัษณพ์ิเศษของสญัลกัษณด์งักล่าวแลว้, แมว้่าในความเป็นจริงแลว้สญัลกัษณน์ัน้เป็นรูปของตวัวีเซิล

ถือว่าเป็นการบรรยายประเภทของ “กาแฟ” และ “ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากกาแฟ” บางอย่างในสาธารณรฐัสังคม

นิยมเวียดนาม 

 
 

ส าหรบั “กาแฟ” หรือ “ผลิตภัณฑท่ี์ท าจากกาแฟ” – ค าขอจดทะเบียนเลขท่ี 4-2008-01941 

(ตวัอย่าง จัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)  
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

2.3. ชื่อและภาพเหมือนของบุคคล 
 

2.3.1. ชื่อของบุคคลและบริษัท 
 

เครื่องหมายอาจประกอบด้วย ส่วนประกอบทั้งหมดหรือบางส่วน, ของชื่อบุคคล หรือชื่อนิติบุคคล เช่น 

บริษัท, บริษัทจ ากัด, มูลนิธิ หรือ องคก์ารไม่หวังผลก าไร (มูลนิธิ, สมาคม, สหกรณ์, อื่นๆ) นอกจากนี้

เครื่องหมายอาจประกอบดว้ย ภาพบคุคล หรือ ภาพเหมือนของบุคคลใดบคุคลหน่ึง99 
 

ชื่อ (ชื่อ, นามสกุล หรือชื่อเต็ม) ของแต่ละบุคคลควรถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว, โดยไม่ตอ้งค านึงว่า 

เป็นชื่อของคนธรรมดาสามญัท่ีเกิดขึน้ในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีนี,้ หลกัผูย่ื้นขอจดทะเบียนก่อนมีสิทธิ

ดีกว่า (first-come-first-served) จะถกูน ามาปรบัใช,้ โดยพิจารณารวมถึงกฎพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้หรือ

บริการท่ีเครื่องหมายดังกล่าวขอรบัความคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ “มิลเลอร”์  อาจจดทะเบียนขอรับ

ความคุม้ครองเป็นเครื่องหมายส าหรบัสินคา้หรือบริการบางอย่างโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง และชื่อเดียวกัน

นัน้อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายส าหรบัสินคา้ หรือบริการท่ีแตกต่างกันโดยบุคคลอื่นได ้

 

ในกรณีชื่อท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวส าหรับส าหรับสินค้าหรือบริการท่ีระบุไว,้ ชื่อนั้นอาจได้รับการจด

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายโดยไม่ตอ้งพิจารณาถึงรูปแบบการน าเสนอ หรือลกัษณะการประดิษฐ์ ซึ่งอาจอยู่

ในรูปแบบของตัวอักษร มาตรฐาน, รูปแบบตัวอักษรพิ เศษหรือรูปประดิษฐ์ ชื่อดังกล่าวอาจใช้อักขระ

มาตรฐาน พรอ้มแบบอกัษรพิเศษ เป็นเครื่องมือแสดงรูปหรือทัง้หมดรวมกัน 

 

ในกรณีเครื่องหมายประกอบดว้ยหรือมีชื่ออยู่ดว้ย ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับชื่อผูข้อจดทะเบียนเครื่องหมาย, ผู้

ตรวจสอบอาจรอ้งขอใหผู้ข้อจดทะเบียนน าส่งหลักฐานการไดร้บัความยินยอมจากบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของชื่อ 

หรือจากตวัแทนทางกฎหมายของบุคคลนั้น (โปรดดู ส่วนท่ี 2 ของคู่มือฉบบันีเ้ก่ียวกับสิทธิในชื่อของบุคคล

ท่ีสาม) (ดสู่วนท่ี 2 บทท่ี 8 ของคู่มือเหล่านีเ้ก่ียวกับสิทธิของบคุคลท่ีสามในชื่อบุคคล) 

 

ยกตวัอย่างเช่น ชื่อดงัต่อไปนีเ้ป็นชื่อของบุคคลท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตวั และอาจไดร้บัการจดทะเบียนเป็น

เครื่องหมายการคา้ : 
 
 

99 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 4(1); คู่มือทีเอ็ม เคเอช หนา้ 31; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 1.1, 2.3 และ 21.2.เอ); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 16.1 
และ 23.7; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส. 10(1)(เอ) และ (บี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14.บี); พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 123.1(ซี), กฎระเบียบ อาร.์ 102.ซี); เอสจี 
ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมาย’ และ ‘เครื่องหมายการคา้’, ทีเอ็มอาร ์อาร.์ 14; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมาย’ และ 7.1; และ วีเอ็น ไอพีแอล, เอ
อารท์ี. 73.3, หนงัสือเวียน 01/2007 เอส. 39.4.เอฟ)     
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

Jim Thompson 
(จิม ทอมป์สนั) 

 

 
(ปีแอร ์การแ์ดง) 

 
 

 
(อีฟส ์แซ็งต ์โลรอ็งต)์ 

 

  
(ฟอรด์) 

 
 

 
 

(แรมลี) 

04019735 – จดทะเบียนแลว้ – แรมลี ฟู้ด โปรเซสซิ่ง เอสดีเอ็น. บีเอชดี 

 

เช่นเดียวกับภาพบุคคล, ภาพเหมือน หรือรูปร่างหนา้ตาของบุคคลแต่ละคน เครื่องหมายท่ีประกอบด้วย

ภาพเหมือนของบุคคล ควรถือว่าเป็นภาพท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะ และอาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได้ 
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ส  าหรับสิทธิเหนือการใช้ชื่อของบุคคล, ชื่อเรื่อง หรือ 

ภาพเหมือนเป็น เครื่องหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในเรื่องท่ีเก่ียวกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียง, เกี่ยวขอ้งกับพืน้ฐาน

ความสมัพันธ์ส  าหรบัการปฏิเสธหรือการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ดูส่วนท่ี 2, บทท่ี 8 

ของคู่มือฉบบันี)้ 
 

ชื่อของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง หรือบุคคลท่ีเป็นท่ีรูจ้ักซึ่งเสียชีวิตแล้วอาจน ามาเป็นเครื่องหมายการค้าได้ 

ยกตวัอย่างเช่น ชื่อดงัต่อไปนี ้สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรบัสินคา้ท่ีไดร้ะบขุอรบัความ

คุม้ครองไว,้ ถา้ไม่มีขอ้กฎหมายจ ากดัหรือหา้มการใชช้ื่อของบคุคลเหล่านัน้เป็นเครื่องหมาย: 
 

 “โบลีวาร”์ (จาก ซีมอง โบลีวาร ,์ นักการต่อสูเ้พื่ออิสรภาพชาวอเมริกาใตใ้นช่วงศตวรรษท่ี 19 

ส าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ในการผ่าตัด , ทางการแพทย์, ทางทันตกรรม และ ทางสัตว์

แพทย,์ 

 

 “ดารว์ิน” (จาก ชารล์ส ์ดารว์ิน, นกัวิทยาศาสตรช์าวองักฤษในช่วงศตวรรษท่ี 19) ส  าหรบัผลไมท่ี้

ผ่านกรรมวิธีแลว้ และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผกั, 
 

 “บาค” (จากโยฮันน ์เซบาสเตียน บาค, คีตกวีชาวเยอรมันในช่วงศตวรรษท่ี 17) ส  าหรบัช็อคโก
แลตและผลิตภณัฑข์นมหวาน  

 

กฎหมายอาจจ ากัดหรือหา้มการจดทะเบียนชื่อของบุคคลซึ่งเสียชีวิตแลว้บางชื่อ ดว้ยเหตุผลเพื่อความสงบ

เรียบรอ้ยของประชาชน, คุณธรรม หรือการเคารพส าหรบัความทรงจ าของบุคคลดงักล่าว ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับ

ประเพณี ประวัติศาสตรแ์ละนโยบายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่การจากไปของ

บคุคลท่ีมีชื่อเสียง และขึน้อยู่กบัการระลึกถึงและความรูส้ึกของประชาชนในประเทศ การคดัคา้นอาจเกิดขึน้

โดยประชาชนคนกลุ่มนอ้ยภายในประเทศ หรือเพื่อการเคารพต่อบุคคลผูม้ีชื่อเสียงซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือ

ของประชาชน หรืออีกประการหน่ึงอาจเป็นบุคคลท่ีมีสถานะพิเศษในประเทศอื่นๆ  

 

ยกตวัอย่างเช่น ชื่อในบางประเทศ เช่น ซูการโ์น , เลดี ้ไดอาน่า, เช เกบารา หรือ ไอนส์ไตน์ อาจจะไม่ไดร้บั

อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า 100 หากชื่อดังกล่าวถูกระบุรวมไว้ในค าขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าผู้ตรวจสอบควรจะประเมินแต่ละกรณีและหากจ าเป็นอาจต้องมีการย่ืนค าคัดค้าน

ส าหรบัการจดทะเบียนดงักล่าว 
 

 

100 ตัวอย่าง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา้แห่งรฐับรูไนดารุสซาลาม มาตรา 7 (ซี) หา้มการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ที่มีหรือประกอบดว้ย 

“เครื่องหมายอนัแสดงถึง กษัตริย ์สลุต่าน หรือสมาชิกของพระราชวงศ ์หรือ การปลอมแปลงและเลียนแบบใดๆ ต่อเครื่องหมายดงักล่าว” 



137 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

ชื่อทางการคา้ของนิติบุคคล เช่น ชื่อบริษัท, บริษัทจ ากัด, มลูนิธิ หรือ ชื่อขององคก์ารไม่หวงัผลก าไร (มลูนิธิ, 

สมาคมกีฬา, สหกรณ,์ อื่นๆ) สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ได ้หากชื่อนัน้มีลกัษณะบ่งเฉพาะ

เมื่อใชก้ับสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกัน ลักษณะบ่งเฉพาะอาจเป็นคุณสมบัติท่ีมีอยู่แลว้หรือได้มาใน

ภายหลงั 

 

ในหลายกรณีส่วนท่ีเป็นลักษณะบ่งเฉพาะของชื่อทางการคา้ของบริษัท ไดม้ีการใชเ้ป็น “เครื่องหมายร่วม” 

หรือเครื่องหมายการคา้พืน้ฐานท่ีใชส้  าหรบัสินคา้และบริการของบริษัท ยกตวัอย่างเช่น เครื่องหมาย “ไบ

เออร”์ (จาก ไบเออร ์เอจี) “โตโยตา้” (จาก โตโยตา้ มอเตอร ์คอรป์อเรชั่น) และ แมนเชสเตอร ์ยไูนเต็ด (จาก

แมนเชสเตอรย์ไูนเต็ดฟตุบอลคลบั) เป็นชื่อที่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ 

 

เช่นเดียวกับในส่วนของรายชื่อขององคก์รและ สถาบนั ท่ีปกติจะมีลกัษณะบ่งเฉพาะในตวัเองและสามารถ

จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ยกตัวอย่างเช่น อีเอสเอ (องค์การอวกาศยุโรป) หรือ เอ็ มไอที 

(สถาบนัเทคโนโลยีแห่งรฐัแมสซาชเูซ็ท) สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายได ้
 

2.3.2. ชื่อทีแ่ต่งขึน้ตามจินตนาการ และ บทบาทของตัวละคร 
 

เครื่องหมายอาจประกอบด้วยชื่อที่แต่งขึ้นตามจินตนาการ หรือ ภาพของ ตัวละครสมมติ เครื่องหมาย

ดงักล่าวตามปกติจะมีลกัษณะบ่งเฉพาะในตวัเอง เพราะไดส้รา้งขึน้มาใหม่เพื่อท าหนา้ท่ีเฉพาะกิจเป็นตรา

สินคา้ 

 

หากเครื่องหมายประกอบด้วยชื่อหรือตัวละคร เมื่อผู้ตรวจสอบมีข้อสงสัยว่าเครื่องหมายแต่งขึ ้นตาม

จินตนาการ หรือเป็นตวัละครในนวนิยาย ผูต้รวจสอบอาจรอ้งขอใหช้ีแ้จงขอ้เท็จจริงหรือใหร้ะบุไวใ้นค าขอ

จดทะเบียน 

 

ตวัอย่างต่อไปนีเ้ป็นตราสินคา้ท่ีประกอบดว้ยชื่อท่ีแต่งขึน้ตามจินตนาการ และเป็นตวัละครท่ีสมมติขึน้ : 

 



138 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

 
 

 

 

(ภาพจาก http://juanvaldez3.blogspot.com/2012/06/quienes-somos.html) 
 
 

2.4. ลักษณะบ่งเฉพาะทีไ่ด้จากการรวมกันขององค์ประกอบ 
 

เครื่องหมายท่ีไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง หรือสามัญทั่วไป หรือบรรยายถึงคุณลักษณะของรายการ

สินคา้หรือบริการ, สามารถหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนเพราะเหตุไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ 

หากเครื่องหมายนั้นเมื่อรวมเขา้กับเครื่องหมายอื่น หรือองคป์ระกอบอื่นแลว้เกิดมีลักษณะบ่งเฉพาะ และ

เครื่องหมายหรือส่วนประกอบทุกส่วนนัน้ไดม้ีการใชร้่วมกันเป็นภาพรวมเดียวกัน ในกรณีนีก้ารจดทะเบียน

จะตอ้งด าเนินการจดทะเบียนส าหรบัรูปเครื่องหมายการคา้ท่ีอยู่รว่มกัน ไม่ใช่การย่ืนจดทะเบียนแยกส าหรับ

แต่ละส่วนประกอบท่ีไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ101 

 

ตัวอย่างต่อไปนี ้ เป็นเครื่องหมายท่ีไม่ไดร้ับจดทะเบียนส าหรบัส่วนประกอบท่ีขาดลักษณะบ่งเฉพาะ แต่

สามารถยอมรบัใหจ้ดทะเบียนไดเ้มื่ออยู่ร่วมกับเครื่องหมายส่วนท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะ: 

 
 

‘SOFTER’ GUNILLA – Softer 

Bed Gear 
  

ส าหรบัหมอนและท่ีนอน; 

 

101 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 4.1 

 

http://juanvaldez3.blogspot.com/2012/06/quienes-somos.html


139 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

‘EXTRA’   ‘ARIEL Extra’ 
 

ส าหรบัสบู่ใชใ้นการซกัลา้งและผงซกัฟอก; 

 
 

‘GIANT’ ‘KELLOG’S Giant Servings’ 
 

  

ส าหรบัผลิตภณัฑอ์าหารท่ีท าจากธัญพืช; 

‘COLLAGEN’     

 

ส าหรบัผลิตภัณฑย์าและอาหารเสริมส าหรบักระดูกและขอ้ต่อ (ภาพจาก http://www.naturallife.com.uy); 

 

 

‘EXPERT IN BONE NUTRITION’  ‘ANLENE 

EXPERT IN BONE 

NUTRITION’ 
 

ส าหรบันมและผลิตภัณฑท่ี์ท าจากนม; 
 
 

‘SUPER’ ‘SAN MIG COFFEE SUPER’ 

 

ส าหรบัผลิตภัณฑท่ี์ท าจากกาแฟ; 

http://www.naturallife.com.uy/


140 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

 

 

‘HEALTHY WHITENING’  ‘LISTERINE 
HEALTHY  
WHITENING’ 

 

ส าหรบัเครื่องส าอางท าใหฟั้นขาว น า้ยาบว้นปาก; 

 
 

 
 

‘TERIYAKI’ 
 
 

 

ส าหรบับริการรา้นอาหาร 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส)์ 

 
 

 

ส าหรบัสินคา้ในจ าพวก 3 และ 5 ของบญัชีรายการสินคา้และบริการ (Nice Classification) 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)  
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 

 

ส าหรบัผลิตภัณฑไ์วน ์

(ภาพจาก http://wineconcepts.co.za/wp-content/uploads/2016/04/Square-Red-Wine-Bottle-.jpg  

และจาก   https://drizly.com/wine/red-wine/cabernet-sauvignon/josh-cellars-cabernet-

sauvignon/p20877 ตามล าดบั) 
 

  
 

ส าหรบัอาหารของสตัวเ์ลีย้งและแมว 

(ภาพจาก  https://www.123rf.com/photo_21878351_blue-eyed-cat-head.html  และจาก  

https://petsmartnigeria.com/product/whiskas-pouch-cat-food-fish-selection-jelly-12-x-100g/ 

ตามล าดบั) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wineconcepts.co.za/wp-content/uploads/2016/04/Square-Red-Wine-Bottle-.jpg%20%20และ
http://wineconcepts.co.za/wp-content/uploads/2016/04/Square-Red-Wine-Bottle-.jpg%20%20และ
https://drizly.com/wine/red-wine/cabernet-sauvignon/josh-cellars-cabernet-sauvignon/p20877
https://drizly.com/wine/red-wine/cabernet-sauvignon/josh-cellars-cabernet-sauvignon/p20877
https://www.123rf.com/photo_21878351_blue-eyed-cat-head.html
https://petsmartnigeria.com/product/whiskas-pouch-cat-food-fish-selection-jelly-12-x-100g/


142 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

เพื่อใหส้ญัลักษณ์ท่ีไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ, สามญัทั่วไป หรือเป็นการบรรยายถึงคุณลักษณะของรายการ

สินคา้หรือบริการ อาจน ามาจดทะเบียนได ้หากน าเสนอในรูปแบบท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะ หรืออยู่รวมกันกับ

องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะ เช่น รูปแบบ หรือองคป์ระกอบท่ีควรมีลกัษณะบ่งเฉพาะในตวัเองอย่าง

เพียงพอ การร่วมกันหรือการน าเสนอท่ีภาพรวมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะท่ีเพียงพอ จะไม่สามารถผ่านการ

ปฏิเสธดว้ยเหตผุลของการไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ หรือการบรรยายได้102 

 

เมื่อผูบ้ริโภคพบเห็นเครื่องหมายท่ีมีองคป์ระกอบเป็นค า และรูปอยู่ดว้ยกันซึ่งมีแนวโนม้ว่าองคป์ระกอบของ

ค าเป็นองคป์ระกอบหลกัมากกว่าองคป์ระกอบท่ีเป็นรูป ถา้องคป์ระกอบท่ีเป็นค านั้นไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ 

องคป์ระกอบท่ีเป็นรูปจะตอ้งเพิ่มความมีลักษณะบ่งเฉพาะใหม้ากขึน้ เพื่อท าใหภ้าพรวมของเครื่องหมาย

นั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะมากขึ ้น องค์ประกอบท่ีเป็นรูปและไม่ได้สื่อความหมายใดๆ “ข้อความจาก

เครื่องหมายการคา้” ใหก้ับผูบ้ริโภคจะไม่ไดท้ าหนา้ท่ีเป็นเครื่องหมายท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะ และหากอยู่

รวมกนักับองคป์ระกอบของค าท่ีไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะจะท าใหไ้ม่สามารถจดทะเบียนได้ 
 

กฎดงัต่อไปนีค้วรน ามาปรบัใชใ้นการประเมินว่า การรวมกันของเครื่องหมายค าซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

กบัองคป์ระกอบท่ีเป็นรูปเมื่ออยู่รว่มกันแลว้อย่างไรจึงจะมีลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีเพียงพอ: 

 

➢ การใชส้ีและชดุตวัอกัษรเป็นสิ่งที่พบเห็นไดท้ั่วไปในทางการคา้และการใชง้านสีและชดุตวัอกัษรจะไม่ถกู

มองว่าเป็นการบ่งชีแ้หล่งก าเนิดทางพาณิชย ์ดังนั้น การปรบัเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยหรือเพิ่มรูปแบบ

ตวัหนงัสือ รูปแบบอกัษร หรือสีเพียงสีเดียวในค าที่ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะจะไม่เพียงพอที่จะท าใหค้  านัน้

มีความบ่งเฉพาะ ตวัอย่างเช่น 

 
 

PRIME PRIME PRIME 
 

 

 

 

 
 

102 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 4 ขอ้ 4.2 



143 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 

อย่างไรก็ตาม การออกแบบกราฟิกบางอย่างหรือการจัดวางรูปแบบ แบบอกัษร และสีแบบไม่ธรรมดา ท่ี

อาจสรา้งความประทับใจท่ียาวนานและสามารถจดจ าไดง่้ายส าหรับผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้อง สามารถท าให้

เครื่องหมายมีความบ่งเฉพาะในภาพรวม ตวัอย่างเช่น 
 

(ภาพจาก https://www.logolynx.com/topic/diy+business#&gid=1&pid=2) 

  

➢ องคป์ระกอบที่เป็นรูปที่ประกอบกับองคป์ระกอบที่เป็นค าซึ่งไม่บ่งเฉพาะ ไม่ควรประกอบดว้ยลกัษณะ
ดงัต่อไปนี ้เนื่องจากองคป์ระกอบเหล่านีจ้ะท าใหไ้ม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ: 

 

o ธรรมดา, รูปรา่งพืน้ฐาน,  
 

o ตกแต่งเพียงเล็กนอ้ย หรือมีรายละเอียดที่ไม่ต่อเนื่อง,  
 

o ภาพพืน้หลงัที่เป็นรูปแบบทั่วไป,  
 
o รูปประดิษฐ์ที่บรรยายสินคา้,บรรจภุณัฑ ์หรือหีบห่อของสินคา้ หรือจดุเด่นของสินคา้ 
 
o กรอบ, กล่อง, ฉลาก หรือรูปร่างที่เป็นที่นิยมใชใ้นทางการคา้ปกติ และไม่โดดเด่น หรือเป็นที่

รูจ้กัในกลุ่มผูบ้ริโภคโดยทั่วไปว่าเป็นเครื่องหมายการคา้ 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.logolynx.com/topic/diy%2Bbusiness#%26gid%3D1%26pid%3D2
http://www.logolynx.com/topic/diy%2Bbusiness#%26gid%3D1%26pid%3D2
http://www.logolynx.com/topic/diy%2Bbusiness#%26gid%3D1%26pid%3D2


144 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

ยกตวัอย่างเช่น การรวมกันขององคป์ระกอบดา้นล่างนี ้ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีเพียงพอ:   

 
 

 

‘100% NATURAL’ 
 
 
 
  

ส าหรบั เครื่องส าอาง หรือผลิตภัณฑด์แูลสุขภาพ 

(ภาพจาก http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Natural-Clean-Label-Trends-2013-Who-s-

driving-the-agenda-From-Simple-Truth-to-Open-Nature) 

 

 
 

  

 
 
 

‘RIESLING’ 
 

 

ส าหรบั ผลิตภณัฑไ์วน ์

(ภาพจาก http://www.winelabels.org/artmake.htm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Natural-Clean-Label-Trends-2013-Who-s-driving-the-agenda-From-Simple-Truth-to-Open-Nature
http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Natural-Clean-Label-Trends-2013-Who-s-driving-the-agenda-From-Simple-Truth-to-Open-Nature
http://www.winelabels.org/artmake.htm


145 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

‘BIOMEDICAL’ ‘BIOMEDICAL’ 

 
  

ส าหรบั สินคา้และบริการทางการแพทยแ์ละเพื่อสุขภาพ 

(ภาพจาก http://www.clker.com/clipart-swoosh-red.html) 

 

 
 
 

‘FRESHLY FRUIT’ 
 
 

 

      ‘FRESHLY FRUIT’ 
 

 

ส าหรบั น า้ผลไม,้ แยม และผลิตภัณฑจ์ากผลไม  ้

(ภาพจาก http://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/guide-to-organic-

labels-10000000696097/) 

http://www.clker.com/clipart-swoosh-red.html
http://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/guide-to-organic-labels-10000000696097/
http://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/guide-to-organic-labels-10000000696097/


146 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

 

2.5. การได้มาของความมีลักษณะบ่งเฉพาะ 
 

2.5.1. การได้มาของความมีลักษณะบ่งเฉพาะ และความหมายทีส่อง 
 

เครื่องหมายการคา้ท่ีไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง หรือเป็นสิ่งสามัญ, สามารถพบเห็นได้ทั่วไป หรือ

บรรยายลักษณะของสินคา้หรือบริการจะถูกปฏิเสธการรบัจดทะเบียน เครื่องหมายเหล่านั้นไม่สามารท า

หน้าท่ีเป็นเครื่องหมายส าหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีต้องการใช้เครื่องหมายเพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

เครื่องหมายเหล่านัน้ไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถครอบครองโดยผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงเฉพาะ 

 

อย่างไรก็ตาม เหตุแห่งการปฏิเสธ อาจท าใหผ้่านการปฏิเสธนัน้หากเครื่องหมายนัน้พิสูจนไ์ดว้่ามี ลกัษณะ

บ่งเฉพาะจากการใช้ ในทางตลาดและท าหนา้ท่ีของเครื่องหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไดใ้ช้กับ

สินคา้หรือบริการโดยเฉพาะ103 

 

กรณีพิเศษนี้เป็นข้อยกเว้นส าหรับเครื่องหมายท่ีไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นสิ่งสามัญและบรรยาย 

เครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายไดเ้พราะไม่สามารถท าหนา้ท่ีเป็นตราสินค้าท่ี

บ่งบอกแหล่งท่ีมาของสินคา้ได ้ถา้หลักฐานสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่า -- แมจ้ะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ -- 

เครื่องหมายนั้นกลายมาเป็นท่ีรูจ้ักในกลุ่มผู้บริโภคเสมือนเป็นเครื่องหมายการคา้ และท าหนา้ท่ีบ่งบอก

แหล่งท่ีมาของสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องหมายนั้นสามารถจดทะเบียนเป็น

เครื่องหมายส าหรบัสินคา้และบริการดงักล่าวได้104 

 

 

 

 

 

 

103 ตวัอย่าง ความตกลงทริปส ์มาตรา 15.1 ที่แสดงใหเ้ห็นว่า “เมื่อเครือ่งหมายไม่สามารถท าหนา้ที่แยกความแตกต่างของสินคา้หรือบริการที่เกี่ยวขอ้ง 
ภาคีสมาชิกอาจรบัจดทะเบียนโดยขึน้อยู่กบัลกัษณะบ่งเฉพาะทีไ่ดม้าการใช”้  
 
104 ดูบทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(1); คู่มือทีเอ็ม เคเอช หนา้ 29; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 10(2บี)(บี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส.13(บี)(ไอ); พเีอช 
ไอพ ีโคด้, เอส. 123.2, กฎระเบียบ อาร์. 102, ย่อหนา้ทีส่อง; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(2), คู่มือทีเอ็ม บทที ่6 ‘หลกัฐานของลกัษณะบ่งเฉพาะทีไ่ดม้าจาก
การใช’้; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 7 ย่อหนา้ทีส่าม, และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ วนัที ่11 ตลุาคม พ.ศ. 2555, ขอ้ 2; และหนงัสือเวียนวีเอ็น 01/2007 เอส. 
39.5 โปรดดู คู่มือของส านกังานทรพัย์สินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทที ่14 ดว้ย 



147 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

การไดม้าซึ่งลกัษณะบ่งเฉพาะอาจเป็นลกัษณะของกรณีท่ีไดม้าจาก “ความหมายท่ีสอง” ของเครื่องหมาย

ดงักล่าว กรณีนีห้มายความว่า --  ส  าหรบัสินคา้หรือบริการเฉพาะบางประเภท -- มีหลกัการว่าความหมาย

ทั่วไปของเครื่องหมายได้ถูกแทนท่ีโดยความหมาย 'ท่ีสอง' ของเครื่องหมายนั้น เพราะสามารถบอก

แหล่งท่ีมาของธุรกิจนั้นแก่ผูบ้ริโภคได ้ความหมายท่ีสองนีเ้ป็นท่ียอมรบัว่าท าหนา้ท่ีของเครื่องหมายไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพเหมือนเป็นเครื่องหมายการคา้ในตลาดของผูบ้ริโภค 

 

เครื่องหมายอาจไดล้กัษณะบ่งเฉพาะมาจากการใชเ้ครื่องหมายนัน้อย่างต่อเน่ืองเสมือนว่าเป็นเครื่องหมาย

การค้าส าหรับสินค้าหรือบริการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้เครื่องหมายในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเจา้ของเครื่องหมายมุ่งเพื่อท่ีจะท าใหส้าธารณชนและผูบ้ริโภค

รบัรูว้่าเครื่องหมายนัน้เป็นตราสินคา้ท่ีบ่งบอกแหล่งท่ีมาของธุรกิจและสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เช่นเดียวกับเครื่องหมายการคา้อื่น, การไดม้าซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะจะตอ้งพิจารณาถึงความหมายของ

เครื่องหมายนัน้ในภาษาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเขา้ใจดว้ย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับภมูิภาคของประเทศและกลุ่มของผูบ้ริโภค

ท่ีเกี่ยวขอ้งรวมทัง้ชนิดของสินคา้และบริการท่ีใชก้ับเครื่องหมายนัน้ 
 

ยกตัวอย่าง, เครื่องหมายดังต่อไปนี ้ ใช้เฉดสีท่ีแตกต่างกันของสีส้มอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งกลายเป็น

ลกัษณะบ่งเฉพาส าหรบัสินคา้และบริการของ มิกรอส คอมพานี ท่ีด าเนินกิจการในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

และประเทศเพื่อนบา้น: 
 
 

 

(ภาพจาก http://www.migros.ch/fr/medias/logos.html?currentPage=2) 

 

เช่นเดียวกับ เครื่องหมายดงัต่อไปนีท่ี้ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบียนในสหพนัธรฐัมาเลเซียเพราะมีหลกัฐานว่า

เครื่องหมายดงักล่าวไดล้กัษณะบ่งเฉพาะมาจากการใช ้( ความหมายท่ีสอง) 

http://www.migros.ch/fr/medias/logos.html?currentPage=2


148 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

 

 

ส าหรบัเคก้ และขนมปัง 

ค าขอเลขท่ี 97009666 

(ตวัอย่าง จัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 

 

การไดม้าซึ่งลกัษณะบ่งเฉพาะจากการใชน้ัน้ จะไม่น ามาปรบัใชก้ับเครื่องหมายการคา้ท่ีมีสามารถน าไปใช้

ทางเทคนิคหรือก าหนดนิยามโดยความตั้งใจหรือความไดเ้ปรียบ เครื่องหมายดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตาม

นโยบายและความเหมาะสมโดยเฉพาะจากผูป้ระกอบการเฉพาะราย สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในรูปประดิษฐ์ท า

ใหก้ารใชท้างเทคนิคหรือก าหนดนิยามสามารถท าไดเ้พียงเท่าท่ีไดร้บัการออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (อนุ

สิทธิบตัร หรือ สิทธิบตัรแบบอรรถประโยชน ์ตามที่ใชบ้งัคบัแต่ละกรณี) (ดรูายการ 2.1.5.2 ขา้งตน้) 

 

2.5.2. การพิสูจนถึ์งการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะ 
 

ผู้ย่ืนค าขออาจอ้างการได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะเพื่อท าให้ผ่านการปฏิเสธท่ียกขึน้มาโดยผู้ตรวจสอบ

ส าหรบัประเด็นเครื่องหมายการคา้ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ เป็นสิ่งสามญัหรือเป็นการบรรยายได ้โดยผูย่ื้นค า

ขอมีหนา้ท่ีรับภาระในการพิสูจน์ประเด็นดังกล่าว, แต่ผูต้รวจสอบสามารถท่ีจะเรียกให้ผู้ย่ืนค าขอน าส่ง

หลกัฐานอื่นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูนัน้ 

 

การไดม้าซึ่งลกัษณะบ่งเฉพาะจะตอ้งพิสจูนน์ับตัง้แต่วนัท่ีย่ืนค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ หลกัฐาน

ท่ีแสดงนัน้ตอ้งพิสูจนใ์หเ้ห็นไดว้่านับตัง้แต่วันท่ีย่ืนค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายนัน้มีลกัษณะบ่งเฉพาะอยู่

แลว้ส าหรบัรายการสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งภายในประเทศ ทัง้นีก้  าหนดวันดังกล่าวเป็นผลจากการท่ี

วนัท่ีย่ืนค าขอจดทะเบียนนั้นจะเป็นวันท่ีก าหนดส าดับสิทธิก่อนส าหรบัในกรณีท่ีมีความขัดแย้งเกิดขึน้กับ

สิทธิท่ีมีอยู่ก่อนหรือสิทธิท่ีเขา้มาแทรกแซง 

 

อน่ึง การมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังนั้นจะต้องได้รับการ

พิจารณาในประเด็นของการรบัรูต้่อสิ่งท่ีแสดงออกมาของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มผูบ้ริโภคนีห้มายถึง
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กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในสถานท่ีท่ีสินคา้หรือบริการภายใตเ้ครื่องหมายนั้นมีอยู่ รวมถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีการใช้

สินคา้เกิดขึน้จริงในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

เพื่อใหส้ามารถอา้งความบ่งเฉพาะท่ีไดม้า ตอ้งโนม้นา้วใหผู้ต้รวจสอบเห็นว่าหลักฐานท่ีผูย่ื้นค าขอส่งไป  

“ช่วยใหส้  านักงานพบว่าอย่างนอ้ยประชาชนกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีจ  านวนมากพอสมควรนั้นสามารถระบุตัว

สินค้าหรือบริการท่ีเก่ียวข้องว่ามีท่ีมาจากกิจการใดกิจการหน่ึงอันเน่ืองมาจากเครื่องหมายการค้า 105 

ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีจ  านวนมากในประเทศจะต้องเห็นว่าเครื่องหมายการค้าระบุถึงสินค้าหรือ

บริการท่ีเก่ียวข้องของกิจการใดกิจการหน่ึง ต้องแสดงให้เห็นว่า จากการใช้เครื่องหมายในตลาดของ

ประเทศนัน้ ๆ ท าใหส้าธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเชื่อมโยงเครื่องหมายกับสินคา้หรือบริการเหล่านัน้ 

 

ทัง้นี ้ความหมายของ หลกัฐาน จะไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นขอ้บ่งชีว้่าเครื่องหมายนั้นเป็นท่ียอมรบัในฐานะท่ี

เป็น เครื่องหมาย และมีความเก่ียวขอ้งกับธุรกิจตน้ก าเนิดโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ชนิด

ของหลกัฐานนัน้โดยปกติจะรวมถึงหลกัฐานดงัต่อไปนี้106 

 

 

 ตวัเลขของผลประกอบการและยอดขายสินคา้ที่มีเครื่องหมายดงักล่าวภายในประเทศ 

 การส ารวจผูบ้ริโภคและตลาดเกี่ยวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการที่มีเครื่องหมายดงักล่าว 

 รายงานจากสมาคมกลุ่มธุรกิจและองคก์รผูบ้ริโภคเกี่ยวกบัสินคา้หรือบริการที่มีเครื่องหมายดงักล่าว 

 รายงานประเภท รูปแบบ และขอบเขตของแคมเปญโฆษณาเกี่ยวกบัสินคา้หรือบริการเหล่านัน้ 

 เอกสารแสดงหลกัฐานการโฆษณาและแคมเปญส่งเสริมการขายในสื่อต่าง ๆ ที่อา้งถึงเครื่องหมาย

ดงักล่าว 

 แคตตาล็อก รายการราคาสินคา้ และใบแจง้หนีท้ี่อา้งถึงสินคา้หรือบริการที่มีเครื่องหมายดงักล่าว 

 รายงานเพ่ือการบริหารจดัการเกี่ยวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการที่มีเครื่องหมายดงักล่าว 

  

 

 

 

105ในเรื่องนีโ้ปรดดคูู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 14 ขอ้ 7 
106ในเรื่องนีโ้ปรดดคูู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 14 ขอ้ 8 
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หลกัฐานรวมถึงตวัอย่างของเครื่องหมายท่ีน ามาใชจ้ริงกับการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้และบริการท่ี

ระบุไวใ้นประเทศ หลกัฐานการใชเ้ครื่องหมายร่วมกับเครื่องหมายอื่นๆ สามารถน ามาแสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่าง

ชัดเจนว่าคุณลกัษณะของกลุ่มผูบ้ริโภคบ่งบอกถึงแหล่งก าเนิดธุรกิจภายใตเ้ครื่องหมายดังกล่าวท่ีตอ้งการ

รบัจดทะเบียน หลักฐานควรแสดงใหเ้ห็นว่าเครื่องหมายมีการใช้อย่างต่อเน่ือง หรือหากมีการหยุดใช้ท่ี

สามารถพิสูจนไ์ดว้่ามีสาเหตุพิเศษในทางการคา้ การใชง้านท่ีแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาไม่ท าใหเ้ครื่องหมาย

เกิดลกัษณะบ่งเฉพาะหรือไดม้าซึ่งความหมายท่ีสอง 

 

ผูต้รวจสอบจะตอ้งพิจารณาหลักฐาน โดยภาพรวม เพราะหลกัฐานเพียงชิน้เดียวไม่สามารถท่ีจะพิสูจน์ถึง

ลักษณะบ่งเฉพาะ หรือความหมายท่ีสองได ้อย่างไรก็ตาม ผูต้รวจสอบสามารถคาดการณ์และสรุปจาก

หลกัฐานท่ีมีอยู่ไดว้่าสดัส่วนการรบัรูแ้ละจ าไดข้องสาธารณชนต่อเครื่องหมายดงักล่าวถือเป็นเครื่องหมาย

การคา้ไดห้รือไม่ 
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3. เคร่ืองหมายลวง 
 

3.1. การพิจารณาเบือ้งต้นส าหรับเคร่ืองหมายลวง 
 

เครื่องหมายลวงหรือเครื่องหมายท่ีท าใหเ้ขา้ใจผิดเมื่อน ามาใชก้ับสินคา้หรือบริการไม่สามารถจดทะเบียน

เป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรบัสินคา้หรือบริการนัน้ได้107 

 

เครื่องหมายท่ีถือว่าลวงเมื่อใชใ้นทางการคา้กับสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งจะแสดงขอ้เท็จจริงท่ีส  าคัญผิด 

หรอืขอ้มลูท่ีท าใหเ้ขา้ใจผิดเก่ียวกับสินคา้หรือบริการดงักล่าว ลกัษณะของเครื่องหมายลวงหรือเครื่องหมาย

ท่ีท าใหเ้ขา้ใจผิดตอ้งแสดงใหช้ัดเจนและตรงไปตรงมาถ้าเครื่องหมายถูกน าไปใช้กับสินคา้หรือบริการท่ี

เกี่ยวขอ้ง ในกรณีท่ี ขอ้มลูลวงหรือขอ้มลูท่ีท าใหเ้ขา้ใจผิดไดส้ื่อโดยเครื่องหมายท่ีสามารถอา้งถึง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง เรื่องธรรมชาติ , สาระส าคัญ, คุณภาพ, แหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร ์หรือแหล่งท่ีมา, ปริมาณ, 

ขนาด, วตัถปุระสงค,์ การใชง้าน, ความคุม้ค่า หรือลกัษณะอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับสินคา้หรือบริการ 

 

เครื่องหมายท่ีท าใหร้  าลึกถึงภาพเหตุการณใ์นอดีต หรือ พาดพิงถึงสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ หรือลกัษณะทางทฤษฎี

ของสินคา้ไม่ควรเป็นสาเหตุท่ีจะยกขึน้มาเพื่อปฏิเสธการลวงดงักล่าว ยกตวัอย่างเช่น เครื่องหมายท่ีมีค าว่า 

“DELICATE” ไม่ควรถือว่าเป็นการลวงส าหรบัผลิตภัณฑอ์าหาร ท่ีมีไขมนั หรือมีคอเลสเตอรอล โดยโตแ้ย้ง

ว่าอาหารดังกล่าวไม่สามารถถือได้ว่าเ ป็น “delicate”  เครื่องหมาย “DELICATE” ควรถือว่าเ ป็น

เครื่องหมายท่ีแต่งขึน้ตามจินตนาการ หรือเป็นเครื่องหมายเพียงเชิงลกัษณะอื่นๆ ของสินคา้บางประเภท 

 

การปฏิเสธการจดทะเบียนไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ว่าเครื่องหมายนัน้เป็นเหตใุหผู้บ้ริโภคหลงเชื่อหรือเขา้ใจ

ผิด แต่ควรพิจารณาถึง เหตุสมควรของความเสี่ยง หรือ ความเป็นไปได ้ ท่ีผูบ้ริโภคจะถูกลวงหรือท าให้

เขา้ใจผิดถา้ไดม้ีการใชเ้ครื่องหมายนัน้ในทางการคา้ 

 

เมื่อพิจารณาการลวงของเครื่องหมายผูต้รวจสอบควรด าเนินการตามสมมติฐานต่อไปนี้: 
 

 

107 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(3)(บี); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 4(ซี); ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 20. ซี); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 23.3 และ 

4; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ, เอส.14(1)(เอ) และ ทีเอ็มอาร,์ อาร.์ 13A(ซี) และ (ดี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 13.อี); พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 123.1(จี), กฎระเบียบ 

อาร.์ 102.จี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(4)(บี), คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 12 “เครื่องหมายลวง”; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 8(9); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 73.5 โปรด

ด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 8 ดว้ย  
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(a) เจา้ของเครื่องหมายไม่มีเจตนาที่จะลวงผูบ้ริโภคเม่ือใชเ้ครื่องหมาย ; ถ้าเครื่องหมายสามารถน ามาใช้

ในทางที่ไม่ก่อใหเ้กิดการลวงผูบ้ริโภคอาจสนันิษฐานไดว้่า เครื่องหมายจะน าไปใชใ้นทางนัน้ 

 
(b) ค่าเฉลี่ยของผูบ้ริโภคสามารถเป็นเหตผุลที่น  ามาวิเคราะหค์วามตัง้ใจหรือความระมดัระวงั และไม่ง่ายต่อ

แนวโนม้การลวง เครื่องหมายจะถกูปฏิเสธดว้ยเหตขุองการลวงเพียงแค่กรณีที่แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่

 าขัดแยง้กับลกัษณะของสินคา้หรือบริการที่ระบุไว ้และกรณีนีจ้ะท าใหไ้ม่เป็นไปตามความคาดหวงัที่มี

ความสมเหตุสมผลและชอบธรรมตามกฎหมายของผูบ้ริโภคจะอยู่บนพืน้ฐานของ ความหมายเบือ้งตน้ 

ของเครื่องหมายที่ใชก้บัสินคา้หรือบริการที่เกี่ยวขอ้ง และพิจารณาถึงการปฏิบตัิตามปกติทางตลาด และ

การรบัรูข้องผูบ้ริโภคภายในตลาดสินคา้นัน้ๆ108 

 

ในการปรบัใช ้สมมติฐานแรก ภายใตร้ายการ (เอ) ขา้งตน้ การปฏิเสธไม่ควรเกิดขึน้ถ้ารายการสินค้าหรือ

บริการกวา้งพอท่ีจะใชเ้ครื่องหมายส าหรบัสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับเครื่องหมายซึ่งจะไม่ถือเป็นการ

ลวงหรือท าใหเ้ข้าใจผิด ในตรงกันขา้มการปฏิเสธจะเกิดขึน้ถ้ารายการสินค้าและบริการถูกจ ากัดเฉพาะ

สินคา้หรือบริการท่ีเฉพาะเจาะจง และเครื่องหมายซึ่งลวงหรือท าใหเ้ขา้ใจผิดในสินคา้หรือบริการทัง้หมดท่ี

เฉพาะเจาะจงนัน้ 
 

ยกตวัอย่างเช่น เครื่องหมายท่ีมีค าว่า “ทอง” อาจไดร้บัการจดทะเบียน ส าหรบั “นาฬิกา และเคร่ืองมือบอก

เวลา” เน่ืองจากสินคา้ดังกล่าวอาจหรืออาจจะไม่ไดท้ าจากทองค า 109 อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายเดียวกัน

ไม่ควรได้รับการจดทะเบียนส าหรับรายการสินค้า “เครื่องประดับท่ีท าขึ ้นมาจากอัญมณีท่ีไม่มีค่า” 

ความหมายของค าว่า “ทองค า” ใน เครื่องหมายจะขดัแยง้โดยตรงกับธรรมชาติของสินคา้เพียงเท่าท่ีใช้กับ

เครื่องหมายนัน้ 

 

เช่นเดียวกันกับเครื่องหมาย “The Coffee Bean & Tea Leaf” อาจไดร้บัจดทะเบียนส าหรบัใชก้ับสินคา้และ

บริการท่ีนอกเหนือไปจากกาแฟหรือชา เช่น น า้ผลไมส้ด เน่ืองจากการใช้ดังกล่าวจะไม่ลวงสาธารณชน

ทั่วไป110 ความสมัพนัธร์ะหว่างน า้ผลไมส้ดกับเมล็ดกาแฟหรือใบชานัน้เป็นเรื่องท่ีคิดเอาเองและประดิษฐ์ขึ ้น 

จึงไม่สามารถหลอกผูบ้ริโภคเก่ียวกับลกัษณะหรือองคป์ระกอบของน า้ผลไมไ้ด้ 
 
 
 
 

108 ในเรื่องนี ้โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 8 ขอ้ 1 เป็นตวัอย่าง 
109 การจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่ป้องกันบุคคลที่สามที่สุจริตใชค้  าว่า "ทองค า" อย่างเสรีในความหมายที่เป็นการบรรยายทั่วไปที่เก่ียวขอ้งกั บ
สินคา้หรือบริการของพวกตน 
110 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 
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การปรบัใชก้ับ สมมตฐิานทีส่อง ตามขอ้ (บี) ขา้งตน้ การปฏิเสธไม่ควรเกิดขึน้ถา้เครื่องหมายท่ีประกอบดว้ย

ค าไดใ้ชก้ับสินคา้ซึ่งไม่ก่อใหเ้กิดความคาดหวงัใดๆ เกี่ยวกบัสินคา้ เพราะเป็นค าท่ีคิดขึน้มาและไม่เก่ียวขอ้ง

กับสินคา้เหล่านั้น ในกรณีท่ีรายการสินคา้ในค าขอจดทะเบียนมีความหลากหลายของสินคา้และบริการท่ี

แตกต่างกัน ผูต้รวจสอบควรยกเหตุแห่งการปฏิเสธเพียงแค่ส่วนของสินคา้หรือบริการท่ีใชก้ับเครื่องหมายจะ

แสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการลวงหรือท าให้เขา้ใจผิด และแก้ไขรายการสินค้าหรือบริการท่ีเหลือ

เพื่อใหร้ายการสินคา้หรือบริการอื่นๆ ไดร้บัการพิจารณาใหจ้ดทะเบียน 
 

ยกตวัอย่างเช่น เครื่องหมาย “BLUE MOUNTAIN BEER” (บลู เมานเ์ทิน เบียร)์ ถูกน ามาใชส้  าหรบัสินค้า 

ดงัต่อไปนี ้ : 
 

เบียร,์ เอล (เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลช์นิดหนึ่งที่ท  าจากขา้วมอลต)์;   
 

ผลิตภณัฑแ์ทนเบียร;์   
 

 

น า้แร,่  
 
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์ 
 
เครื่องดืม่ที่มีส่วนผสมของผลไมแ้ละน า้ผลไม ้
 
น า้เชื่อมไซรพั และสิ่งที่เตรียมขึน้ส าหรบัใชท้ าเครื่องดื่ม 
 

เครื่องหมายนีอ้าจจะถือไดว้่าลวงหรือท าใหเ้ข้าใจผิดในรายการสินคา้ “ผลิตภัณฑแ์ทนเบียร”์ เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคอาจเขา้ใจไดว้่าเครื่องหมายไดแ้สดงถึง “เบียร”์ และไม่ไดนึ้กถึงสินคา้ท่ีไม่ใช่เบียร ์  

  

ถ้าเครื่องหมาย “BLUE MOUNTAIN BEER” (บลู เมาน์เทิน เบียร์) ใช้กับสินค้า “เอล (เครื่องดื่มมี

แอลกอฮอลช์นิดหน่ึงท่ีท าจากขา้วมอลต)์” อาจเกิดการปฏิเสธขึน้ได ้ เน่ืองจากในบางประเทศจะเขา้ใจและ

รบัรูว้่า กลุ่มผูบ้ริโภคบางส่วนในประเทศเมื่อเห็นเครื่องหมายดังกล่าวใชก้ับสินคา้หรือแสดงเครื่องหมาย

ดงักล่าวในรา้น จะก่อใหเ้กิดแนวโนม้ท่ีผูบ้ริโภคจะเขา้ใจผิดได ้(เช่นการซือ้เอล (เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลช์นิด

หน่ึงท่ีท าจากขา้วมอลต)์ เพราะเขา้ใจผิดว่าเป็นเบียร)์ 
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

กรณีเช่นเดียวกันกับเครื่องหมาย “ABC Banana Chips” (เอบีซี บานาน่า ชิพส)์ ท่ีไดร้บัจดทะเบียนส าหรบั 

“มันฝรั่งทอดแผ่นบางๆ” แต่ถ้าหากรายการสินคา้นั้นเป็น “มะม่วงแผ่น” ควรพิจารณาการปฏิเสธส าหรับ

รายการสินคา้ดงักล่าว111 
 

3.2. เคร่ืองหมายลวงทางภูมิศาสตร์ 
 

เครื่องหมายที่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีเป็นขอ้ความทางภมูิศาสตร ์ หรือมีความหมายในทาง

ภมูิศาสตรค์วรปฏิเสธการรบัจดทะเบียนถา้องคป์ระกอบนัน้มีแนวโนม้ที่จะท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจ

ผิดถึงแหล่งภมูศิาสตรห์รือที่มาที่แทจ้รงิของสินคา้หรือบรกิาร112 

 

แหล่งท่ีมาทางภมูิศาสตร ์“ท่ีแทจ้ริง” ของสินคา้สามารถอา้งอิงถึงรายการสินคา้และบริการท่ีย่ืนจดทะเบียน

โดยผูข้อจดทะเบียนไดอ้ย่างชัดเจน หรือสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความรูท้ั่วไป และการรบัรูอ้ย่างสมเหตุผล

ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 

ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายท่ีประกอบด้วยค าว่า “PEPITA – CAFÉ DO BRASIL” (เปปิตา-คาเฟ่ ดู 

บราซิล) จะไดร้บัการคดัคา้นถึงจุดท่ีว่าผูบ้ริโภคทั่วไปเขา้ใจว่าค าเหล่านั้นหมายถึง “กาแฟจากบราซิล” และ

มีการย่ืนขอใชเ้ครื่องหมายกับกาแฟท่ีไม่ไดม้ีตน้ก าเนิดในประเทศบราซิล ในกรณีท่ีรายการสินคา้ส าหรับ

เครื่องหมายดงักล่าวเป็นกาแฟท่ีไม่ไดม้ีถ่ินก าเนิดมาจากบราซิล ยกตวัอย่างเช่น “เมล็ดกาแฟท่ีมีส่วนผสม

จากเมล็ดกาแฟจากแอฟริกา” ตรงกันขา้มถ้ารายการสินคา้ระบุไวอ้ย่างกวา้ง ยกตวัอย่างเช่น “กาแฟ และ

ผลิตภณัฑจ์ากกาแฟ” เครื่องหมายจะไม่สื่อสารท่ีเป็นการลวงหรือท าใหเ้ขา้ใจผิด ในกรณีนีผู้ต้รวจสอบควร

เขา้ใจว่าในความเป็นจริงเครื่องหมายถูกน ามาใช้กับกาแฟและผลิตภัณฑจ์ากกาแฟท่ีมาจากบราซิล 

 

อย่างไรก็ตาม หากผูต้รวจสอบพบว่า -- สาธารณชนในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  -- แหล่งภมูิศาสตรท่ี์ถูกระบุอา้ง

ถึงในเครื่องหมายท่ีน า้หนักเพียงพอท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจผิดถึงแหล่งท่ีมาของสินคา้ ผูต้รวจสอบจะตอ้งปฏิเสธ

หรือมีค าสั่งคดัเลือกค าขอจดทะเบียนท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้เท่านั้น ยกตวัอย่างเช่นผูต้รวจสอบ อาจเรียกให้

มีการแสดงแหล่งท่ีมาของสินคา้ “กาแฟและผลิตภัณฑจ์ากกาแฟ” เพื่อแสดงว่ามีแหล่งท่ีมาจากบราซิล  

 

(ถา้ภายหลงัการไดร้บัจดทะเบียนเครื่องหมายถูกน าไปใชใ้นทางการคา้เพื่อลวงหรือท าใหผู้บ้ริ โภคเขา้ใจผิด 

จะมีการด าเนินการทางกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ เช่น การท าใหก้ารจดทะเบียนเป็นโมฆะหรือเพิกถอนการ

จดทะเบียนเครื่องหมาย หรือมีค าสั่งหา้มไม่ใหใ้ชเ้ครื่องหมายดงักล่าว) 
 

111 วอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสิงคโปร ์
112 ในส่วนนี ้โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 8 ขอ้ 2 
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ประเด็นการบรรยายลักษณะอาจยกมาเป็นเหตุแห่งการพิจารณาไดใ้นบางกรณี ยกตวัอย่างเช่นค าขอจด

ทะเบียนเครื่องหมาย “KALINGA GOLD” (คาลิงกา โกลด)์ ย่ืนจดทะเบียนส าหรบัผลิตภัณฑท์ าจากกาแฟ

ท่ีไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนนิคจากพื ้นท่ีเขตคาลิงกาทางตอนเหนือของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์113 

เครื่องหมายดังกล่าวอาจเป็นการลวงสาธารณชนในสาธารณรฐัฟิลิปปินสไ์ดห้ากใชก้ับสินคา้ท่ีไม่ไดเ้ก่ียว

ของกับพืน้ท่ีเขตคาลิงกาเพราะสาธารณชนอาจคาดหมายไดว้่าผลิตภัณฑจ์ากกาแฟภายใตเ้ครื่องหมาย

ดงักล่าวจะมีท่ีมาตามเครื่องหมายท่ีแสดงไว ้
 
 

ยกตวัอย่าง เครื่องหมาย “SWISSTIME” (สวิสไทม)์ อาจสื่อถึงนาฬิกาหรือเคร่ืองจับเวลาท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กับประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ 114 สาธารณชนท่ีเก่ียวข้องอาจเข้าใจได้ว่าองค์ประกอบของค าว่า “Swiss” 

(สวิส) บ่งบอกถึงความเก่ียวขอ้งระหว่างประเทศ และหากไม่มีความเชื่อต่อดงักล่าวแสดงอยู่การหลงผิดจะ

ไม่เกิดขึน้ในกลุ่มผูบ้ริโภค  
 

เครื่องหมายท่ีท าให้ร  าลึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีต หรือ พาดพิงถึงสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้  หรือแหล่งท่ีมาทาง

ภูมิศาสตรข์องสินค้า ไม่ควรเป็นสาเหตุท่ีจะยกขึน้มาเพื่อการปฏิเสธการลวงดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น 

เครื่องหมายท่ีประกอบด้วยชื่อต่างชาติ ส  าหรับสินค้าเครื่องแต่งกาย หรืออาหารบางชนิด -- ได้แก่ 

“TOSHIRO” (โทชิโร) , “ANNUNZIATA” (อนันนัเซียทา) หรือ “BORIS” (บอริส) -- ไม่ควรถือว่าเป็น การท า

ใหเ้ขา้ใจผิดเพราะว่าชื่อดงักล่าวอาจไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับประเทศญ่ีปุ่ น อิตาลี หรือรสัเซีย 115 
 

เครื่องหมายรูป หรือ เครื่องหมายที่ผสมกันระหว่างค าและรูป ท่ีอาจท าให้นึกถึง อนุสาวรีย ์สิ่งก่อสรา้ง 

อาคาร หรือ สถานท่ีส าคัญของภูมิประเทศท่ีรูจ้ักกันดี เครื่องหมายดังกล่าวสามารถท าใหเ้กิดความเขา้ใจ

ผิดไดท้ั้งจากภาพรวมของเครื่องหมายหรือเพียงบางส่วนของเครื่องหมาย ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความประทับใจ

และความเข้าใจของกลุ่มผู้บริโภคต่อสินค้าหรือบริการท่ีใช้กับเครื่องหมายนั้น หากเครื่องหมาย

ประกอบดว้ยรูปภาพท่ีสื่อถึงประเทศใดประเทศหน่ึง ภูมิภาค หรือสถานท่ีแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตรข์อง

สินคา้ท่ีระบุ และแสดงออก โดยชดัแจ้ง ถึงแหล่งก าเนิดท่ีแตกต่างกันของสินคา้ ควรถือว่าเครื่องหมายนั้น

เป็นเครื่องหมายลวง  

 

 
 

113 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์
114 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์
115 ในส่วนน้ี โปรดดู คู่มอืของส ำนักงำนทรพัยส์นิทำงปัญญำของสหภำพยุโรป ส่วนบ ีหมวด 4 บทที ่8 ขอ้ 3 



156 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

ยกตวัอย่าง เครื่องหมายต่อไปนีม้ีการอา้งอิงถึงสถานท่ีทางภูมิศาสตรอ์ย่างชัดเจน คือกรุงปารีสในประเทศ

ฝรั่งเศส (ยุโรป) หากรายการสินคา้ท่ีใชก้ับเครื่องหมายครอบคลุมเฉพาะสินคา้ “น า้หอม น า้มนัหอมระเหย

และ ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางจากแหล่งก าเนิดในเอเชีย” เครื่องหมายจะถูกปฏิเสธเพราะเหตุว่ามีการลวงให้

เขา้ใจผิด สาธารณชนอาจหลงเชื่อในแหล่งท่ีมาไดเ้พราะมีความขดัแยง้ในตวัระหว่างขอ้มลูท่ีถ่ายทอดโดย

เครื่องหมาย (ตัวอย่างแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ท่ีจะเข้าใจว่าแหล่งก าเนิดสินค้าคือกรุงปารีส) และ

แหล่งก าเนิดท่ีแทจ้ริงของสินคา้ (ตามตวัอย่างทวีปเอเชียถูกระบลุงในค าขอจดทะเบียน)   

 
(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส)์  

 
 

ในท านองเดียวกัน เครื่องหมายต่อไปนีป้ระกอบดว้ยขอ้บ่งชีท่ี้แสดงถึงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรอ์ย่างชัดเจน คือ

กรุงโรม ในประเทศอิตาลี (ยโุรป) หากรายการสินคา้ท่ีใชก้ับเครื่องหมายครอบคลมุเฉพาะสินคา้ “กาแฟและ

ผลิตภัณฑจ์ากกาแฟในประเทศโคลัมเบีย” เครื่องหมายจะถูกปฏิเสธเพราะเหตุว่ามีการลวงให้เขา้ใจผิด 

สาธารณชนอาจหลงเชื่อในแหล่งท่ีมาไดเ้พราะประเทศอิตาลีมีรา้นคั่วเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑจ์ากกาแฟ

ท่ีมีชื่อเสียง และสื่อถึงกรุงโรมซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเขา้ใจไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดท่ีแทจ้ริงของ

สินคา้กาแฟ 

 
(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส)์ 



157 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 

ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม รูปประดิษฐ์ต่อไปนีถื้อว่าเป็นการลวงถึงภูมิศาสตรเ์มื่อน าไปใชก้ับสินคา้

ท่ีไม่มีตน้ก าเนิดมา จากประเทศท่ีระบไุวใ้นเครื่องหมาย: 116 
 

ส าหรบั ไมโคร, โทรทศัน,์ โทรศพัทม์ือถือ – ค าขอเลขท่ี 4-2012-28009 
  

ค าขอเลขท่ี 4-2008-20839 
 

 

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเครื่องหมายดังต่อไปนีถู้กปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพราะถือว่าท าซ า้ชื่อจาก

ต่างประเทศโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูท่ี้มีสิทธิ: 117 

 

ส าหรบัสินคา้ในจ าพวก 25 ของบญัชีรายการสินคา้และบริการ (Nice Classification) 
 
 

TURKEY 
ส าหรบัสินคา้ในจ าพวก 29 ของบญัชีรายการสินคา้และบริการ (Nice Classification)



158 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

 

3.3. เคร่ืองหมายทีท่ าให้เข้าใจผิดว่าได้รับการอนุญาตจากทางราชการ 
 

เครื่องหมายที่ประกอบดว้ยสิ่งบ่งชีท้ี่ชดัเจน หรือแสดงอย่างชดัแจง้ว่าสินคา้หรือบริการดงักล่าวไดร้บัการรบัรอง

อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครฐั เจา้หนา้ที่ หรือองคก์รตามกฎหมาย เครื่องหมายนัน้จะถกูปฏิเสธการรบั

จดทะเบียน118 
 

เครื่องหมายท่ีสื่อถึงสถาบันท่ีแต่งขึ ้นมาตามจินตนาการหรือมีการแสดงการรับรองทางราชการโดย

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือจากรฐั ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายลวง 

 

ยกตัวอย่างเครื่องหมายท่ีประกอบด้วยค าว่า “AUTHORITY CHECK” (ตรวจสอบโดยผู้มีอ  านาจ), 

“EXPORT QUALITY” (มาตรฐานการส่งออก)119 หรือ “INTERNATIONAL STANDARD” (มาตรฐานระดับ

นานาชาติ) ไม่ไดส้ื่อถึงผูม้ีอ  านาจรบัรองหรือสถาบนัโดยเฉพาะจึงไม่ควรถือว่าเป็นเครื่องหมายลวง 

 

นอกจากนีเ้ครื่องหมายท่ีประดว้ยค าว่า “HALAL APPROVED” (ผ่านการตรวจฮาลาล), “ISO CERTIFIED” 

(รบัรองมาตรฐานไอเอสโอ) หรือ “BSI – CHECK” (ผ่านการตรวสอบบีเอสไอ)  ไม่ควรไดร้บัการอนุญาตให้

จดทะเบียน ถา้องคก์รตามท่ีมีชื่อในเครื่องหมายเหล่านั้นหรือท่ีมีอ านาจเก่ียวขอ้งกับเรื่องดังกล่าวไม่ไดใ้ห้

ความยินยอมในเรื่องดงักล่าว ในกรณีท่ีมีขอ้กฎหมายจ ากัดส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายของบุคคลท่ี

สามท่ีประกอบดว้ยชื่อหรือตัวย่อชื่อ ผูต้รวจสอบอาจไม่อนุญาตใหจ้ดทะเบียนเครื่องหมายถ้าผูย่ื้นค าขอ

ไม่ไดด้ าเนินการขอรบัความยินยอมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ในสหพันธรัฐมาเลเซีย เครื่ องหมายท่ีประกอบไปด้วยค าว่ า  “HALAL” (ฮาลาล)  and “BUATAN 

MALAYSIA” (ภาษามาเลเซียแปลว่า Made in Malaysia, ผลิตในสหพนัธรฐัมาเลเซีย) จะถกูปฏิเสธการรบั

จดทะเบียนเครื่องหมาย120 

 

116 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
117 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 
118 ตวัอย่าง โปรดด ูไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 21(2).ซี); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 23.3, 4 และ 5, ค าตดัสิน 753 เออารท์ี. 41; เอสจี ทีเอ็มอาร ์อาร.์ 12 
และ 13; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 8(6); วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 73.4 รวมถึงe คู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บท
ที ่8 ขอ้ 4 
119 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์
120 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย



159 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามเครื่องหมายต่อไปนีไ้ม่ไดร้บัการอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเพราะท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจผิดว่าสื่อถึง การไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดมาตรฐานแลว้121 

 
 “JAPAN TECHNOLOGY” (เทคโนโลยีประเทศญ่ีปุ่ น) 

 
 “STANDARD GERMANY” (มาตรฐานเยอรมนี) 

 
 

 

ในราชอาณาจักรไทย เครื่องหมายต่อไปนีถู้กปฏิเสธการจดทะเบียนดว้ยเหตุว่ามีการอา้งถึงแบบหลอกลวง

ว่าไดร้บัการอนุญาตจากทางราชการ122 

 

 
ส าหรบัค าแนะน าดา้นธุรกิจ ค าแนะน าดา้นการบริหารจัดการ, บริการดา้นการสื่อสาร, การฝึกอบรม การ

ฝึกอบรมบุคลากรดา้นการสรรหาบคุลากร ทรพัยากรบุคคล และการจัดการธุรกิจ  

 

กรณีเครื่องหมายท่ีประกอบไปดว้ยค าท่ีแสดงว่า “ORGANIC CERTIFIED” 123 (ผ่านการรบัรองมาตรฐาน

ออรแ์กนนิค) ซึ่งสามารถเขา้ใจไดว้่าผลิตภัณฑด์งักล่าวนั้นผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานการผลิตเกษตร

อินทรยีโ์ดยพนักงานเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ  านาจ หากเครื่องหมายนัน้ไม่ไดร้บัการตรวจสอบดงักล่าวอย่างแทจ้ริง ผู้

ตรวจสอบควรปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีใชส้  าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
 

121 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
122 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 
123 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์



160 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

หากเครื่องหมายท่ีย่ืนค าขอจดทะเบียนประกอบด้วยเครื่องหมายท่ีเคยไดร้ับความคุม้ครองอยู่ก่อนแล้ว

ภายใตช้ื่อของบุคคลท่ีสาม เสมือนเป็นเครื่องหมายรับรอง  (ของสาธารณชนหรือเอกชนท่ีเป็นเจา้ของ) 

เครื่องหมายควบคุมคุณภาพ หรือสิ่งท่ีแสดงถึงการปฏิบตัิตามมาตรฐานใดๆ ผูต้รวจสอบควรพิจารณาใน

ประเด็นการปฏิเสธตามท่ีเคยมีมาก่อนหรือขึน้อยู่กับการปฏิเสธส าหรบัในเรื่องดงักล่าวโปรดดูคู่มือฉบับนีใ้น

ส่วนท่ี 2 บทท่ี 2 เกี่ยวกบัการจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนและ บทท่ี 4 เกี่ยวกบัเครื่องหมายท่ีไม่ไดจ้ด

ทะเบียนก่อนหนา้นี ้
 

  



161 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

4. เคร่ืองหมายประจ าชาตขิองรัฐและเคร่ืองหมายราชการ, ตราสัญลักษณ ์
และสัญลักษณอ์ื่นๆ ทีค่ล้ายกัน 

 

4.1. เคร่ืองหมายภายใต้มาตรา 6 ของภาคีอนุสัญญากรุงปารีส 
 

เครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยเครื่องหมายราชการ ,ตราสญัลกัษณ ์และ เครื่องหมายประจ าชาติ หรือ องคก์าร

ระหว่างรฐัไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ได ้นอกจากผูข้อจดทะเบียนจะน าส่งหลักฐานท่ี

แสดงว่ารฐัหรือองค์การท่ีเก่ียวข้องไดใ้ห้การรับรองแลว้ว่าสามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนได้  เครื่องหมาย

ดงัต่อไปนีถื้อว่าเป็นเครื่องหมายประจ าชาติของรฐั124 

 
▪ ตราประจ ารฐั, 
 
▪ ธงประจ ารฐั,  
 
▪ ตราสญัลกัษณป์ระจ ารฐั, 
 
▪ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงถึงการมีคณุภาพสงูเพื่อควบคมุหรอืรบัรอง, 
 
▪ ชื่อ และตวัย่อขององคก์ารรฐับาลต่างประเทศ,  
 
▪ ตราที่แสดงถึงองคก์ารรฐับาลต่างประเทศ,  
 
▪ ธงขององคก์ารรฐับาลต่างประเทศ,  

 
▪ ตราสญัลกัษณอ่ื์นๆขององคก์ารรฐับาลต่างประเทศ,  

 
▪ หรือสิ่งอ่ืนใดที่คลา้ยกบัเครื่องหมายดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 
 
 
 
 

124 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 7(1)(เอ) และ (บี), 55 และ 56, Emblems และ ชื่อ (Cap. 94) เอส. 3(ซี), Schedule Part I; เคเอช ทีเอ็มแอล, 

เออารท์ี. 4(ดี); ไอดี ทีเอ็มแอล, เออารท์ี. 21(2).บี); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 23.5 และ 6; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 15(บี), ทีเอ็มอาร,์ อาร.์ 13, 14 และ 

15, คู่มือทีเอ็ม ขอ้ 5.37; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 13.เอฟ) และ จี); พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 123.1(บี), กฎระเบียบ อาร.์ 102.บี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 

7(11), (12) และ (13), 56 และ 57, ทีเอ็มอาร ์อาร.์ 11, 12 และ 13, และ คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 11 เรื่อง “เหตอุื่นในการปฏิเสธการรบัจดทะเบียน”, หนา้ 9, 

10 และ 11; ทีเอช ทีเอ็มเอ, เอส. 8(1), (2), (6) และ (7); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 73.1, 2 และ 4 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญา

ของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 9 ดว้ย 



162 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

เหตผุลในการปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนดงักล่าวนี ้ เป็นหลกัท่ีปรากฏในมาตรา 6ter ของอนุสญัญากรุงปารีส 

ท่ีก าหนดขัน้ตอนเพื่อท าความเขา้ใจท่ีตรงกันในเรื่องตราสญัลกัษณ ์และเครื่องหมายประจ าชาติของรฐั ชื่อ 

และตราสญัลกัษณ ์ขององคก์ารระหว่างประเทศ เครื่องหมายและตราสญัลกัษณต์ามมาตรา 6ter สามารถ

ตรวจสอบไดจ้ากขอ้มลูออนไลนท่ี์สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยเวปไซตข์ององคก์ารทรพัยส์ินทางปัญญาโลก125 
 

ส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญามีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งป้องกันไม่ใหเ้ครื่องหมายหรือตราสญัลกัษณจ์ากการน ามา

จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเป็นภาคส่วนหน่ึงในเครื่องหมายโดยไม่ไดร้บัอนุญาต (ยกเวน้ว่า

หากไดแ้จง้ถึงการปฏิเสธไม่ใหจ้ดทะเบียนในลกัษณะท่ีก าหนดไวแ้ลว้) ธงประจ ารัฐต่างๆไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้

เป็นขอ้มลูเพื่อใหไ้ดร้บัผลประโยชนจ์ากการคุม้ครองดงักล่าว  

 

ถา้การใชส้ญัลกัษณห์รือตราสญัลกัษณต์ามหลกัขา้งตน้เป็นเหตุผลของการปฏิเสธการย่ืนค าขอจดทะเบียน 

หรือการจดทะเบียน การปฏิเสธจะต้องกระท าต่อรายการสินคา้หรือบริการทั้งหมดท่ีปรากฏในค าขอจด

ทะเบียนดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายท่ีแสดงว่ามีการควบคุมหรือรับรองจากทางราชการ การปฏิเสธการรับจด

ทะเบียนโดยผู้ตรวจสอบอาจจ ากัดรายการสินคา้หรือบริการเฉพาะท่ีสื่อถึงเครื่องหมายท่ีแสดงว่ามีการ

ควบคมุหรือรบัรองจากทางราชการ  

 

ตวัอย่างดังต่อไปนี ้ เป็นเครื่องหมายภายใตข้อ้ 6ter ของอนุสัญญากรุงปารีสท่ีไม่สามารถจดทะเบียนเป็น 

เครื่องหมายหรือเป็นส่วนหน่ึงของเครื่องหมายได ้เวน้แต่ผูย่ื้นค าขอจดทะเบียนผูส้มัครส่งหลักฐานท่ีแสดง

ว่าไดร้บัการอนุญาตจากผูท่ี้มีอ  านาจในรฐัหรือรฐับาลใหจ้ดทะเบียนเครื่องหมายดงักล่าวได้: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
125 โปรดด ูเว็บไซตข์ององคก์ารทรพัยสิ์นทางปัญญาโลก ที่ http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/ 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/


163 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 
 

▪ ตราประจ ารฐั 

 
 
 

▪ ธงประจ ารฐั 



164 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

▪ ตราสญัลกัษณป์ระจ ารฐั126 
 

 
 
 

 
 

▪ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงถึงการมีคณุภาพสงูเพื่อควบคมุหรอืรบัรอง127 
 

 
 
 
 

126 ตราสัญลักษณป์ระจ ารฐัรวมถึง ‘แบรนดป์ระเทศ’ และ ‘แบรนดช์าติ’ ที่ยอมรบัโดยรฐัสมาชิกของสหภาพกรุงปารีส ในฐานะเครื่องหมายแสดงอตั

ลกัษณข์องชาติ 

127 เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงถึงการมีคณุภาพสงูที่แสดงถึงการควบคมุหรือรบัรอง ประกอบดว้ย “แบรนดป์ระเทศ” ที่รฐัหรือหน่วยงาน

ระดบัประเทศของรฐัไดน้ ามาใชเ้ป็นเครื่องหมายราชการในการควบคมุหรือรบัประกนัสินคา้หรือบริการบางอย่าง 



165 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 

 
 

▪ ชื่อ และตวัย่อขององคก์ารรฐับาลต่างประเทศ 

 
UNITED NATIONS ORGANIZATION (องคก์ารสหประชาชาติ) 
 
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (องคก์ารอาหารและการเกษตร : FAO) 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (องคก์ารอนามยัโลก) 
 
Asia-Pacific Economic Cooperation (กลุ่มความรว่มมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก : เอเปก) 

 
UNO (ยอ็ูนโอ) 
 
FAO (เอฟเอโอ) 
 
WHO (องคก์ารอนามยัโลก) 

 
 
 



166 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

▪ ตราท่ีแสดงถึงองคก์ารรฐับาลต่างประเทศ 

▪  ธงขององคก์ารรฐับาลต่างประเทศ 

 
 

(องคก์ารหา้มอาวุธเคมี) 
 
 

 
(สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้ ASEAN) 

 
 

▪ ตราสญัลกัษณอ์ื่นๆขององคก์ารรฐับาลต่างประเทศ 



167 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 

▪ สิ่งอื่นใดท่ีคลา้ยกบัเครื่องหมายดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ผู้ตรวจสอบควรยกเหตุแห่งการปฏิเสธเครื่องหมายใดๆ ท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีลอกเลียนตรา

สญัลกัษณท่ี์ไดร้บัความคุม้ครอง ธงหรือเครื่องหมายราชการอื่นๆ หากเครื่องหมายนัน้สามารถเห็นไดอ้ย่าง

ชัดเจนว่ากระท าลอกเลียนแบบเครื่องหมายท่ีไดร้บัความคุม้ครอง การคดัคา้นอาจตกไปหากผูย่ื้นค าขอย่ืน

หลกัฐานท่ีแสดงว่ารฐัหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดม้อบอ านาจใหจ้ดทะเบียนเครื่องหมายดงักล่าว128 

 

ตวัอย่างเช่น เครื่องหมายต่อไปนีป้ระกอบดว้ย ตราสญัลกัษณป์ระจ าชาติหรือสญัลกัษณเ์ลียนแบบดงักล่าว 

ซึ่งควรปฏิเสธการรบัจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย  
 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส)์ 

 
 

(รูปจาก http://www.tinydeal.com/2014-world-cup-sale-si-1674.html และ 

http://flagstamps.blogspot.com/2014/02/misuse-of-indian-national-flag-by.html ตามล าดบั) 

 

128 ในส่วนนี ้โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 9 ขอ้ 2.3 

http://www.tinydeal.com/2014-world-cup-sale-si-1674.html
http://flagstamps.blogspot.com/2014/02/misuse-of-indian-national-flag-by.html


168 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

 

เครื่องหมายต่อไปนี ้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม

เพราะความคลา้ยกันกบัธงของสาธารณรฐักินี 
 

 

ค าขอเลขท่ี 4-2008-26144 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม) 

เช่นเดียวกัน เจา้หนา้ท่ีของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายต่อไปนีด้ว้ย

เหตวุ่าประกอบดว้ยธงชาติของประเทศออสเตรเลีย 
 

ค าขอเลขท่ี 4-2014-15126 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)  

 

เช่นเดียวกับตวัอย่างขา้งตน้ การจดทะเบียนเครื่องหมายดงัต่อไปนีถู้กค าสั่งใหเ้ป็นโมฆะโดยศาลในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์เพราะไม่ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบียนตราสญัลกัษณแ์ห่งชาติสวิส129 

 
 

 

 

 

129 โปรดด ูhttp://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf 

http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf


169 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 

 
 

(ภาพจาก http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf) 

 

เครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยการลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ท่ีไดร้ับความคุ้มครอง ธงประจ าชาติ หรือ

เครื่องหมายราชการแมว้่าจะแสดงในสีขาวและด า ควรถูกปฏิเสธการรบัจดทะเบียนถ้ามีลักษณะของการ

ลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ ์ธงประจ าชาติ หรือเครื่องหมายราชการท่ีไดร้บัความคุม้ครอง แต่ถา้หากว่า 

เครื่องหมายท่ีขอรับจดทะเบียนแสดงในรูปแบบของธงท่ีประกอบไปด้วยสีต่างๆ ไม่ควรถือว่าเป็นการ

ลอกเลียนแบบ ยกเวน้ว่าธงนั้นประกอบดว้ยลักษณะส าคัญ (ตราสญัลักษณ ์ตราประจ ารฐั และอื่นๆ) ซึ่ง

เป็นท่ีรูจ้กัทั่วไปโดยไม่ตอ้งค านึงถึงสีท่ีปรากฏ 

 

ยกตวัอย่าง รูปประดิษฐ์ต่อไปนีป้ระกอบดว้ยลักษณะส าคัญ (สญัลกัษณ์กากบาทของสวิส) ซึ่งเป็นท่ีรูจ้ัก

ทั่วไป แมว้่าจะมีรูปแบบในการน าเสนอหรือสีท่ีแตกต่างไป  

 

 

(ภาพจาก 

https://www.google.com/search?q=fake+swiss+logos&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1iPSKxerhAhUStlkKHZV4B9sQ_AUIDigB&biw=1364&bih=589#img

rc=RismK4Z6Y3eEDM: และ http://www.crwflags.com/fotw/flags/ch.html ตามล าดบั) 

http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf
https://www.google.com/search?q=fake+swiss+logos&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1iPSKxerhAhUStlkKHZV4B9sQ_AUIDigB&biw=1364&bih=589#imgrc=RismK4Z6Y3eEDM
https://www.google.com/search?q=fake+swiss+logos&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1iPSKxerhAhUStlkKHZV4B9sQ_AUIDigB&biw=1364&bih=589#imgrc=RismK4Z6Y3eEDM
https://www.google.com/search?q=fake+swiss+logos&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1iPSKxerhAhUStlkKHZV4B9sQ_AUIDigB&biw=1364&bih=589#imgrc=RismK4Z6Y3eEDM
http://www.crwflags.com/fotw/flags/ch.html
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

 
 

เครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยการประดิษฐ์จ าลองแบบขององคป์ระกอบบางอย่างท่ีลอกเลียนมา หรือมีแรง

บันดาลใจจากตราสัญลักษณ์ของรฐั ไม่ควรไดร้บัการพิจารณาใหจ้ดทะเบียน เพราะเป็นการเลียนแบบ

มมุมองของตราสญัลกัษณด์งักล่าว  

 

ยกตวัอย่าง เครื่องหมายดงัต่อไปนีไ้ม่ใช่การลอกเลียนแบบจากมมุมองของธงประจ าสหรฐัอเมริกาแมว้่ารูป

ประดิษฐ์จะไดร้บัแรงบนดาลใจมาจากธง:  

 
(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส)์ 

 
 

4.2. เคร่ืองหมายหรือตราสัญลักษณ์อื่นๆทีไ่ม่ถือเป็นเคร่ืองหมาย130 
 

นอกเหนือไปจากตราสัญลักษณ์ และ เครื่องหมายของทางราชการอื่นๆ ท่ีไดร้บัการคุม้ครองตามมาตรา 

6ter ของ อนสุญัญากรุงปารีส เครื่องหมายท่ีไดร้บัการคุม้ครองตามสนธิสญัญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือโดย บทบญัญัติของกฎหมายแห่งชาติ การไดร้บัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้หรือส่วนใดส่วนหน่ึง

ของเครื่องหมายไม่สามารถจดทะเบียนได้โดยไม่ได้รับการอนุญาต เครื่องหมายท่ีประกอบด้วยตรา

สัญลักษณ์ท่ีได้รับความคุ้มครองไว้จะต้องถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยผู้ตรวจสอบถ้าการอนุญาต

ดงักล่าวไม่ไดย่ื้นโดยตวัแทนหรือผูย่ื้นค าขอจดทะเบียน 

 

 

 
 

130 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 9 ขอ้ 3 



171 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 

 

ยกตวัอย่างเช่น เครื่องหมายไม่ควรไดร้ับอนุญาตใหจ้ดทะเบียนถ้าประกอบดว้ยเครื่องหมายใดๆ  ท่ีไดร้ับ

ความคุม้ครองไวแ้ลว้ ภายใตส้นธิสญัญาไนโรบีว่าดว้ยการคุม้ครองสญัลักษณข์องโอลิมปิก (The Nairobi 

Treaty on the Protection of the Olympic Symbol) และ อนุสญัญาเจนีวาเพื่อฟ้ืนฟูผูบ้าดเจ็บและผู้ป่วย

ไขภ้ายในกองทัพในสนามรบ ลงนามท่ีกรุงเจนีวาเมื่อ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1864 (The Convention for the 

Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field, Geneva, 22 August 1864):   

 
 

 

(สญัลกัษณโ์อลิมปิก) 
 

 

  
 

               (พระจันทรเ์สีย้วสีแดง)                   (กากบาทสีแดง) 
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

ในแง่นี ้เครื่องหมายต่อไปนีถู้กปฏิเสธการจดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย131 
 

ส าหรบับริการจากโรงพยาบาล บริการจากคลินิกเพื่อสขุภาพ 

 

ในกรณีท่ีกฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งชาติหรือสนธิสัญญาท่ีรัฐเป็นภาคีสมาชิก มีข้อห้ามการจด

ทะเบียนเครื่องหมายท่ีประกอบด้วยข้อห้ามท่ีระบุไวใ้นระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือประกอบด้วยตรา

สญัลกัษณแ์ละสญัลกัษณร์ะหว่างประเทศ เครื่องหมายดงักล่าวควรท่ีจะถูกปฏิเสธการรบัจดทะเบียน 

 

เครื่องหมายดงัต่อไปนีถู้กปฏิเสธการรบัจดทะเบียนในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม เพราะเครื่องหมาย

ดงักล่าวไม่ไดร้บัการอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเครื่องหมายยโูร:  
 

 

ค าขอเลขท่ี 4-2012-20098 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)  
 
 
 
 
 
 
 

 

131 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 

4.3. เคร่ืองหมายทีถื่อว่าไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 
 

ในกรณีท่ีกฎหมายมีบทบัญญัติขอ้จ ากัดตามกฎหมาย หรือขอ้หา้มเก่ียวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายท่ี

ประกอบดว้ยชื่อเฉพาะหรือองคป์ระกอบอื่นๆ ท่ีผูต้รวจสอบไม่ควรอนุญาตใหจ้ดทะเบียน ขอ้จ ากดัดงักล่าว

จะมีผลบังคับเฉพาะในแต่ละประเทศและจะต้องได้รับการพิจารณาโดยส านักทรัพย์สินทางปัญญาใน

ประเทศนัน้บนพืน้ฐานของมาตรฐานในประเทศตนเอง 

 

ตวัอย่างต่อไปนีเ้ป็นขอ้จ ากัดตามกฎหมายส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีมีองคป์ระกอบบางอย่างท่ี

ระบไุวใ้น กฎหมายของแต่ละประเทศ: 
 

รัฐบรูไนดารุสซาลาม: 132 

 
 พระบรมฉายาลักษณ์ขององค์สุลต่าน และสมเด็จพระราชาธิบดี  หรือสมาชิกของพระราชวงศ์

ใดๆ หรือการเลียนแบบ คลา้ยคลงึดงักล่าว 

 ค าใดๆ, ตวัอกัษร หรือรูปประดิษฐ์ ท่ีมีแนวโนม้ว่าจะท าใหส้าธารณชนเชื่อว่าผูข้อจดทะเบียนมี

หรือไดร้บัพระบรมราชูปถมัภห์รือการอนุญาต 

 ธงพระอิสริยยศ, ตราท่ีแสดงเครื่องหมายประจ าราชวงศ ์และตราประทับอย่างเป็นทางการของ

องคส์ลุต่าน และสมเด็จพระราชาธิบดี และ สมเด็จพระราชินีรายาอิสตรี 

 ธงประจ ารฐับรูไนดารุสซาลาม 

 ตราแผ่นดินของรฐับรูไนดารุสซาลาม 

 ตราสญัลกัษณห์รือเครื่องหมายราชการขององคก์ารสหประชาชาติ 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์, ตราประจ าต าแหน่ง, ตราประจ า, เข็มตราสัญลักษณ์ และเครื่องราช

อิสริยยศ  

 ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายราชการขององค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 

(Interpol :ต ารวจสากล) 

 ตราสญัลกัษณ์, เครื่องหมายประจ าตวั หรือ ธงประจ าต าแหน่งของฝ่ายปกครองแห่งรฐับรูไนดา

รุสซาลาม  

 ชื่อขององคส์ลุต่าน และสมเด็จพระราชาธิบดี  

 ชื่อของสมเด็จพระราชินีรายาอิสตรี 

 ชื่อ ICPO - องคก์ารต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol :ต ารวจสากล) 
 

132 ทีเอ็มเอ เอส. 7(1)(ซี) และ (ดี), และ บทท่ี 94 – พระราชบญัญัติเครื่องหมาย และ ชื่อ (การป้องกนัการใชอ้ย่างไม่เหมาะสม) พ.ศ. 251
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

สหพันธรัฐมาเลเซีย:133 

 
 ค าว่า “Bunga Raya” (บหุงา รายา) และ รูปของตน้พู่ระหง หรือสิ่งที่ท าขึน้เพ่ือเลียนแบบ; 

 รูปหรือค าที่แสดงถึงสมเด็จพระราชาธิบดียงัดีเปอรต์วน อากง (Seri Paduka Baginda Yang di- 

 Pertuan Agong), ผูป้กครองสงูสดุของรฐั หรือสิ่งที่ท าขึน้เพ่ือเลียนแบบ; 

 รูปของของพระราชวัง หรืออาคารใดๆ ที่เป็นเจา้ของโดยรฐับาล หรือภาครฐั หรือหน่วยงานอ่ืนของ

รฐับาล หรือที่ท  าขึน้มาเพื่อเลียนแบบ;   

 รูป หรือคติพจน์ หรือค าที่แสดงถึงราชวงศ์ หรือ ตราประจ าราชอาณาจักร, ตราประจ าตระกูล, 

เครื่องหมายตราประจ าตระกูล, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, หรือรูปประดิษฐ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง

เหมือนกนักบัสิ่งที่กล่าวมาอนัจะท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าเกี่ยวขอ้งกนั;  

 รูป หรือคติพจน ์หรือค าที่แสดงถึงราชวงศ,์ มงกฎุจกัรพรรดิหรือของราชวงศ,์ ธงประจ าราชอาณาจกัร

หรือธงประจ ารฐั;  

 รูป  หรือคติพจน์ หรือค าที่ แสดงถึงตราประจ าตระกูล , เครื่องหมายตราประจ าตระกูล , 

เครื่องราชอิสริยาภรณข์องกองทัพบกมาเลเซีย, กองทพัเรือมาเลเซีย, กองทพัอากาศมาเลเซีย และ

กรมต ารวจมาเลเซีย หรือรูปประดิษฐ์ที่มีลักษณะใกลเ้คียงเหมือนกันกับสิ่งที่กล่าวมาอันจะท าให้

เขา้ใจผิดว่าเกี่ยวขอ้งกนั;  

 

สาธารณรัฐสิงคโปร:์134 

 

 รูปภาพของประธานาธิบดี หรือที่ท  าขึน้มาเพื่อเลียนแบบ; 

 
 
 
 
 
 
 

133 ทีเอ็มอาร ์อาร.์ 13(1)(บี), (ซี) และ (ดี), และ 14 
134 ทีเอ็มอาร ์อาร.์ 11 และ 12 



175 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 รูปของตราประจ าสาธารณรฐัสิงคโปร,์ ตราประจ าของประธานาธิบดี, ตราประจ าราชวงศห์รือตรา

ประจ าราชอาณาจกัร, หรือตราประจ าอื่นใด, เครื่องหมายตราประจ า, เครื่องราชอิสริยาภรณ,์ หรือรูป

ประดิษฐ์ที่มีลกัษณะใกลเ้คียงเหมือนกนักบัสิ่งที่กล่าวมาอนัจะท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าเกี่ยวขอ้งกนั;  

 รูปใดๆของราชวงศห์รือมงกุฎจักรพรรดิ, หรือของธงประจ าสาธารณรฐัสิงคโปร ,์ หรือของธงประจ า

ราชวงศห์รือราชอาณาจกัร; 

 ค าว่า “ราชวงศ”์ (Royal), “ราชอาณาจกัร” (Imperial), “ประธานาธิบดี” (Presidential), หรือ “รฐับาล

สิงคโปร”์ (Singapore Government), หรือค าอ่ืนใด, ตวัอกัษร หรือรูปประดิษฐ์ที่เม่ือใชแ้ลว้อาจท าให้

สาธารณชนเข้าใจได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีหรือเคยมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ , ราชอาณาจักร, 

ประธานาธิบดี หรือไดร้บัการอปุถมัภห์รือการอนญุาตจากรฐับาลสิงคโปร;์ 

 ค าว่า “เครื่องหมายกาชาด” (Red Cross) หรือ “กาเจนีวา” (Geneva Cross), หรือรูปใดๆที่แสดงถึง

กาเจนีวาหรือเครื่องหมายกาชาด, รูปใดๆที่แสดงถึงกากบาทสหพันธรฐัสวิสสีขาวบนพืน้หลงัสีแดง 

หรือพืน้หลงัสีเงิน, หรือรูปอ่ืนใดที่คลา้ยกบัสิ่งที่กล่าวมาขา้งตน้;  

 ค าว่า “แอนแซค” (ANZAC : ตวัย่อของกองทพัออสเตรเลียและนิวซีแลนดใ์นสงครามโลกครัง้ที่ 1) 

 

ราชอาณาจักรไทย:135 

 
 ตราประจ ารัฐ ตราพระราชลัญจกร ตราทางการ ตราราชวงศ์จักรี ตราเครื่องหมายและ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพระบรมราชโองการและเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ตราส านักงาน ตรา

ประจ ากระทรวง ส านกั กรม หรือจงัหวดั 

 ธงชาติไทย ธงสญัลกัษณป์ระจ าพระองคแ์บบมาตรฐาน หรือธงทางการ 

 พระนามาภิไธย, พระปรมาภิไธยย่อ, อกัษรพระปรมาภิไธยย่อ หรืออกัษรพระนามาภิไธยย่อ;  

 พระบรมฉายาลกัษณ ์หรือพระบรมสาทิสลกัษณข์องพระมหากษัตริย ์พระราชินี หรือรชัทายาท; 

 ชื่อ, ค า, ขอ้ความ หรือเครื่องหมายใดอนัแสดงถึงพระมหากษัตริย ์พระราชินี รชัทายาท หรือพระ

ราชวงศ ์
 

 

 

 

135 ทีเอ็มเอ เอส. 8(1), (2), (3), (4) และ (5) 
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

5. ความสงบเรียบร้อยของประชาชน, รัฐประศาสโนบาย, ศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

 

5.1. การพิจารณาเบือ้งต้น 
 

ลักษณะบ่งเฉพาะควรสรา้งขึน้ระหว่างแนวคิดของ “รฐัประศาสโนบาย” และ “ความสงบเรียบรอ้ยของ

ประชาชน” รวมถึง “ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” 136 
 

“รฐัประศาสโนบาย” และ “ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน” จะอา้งถึงกรอบกฎหมายทั่วไปโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงของรัฐ และรวมถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กรอบของ

กฎหมายรวมถึง บทบญัญัติแห่งกฎหมาย และบทบญัญัติบงัคบัของฝ่ายบริหารท่ีใชบ้ังคบัภายในประเทศ, 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ, พันธสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆ ท่ียอมรบัโดยรัฐ รวมถึงหลักกฎหมายท่ี

ถือเอาค าพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน กฎหมายเหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงรฐัประศาสโนบาย, หลกัการพืน้ฐาน 

และค่านิยมของรฐั  

  

“ศีลธรรมอันดีของประชาชน” เป็นหลักการท่ียอมรับโดยทั่วไปในสังคมท่ีก าหนดแนวทางปฏิบัติและ

กฎระเบียบของความประพฤติโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสงัคมหรือชุมชน หลกัการและกฎเหล่านีไ้ม่ไดเ้ป็นแบบ

ในบทบญัญัติของกฎหมาย หรือบรรทดัฐาน, และอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา แตกต่างกัน

ในแต่ละประเทศ หรือภายในแต่ละภูมิภาคและชุมชนท่ีอยู่ในประเทศเดียวกัน หลักการคุณธรรมและกฎ

สะท้อนให้เห็นค่านิยมของสังคมในชาติหรือชุมชนท่ียังคงรักษาไว้  “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ถูก

น ามาใชค้วบคู่ไปกับบรรทัดฐานทางกฎหมายท่ีมักจะไม่กระท าตามปัญหาหรือรายละเอียดท่ีมีเรื่องของ 

“ศีลธรรม” 

 

 

 

 

 

 

 

136 ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 6(3)(เอ); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี.4(บี); ไอดี ทีเอ็มแอล, เออารท์ี. 20.เอ); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 23.18, 

ค าตดัสิน 753 เออารท์ี. 45 และ 46; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 14(บี) และ (ซี), คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 5 ขอ้ 5.5 ถึง 5.8; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 13.ซี); พีเอช ไอ

พี โคด้, เอส. 123.1(เอ) และ (เอ็ม), กฎระเบียบ อาร.์ 102.m), คู่มือทีเอ็ม หนา้ 87; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(4)(เอ), คู่มือทีเอ็ม บทที่ 9 - “เครื่องหมายที่

ขดัต่อรฐัประศาสโนบายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน”; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 8(9); และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 8.1 และหนงัสือเวียน 01/2007 ขอ้ 

39.2.b.iii โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 7 ดว้ย 
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 

ความหมายของค าว่า “รฐัประศาสโนบาย”, “ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน” และ “ศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน” เป็นเรื่องท่ีเคร่งครัดภายในแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถพิจารณาและตัดสินใจโดยหน่วยงาน

ระดับชาติท่ีมีอ านาจในแต่ละประเทศ การตัดสินใจว่าสิ่งไหนท่ีขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรืออยู่เหนือ

มาตรฐานของศีลธรรมจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาจากพลเมือง, บริบททางวัฒนธรรมและศาสนาท่ีเกิดขึน้ใน

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนีปั้จจัยต่างๆ เช่นระดับของการฝ่าฝืนท่ีไดไ้ตร่ตรองไวก่้อน ท่ีเกิดจากการใช้

เครื่องหมายท่ีน่ารงัเกียจและขนาดและภาคส่วนของชุมชนท่ีไดร้บัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้โดยเครื่องหมาย

เป็นปัจจยัท่ีจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาในแต่ละกรณี  

 

ผูต้รวจสอบควรจะปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายเมื่อมีลกัษณะฝ่าฝืนกฎตามท่ีก าหนดในบริบททอ้งถ่ิน

ของประเทศท่ีค าขอจดทะเบียนมีการตรวจสอบ 
 

5.2. ประเด็นเฉพาะเร่ือง 
 

5.2.1. ลักษณะโดยธรรมชาติของเคร่ืองหมาย 
 

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายในประเทศ ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายการค้าอาจถูก

คัดค้านจากผู้มีอ  านาจตรวจสอบหากเห็นว่าเครื่องหมายนั้นขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือความสงบ

เรียบรอ้ยของประชาชน หรือขดักบัหลกัการของความมีคุณธรรมท่ีไดร้บัการยอมรบัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การประเมินนีต้อ้งด าเนินการโดยหน่วยงานระดับประเทศท่ีมีอ านาจตามมาตรฐานและเกณฑ์ท่ีมีอยู่ใน

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เมื่อเหตุแห่งการปฏิเสธการรบัจดทะเบียนเกิดขึน้ อนัเป็นเหตุจากลักษณะของเครื่องหมายเอง การปฏิเสธ

การรับจดทะเบียนควรอยู่บนข้อเท็จจริงท่ีว่าเครื่องหมายได้ขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายโดยตัวของ

เครื่องหมายนั้นขัดกับรฐัประศาสโนบาย ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน หรือขดักับหลักศีลธรรมอันดี

ของประชาชน 

 

ในกรณีนีล้ักษณะของรายการสินคา้หรือบริการ และขอ้มูลโดยรวมของผู้บริโภคสินค้าหรือบริการท่ีควร

จะตอ้งระบุมีความเก่ียวขอ้งน้อยกว่า สิ่งท่ีเป็นสาเหตุใหป้ฏิเสธเครื่องหมายนั้น ยกตวัอย่างเช่น การปฏิเสธ

เพราะเหตุว่าเครื่องหมายนั้นถูกตรวจสอบโดยผูท่ี้มีอ านาจว่าขดักับรฐัประศาสโนบาย ความสงบเรียบรอ้ย

ของประชาชน หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ขอ้เท็จจริงท่ีว่ารายการสินคา้หรือบริการนัน้มีการจ าหน่ายท่ี
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

จ ากัด หรือมีผูบ้ริโภคท่ีเฉพาะกลุ่ม อาจไม่เป็นการรบัรองว่าสาธารชนทั่วไป – นอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไว ้ -- 

จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการมีอยู่และใชเ้ครื่องหมายนัน้ในทางการคา้ 

 

การปฏิเสธดว้ยเหตุผลของรฐัประศาสโนบาย, ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน หรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนอาจเกิดขึน้ในกรณีปัญหาไม่ไดอ้ยู่ท่ีตวัของเครื่องหมายแต่อยู่ท่ีการใชง้านท่ีถูกน าไปใช ้ในกรณีนี้

อาจเป็น ชื่อ สญัลกัษณ ์หรือรูปภาพท่ีเป็น ทีเ่คารพนบัถืออย่างสูง หรือของ ทีถู่กหวงหา้มการใช ้การใชช้ื่อ

ดงักล่าว (ยกตวัอย่างเช่น ชื่อของวีรบุรุษของชาติ), สญัลักษณ ์(ยกตวัอย่างเช่น สญัลกัษณ์ของราชวงศ)์, 

หรือรูปภาพ (ยกตัวอย่างเช่น ภาพส าคัญทางศาสนา), เหมือนเป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรับสินค้าหรือ

บริการในทางการคา้อาจถูกมองว่าผิด และขดัต่อรฐัประศาสโนบาย ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน หรือ

ขดักบัหลกัศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 

ตวัอย่างเช่นเครื่องหมาย “BUDDAH BAR” ไม่สามารถจดทะเบียนไดใ้นสาธารณรฐัอินโดนีเซีย และถูก

ปฏิเสธในสาธารณรฐัฟิลิปปินสด์ว้ยเหตุผลเพื่อความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน เพราะอยู่บนพืน้ฐานของ

ความรูส้กึเคารพในทางศาสนาพุทธของชมุชนในประเทศเหล่านัน้137 
 

ในกรณีเดียวกัน การจดทะเบียนเครื่องหมายดงัต่อไปนีถู้กปฏิเสธ, ตามล าดบัในสาธารณรฐัอินโดนีเซียและ

สหพนัธรฐัมาเลเซียดว้ยเหตุท่ีเครื่องหมายเหล่านัน้ ขดัแยง้กบักฎทั่วไปของศีลธรรมทางศาสนา ทีก่่อใหเ้กิด 

การกระท าผิดกฎหมายท่ีส่งผลกระทบต่อความรูส้ึกของชาวมสุลิมและเป็นการแถลงค าสั่งสอนของอิสลาม

ท่ีไม่เป็นจริง138 

 
 

 

ส าหรบัสินคา้ในจ าพวก 25 ของบญัชีรายการสินคา้และบริการ (Nice Classification) 
 
 
 
 
 
 

137 ขอ้มลูจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย และส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์ตามล าดบั 
138 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย และส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย ตามล าดบั  
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คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 
 

ส าหรบัเบียร,์ น า้แรแ่ละน า้อดัลมและเครื่องดื่มอื่นๆ ท่ีไม่มีแอลกอฮอล,์ เครื่องดื่มผลไมแ้ละน า้ผลไม,้ 

น า้เชื่อมและสิ่งท่ีเตรียมขึน้ส  าหรบัท าเครื่องดื่ม – ค าขอเลขท่ี 03013458 
 

ในราชอาณาจักรไทย เครื่องหมายต่อไปนีซ้ึ่งน าเสนอรูปเจา้แม่กวนอิมถูกปฏิเสธการจดทะเบียนดว้ยเหตุผล

เรื่องความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน ในวฒันธรรมจีนและในประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวนัออก มีการบูชา

เจา้แม่กวนอิมในฐานะเทพ  การจดทะเบียนรูปเจา้แม่กวนอิมเป็นเครื่องหมายการคา้ถือว่าขดัต่อรฐัประศาส

โนบาย139 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรบัพรม 
 

ในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เครื่องหมายต่อไปนีถู้กปฏิเสธการจดทะเบียนดว้ยเหตุผลเรื่องความสงบเรียบรอ้ย

ของประชาชน เน่ืองจากเครื่องหมายดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับบริการไปรษณียท์างการในประเทศนั้น (ใน

สาธารณรฐัอินโดนีเซีย “Kantor Pos” หมายถึง “ท่ีท าการไปรษณีย”์) 
 
 

139 ขอ้มลูจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 



180 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

 

ส าหรบับริการภัตตาคาร 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย) 

 

เหตุผลเรื่องศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานอันเป็นท่ี

ยอมรบัของสังคม ซึ่งเป็นท่ีรบัรูห้รือถือปฏิบัติในวัฒนธรรมของประเทศและเป็นไปตามการรบัรูข้องคนใน

ประเทศนั้น ๆ ดังนั้น การประเมินเหตุผลต่าง ๆ เหล่านีใ้นการปฏิเสธอาจมีความเป็นอัตวิสัยมากกว่า 

อย่างไรก็ตามผูต้รวจสอบเครื่องหมายการคา้ควรพยายามน าเหตุผลเหล่านีไ้ปใชอ้ย่างเป็นภาวะวิสัยท่ีสุด

เท่าท่ีเป็นไปได ้

 

ในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามเครื่องหมายดังต่อไปนีถู้กปฏิเสธการรบัจดทะเบียนเพราะเหตุผลทาง

จริยธรรม 

 
ค าขอจดทะเบียนเลขท่ี 4-2012-04183 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม)  

 

เช่นเดียวกัน ในราชอาณาจักรไทย มีการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายรูปดังต่อไปนี ้ เครื่องหมายนี้

น าเสนอการชูนิว้กลางซึ่งเป็นเรื่องอนาจาร เครื่องหมายดงักล่าวถือว่าขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน: 140 

 

 

ส าหรบัเสือ้เชิต้ (เสือ้ผา้) 
 

140 ขอ้มลูจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 



181 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

การปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายเพราะเหตุผลทางรฐัประศาสโนบาย และ ความสงบเรียบรอ้ยของ

ประชาชน หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจน ามาใช้เป็นมาตรฐานการปฏิเสธการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา้ท่ีเหมาะสมย่ิงขึน้ เมื่อหลกักฎหมายเป็นท่ียอมรบั ผูต้รวจสอบจะเพิ่มประเด็นการปฏิเสธ

การจดทะเบียนเครื่องหมายเพียงแค่ประเด็นท่ีเครื่องหมายนั้นใชใ้นทางการคา้ส าหรบัสินคา้หรือรายการท่ี

เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจจะขดักับรฐัประศาสโนบาย ความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน หรือ ศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน กรณีนีอ้าจช่วยลดขอบเขตของการพิจารณาและหลีกเลี่ยงการพิจารณาเก่ียวกับนโยบายหรือ

ศีลธรรมของเครื่องหมายในเชิงนามธรรม   

 

5.2.2. ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าและบริการ 
 

ความเป็นไปไดข้องการปฏิเสธการรบัจดทะเบียนเครื่องหมายบนเหตุผลทางรฐัประศาสโนบาย, ความสงบ

เรียบรอ้ยของประชาชน หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ควรตั้งข้อสังเกตว่าทั้งอนุสัญญากรุงปารีส 

(มาตรา 7) และความตกลงทริปส ์(มาตรา 15.4) ก าหนดไวด้งันี ้  

 

“ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าหรือบริการท่ีจะใช้กับเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่เป็น

อปุสรรคต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้”   

 

ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องหมายตามบทบัญญัตินี ้ เป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ท่ีควรจะถูก

ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพียงเพราะเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งกับลักษณะโดยธรรมชาติของสินคา้หรือบริการ

เท่านัน้ ซึ่งรวมถึงลกัษณะของสินคา้หรือบริการท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยเฉพาะส าหรบัเครื่องหมายนัน้141 
 

ในทางปฏิบัติ หลักการนีจ้ะช่วยป้องกันการปฏิเสธการจดทะเบียนด้วยเหตุผลบางส่วนหรือทั้งหมดของ

รายการสินคา้และบริการท่ีระบุไวใ้นค าขอจดทะเบียนไม่สามารถผลิต น าเขา้ จ าหน่าย หรือกระท าการใดๆ 

ในเชิงพาณิชยใ์นประเทศท่ีย่ืนค าขอจดทะเบียนดงักล่าว ถา้มีอุปสรรคจากกฎหมายหรือขอ้จ ากัดทางฝ่าย

ปกครองท่ีใชบ้งัคบัภายในประเทศในเวลานัน้  
 
 
 
 
 

141 ตัวอย่าง โปรดดูบทบัญญัติใน แอลเอ ไอพีแอล เอส. 23 ย่อหนา้สุดทา้ย และค าตัดสิน 753 เออารท์ี. 45 ย่อหนา้สุดทา้ย; พีเอช ไอพี โคด้ 

เอส. 123.3 ในส่วนนี ้โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทที่ 7 ขอ้ 1 ดว้ย 

“ค าถามที่ว่าสินคา้หรือบริการที่ตอ้งการขอความคุม้ครองสามารถเสนอขายในตลาดของรฐัสมาชิกหนึ่ง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมายไดห้รือไม่นัน้ ไม่ใช่เรือ่งส าคญั […]” 



182 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 
 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

 

 

ยกตวัอย่างเช่น โดยปกติกฎหมายของประเทศจะก าหนด -- โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรบัเหตุผลของความ

ปลอดภยั สขุภาพ และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดลอ้ม --  สินคา้บางอย่าง (หรือบริการ) อาจอยู่ภายใตบ้ังคับ

กฎหมายท่ีควบคุมบังคับ หรือตอ้งไดร้บัใบอนุญาตทางการตลาดก่อนท่ีจะสามารถผลิต, น า เขา้, จ าหน่าย 

หรือกระท าการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศ นอกจากนีใ้นบางประเทศการน าเข้าและจ าหน่ายสินค้า

บางอย่างหรือ การเสนอขายบริการบางอย่างอาจถูกจ ากดัโดยสิน้เชิงหรือถูกหา้มโดยกฎหมาย 

 

กรณีเช่นนีก้ารจดทะเบียนเครื่องหมายควรจะถือว่าเป็นเรื่องท่ีแยกและแตกต่างจากการผลิต, น าเข้า, 

จ าหน่ายหรือกระท าการทางธุรกิจส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีจะใชก้ับเครื่องหมาย แมว้่าเดิมทีอาจเคยไดร้บั

อนญุาต แต่ในภายหลงัไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ซึ่งหมายความว่า เครื่องหมายสามารถจดทะเบียนได้ถ้าไม่ตกอยู่ภายใต้การขัดกันของกฎหมายอย่าง

เด็ดขาด หรือที่เก่ียวขอ้งกับเหตแุห่งการปฏิเสธการจดทะเบียน แมว้่าการผลิต, น าเขา้, จ าหน่าย และด าเนิน

ธุรกิจการคา้ของสินคา้หรือบริการท่ีใชก้ับเครื่องหมายอาจอยู่ภายใตบ้ังคบักฎหมายท่ีควบคุมบังคับเฉพาะ 

หรือถูกหา้มอย่างสิน้เชิงโดยกฎหมาย และแมว้่าในช่วงเวลาของการจดทะเบียน เครื่องหมายไม่สามารถใช้

ในทางการคา้ในประเทศท่ีไดร้บัจดทะเบียน 

 

ในแง่นี ้ตอ้งทราบว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายจะใหส้ิทธิเพื่อกันไม่ใหบุ้คคลท่ีสามใชเ้ครื่องหมายดงักล่าว

เท่านัน้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ไม่ไดใ้หส้ิทธิแก่ผูถื้อสิทธิท่ีไดร้บัจดทะเบียนในการใชเ้ครื่องหมาย

นัน้ในทางการคา้ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



183 ส่วนที่ 1 เหตแุห่งการปฏเิสธอย่างเด็ดขาดส าหรบัการไม่รบัจดทะเบียนเครือ่งหมายการคา้ 

คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

   

 

 

6. เคร่ืองหมายร่วม และเคร่ืองหมายรับรอง 
 

6.1. การพิจารณาท่ัวไป 
 

6.1.1. เคร่ืองหมายร่วม 
 

การรบัรองและการป้องกันของเครื่องหมายร่วมเป็นขอ้ผูกพันระหว่างประเทศภายใตอ้นุสัญญากรุงปารีส 

(มาตรา 7 ทวิ) และความตกลงทริปส ์(โดยอา้งอิงถึงอนุสญัญากรุงปารีส มาตรา 2.1)142 
 

เครื่องหมายร่วม เป็นเครื่องหมายท่ีมีเจา้ของเป็น “กลุ่ม” องคก์ร และมีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ครื่องหมาย

โดยสมาชิกทั้งหมดขององคก์ร หรือ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีถูกก าหนดไวจ้ากกลุ่มสมาชิกดังกล่าว กลุ่มองคก์รท่ี

เป็นเจา้ของเครื่องหมายร่วมท่ีไดร้บัจดทะเบียนอาจเป็น ยกตวัอย่างเช่น สมาคมของผูผ้ลิต, สหกรณ์ของ

ผูผ้ลิต, กลุ่มพนัธมิตรขององคก์รผูจ้ัดจ าหน่ายคา้ปลีก, สภาหอการคา้ หรือ สภาอตุสาหกรรม.143 

 

องค์กร “กลุ่ม” ท่ีจดทะเบียนเครื่องหมายร่วมจะต้องประกอบด้วยสมาชิกสองกลุ่มหรือมากกว่า ท่ีมี

วตัถปุระสงคใ์นทางการคา้ร่วมกัน หรือมีความสนใจและตัง้ใจร่วมกันท่ีจะใชเ้ครื่องหมายรว่มแสดงถึงสินคา้

หรือบริการของตน เครื่องหมายร่วมมีวัตถุประสงค์หลักส าหรบัการใชง้านโดยสมาชิกขององคก์รโดยรวม 

และไม่ไดถื้อครองเครื่องหมายโดยองค์กรของตัวเอง การจัดการจะมีลักษณะท่ีคล้ายกับ “สมาคม” ของ

ผูป้ระกอบการ, ผูผ้ลิต หรือผูค้า้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีอนุญาตใหใ้ช ้ เครื่องหมายร่วมของ “สมาคม”  ภายใต้

เงื่อนไขเฉพาะท่ีตกลงกันเอง 

 

142 มาตรา 7 ทวิ แห่งอนสุญัญากรุงปารีส บญัญัติว่า: 
 

(1) ประเทศในสหภาพใหค้ ามั่นว่าจะยอมรบัการยืน่ค าขอจดทะเบียนและเพือ่คุม้ครองเครือ่งหมายร่วมทีเ่ป็นของสมาคมทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้และไม่
ขดัต่อกฎหมายของประเทศตน้ก าเนิด แมว่้าสมาคมดงักล่าวไม่ไดม้ีสถานประกอบการอตุสาหกรรมหรือการพาณิชย์ 
 
 (2) แต่ละประเทศจะตอ้งเป็นผูต้ดัสินเงื่อนไขนีที้่จะใชก้ าหนดว่าเครื่องหมายร่วมจะไดร้บัความคุม้ครองและอาจปฏิเสธการคุม้ครองหาก
เครือ่งหมายดงักล่าวขดัต่อประโยชน์สาธารณะ […] 

 
143 ดูบทบัญญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 50 และตารางที่หนึ่ง – ‘เครื่องหมายร่วม; เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 2(บี) และ 17, กฤษฎีกาย่อย 46 ค.ศ. 
2009, เออารท์ี. 23, คู่มือทีเอ็ม หนา้ 22 ถึง 25; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 1.4, และ 46; แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 3.11, ค าตัดสิน 753 เออารท์ี. 20, 
คู่มือทีเอ็ม หนา้ 21 และ 22; เอ็มวาย; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.เอ็ม); พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 121.2 และ 167, กฎระเบียบ อาร.์ 101.บี); เอสจี ทีเอ็มเอ 
เอส. 60 และตารางที่หนึ่ง, คู่มือทีเอ็ม บทที่ 15 ‘เครื่องหมายร่วม; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมายรว่ม’ และ 94; และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 
4.17, 87.3 และ 105.4 รวมทัง้คู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 15 
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6.1.2. เคร่ืองหมายรับรอง 
 

เครื่องหมายรบัรองเป็นเครื่องหมายท่ีเป็นเจา้ของโดยนิติบุคคลท่ีจะท าการ “รบัรอง”  โดยปกติมักจะเป็น

บริษัท องคก์รหรือกลุ่มเอกชน เครื่องหมายรบัรองมักใชก้ับสินคา้และบริการเพื่อแสดงต่อผูบ้ริโภคว่า ผูท่ี้

เป็นเจา้ของเครื่องหมาย “ไดร้บัการรบัรอง” ว่าสินคา้และบริการเหล่านัน้เป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพ, 

ความปลอดภัย, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ คุณค่าลักษณะอื่น ๆ โดยประชาชนหรือตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
 

เช่นเดียวกับเครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรบัรองจดทะเบียนเพื่อใชโ้ดยบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผูข้อจดทะเบียน 

อย่างไรก็ตาม ผูใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรองตามปกติจะมีความสมัพนัธก์ับเจา้ของเครื่องหมายการคา้โดยการท า

สญัญาและสถานะของผูใ้ชเ้ครื่องหมายจะเป็นลกัษณะของผูร้บัอนุญาต 
 

ข้อแตกต่างจากเครื่องหมายร่วม การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองจะไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของ

สนธิสญัญาระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายรบัรองไดร้บัการยอมรบัและสามารถจดทะเบียนได้

ภายใตก้ฎหมายเครื่องหมายการคา้ในหลายประเทศ144 
 

6.2. เงือ่นไขเฉพาะส าหรับการตรวจสอบสาระส าคัญ 
 

เครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรบัรองจะไดร้บัการปฏิบัติและตรวจสอบเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายทั่วไป

ในส่วนของการใชบ้งัคบัส าหรบัการปฏิเสธการรบัจดทะเบียน145 

 

ทั้งนี ้ รวมถึงกรณีท่ีเครื่องหมายท่ีย่ืนขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรองมี

คุณลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะส าคัญของเครื่องหมายท่ีอาจท าให้ เข้าใจผิด  ต่อการรับรู ้ของกลุ่ม

สาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ถ้าเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรอ งประกอบด้วย

เครื่องหมายท่ีอาจจะถูกมองว่าเมื่อน ามาใชใ้นคุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันจากเครื่องหมายร่วมหรือ

เครื่องหมายรบัรอง เครื่องหมายดงักล่าวอาจถูกปฏิเสธจากผูต้รวจสอบ 

 

144 ตวัอย่าง ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 52, ตารางที่สอง – ‘เครื่องหมายรบัรอง’; แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 3.12, ค าตดัสิน 753 เออาร์

ที. 21; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 56; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.เอ็น); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 61 และตารางที่สองคู่มือทีเอ็ม บทที่ 16 ‘เครื่องหมาย

รบัรอง’; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 4 – ‘เครื่องหมายรบัรอง’, 82 และ 84; และ วีเอ็น ไอพีแอล, เออารท์ี. 4.18, 87.4 และ 105.5, หนงัสือเวียน 01/2007 

เอส. 37.6 

145 ในส่วนนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป ส่วนบี หมวด 4 บทท่ี 16 ดว้ย 
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นอกจากนี ้เหตุแห่งการปฏิเสธการรบัจดทะเบียนตามปกติ , โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องต่อไปนีต้อ้งมีการ

พิจารณาโดยเฉพาะจากผูต้รวจสอบเพื่อวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบในสาระส าคญัของเครื่องหมายร่วม

และเครื่องหมายรบัรอง:   

 

• การบรรยายทางภูมิศาสตร,์  

• กฎระเบียบของการใชเ้ครื่องหมาย และ 

• การใชเ้ครื่องหมายรบัรองโดยผูไ้ดร้บัการจดทะเบียน  
 

6.2.1. การบรรยายทางภูมิศาสตร ์
 

เครื่องหมายท่ีมีลกัษณะบรรยายถึงตน้ก าเนิดทางภูมิศาสตรห์รือท่ีมาของสินคา้หรือบริการท่ีจะน ามาใชก้ับ

เครื่องหมาย โดยปกติจะไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายส าหรับสินค้าหรือบริการเหล่านั้น (ดู

รายการ 2.3.6 ขา้งตน้) 

 

อย่างไรก็ตาม สมาคมและสหกรณ์ของผู้ผลิตท่ีด าเนินงานในพื ้นท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์เฉพาะเจาะจง หรือ

สถานท่ีอื่นๆ มีการใชเ้ครื่องหมายร่วมกันเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าสินคา้ของพวกเขามีลักษณะทั่วไปบางอย่าง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงตามแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตรข์องพวกเขา เครื่องหมายเหล่านั้นอาจได้รับการจด

ทะเบียนโดยผูผ้ลิตเหมือนเป็นเครื่องหมายร่วมใชใ้นการระบแุหล่งทางภูมิศาสตร ์

 

เพื่อใหเ้ครื่องหมายร่วมประเภทนีไ้ดร้บัการจดทะเบียน, ขอ้ยกเวน้จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของเหตุแห่ง

การปฏิเสธการรับจดทะเบียนท่ีอยู่บนพื ้นฐานของการบรรยายทางภูมิศาสตร์ของเครื่องหมาย ดังนั้น 

เครื่องหมายรว่มท่ีประกอบดว้ย, หรือรวมถึง, ขอ้ความทางภมูิศาสตร ์หรือองคป์ระกอบอื่นๆ ทางภมูิศาสตร ์

ท่ีไม่ควรถูกปฏิเสธบนพืน้ฐานของการบรรยายทางภูมิศาสตร ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล, ค าขอจดทะเบียนควร

ระบใุหเ้ห็นชัดว่าการจดทะเบียนนัน้ย่ืนขอรบัการจดทะเบียนส าหรบัเครื่องหมายร่วม และค าขอจดทะเบียน

ดงักล่าวเป็นขององคก์รร่วม 

 

ถา้เครื่องหมายมีการบรรยายถึงลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบริการท่ีแตกต่างไปจากแหล่งภูมิศาสตรข์อง

เครื่องหมาย การปฏิเสธควรจะอยู่บนเหตุแห่งการปฏิเสธการรบัจดทะเบียนตามปกติ 

 

กรณีเครื่องหมายรับรอง,  องค์กรของผู้ผลิตและบริษัทท่ีให้การรับรองของแต่ละบริษัท เช่นเดียวกับ

หน่วยงานของรฐัท่ีใหก้ารรบัรอง, ใชเ้ครื่องหมายพิเศษเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าสินคา้หรือบริการบางอย่างไดร้ับ
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การตรวจสอบเพื่อใหส้อดคลอ้งกับลกัษณะเฉพาะในแหล่งภูมิศาสตร ์เครื่องหมายเหล่านัน้อาจไดร้บัการจด

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายรบัรอง ท่ีมีผลบังคับใชเ้มื่อค าขอจดทะเบียนของเครื่องหมายรบัรอง ขอ้ยกเว้น

จะตอ้งเป็นไปตามเหตุแห่งการปฏิเสธการรบัจดทะเบียนท่ีอยู่บนพืน้ฐานของการบรรยายทางภมูิศาสตรข์อง

เครื่องหมาย 

 

เครื่องหมายรับรองท่ีประกอบด้วย หรือรวมถึง ข้อความทางภูมิศาสตรห์รือองค์ประกอบอื่นๆ ของทาง

ภูมิศาสตร ์ไม่ควรถูกปฏิเสธบนพืน้ฐานของการบรรยายทางภูมิศาสตร ์ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล , ค าขอจด

ทะเบียนควรระบใุหเ้ห็นชัดว่าการจดทะเบียนนัน้ย่ืนขอรบัการจดทะเบียนส าหรบัเครื่องหมายรบัรอง 
 

 

6.2.2. ข้อบังคับของการใช้เคร่ืองหมาย 
 

ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายร่วมและเครื่องหมายรับรองจะต้องย่ืนข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

เครื่องหมาย ซึ่งอาจรวมถึง หรือสื่อถึงรายการสินคา้หรือบริการบางอย่างโดยเฉพาะและรูปแบบในการใช้

เครื่องหมาย 

 

ผูต้รวจสอบควรตรวจสอบว่าขอ้บงัคับในการใชง้านนั้นไดถู้กส่งมาแลว้ และตรวจสอบขอ้บงัคบัจนเป็นท่ีน่า

พอใจว่ามีความเหมาะสมตามจุดประสงค์ของเครื่องหมาย ข้อบังคับของการใช้เครื่องหมายร่วมควร

จัดเตรียมโครงสรา้งหรือระบบส าหรบัเจา้ของเครื่องหมายเพื่อควบคุมการใชเ้ครื่องหมายโดยสมาชิกของ

องคก์รท่ีเป็นเจา้ของ 

 

กรณีเครื่องหมายร่วมท่ีมีการใชใ้นการระบุแหล่งต้นก าเนิดทางภูมิศาสตรข์องสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมาย 

ขอ้บังคับการใชเ้ครื่องหมายควรจะระบุเง่ือนไขท่ีว่าผู้ใช้และสินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง  “ความเชื่อมโยงท่ีมีคุณภาพ” ระหว่างสินคา้และสถานท่ีทางภูมิศาสตรข์องแหล่งก าเนิด 

 

ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญัติใหข้อ้บงัคบัของการใชเ้ครื่องหมายร่วมควรเสนอโดยบุคคลอื่น สินคา้ที่มีการผลิต

ในพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์เดียวกัน และสอดคล้องกับสินค้าเฉพาะอย่าง อาจกลายเป็นสมาชิกของกลุ่ม

ผู้ใช้เครื่องหมายร่วม หรือใช้เครื่องหมายร่วมภายใต้การจัดการเฉพาะ เง่ื อนไขนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะ

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีผูผ้ลิตในบางทอ้งถ่ินจากพืน้ท่ีการผลิตท่ีก าหนดไว ้โดยแยกออกไปจากการใชช้ื่อ

ทางภูมิศาสตรข์องสถานท่ีการผลิตเหล่านั้นซึ่งพวกเขาจะได้รับสิทธิตามปกติ, การปฏิบัติทางการค้าท่ี

ซื่อสตัย ์
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กรณีเครื่องหมายรับรองทางภูมิศาสตร ์ถ้ากฎหมายบัญญัติไว้ ผู้ตรวจสอบควรตรวจข้อบังคับการใช้

เครื่องหมายใหแ้น่ใจว่าไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ท่ีจะเลือกปฏิบตัิกับผูผ้ลิตบางราย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผูผ้ลิต

ในทอ้งถ่ินท่ีด าเนินงานในพืน้ท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์ระบุไวแ้ละปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีระบุไวโ้ดยเฉพาะ

ส าหรบัการรบัรองภายใตเ้ครื่องหมายท่ีควรไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมาย 
 

 

6.2.3. การใช้เคร่ืองหมายรับรองโดยผู้ขอจดทะเบียน 
 

ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให้ผูต้รวจสอบปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายรบัรอง ถา้ค าขอจดทะเบียน

แสดงใหเ้ห็นว่าบุคคลท่ีมีชื่อในการจดทะเบียนเครื่องหมายนัน้ เป็นปัญหาในด าเนินการเก่ียวกับกิจกรรมท่ี

เกี่ยวขอ้งกับการผลิต หรือจดัหาสินคา้ หรือบริการท่ีไดร้บัการรบัรองภายใตเ้ครื่องหมายดงักล่าว 

 

เป็นท่ีเขา้ใจกันโดยทั่วไปว่า เครื่องหมายรบัรองน ามาใชเ้พื่อแสดงใหเ้ห็นว่าผูไ้ด้รบัเครื่องหมายไดร้ับการ

ประเมินสินคา้หรือบริการโดยบุคคลท่ีสาม ความสมัพนัธ์ดังกล่าวจะไดร้บัการสันนิษฐานไวก่้อนว่าไม่ได้มี

อยู่จริง ถา้ผูไ้ดร้บัเครื่องหมายใชเ้ครื่องหมายกบัสินคา้หรือบริการของตวัเอง 
 

------- o ------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสงวนสิทธิ์ 

“เอกสารฉบบันีไ้ดท้ าขึน้ดว้ยความช่วยเหลือของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปจะไม่รบัผิดชอบต่อเนือ้หาของการ

สือ่สารนีท้ีท่  าขึน้เป็นเฉพาะของผูเ้ขียน และไม่ไดด้ าเนินการเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมมุมองของสหภาพยุโรป” 
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กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียน (รหัสประเทศ) 
 

BN: รฐับรูไนดารุสซาลาม 
ID:   สาธารณรฐัอินโดนีเซีย  
KH: ราชอาณาจกัรกมัพชูา  
LA: สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  
MM: สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์ 
MY:   สหพนัธรฐัมาเลเซีย  
PH:    สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์ 
SG:   สาธารณรฐัสิงคโปร ์
TH:  ราชอาณาจกัรไทย  
VN:   สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  
 

ตัวย่ออื่นๆ 
 

CTMR:  กฎระเบียบของคณะกรรมการเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา้ในสหภาพยุโรป (EC) เลขที่ 207/2009 ลง
วนัที่ 26 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 (กฎระเบียบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ในกลุ่มประเทศสมาชิกยโุรป) 
 
ECJ: ศาลยตุธิรรมแห่งสหภาพยโุรป 
 
EU:  สหภาพยโุรป  
 
GI:  สิ่งบ่งชีท้างภมิูศาสตร ์ 
 
IPL:  กฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญา  
 
NCL:   รายการสินคา้และบริการ ส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้, จัดตัง้ขึน้ภายใตข้อ้ตกลงนีซ ในปี 

พ.ศ. 2500 
 

Nice Classification:  ระบบการก าหนดจ าพวกสินคา้และบริการนีช, จดัตัง้ขึน้ภายใตข้อ้ตกลงนีซ ในปี พ.ศ. 2500 
 
OHIM:  ส านกังานเครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยโุรป 
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EUIPO Guidelines:   แนวทางในการตรวจสอบเครื่องหมายการคา้ของสหภาพยโุรป – ส านกังานทรพัยส์ินทาง
ปัญญาของสหภาพยโุรป ฉบบั 1.1 ลงวนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

 
EUTMIR:     ระเบียบปฏิบตัขิองคณะกรรมาธิการ เลขที่ 2018/626 ลงวนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบการบงัคบัใช ้
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ยโุรป (ระเบียบว่าดว้ยเครื่องหมายการคา้ของสหภาพยโุรป) 
 
PARIS CONVENTION:  อนุสัญญากรุงปารีสว่าดว้ยการคุม้ครองทรพัยส์ินอุตสาหกรรม , จัดท าขึน้ในปี พ.ศ. 

2426, แกไ้ขล่าสดุเม่ือ พ.ศ. 2510 ในกรุงสตอกโฮลม์ 
 
SGT:  สนธิสัญญาสิงคโปรว์่าดว้ยกฎหมายเครื่องหมายการคา้ และกฎระเบียบภายใตส้นธิสัญญาดงักล่าว, 

จดัท าขึน้ในปี พ.ศ. 2549  
 
TMA:  พระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา้  
 
TML:  กฎหมายเครื่องหมายการคา้  
 
TMR:  ระเบียบ หรือกฎขอ้บงัคบัส าหรบัเครื่องหมายการคา้  
 
TRIPS:  ความตกลงว่าดว้ยสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้  
 
WHO:  องคก์ารอนามยัโลก 
 
WIPO:  องคก์ารทรพัยส์ินทางปัญญาโลก  
 
WTO:  องคก์ารการคา้โลก  

 

แหล่งอ้างอิง 
 

เว็บไซตท์ัง้หมดท่ีใชอ้า้งอิงเป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
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เหตุทีม่ีความเก่ียวข้องส าหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้า กรณีเหมือนหรือคล้าย 

1 การพจิารณาเบือ้งต้น 
 

เครื่องหมายอาจไม่สามารถรบัจดทะเบียนไดห้ากการใชเ้ครื่องหมายในทางการคา้เป็นการขัดกับสิทธิของ

ผูอ้ื่นท่ีมีอยู่ก่อน แมว้่าเครื่องหมายไม่มีเหตุปฏิเสธรับจดทะเบียนเน่ืองจากมีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่มี

ลักษณะตอ้งห้าม แต่อาจมีเหตุปฏิเสธรับจดทะเบียน เน่ืองจากสิทธิท่ีดีกว่าของบุคคลท่ีสามซึ่งอาจมีข้อ

ขดัแยง้กันหากเครื่องหมายนัน้ๆ เป็นเครื่องหมายในทางพาณิชย์ 

 

มีสิทธิท่ีมีมาก่อนประเภทต่าง ๆ ท่ีถือโดยบุคคลท่ีสามซึ่งอาจขดักับเครื่องหมายของผูข้อหรือเป็นเหตุกีดกัน

การจดทะเบียนนั้นมีหลายประเภท โดยทั่วไปประเภทของสิทธิท่ีมีอยู่ก่อนท่ีน าไปสู่การปฏิเสธรับจด

ทะเบียนก าหนดไวใ้นกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่ก็อาจพบไดใ้นกฎหมายอื่นเช่นกัน เช่น กฎหมาย

ทรพัยส์ินทางปัญญา กฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายจารีตประเพณี  

 

สิทธิของบุคคลท่ีสามท่ีขัดแย้งกันอาจขึน้อยู่กับกฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายจารีตประเพณี หรือ

กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ตวัอย่างเช่น สิทธิส่วนบคุคล, ชื่อของบริษัท, การแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 

หรือการลวงขาย 

 

เหตุผลในการปฏิเสธสิทธิท่ีมีอยู่กอนของบุคคลอื่นเรียกว่า ‘เหตุท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา้ กรณีเหมือนหรือคลา้ย’ เนื่องจากไม่ไดเ้ป็นเหตุท่ีเก่ียวกับตวัเครื่องหมายเอง แต่เป็นเหตุ

ท่ีขึน้อยู่กับสิทธิท่ีมีอยู่ก่อนของบุคคลท่ีสาม  

 

เหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ กรณีเหมือนหรือคลา้ยอาจถูกยกขึน้

โดยผูต้รวจสอบซึ่งกระท าไปตามหนา้ท่ี เช่น เป็นการเริ่มจากตวัผูต้รวจสอบเอง หรือเป็นผลมาจากการย่ืน

คดัคา้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้โดยบุคคลท่ีสาม เหตดุงักล่าวอาจถูกยกขึน้ไดโ้ดยค ารอ้งขอแกไ้ข

ใหถ้กูตอ้ง, เพิกถอน, ยกเลิก หรือท าใหเ้ป็นโมฆะหลงัจากท่ีไดร้บัจดทะเบียนแลว้ก็ได้ 
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การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากรณีเหตุผลท่ีเก่ียวข้องนั้น ท าให้ผู้ตรวจสอบต้องน า

สภาพการณ์ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่องนั้นๆ มาพิจารณา ผูต้รวจสอบจะตอ้งจินตนาการถึงสถานการณ์ท่ี

เป็นไปไดใ้นอนาคตหากมีการใชเ้ครื่องหมายดังกล่าวในทางการคา้เพื่อแยกแยะสินคา้หรือบริการท่ีระบุ

ภายในประเทศ การวิเคราะหปั์จจัยท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดในทา้ยท่ีสดุควรท าใหผู้ต้รวจสอบตอบค าถามต่อไปนี ้

เพื่อตดัสินใจว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธการรบัจดทะเบียนเครื่องหมาย 

 

‘หากเครื่องหมายนี ้(ท่ีย่ืนจดทะเบียน) ถูกใชใ้นทางการคา้ในประเทศกับสินคา้หรือบริการท่ีระบุใน

ค าขอจดทะเบียน การใชเ้ช่นว่านัน้จะเกิดผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมกับบุคคลท่ีสามหรือไม่ ?’  

 

หากค าตอบคือ ‘ใช่’ การจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นก็ไม่ควรไดร้บัอนุญาต 

  

อย่างไรก็ตาม ควรระลึกไวว้่าในการแข่งขันระหว่างผูค้า้ท่ีประกอบการในตลาดเศรษฐกิจ ความส าร็จของ

บุคคลหน่ึงอาจก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อผู้ประกอบการอีกรายหน่ึง เพราะ

สาธารณชนอาจชอบสินคา้หรือบริการบางอย่างท่ีเสนอขาย และหลีกเลี่ยงสินคา้หรือบริการของบุคคลอื่นท่ี

เสนอขาย อย่างไรก็ตาม อคติใดๆ ท่ีเกิดจากความชอบของผู้บริโภคย่อมเป็นผลธรรมดาท่ีเกิดจากการ

แข่งขันในตลาดและไม่สามารถถือได้ว่า ‘ไม่เป็นธรรม’ หากว่ามีการปฏิบัติตามกฎของการแข่งขัน กฎ

เหล่านั้นยังรวมถึงการปฏิบัติทางการค้าท่ีซื่อสัตย ์และเคารพในเรื่องทรพัย์สินทางปัญญาในกฎหมายซึ่ง

ก าหนดเก่ียวกับการจ าแนกความแตกต่างในทางการคา้ 

 

ในส่วนถัดไปเป็นการพิจารณาเหตุปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้กรณีเหมือนหรือคลา้ย โดย

จ าแนกตามลกัษณะสิทธิส าหรบับุคคลภายนอก.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี
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2 เคร่ืองหมายทีจ่ดทะเบียนไว้ก่อน 
 

โดยส่วนใหญ่เหตุเหมือนหรือคลา้ยซึ่งถูกยกขึน้เพื่อปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมาย คือ มีเครื่องหมาย

การค้าท่ีจดทะเบียนไว้ก่อนตั้งแต่หน่ึงเครื่องหมายหรือมากกว่านั้น ส  าหรับรายการสินค้าหรือบริการท่ี

เหมือนหรือคลา้ยกัน2 
 

สิทธิในเครื่องหมายการคา้จะเกิดขึน้เพื่อคุม้ครองเครื่องหมายกับรายการสินคา้หรือบริการท่ีระบุขอรบัความ

คุม้ครองไว ้ดงันัน้ในการประเมินความเก่ียวขอ้งของสิทธิในเครื่องหมายการคา้ท่ีมีอยู่ก่อนหนา้นีซ้ึ่งเป็นเหตุ

ในการปฏิเสธ ผูต้รวจสอบจ าเป็นต้องพิจารณาถึงเครื่องหมายท่ีขัดแย้งกันตลอดจนรายการสินค้าและ

บริการท่ีระบไุวภ้ายใตเ้ครื่องหมายการคา้เหล่านัน้ดว้ย 

 

ในเรื่องนี ้ เครื่องหมายและสินคา้และบริการท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกันจะตอ้งถูกน ามาเปรียบเทียบเพื่อ

ตดัสินว่ามีความใกลเ้คียงกันมากพอท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อสิทธิท่ีมีอยู่ก่อนหรือไม่ สองกรณีท่ีอาจ

ถกูแยกไดข้ัน้ตอนแรกคือ: 

 

• ความเหมือนของเครื่องหมายและรายสินคา้และบริการ (คือ สองเครื่องหมายท่ีเหมือนกันทุกประการ) 

• ความคลา้ยของเครื่องหมายและรายการสินคา้และบริการ 

 
 

2.1 สองเคร่ืองหมายทีเ่หมือนกนัทุกประการ 
 

‘สองเครื่องหมายท่ีเหมือนกันทุกประการ’ เกิดขึน้เมื่อเครื่องหมายในค าขอท่ีย่ืนขอจดทะเบียนเหมือนกับ

เครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนหนา้นี ้และรายการสินคา้หรือบริการท่ีระบุในค าขอนัน้เหมือนกับรายการสินคา้หรือ

บริการท่ีไดร้บัความคุม้ครองโดยเครื่องหมายก่อนหนา้3 

 

 
 

2 ดูบทบัญญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 8(1) และ (2) และ เอส. 9; เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 4(จี); ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 21(1) (เอ); แอลเอ 
ไอพีแอล เออารท์ี. 16.2 และ 3, และ 23.9; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 19(1) และ (2); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14; พีเอช ไอพี โคด้ เอส. 123.1(ดี); 
กฎระเบียบ อาร ์102.ดี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(1) และ (2); ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 13; และวีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 74(2) (อี) 
3 ดบูทบญัญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 8(1); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 4(จี); ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 21 (1)(เอ); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 16.2 และ 
23.9 และค าตัดสิน 753 เออารท์ี. 34(1).1; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 19(1)(เอ) และ (2)(เอ) ; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14. เอ); พีเอช ไอพี โคด้, เอส. 
123.1(ดี)(ไอ); กฎระเบียบ อาร ์102.ดี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(1); ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 13 (1); และวีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 74(2) (เอฟ) โปรดด ูคู่มือ
ของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 ดว้ย 
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สองเครื่องหมายท่ีเหมือนกันทุกประการเกิดขึน้ไดน้อ้ยกว่าการเหมือนหรือคลา้ยบางส่วน อย่างไรก็ตามเมื่อ

เกิดสองเครื่องหมายท่ีเหมือนกันทุกประการขึน้ ไม่มีความจ าเป็นจะต้องประเมินแนวโนม้ท่ีจะท าให้เกิด

ความสับสนหลงผิดอีก ผู้ตรวจสอบสามารถยกเหตุปฏิเสธได้ทันที และการคัดค้านการจดทะเบียน

เครื่องหมายเช่นว่านัน้โดยบุคคลภายนอกควรไดร้บัการยกขึน้4 

 

ผูต้รวจสอบจะก าหนดว่ากรณีของสองเครื่องหมายท่ีเหมือนกันทุกประการเกิดขึน้หรือไม่ ไดจ้ากการปรบัใช้

การวิเคราะหแ์ละหลักเกณฑ์ท่ีใชต้ัดสินระดับความเหมือนระหว่างเครื่องหมายพิพาทและรายการสินค้า

และบริการของเครื่องหมายนัน้ การวิเคราะหเ์ช่นว่านัน้จะตอ้งเกิดขึน้ก่อนการพิสจูนแ์นวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิด

ความสบัสนหลงผิด 

 

2.2 แนวโน้มทีจ่ะท าให้เกิดความสับสนหลงผิด 
 

2.2.1 การพิจารณาเบือ้งต้น 
 

ส่วนมากความขัดแย้งระหว่างเครื่องหมายไม่ไดอ้ยู่ในรูปของสองเครื่องหมายท่ีเหมือนกันทุกประการทั้ง

สินคา้หรือบริการ แต่ค่อนขา้งจะเป็นสถานการณข์องความเหมือนคลา้ยท่ีจะตอ้งใชก้ารวิเคราะหท่ี์ละเอียด

กว่า ในกรณีเหล่านีก้ารปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนเครื่องหมายจะตอ้งอยู่บนพื ้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานท่ีกว้าง

กว่าในแง่ของแนวโน้มท่ีจะท าใหเ้กิดความสับสนหลงผิด หมายความว่าควรปฏิเสธการรบัจดทะเบียนใน

กรณีท่ีบ่งชีว้่าเครื่องหมายท่ีย่ืนส าหรบัจดทะเบียนถูกใชใ้นทางการคา้ในประเทศ ส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ี

ระบ ุการใชเ้ช่นว่านัน้มีแนวโนม้จะก่อใหเ้กิดความสบัสนในหมู่ผูบ้ริโภคในภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง5 
 

ในเรื่องนี ้ความสับสนหลงผิด ควรจะเขา้ใจไดว้่ารวมถึงขอ้สันนิษฐานหรือมุมมองของผูบ้ริโภคทั่วไปว่า มี

ความเก่ียวขอ้งระหว่างเครื่องหมายพิพาท เจา้ของเครื่องหมายเหล่านั้น หรือแหล่งก าเนิดทางการคา้ของ

สินคา้และบริการภายใตเ้ครื่องหมายนัน้ ๆ ซึ่งความเกี่ยวขอ้งนัน้ในทางขอ้เท็จจริงไม่ไดม้ีอยู่ 
 
 
 
 

4 เกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวซึ่งไดร้บัมาจากการจดทะเบียน, ความตกลงว่าดว้ยสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาที่เกี่ยวขอ้งกับการคา้ (ขอ้ 16.1) เรื่อง 
‘สองเครื่องหมายที่เหมือนกันทกุประการ’ บญัญัติว่า: “ในกรณีการใชเ้ครื่องหมายที่เหมือนกนัส าหรบัสินคา้หรือบริการที่เหมือนกนั สนันิษฐานไดว้่ามี
แนวโนม้ที่จะท าใหเ้กิดความสบัสนหลงผิด” 
5 ดบูทบญัญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 8(2); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 4(จี); ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 21(1)เอ); แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 16, 
วรรคแรก, 3 และ 23.9, และค าตดัสิน 753 เออารท์ี. 34(1).2, 35 และ 36; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 19(1)(บี) และ (2)(บี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 
14. เอ); พีเอช ไอพี โคด้ เอส. 123.1(ดี)(ไอไอไอ); กฎระเบียบ  อาร.์ 102. ดี)(ไอไอไอ);  เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(2); ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 13 (2); 
และวีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 74(2) (อี) โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนที่ 2 บทที่ 1 ขอ้ 3 ดว้ย 
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201 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

ในการประเมินแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดความสับสนหลงผิด ทั้งความสับสนโดยตรงและความสับสนโดยมี

ความเกี่ยวขอ้งกันจะตอ้งถูกน ามารว่มประเมินดว้ย กรณีดงักล่าวคือ: 
 

 ผูบ้ริโภคอาจมีความสับสนโดยตรงในเครื่องหมายท่ีใช้ในทางการคา้ (ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความ
ผิดพลาดในการตดัสินใจซือ้สินคา้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได)้ หรือ 
 

 ผูบ้ริโภคไม่สับสนเครื่องหมายแต่สันนิษฐานว่ามีความเชื่อมโยงหรือมีความเก่ียวขอ้งบางอย่าง
ระหว่างแหล่งก าเนิดของสินคา้หรือบริการซึ่งใชก้ับเครื่องหมายเหล่านั้น เพราะว่ามีแหล่งก าเนิด
จากกิจการเดียวกันหรือกิจการสองรายท่ีมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
 

ส าหรบัเครื่องหมายการคา้ กิจการสองรายจะถือว่า ‘มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ’ หากมีความเชื่อมโยง

กันโดยอาศัยข้อตกลงใด ๆ ซึ่งมีผลใหเ้ป็นการควบคุมเพียงหน่ึงเดียวของเครื่องหมายพิพาท หรือมีการ

ควบคมุรว่มกันของเครื่องหมายผ่านบุคคลภายนอก กรณีนีร้วมถึงความสมัพนัธแ์บบบริษัทใหญ่-สาขาย่อย 

การอนุญาตใหใ้ช ้การใหก้ารสนับสนุน สญัญาจัดจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวหรือสญัญาการจัดการอื่นๆ หรือ

กิจการเป็นของกลุ่มรวมตวัทางเศรษฐกิจกลุ่มเดียวกัน 

 

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะต้องปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมาย หากว่าหลังจากพิจารณาองค์ประกอบท่ี

เก่ียวขอ้งทัง้หมดแลว้ สรุปไดว้่าการใชเ้ครื่องหมายภายในประเทศมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดขอ้สันนิษฐานท่ี

ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ในความคิดของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ต่างจากกรณีของ ‘สองเครื่องหมายท่ีเหมือนกันทุกประการ’ ซึ่งสามารถตดัสินไดต้ามวัตถุวิสัยไดท้ันที การ

ตดัสินเรื่อง ‘แนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดความสับสนหลงผิด’ บ่อยครัง้ตอ้งใชค้วามสามารถของผูต้รวจสอบใน

การวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับเรื่องนั้น แม้ว่าจะเก่ียวข้องกับระดับของ

แนวความคิดของแต่ละบุคคลหรือท่ีเรียกว่าอัตวิสัย การใชม้าตรฐานของเกณฑใ์นการตรวจสอบจะท าให้

ขอ้สรุปสามารถเป็นท่ีคาดการณไ์ดม้ากขึน้ 

 

เพื่อตัดสินว่ามีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความสับสนหรือไม่ ควรประเมินทั้งเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนและ

เครื่องหมายท่ีมีภายหลงั ตามที่สรุปดงันี ้  
 

▪ ผูต้รวจสอบควรประเมินความบ่งเฉพาะของเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนในภาพรวม ตามความเขา้ใจท่ีว่า

เครื่องหมายท่ีมีอยู่เดิมซึ่งไดผ้่านการจดทะเบียนถูกสนันิษฐานว่ามีความบ่งเฉพาะระดบัหน่ึง 

 

▪ ตอ้งมีการประเมินองคป์ระกอบทั้งหมดของเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนและของเครื่องหมายท่ีมีภายหลงั ซึ่ง
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เป็นการจดัล าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบท่ีเหมือนหรือคลา้ยกัน 

 

ควรจะตรวจพบแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความสับสนหลังจากการประเมินในภาพรวมของทุกปัจจัยและ

สภาพการณ์ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละกรณีแลว้เท่านั้น องคป์ระกอบเดียวไม่เพียงพอท่ีจะพิจารณาว่ามี

แนวโนม้ที่จะก่อใหเ้กิดความสบัสนหรือไม่ในบางกรณี 

 

การประเมินในภาพรวมของทุกปัจจัยและสภาพการณ์ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ได้ตัดการวิเคราะห์ปัจจัยและ

สภาพการณเ์หล่านั้นท่ีด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนออกไป ทว่าการประเมินนีจ้ะเป็นไปตามการวิเคราะห์

ดงักล่าว เนื่องจากปัจจัยและสภาพการณ์เหล่านัน้มีความเก่ียวขอ้งกับเครื่องหมายท่ีพิจารณา 

 

ปัจจัยท่ีใชต้ดัสินว่ามีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนหรือไม่นั้นมีความเชื่อมโยงกันและพึ่งพาอาศัยกัน 

อาทิ 
 

• ความคลา้ยกนัของเครื่องหมายที่พิพาท 

• ความคลา้ยกนัของสนิคา้หรือบริการที่เกี่ยวขอ้ง 

• สาธารณชนทีเ่กีย่วขอ้งและผูบ้ริโภค 

• องคป์ระกอบอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

• การประเมินในภาพรวมเกี่ยวกบัแนวโนม้ที่จะก่อใหเ้กิดความสบัสน 

 

องคป์ระกอบเหล่านีจ้ะกล่าวถึงในส่วนต่อไป.6 

2.2.2 การเปรียบเทยีบเคร่ืองหมาย 
 

ในกรณีท่ีมีการพิพาทกันของสองเครื่องหมาย มีความจ าเป็นท่ีจะต้องดูเครื่องหมายเพื่อตัดสินว่า

เครื่องหมายเหล่านัน้เหมือนกัน คลา้ยกนั หรือแตกต่างกัน.7 
 

6 เกี่ยวกับองคป์ระกอบที่จะตอ้งน ามาวิเคราะหเ์พื่อตัดสินว่ามีแนวโนม้ที่จะท าใหเ้กิดความสับสนหลงผิดหรือไม่ ตัวอย่างบางส่วนของการวิเ คราะห์

องคป์ระกอบพบไดใ้นขอ้ความดังต่อไปนีใ้นประเทศอาเซียน; เคเอช คู่มือทีเอ็ม หนา้ 54 ถึง 67; ไอดี แนวทางปฏิบัติทีเอ็ม บทท่ี 4.บี.2.1) เอ); แอลเอ 

ค าตดัสิน 753 เออารท์ี. 34, 35, 36 และ 37; คู่มือเอ็มวาย ทีเอ็ม บทท่ี 11 ย่อหนา้ที่ 11.5 ถึง 11.45; คู่มือ พีเอช ทีเอ็ม บทท่ี 5 หนา้ 89 ถึง 118; คู่มือ 

เอสจี ทีเอ็ม บทท่ี 7 - ‘เหตทุี่มีความเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียน’; และวีเอ็น หนงัสือเวียน 01/2007 เอส. 39.8 และ 9. โปรดด ูคู่มือของ

ส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 1 ขอ้ 4.2 ดว้ย 

7 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 4
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การเปรียบเทียบเครื่องหมายเหล่านี้ในเบื ้องต้น  ควรรวมถึงองค์ประกอบท่ีสามารถมองเห็นได้ใน

เครื่องหมาย โดยไม่ตอ้งค านึงถึงคุณค่าในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ   ในขัน้ตน้ การเปรียบเทียบเครื่องหมาย

ควรใหค้วามส าคัญกับองค์ประกอบของเครื่องหมายท่ีรบัรูไ้ด้อย่างเป็นวัตถุวิสัย  องคป์ระกอบอื่นๆ เช่น 

ความบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย หรือองคป์ระกอบส าคัญหรือไม่ส  าคัญจะสามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 

ทว่าควรน ามาชั่งน า้หนักในช่วงทา้ยของการวิเคราะห ์

 

เมื่อประเมินความบ่งเฉพาะของสองเครื่องหมายท่ีพิพาทกันโดยอาศัยเหตุท่ีมีความเก่ียวขอ้งส าหรับการ

ปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ ก็จะใชเ้กณฑเ์ดียวกับท่ีใชใ้นการตดัสินความบ่งเฉพาะโดยอาศัย

เหตุผลท่ีแน่นอนส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้  อย่างไรก็ตาม เกณฑเ์หล่านีใ้ช้เพื่อ

พิจารณาดูว่าเครื่องหมายนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต ่าของความบ่งเฉพาะหรือไม่ รวมทั้ งใชเ้พื่อประเมิน

ระดบัความบ่งเฉพาะระดบัต่าง ๆ ของเครื่องหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เครื่องหมายพิพาทควรถูกเปรียบเทียบตามท่ีเครื่องหมายนั้นปรากฏในค าขอและทะเบียนของเครื่องหมาย

ตามล าดับผู้ตรวจสอบควรสันนิษฐานว่าเครื่องหมายถูกน าไปใช้ หรือจะน าไปใช้ในทางการค้าตามท่ี

เครื่องหมายนัน้ปรากฏในค าขอและในทะเบียน 

 

หากเครื่องหมายแตกต่างกันอย่างเห็นไดช้ัด ผูต้รวจสอบควรใหก้ารตรวจสอบเรื่องแนวโนม้ท่ีจะท าให้เกิด

ความสบัสนหลงผิดเป็นท่ีสิน้สุดลง 

 

ในขณะเดียวกัน หากพบว่ามีความคลา้ยกันก็ไม่ควรน าไปสู่บทสรุปว่าการรบัจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นมี

แนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดความสับสนหลงผิด ขอ้สรุปควรเกิดขึน้หลังจากการประเมินแบบสากลขั้นสุดท้าย

เมื่อองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดไดร้บัการพิจารณาแลว้ 

 

2.2.2.1 ความเหมือนของเคร่ืองหมาย 
 

หากผูต้รวจสอบพบว่าเครื่องหมายท่ีขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อน การรบัจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา้ควรถูกปฏิเสธในส่วนท่ีเก่ียวกับสินคา้และบริการท่ีอยู่ภายใตเ้ครื่องหมายนัน้ 

 

แมว้่าโดยหลักการ การคน้พบเรื่อง ‘ความเหมือน’ ก าหนดว่าเครื่องหมายจะตอ้งเหมือนกันในทุกด้าน ผู้

ตรวจสอบควรด าเนินการบนหลักการท่ีว่า ความแตกต่างท่ีไม่มีนัยส าคัญท่ีไม่สามารถเป็นท่ีรับรูไ้ด้โดย

ผูบ้ริโภคทั่วไปส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ควรน ามาพิจารณา ความแตกต่างใดๆ ท่ี ไม่สามารถ
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สงัเกตเห็นไดห้ากปราศจากการตรวจสอบเครื่องหมายอย่างระมดัระวงั อย่างใกลช้ิด เทียบเคียงกัน ควรถือ

ว่า ‘ไม่มีนยัส าคญั’ 

 

เครื่องหมายสองเครื่องหมายท่ีเหมือนกันในทุกแง่ หรือมีความแตกต่างท่ีไม่มีนยัส าคญัเพราะเครื่องหมาย

นัน้ไม่สามารถรบัรูห้รือสงัเกตไดโ้ดยผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง ควรถือว่า ‘เหมือนกัน’ 

 

โดยปกติแลว้ ความแตกต่างของสีท าใหไ้ม่สามารถพิสจูนห์าความเหมือน  โดยเฉพาะอย่างย่ิง หมายความ

ว่าเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนท่ีเป็นสีด าและสีขาว หรือสีเทาไม่ควรถือว่า “เหมือน” กับเครื่องหมายเดียวกันท่ี

เป็นสีอื่น เวน้แต่ความแตกต่างของสีหรือการตดักันของเฉดสีจะไม่มีนัยส าคญั ตวัอย่างต่อไปนีแ้สดงใหเ้ห็น

ถึงกรณีท่ีควรถือว่าความแตกต่างของสีหรือเฉดสีมีนยัส าคญัหรือไม่มีนยัส าคญั8 
 

(i) ความแตกต่างที่ไม่มีนยัส าคญั: 

 

(ii) ความแตกต่างที่มีนยัส าคญั: 

 

8 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป  
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ความเหมือนในแง่ขององคป์ระกอบบางส่วน (เหมือนบางส่วน) ไม่ถือว่าเหมือน แต่ถือว่าคลา้ย ตวัอย่าง ใน

กรณีดา้นล่างนี ้เครื่องหมายไม่ควรถือว่าเหมือนกัน: 
 

 สองเครื่องหมายที่ประกอบดว้ยค าที่ออกเสียงเดียวกนัแต่สะกดต่างกนั 
 

 สองเครื่องหมายที่ประกอบดว้ยค าที่เหมือนกนัยกเวน้ตวัอกัษรหรือตวัเลขหนึ่งตวั 
 

 เครื่องหมายที่ทั้งหมดของเครื่องหมายปรากฏในอีกเครื่องหมายหนึ่ง แต่อีกเครื่องหมายหนึ่งมี
องคป์ระกอบรูป หรือตวัอกัษร รูปแบบ หรือสีที่ต่างกนั 
 

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของเครื่องหมายค า ไม่ควรน าเรื่องความแตกต่างแค่เพียงระหว่างตัวอักษรใหญ่หรือ

เล็กมาพิจารณา ความแตกต่างดงักล่าวควรถือว่าเป็นความแตกต่างท่ีไม่มีนัยส าคญั 
 

2.2.2.2 ความคล้ายของเคร่ืองหมาย 
 

ในกรณีส่วนมากความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายในกรณีของการคัดค้านและการปฏิเสธจะอิงจาก

ขอ้เท็จจริงว่าเครื่องหมายนั้นมีความคลา้ยกัน และความคลา้ยนั้น (โดยค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีเก่ียวข้อง

อื่นๆ) มีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสน 

 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นเรื่องนี ้“ความคลา้ย” หมายความถึง กรณีท่ีเครื่องหมายสองเครื่องหมายไม่ไดม้ีลักษณะ

เดียวกนัทุกประการ แต่มีความเหมือนในบางแง่มมุเป็นการเฉพาะและมีความแตกต่างในแง่มมุอื่นๆ9 

 

9 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 4 ขอ้ 3 
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ในการเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า ผู้ตรวจสอบควรมองข้ามองค์ประกอบหรือลักษณะท่ีไม่มี

ความส าคัญในเครื่องหมายมาพิจารณา และควรมุ่งเนน้ไปท่ีองคป์ระกอบท่ีสามารถมองเห็นและรับรูไ้ด้

อย่างชัดเจน องค์ประกอบหรือลักษณะท่ีควรจะถือว่า “สามารถมองข้ามไปได้”  หากว่าในการมอง

เครื่องหมายครั้งแรก องคป์ระกอบนั้นไม่เป็นจุดสังเกตในเครื่องหมาย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากขนาด หรือ

ต าแหน่งของลกัษณะนัน้ๆ ในเคร่ืองหมาย หากว่าลกัษณะนัน้สามารถมองเห็นไดเ้มื่อไดส้งัเกตใกล้ๆ  หรือใช้

การพินิจพิเคราะหอ์ย่างรอบคอบ ในเบือ้งตน้ถือว่าองคป์ระกอบนัน้ไม่มีความเก่ียวขอ้งเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การพิจารณาความคลา้ย 

 

เครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยอักขระ ตัวอักษร หรือขอ้ความท่ีเขียนในภาษาต่างประเทศหรือในตัวอักษร

ต่างประเทศ ซึ่งผูบ้ริโภคทั่วไปในประเทศไม่สามารถเขา้ใจได ้ ควรถือว่าเป็นเครื่องหมายรูปเน่ืองจากไม่

สามารถน าไปเปรียบเทียบเสียงอ่านหรือมมุมองของเครื่องหมายนั้นกับภาษาในประเทศนั้นๆ ได ้การแปล

เป็นเพียงการท าใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูเพราะเครื่องหมายนั้นจะใชใ้นตลาดในรูปแบบดั้งเดิมของมันเอง (คือ ใน

รูปแบบภาษาต่างประเทศ หรือตวัอกัษรต่างประเทศ) ในเรื่องนีโ้ปรดดูขอ้ 1.1.1.2 ในส่วนท่ี 1 ของคู่มือกลาง

ฉบบันี ้

 

แง่มมุที่ตอ้งน ามาเปรียบเทียบเพื่อตดัสินความคลา้ยระหว่างเครื่องหมายคือลกัษณะท่ีปรากฏ ลกัษณะของ

การออกเสียง และมิติของมมุมอง ผูต้รวจสอบควรพิจารณามุมมองโดยรวมของเครื่องหมายพิพาทนั้นโดย

อิงจากลักษณะท่ีปรากฏ การออกเสียง และลักษณะมุมมอง และจะต้องน าเรื่องความบ่งเฉพาะของ

เครื่องหมายก่อนหนา้ (ท่ีถกูอา้งถึงหรือท่ีพิพาทกัน) มาพิจารณาดว้ย.10 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 ในเรื่องนีด้คู  าตดัสินของ อีซีเจ (ECJ) วนัที่ 22 กนัยายน 2542 คดีที่ ซี-342/97, “Lloyd Schuhfabrik Meyer”, ย่อหนา้ที่ 26, ซึ่งอีซีเจไดก้ล่าว

ว่า: 

“[...] การประเมินแบบสากลเรื่องแนวโน้มที่จะก่อความสับสน ในแง่ที่เก่ียวกับความคล้ายในรูปลักษณ ์การออกเสียง หรือ

มุมมองความคลา้ยของเครื่องหมายพิพาท จะตอ้งอิงจากทัศนคติโดยรวมที่ถูกสรา้งขึน้โดยองคป์ระกอบเหล่านั้น โดยไม่ลืม

องคป์ระกอบหลักของเครื่องหมาย […] มมุมองของเครื่องหมายต่อผูบ้ริโภคทั่วไปในสินคา้หรือบริการที่เก่ียวขอ้งท าหนา้ที่เป็น

ส่วนในการตัดสินการประเมินแบบสากลเรื่องแนวโนม้ที่จะก่อความสับสน โดยปกติผูบ้ริโภคทั่วไปมองเครื่องหมายโดยมอง

ทัง้หมดเครื่องหมาย โดยไม่ไดป้ระมวลผลเพื่อวิเคราะหร์ายละเอียดที่แตกต่างกนั (...)” 
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2.2.2.2.1 การเปรียบเทียบสิ่งทีป่รากฏ 

 

มมุมองหรือทศันคติของสิ่งท่ีปรากฏของเครื่องหมายมีความเก่ียวขอ้งส าหรบัการเปรียบเทียบเครื่องหมายท่ี

สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายค า, เครื่องหมายรูป, เครื่องหมายผสม, เครื่องหมาย

สามมิติ หรือเครื่องหมายสี การเปรียบเทียบสิ่งท่ีปรากฏเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงและวัตถุวิสัยลว้น ๆ  การ

เปรียบเทียบดงักล่าวจะเป็นการตดัสินว่าเครื่องหมายท่ีมาภายหลงัดูเหมือนเครื่องหมายก่อนหนา้มากน้อย

เพียงใด11 

 

ความคล้ายของสิ่งท่ีปรากฏควรประเมินโดยน าองค์ประกอบต่างๆ มาพิจารณา ขึน้อยู่กับประเภทของ

เครื่องหมายท่ีพิพาทกัน การเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหมายค าทัง้สองเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายรูปทั้ง

สองเครื่องหมาย ย่อมง่ายกว่าการเปรียบเทียบเครื่องหมายค ากับเครื่องหมายผสม (ค าผสมกับ

องคป์ระกอบท่ีเป็นรูป) หรือเครื่องหมายผสมสองเครื่องหมาย 

 

ความคลา้ยของสิ่งท่ีปรากฏขึน้อยู่กับองคป์ระกอบท่ีเป็นลักษณะร่วมกันของเครื่องหมายทั้งสอง อย่างไรก็

ตามความคลา้ยของสิ่งท่ีปรากฏอาจเกิดไดแ้มว้่าองคป์ระกอบเฉพาะบางส่วนของเครื่องหมายแตกต่างกัน 

แต่การจดัวางเครื่องหมายโดยรวม อตัราส่วน และการเลือกใชส้ีท าใหเ้ครื่องหมายโดยรวมดูคลา้ยกัน 

 

เครื่องหมายค า 

 

(1) กรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายค าสองเครื่องหมาย การเปรียบเทียบสิ่งท่ีปรากฏจะอิงจาก

จ านวนและการเรียงล าดบัของตวัอกัษร ตวัเลข และอกัขระในเครื่องหมาย การวิเคราะหจ์ะตอ้งท าในภาษา 

(และตวัอกัษร) ของส านักงานในประเทศนัน้  รวมทัง้ภาษาอื่นๆ ท่ีมีการใชห้รือเป็นท่ีเขา้ใจเป็นการทั่วไปใน

ประเทศ อย่างไรก็ตาม ค าทบัศพัทจ์ากตัวอักษรหน่ึงไปเป็นอีกตวัอักษรหน่ึงอาจไม่เหมือนในแง่ของภาพท่ี

ปรากฏ (เครื่องหมายนัน้ก็ยงัคงถือว่ามีเสียงเรียกขานท่ีคลา้ยกัน - ดดูา้นล่าง) 

 

ผูบ้ริโภคโดยทั่วไปจะมองเครื่องหมายการคา้โดยรวม และไม่สงัเกตเห็นความแตกต่างเล็กนอ้ยในจ านวน

ของตวัอกัษรหรือต าแหน่งของตวัอกัษร อย่างไรก็ตาม ตกัอกัษรแรกของค าย่อมเป็นท่ีสงัเกตเห็นไดม้ากกว่า

ตวัอกัษรอื่นๆ ในค า ในกรณีนีค้วามแตกต่างของตกัอกัษรแรกอาจท าใหเ้ลกัษณะท่ีปรากฏของเครื่องหมาย

มีความแตกต่างกันมากกว่า ตวัอกัษรท่ีอยู่ตรงกลางค าท่ีเป็นคนละตวักัน 
 

 

11 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 4 ขอ้ 3.4.1. 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

208 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

โดยปกติแลว้ การเปลี่ยนแปลงอักษรท่ีอยู่ตรงกลาง 1 ตัว (ไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรก) จะเป็นการเลี่ยงความ

เหมือนของค า แต่ยงัคงไวซ้ึ่งความคลา้ย ยกตวัอย่างเช่น เครื่องหมายต่อไปนีค้วรถือว่าคลา้ยกันในแง่ของ

ภาพที่ปรากฏ12 
 

ความยาวของค าและการแยกค าเป็นส่วนประกอบท่ีส่งผลต่อลกัษณะท่ีปรากฏของเครื่องหมายค า  

 

อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ไดท่ี้จะมีการตัง้กฎเกณฑล์่วงหนา้เรื่องจ านวนของตวัอกัษรท่ีต่างกันท่ีจะถือไดว้่าไม่

มีลักษณะปรากฏท่ีคล้ายกัน หรือจ านวนของตัวอักษรท่ีเหมือนกันเพื่อตัดสินความคล้ายท่ีปรากฏของ

เครื่องหมายค าสองเครื่องหมาย 
 

(2) ในกรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายค าและเครื่องหมายค าแบบผสม (คือ ค าท่ีน าเสนออยู่ใน

ลักษณะพิเศษ, กลุ่มตัวอักษร, แบบอักษรหรือสี, หรือรวมกับองค์ประกอบท่ีเป็นรูป) องค์ประกอบค า

เหล่านั้นโดยทั่วไปจะเป็นท่ีสังเกตและเป็นท่ีจดจ าได้ง่ายกว่าเพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะอ่านค าใน

เครื่องหมายเมื่อเป็นไปได ้

 
 

ความคลา้ยท่ีปรากฏของเครื่องหมายขึน้อยู่กับว่าตวัอกัษรในค าของเครื่องหมายนัน้อยู่ในต าแหน่งเดียวกัน

หรือไม่ รวมทัง้จุดเด่นของลักษณะท่ีปรากฏ รูปแบบของตัวอักษรหรือองคป์ระกอบรูปของเครื่องหมาย ถ้า

องค์ประกอบรูปหรือตัวอักษรพิเศษไม่เด่นพอท่ีจะแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างสองเครื่องหมาย 

ความเหมือนหรือคลา้ยของค าถือว่าเป็นไปได ้

 

ตวัอย่างเช่น ส านักทรพัย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส์พบว่าเครื่องหมายต่อไปนีค้ลา้ยกันจน

ก่อใหเ้กิดความสบัสน 
 

 
 

12 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 

SPARC SPARK 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

209 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

 

เครื่องหมายท่ีย่ืนจดทะเบียน         เครื่องหมาย (ท่ีมีอยู่ก่อน) ท่ีอา้งถึง 

ส าหรบัผลไมแ้หง้จากเขตรอ้น (จ าพวก 29)  ส าหรบัผกัและผลไมก้ระป๋อง (จ าพวก 29)  

                ผกัและผลไมส้ด (จ าพวก31) 
 
 

สังเกตได้ว่าการมีกรอบนั้นไม่มีนัยส าคัญและไม่ได้กันให้เครื่องหมายท่ีพิจารณาไม่มีความคล้ายกันจน

ก่อใหเ้กิดความสบัสนกับเครื่องหมายท่ีอา้งถึง 

 

หากองคป์ระกอบรูปของเครื่องหมายมีจุดเด่นหรือตวัอกัษรมีการประดิษฐ์อย่างมาก เครื่องหมายนัน้อาจถือ

ว่ามีลกัษณะท่ีปรากฏแตกต่างจากเครื่องหมายค าท่ีไม่มีองคป์ระกอบรูป 
 

(3) ในกรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายผสมสองเครื่องหมาย (คือ ทัง้สองเครื่องหมายมีค า ไม่ว่าค า

นัน้จะมีลกัษณะพิเศษ, กลุ่มตวัอกัษร, แบบอกัษรหรือสี และรวมอยู่กับองคป์ระกอบรูป) ลกัษณะปรากฏท่ี

คลา้ยกันอาจเป็นกรณีท่ีตัวอักษรหรือค าเหมือนกัน อยู่ในต าแหน่งเดียวกัน และองค์ประกอบรูป (กลุ่ม

ตวัอกัษร, แบบอกัษร, สี) ไม่มีความเด่นพอท่ีจะแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างอย่างมีสาระส าคญัได้ 
 

ตัวอย่าง เครื่องหมายผสมด้านล่างนี้ถือว่ามีลักษณะปรากฏท่ีคล้ายกัน  (เครื่องหมายท่ีขอจดทะเบียน

ปรากฏทางดา้นซา้ยและเครื่องหมายท่ีจดทะเบียนหรืออา้งถึงปรากฏทางดา้นขวา) 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

210 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

 

 
(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย) 

 
 

 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งประเทศอินโดนีเซีย) 
 
 
 

(ตวัอย่างจากคู่มือเครื่องหมายการคา้แห่งราชอาณาจักรกมัพชูา หนา้ 59) 

(เครื่องหมายบริการของ เจแปนแอรไ์ลน)์ 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

211 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

 

 

  
 

 (ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย) 

อย่างไรก็ตาม หากอกัษรเพียงบางตวัหรือบางส่วนของค าหรือค าหลายค าคลา้ยกันในสองเครื่องหมาย และ

รูปแบบขององคป์ระกอบรูปมีความแตกต่างกันอย่างเห็นไดช้ัดในแต่ละเครื่องหมาย อาจถือไดว้่ามีลักษณะ

ปรากฏท่ีแตกต่างกัน 
 

(4) ในกรณีของเครื่องหมายผสมที่พิพาทกับเครื่องหมายรูป ความคล้ายท่ีปรากฏจะขึ ้นอยู่กับ

องค์ประกอบรูปแต่เพียงอย่างเดียวเน่ืองจากมีเพียงเครื่องหมายเดียวท่ีมีค าเป็นองค์ประกอบ และอีก

เครื่องหมายหน่ึงไม่มี ในกรณีนี ้ความคลา้ยกันของลักษณะท่ีปรากฏอาจพบได้หากองค์ประกอบรูปใน

เครื่องหมายทัง้สองเห็นไดช้ัดเจนว่ามีลกัษณะเดียวกันหรือคลา้ยกัน อย่างไรก็ตาม หากองคป์ระกอบค าใน

เครื่องหมายผสมมีความเด่นมากกว่าองคป์ระกอบรูป ความคลา้ยกันของลกัษณะท่ีปรากฏของเครื่องหมาย

รูปอาจหายไปได ้

 

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายต่อไปนี้ไม่เหมือนกัน แต่องค์ประกอบรูปใกล้เคียงกันมากพอท่ีจะถือว่า

เครื่องหมายเหล่านีม้ีความคลา้ยกันในแง่ของภาพท่ีปรากฏ13 

 
 

13 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งราชอาณาจกัรไทย 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

212 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

เครื่องหมายรูปและเครื่องหมายสี 

 
(1) ในกรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายรูปสองเครื่องหมาย (คือ ไม่ใช่เครื่องหมายท่ีประกอบด้วย

องคป์ระกอบค า) รูปดังกล่าวจะถือว่ามีลักษณะปรากฏท่ีคลา้ยกันหากรูปนั้นคลา้ยกับอีกรูปหน่ึงในแง่ของ

รูปรา่ง, เคา้โครงของรูปและสดัส่วน ความต่างของสี หรือการเปลี่ยนจากสีด าและขาว เป็นสีไม่สามารถท าให้

เครื่องหมายต่างกันได ้

 

(2) ในกรณีของเครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยการผสมของสี ลกัษณะท่ีปรากฏท่ีถือว่ามีความคลา้ยกันเมื่อ

สีของเครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลังเป็นสีเดียวกัน หรืออยู่ในระดบัสีท่ีไม่สามารถแยกออกจากเครื่องหมายก่อน

หนา้ไดโ้ดยผูบ้ริโภคทั่วไป 

 

เครื่องหมายสามมิติ 

 

หากว่าเครื่องหมายสองเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายสามมิติ ลักษณะปรากฏท่ีคลา้ยกันขึน้อยู่กับความ

สอดคลอ้งกันของรูปร่าง, สดัส่วน และการเลือกใชส้ี ถา้มี  

 

จุดเด่นท่ีมองเห็นไดใ้นครัง้แรกของเครื่องหมายควรใชใ้นการตัดสินเรื่องความเหมือนคลา้ย ความแตกต่าง

อื่นๆ ท่ีมองเห็นไดห้ากพิจารณา วดัขนาด หรือตรวจสอบอย่างละเอียดไม่ถือว่าท าใหเ้กิดความแตกต่าง 

 

ในกรณีของเครื่องหมายสามมิติท่ีย่ืนไว้ก่อนคัดคา้นเครื่องหมายรูปสองมิติ จะถือว่ามีลักษณะปรากฏท่ี

คลา้ยกันหากเครื่องหมายสองมิตินั้นเป็นการจ าลองรูปร่างของเครื่องหมายท่ีย่ืนไวก่้อน ดงันัน้จึงสามารถ

ระบุไดว้่าเป็นการท าซ า้ ความแตกต่างพียงเล็กนอ้ยท่ีไม่ใช่สาระส าคัญในเครื่องหมายไม่ท าใหเ้กิดความ

แตกต่างในลกัษณะท่ีปรากฏ 

 

2.2.2.2.2    การเปรียบเทยีบการออกเสยีง14 
 

(1) การเปรียบเทียบการออกเสียงของเครื่องหมายท่ีมองเห็นได้อาจท าได้เฉพาะเครื่องหมายท่ี

ประกอบดว้ยองค์ประกอบค าตัง้แต่หน่ึงค าขึน้ไปซึ่งสามารถอ่านและออกเสียงได ้การเปรียบเทียบดงักล่าวมี

ความเป็นไปไดแ้มอ้งคป์ระกอบค านั้นมีองคป์ระกอบรูป หรือใชร้วมกับอักขระพิเศษ , กลุ่มตัวอักษร, แบบ

อกัษรหรือสี 

14 ในเรื่องนีโ้ปรดดใูนคู่มือของส านกังานเครื่องหมายการคา้และการออกแบบแห่งสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 4 ขอ้ 3.4.2 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

213 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

การเปรียบเทียบการออกเสียงจะเป็นไปไม่ไดห้ากหน่ึงในเครื่องหมายพิพาทไม่มีองคป์ระกอบค าท่ีสามารถ

อ่านและออกเสียงได ้อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายนัน้ยงัคงน าไปเปรียบเทียบดา้นลกัษณะท่ีปรากฏได้ 

 

(2) การเปรียบเทียบการออกเสียงจะตอ้งอิงมาจากกฎเกณฑ์การออกเสียงของผูบ้ริโภคโดยทั่ วไปใน

ประเทศ ค าต่างประเทศอาจออกเสียงต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ และวิธีการออกเสียงค าต่างประเทศ

ในประเทศตน้ก าเนิดอาจไม่มีความสมัพนัธก์ันเลยก็ได ้

 

ตวัอย่าง ค าว่า “LOVING KARE” อาจถือว่ามีการออกเสยีงท่ีคลา้ยหรือเหมือนกับค าว่า “LAVIN-KER” เมื่อ

ออกเสียงโดยผูบ้ริโภคท่ีไม่ใชภ้าษาองักฤษ 

 

หากมีการก าหนดไว ้การเปรียบเทียบการออกเสียงควรรวมถึงการทับศัพท์ขององคป์ระกอบค าและการ

ประเมินผลจากเสียงนัน้ๆ 

 

(3) การออกเสียงโดยรวมของเครื่องหมายท่ีมีองคป์ระกอบค าจะขึน้อยู่กับจ านวนและล าดบัของพยางค์

ของค า และวิธีการออกเสียงค าในประเทศนั้นโดยเฉพาะ นอกจากนี ้ยงัตอ้งพิจารณาเก่ียวกับการลงเสียง

หนกัในการออกเสียงพยางคข์องค า ดงัปฏิบตัิกันมาในกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

ความคล้ายของการออกเสียงจะเกิดขึ ้นหากเสียงของการออกเสียงค านั้นของเครื่องหมายท่ีพิพาท

เหมือนกนั หรือมีความใกลเ้คียงมากพอจนไม่สามารถแยกแยะการอ่านออกเสียงจากกันได้ 

 

พยางคท่ี์มีร่วมกันในสองเครื่องหมาย การเรียงล าดบัและจ านวนพยางคท่ี์ใหจ้ังหวะในค าย่อมมีผลในเรื่อง

ความคลา้ยหรือความแตกต่างในการออกเสียง 

 

(4) เครื่องหมายสัญลักษณ์ท่ีสามารถอ่านไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของค าหรือขอ้ความจะต้องน ามาพิจารณา

เรื่องการเปรียบเทียบการออกเสียงดว้ย ตวัอย่างเช่น เครื่องหมาย “@”, “&”, “%”, “+” และ “#” มีชื่อ (“แอท”, 

“แอนด”์, “เปอรเ์ซ็นต”์, “พลสั”, แฮช”) และโดยปกติผูบ้ริโภคทั่วไปจะอ่านเป็นส่วนหน่ึงของเครื่องหมายค า 

หลักเกณฑ์เดียวกันนีใ้ช้กับกรณีของอักษรท่ีห่างกัน (“Quali-T” มีเสียงเดียวกันกับ “quality”) เสียงของ

เครื่องหมายและอักษรเหล่านั้นจะตอ้งน ามาพิจารณาเปรียบเทียบการออกเสียงใหค้รบถ้วน เสียงท่ีแทจ้ริง

ของสญัลกัษณเ์หล่านัน้จะขึน้อยู่กับชื่อของเครื่องหมายในภาษาทอ้งถ่ิน 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
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214 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

(5) กรณีเครื่องหมายท่ีถูกคัดค้านมีพยางค์หรือค าท่ีเหมือนกันแต่ล  าดับในการเรียงสลับกัน ความ

แตกต่างนัน้ไม่สามารถท าใหค้วามคลา้ยกันในเรื่องการออกเสียงตกไปได้ 
 

ตวัอย่าง:  

 

BLUE GINGER เทียบกบั   GINGER BLUES 

 
ในประเทศสิงคโปร ์กรณีของ Hai Tong Co (Pte) Ltd เทียบกับ Ventree Singapore Pte Ltd [2013] 2 

SLR 941 ไดพ้ิจารณาเครื่องหมายต่อไปนี1้5 

 

 

จากการท่ีพยางคเ์หล่านีอ้อกเสียงสลบัต าแหน่งกันไม่ไดท้ าใหเ้ครื่องหมายทัง้สองไม่มีลกัษณะการออกเสียง

คลา้ยกัน 

 

(6) ค าบรรยายควรน ามาจากตวัอกัษรต่างๆ ที่ใหเ้สียงหรือออกเสียงเหมือนหรือคลา้ยกนั ตวัอย่างเช่น เสียง

ของตวัอกัษร "b" และ "p", หรือ "x" และ "s" อาจถือว่าเหมือน หรือคลา้ยกันจนก่อใหเ้กิดความสบัสนในการออก

เสียงในบางบริบท ตวัอกัษรที่ต่างกนัอาจไม่เพียงพอที่จะท าใหเ้กิดความแตกต่างในการออกเสียง 

 

(7) ค าบรรยายควรน ามาจากตวัอกัษรต่างๆ ท่ีใหเ้สียงหรือออกเสียงเหมือนหรือคลา้ยกัน ตวัอย่างเช่น 

เสียงของตวัอกัษร "b" และ "p", หรือ "x" และ "s" อาจถือว่าเหมือน หรือคลา้ยกันจนก่อใหเ้กิดความสบัสนใน

การออกเสียงในบางบริบท ตวัอกัษรท่ีต่างกันอาจไม่เพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดความแตกต่างในการออกเสียง  

 
 

15 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร ์   

(8) ในการเปรียบเทียบเครื่องหมายผสมสองเครื่องหมายส าหรบัความคลา้ยในการออกเสียง 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

215 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

องคป์ระกอบค าจะมีความส าคญัเหนือกว่าองคป์ระกอบรูปเพราะผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะอ่านและจดจ าค า

มากกว่าองคป์ระกอบอื่นท่ีปรากฏดว้ย ตวัอย่างเช่น ในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เครื่องหมายผสมดา้นล่างนี้

ถือว่ามีการออกเสียงคลา้ยกันแมว้่ามีรูปลกัษณท่ี์ต่างกัน: 
 

 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งประเทศอินโดนีเซีย) 
 
 

 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 

2.2.2.2.3 การเปรียบเทียบแนวคิด16 

 

เครื่องหมายที่มีเนือ้หาที่มีความหมาย 

 

ความคลา้ยกันระหว่างเครื่องหมายสองเครื่องหมายอาจเกิดจากความเหมือนในแนวคิด หรือความหมาย

ของเครื่องหมายตามท่ีผูบ้ริโภคทั่วไปในประเทศเขา้ใจ 

 

การประเมินแนวความคิดอาจท าไดเ้ฉพาะกับเครื่องหมายท่ีมีเนือ้หามีความหมาย คือ เครื่องหมายท่ีมีอย่าง

นอ้ยหน่ึงความหมายท่ีเป็นท่ีเขา้ใจโดยทั่วไปในหมู่ผูบ้ริโภคในประเทศ เครื่องหมายท่ีมีความหมายอาจเป็น: 

 

16 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนที่ 2 บทที่ 4 ขอ้ 3.4.3 และ 3.4.4 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

216 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

 signs that contain เครื่องหมายท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบค าท่ีมีความหมายในภาษา หรือ
หน่ึงในภาษาของประเทศนัน้, หรือ 

 เครื่องหมายท่ีมีองคป์ระกอบรูปท่ีน าเสนอถึงบางสิ่งท่ีมีความหมาย คือ บางสิ่งท่ีเป็นท่ีจดจ าและ
บรรยาย หรือถกูตัง้เป็นค าเรียก 

 

หากเพียงหน่ึงในเครื่องหมายท่ีพิพาทมีความหมายเดียว การเปรียบเทียบก็ไม่สามารถท าได ้การสรุปผล

การเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหมายนั้นคือว่าไม่มีความคลา้ยทางดา้นแนวคิดระหว่างเครื่องหมายทั้งสอง 

กล่าวคือเครื่องหมายทัง้สองไม่คลา้ยกันในเชิงแนวคิด 

 

องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบแนวคิด 

 
(1) ความคลา้ยกันของแนวคิดระหว่างเครื่องหมายค าสองเครื่องหมาย หรือระหว่างสองเครื่องหมาย

ท่ีองคป์ระกอบหลกัหรือองคป์ระกอบเด่นคือค าเหล่านัน้ อาจมีได ้หากค าทัง้สองมีความหมายเดียวกัน เป็น

ค าเหมือนของกันและกัน หรืออา้งถึงแนวคิด ความคิด หรือแนวความคิด ท่ีใกลเ้คียงกันจนเป็นกลุ่มเดียวกัน 

 

ตวัอย่าง:    

 

    PANTHER          เทียบกับ             PUMA 

 
 

  HEAVEN          เทียบกับ         PARADISE 

 
 
 

 
S u n l i g h t  

 
 

(ภาพจาก http://www.oneclueanswer.com/tag/emoji-pop-sunlight/) 
 

(2) ในกรณีของเครื่องหมายค าผสมท่ีประกอบดว้ยค าตั้งแต่สองค าขึน้ไป ซึ่งน ามาใชด้ว้ยกันและมี

ความหมายท่ีแตกต่างจากความหมายดัง้เดิมของค าท่ีน ามาผสมกัน เฉพาะความหมายเฉพาะเท่านั้นท่ีควร

น ามาพิจารณา ไม่มีความคลา้ยทางดา้นแนวคิดระหว่างเครื่องหมายสองค า ถา้ความคลา้ยนั้นมีพืน้ฐานมา

จากองคป์ระกอบค าใดค าหน่ึงในเครื่องหมาย ซึ่งอยู่แยกจากกัน 

http://www.oneclueanswer.com/tag/emoji-pop-sunlight/


คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

217 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

ตวัอย่าง: 

 

 
    FIREWORKS    เทียบกบั 

 
SKUNK WORKS 

 

    

 
    DARKROOM      เทียบกบั 

 
DARK SAND 

 

อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายประกอบดว้ยค าหรือขอ้ความในภาษาต่างประเทศ และผูบ้ริโภคทั่วไปใน

ประเทศสามารถเขา้ใจบางส่วนของค าท่ีมีร่วมกันในเครื่องหมายแต่ไม่เขา้ใจความหมายโดยสมบูรณ์ของ

ขอ้ความนัน้ อาจประเมินความคลา้ยของแนวคิดไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีมีความหมายส าหรบัหมู่ผูบ้ริโภคเท่านั้น  

ความคลา้ยกันของแนวคิดอาจถือว่าพบไดเ้ฉพาะความหมายของส่วนท่ีมีร่วมกันท่ีน ามาพิจารณาเท่านัน้ 

 

ตวัอย่าง: 

 

 
GAME BUDDY 

 
      เทียบกบั 

 

 
GAMEWAY 

 

ในตวัอย่างนี ้หากมีเพยงค าว่า “game” ท่ีเป็นท่ีเขา้ใจโดยผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง องคป์ระกอบนั้นจะแสดงถึง

ระดบัความคลา้ยของแนวคิด อย่างไรก็ตาม เมื่ออิงจากส่วนอื่นของเครื่องหมายและมุมมองโดยรวมของ

เครื่องหมาย ความคลา้ยนั้นไม่สามารถน าไปสู่ขอ้สรุปว่ามีแนวโน้มจะก่อใหเ้กิดความสับสนได ้ถ้าไม่มี

ลกัษณะปรากฏหรือการออกเสียงท่ีคลา้ยกันระหว่างเครื่องหมาย 
 

(3) กรณีของเครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยชื่อบุคคล ความคลา้ยในแนวคิดอาจมีในกรณีท่ีชื่อหน่ึงเป็น

รากศพัทห์รือมีท่ีมาจากอีกชื่อหน่ึง หรือเป็นการสะกดท่ีแตกต่างกันของชื่อเดียวกัน 

 

ตวัอย่าง: 

 

    TERRY เทียบกบั      TERRI 
    
   CAROLE     เทียบกบั     KAROLE 
    
 KLAMBERT เทียบกบั KLAMBERTON 
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(4) ความคลา้ยกันของแนวคิดอาจพบไดร้ะหว่างสองเครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยตวัเลขและตวัอักษร 

ในกรณีนี ้ความคลา้ยกันของแนวคิดจะเป็นผลมาจากขอ้เท็จจริงท่ีว่าความหมายของตวัเลขนั้นเหมือนหรือ

มีความเก่ียวขอ้งโดยปราศจากขอ้สงสัย หรือตวัอกัษรเหมือนกัน ความแตกต่างของรูปแบบกลุ่มตวัอักษร , 

แบบอกัษร, หรือสี ไม่สามารถท าใหค้วามคลา้ยนัน้หมดไปไดเ้พราะความหมายของตวัเลขและตวัอักษรนั้น

ตอ้งพิจารณาในล าดบัท่ีเหนือกว่า 

 

ตวัอย่าง: 

 JIM-1000 เทียบกบั JIM THOUSAND 
    

  MK-200 เทียบกบั    MK2000 
 

(5) ความคลา้ยกันของแนวคิดอาจพบไดร้ะหว่างเครื่องหมายท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบรูปซึ่ง

ความหมายหรือแนวคิดท่ีน าเสนอออกมาโดยองค์ประกอบรูปนั้นเหมือนกันในทั้งสองเครื่องหมาย หรือ

ความหมายสามารถสื่อถึงกันไดโ้ดยตรงแมว้่าภาพนัน้จะไม่มีลกัษณะปรากฏท่ีคลา้ยกันก็ตาม  
 

                                   
 

(ภาพจาก http://www.dezignwithaz.com/soccer-player-wall-stickers-p-1210.html  และ  

http://www.clipartpanda.com/categories/soccer-player-silhouette ตามล าดบั) 

 

                             
 

(ภาพจาก https://www.kisspng.com/png-hummingbird-drawing-blue-clip-art-crowned-clipart-

1439446/ และ  http://www.thisiscolossal.com/2012/09/gorgeous-painted-birds-by-adam-s-

doyle/) 

http://www.dezignwithaz.com/soccer-player-wall-stickers-p-1210.html
http://www.clipartpanda.com/categories/soccer-player-silhouette
https://www.kisspng.com/png-hummingbird-drawing-blue-clip-art-crowned-clipart-1439446/
https://www.kisspng.com/png-hummingbird-drawing-blue-clip-art-crowned-clipart-1439446/
http://www.thisiscolossal.com/2012/09/gorgeous-painted-birds-by-adam-s-doyle/
http://www.thisiscolossal.com/2012/09/gorgeous-painted-birds-by-adam-s-doyle/


คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

219 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

(6) ความคลา้ยกันของแนวคิดระหว่างเครื่องหมายค าและเครื่องหมายท่ีมีองค์ประกอบรูปไม่ว่าจะมี

หรือไม่มีค าอาจเกิดขึ ้นได้ หากเครื่องหมายค าสอดคล้องกับความหมายหรือแนวคิดที่น าเสนอ โดย

องคป์ระกอบรูป หรือหากความหมายขององคป์ระกอบรูปมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับเครื่องหมายค า 

 

ตวัอย่าง 

 
 

                    RED  
       SAMURAI 

                  
 

(ภาพจาก http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-samurai-warrior-cute-

image12292605) 

 
 

    

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส)์  

 

 

(7) ความคลา้ยกันของแนวคิดระหว่างเครื่องหมายผสมสองเครื่องหมายอาจพบไดถ้า้องคป์ระกอบ

ค าในเครื่องหมายทัง้สองมีแนวคิดท่ีเหมือนกัน  

 

ตวัอย่างเช่น ส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส์พบว่าเครื่องหมายผสมต่อไปนี้คลา้ยกัน

จนก่อใหเ้กิดความสบัสน 

 
 

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-samurai-warrior-cute-image12292605
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-samurai-warrior-cute-image12292605


คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

220 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

                                   
          เครื่องหมายท่ีย่ืนจดทะเบียน                   เครื่องหมาย (ท่ีมีอยู่ก่อน) ท่ีอา้งถึง 

 

เครื่องหมายทัง้สองส าหรบับริการรา้นอาหาร 
 
 

ในกรณีนี ้สงัเกตไดว้่าแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนระหว่างเครื่องหมายท่ีคลา้ยกันจนก่อใหเ้กิดความ

สบัสนไม่สามารถเลี่ยงไดโ้ดยแค่เพิ่มหรือลบเครื่องหมายร่วม (องคป์ระกอบรูป) หากส่วนส าคญั (ค า) ของ

ทัง้สองเครื่องหมายเหมือนกัน เครื่องหมายเหล่านีอ้าจคลา้ยกันจนก่อให้เกิดความสบัสนแมว้่าองคป์ระกอบ

สนบัสนนุจะต่างกัน 

 

หากองค์ประกอบค ามีแนวคิดต่างกัน องค์ประกอบรูปในเครื่องหมายทั้งสองจะน าไปสู่การตัดสินว่า

เครื่องหมายมีความคล้ายกันหากว่าองค์ประกอบรูปนั้นเด่นมากพอท่ีจะรับรูไ้ด้เกินกว่าท่ีจะมองว่าไม่มี

ความคลา้ยกัน แต่เป็นท่ีรบัรู ้นอ้ยกว่าองคป์ระกอบค า หากความหมายหรือแนวคิดที่น าเสนอโดยรูปนั้น

เหมือนหรือคลา้ย และองคป์ระกอบรูปเป็นจุดเด่นในทัง้สองเครื่องหมาย อาจสรุปไดว้่ามีแนวคิดท่ีเหมือนกัน 

 

ตวัอย่าง: 

 

 เทียบกบั  
 

(ตวัอย่างจัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซีย) 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

221 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

 

2.2.2.3 ความบ่งเฉพาะและองค์ประกอบทีเ่ป็นจุดอ่อนของเคร่ืองหมาย 
 

เมื่อเครื่องหมายสองเครื่องหมายถูกน ามาเปรียบเทียบกันเพื่อตัดสินว่ามีแนวโนม้ท่ีก่อใหเ้กิดความสับสน

หรือไม่ จดุเด่นในเรื่องความบ่งเฉพาะขององคป์ระกอบท่ีมีในเครื่องหมายจะตอ้งน ามาพิจารณาดว้ย 

 

หากความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายอยู่ในองค์ประกอบท่ีเป็นจุดแข็ง และมี ความบ่งเฉพาะใน

เครื่องหมายก่อนหนา้ซึ่งเป็นการท าซ า้เครื่องหมายทัง้หมดหรือในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัในเครื่องหมายท่ีย่ืน

ภายหลงั ย่อมเป็นสาระส าคญัท่ีท าใหเ้ครื่องหมายนั้นมีความเหมือนหรือคลา้ย ความเหมือนหรือคล้ายใน

แง่ขององค์ประกอบท่ีมีความบ่งเฉพาะและเป็นจุดแข็งย่อมก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหากมีการใช้

เครื่องหมายทัง้สองในทางตลาด 

 

ในทางตรงกันขา้ม หากองคป์ระกอบค าหรือรูปท่ีเหมือนหรือคลา้ยกันในทั้งสองเครื่องหมายไม่มีความบ่ง

เฉพาะในตัวเอง มีความบ่งเฉพาะนอ้ยมาก ดังนั้นความเหมือนหรือคลา้ยของเครื่องหมายอยู่บนพืน้ฐาน

ขององคป์ระกอบท่ีไม่สามารถถือสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวไดโ้ดยทัง้สองฝ่าย ความคลา้ยกันเช่นว่านั้นโดยปกติ

แลว้จะไม่สามารถคงไวซ้ึ่งแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสน 

 

ในกรณีนี ้การประเมินแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความสับสนควรเน้นไปท่ีผลกระทบขององค์ประกอบท่ีไม่

เหมือนหรือคล้ายกัน ท่ีมีผลต่อมุมมองโดยรวมเก่ียวกับเครื่องหมาย  ผูต้รวจสอบควรค านึงถึงความบ่ง

เฉพาะขององคป์ระกอบท่ีไม่เหมือนหรือคลา้ยกัน 

 

โดยเฉพาะองคป์ระกอบใดๆ ในเครื่องหมายมีลักษณะเป็นสามัญ เป็นการบรรยาย ยกย่องหรือกล่าวถึง

สินคา้หรือบริการท่ีระบุถือว่ามีระดับความบ่งเฉพาะต ่าและไม่สามารถสนับสนุนขอ้สรุปเรื่องแนวโน้มท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดความสบัสนได ้

 

เมื่อเครื่องหมายต่าง ๆ รว่มใชอ้งคป์ระกอบท่ีมีความบ่งเฉพาะในระดบัต ่า ก็ยงัอาจมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิด

ความสบัสนได ้หาก 
 

▪ องค์ประกอบอื่น ๆ มีความบ่งเฉพาะในระดับต ่าพอ ๆ กัน หรือต ่ากว่า หรือส่งผลกระทบท่ีไม่มี

นยัส าคญัจากภาพท่ีปรากฏ ทว่าใหม้มุมองโดยรวมว่าเครื่องหมายนัน้มีความคลา้ยกัน หรือ 

▪ มมุมองโดยรวมคือเครื่องหมายนัน้มีความคลา้ยกันมากหรือเหมือนกัน 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

222 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

ตวัอย่างเช่น ในขอ้พิพาทระหว่างเครื่องหมายค าสองเครื่องหมายท่ีใชส้  าหรบั “ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง” ท่ีใช้

องคป์ระกอบซึ่งเป็นค าอุปสรรคท่ีมีร่วมกันได้แก่ “COSME” องคป์ระกอบอื่นก็มีความใกล้เคียงกันมาก

พอท่ีจะท าให้เกิดมุมมองโดยรวมว่ามีความคล้ายกัน  ลักษณะแบบนีม้ีแนวโน้มก่อ ให้เกิดความสับสน

แน่นอน 
 

COSMEGLOW     เทียบกบั      COSMESHOW 

 

ตวัอย่างต่อไปนีแ้สดงใหเ้ห็นกรณีเครื่องหมายรูปหรือเครื่องหมายผสมมีองคป์ระกอบท่ีพบเห็นไดท้ั่วไปหรือ

มีการบรรยายสินคา้หรือบริการท่ีอยู่ในการพิจารณา แต่ว่าการจัดเรียงองคป์ระกอบเหล่านัน้ในรูปแบบนีท้ า

ใหเ้กิดมุมมองโดยรวมว่าเหมือนหรือคล้ายกัน ซึ่งท าใหเ้กิดแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความสับสน ในกรณี

เหล่านี ้จึงควรปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีมีภายหลงั17 

 

หากเครื่องหมายสองเครื่องหมายมีองคป์ระกอบรูปท่ีเหมือนกัน จนอาจพิจารณาไดว้่าเครื่องหมายทัง้สองมี

ลกัษณะปรากฏท่ีคลา้ยกัน  แต่องคป์ระกอบท่ีมีร่วมกันนัน้ไม่มีความบ่งเฉพาะในตวัเองในแง่ของสินคา้หรือ

บริการท่ีเก่ียวข้อง และองค์ประกอบอื่นในเครื่องหมายนั้นก็แตกต่างกัน  ก็ไม่พบแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิด

ความสบัสนระหว่างสองเครื่องหมายนัน้  เครื่องหมายเหล่านัน้อาจไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ร่วมกันไดใ้นตลาด 

 

17 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป 

เทียบกบั 

เทียบกบั 

(จ าพวก 9: ตัวเก็บพลังงานแสงอาทติยเ์พื่อการผลิตไฟฟ้า) 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

223 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

ตวัอย่างเช่น ส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปรไ์ดย้กฟ้องการคดัคา้น โดยพิจารณาจากความ

คลา้ยคลงึกันท่ีมีการกล่าวหาของเครื่องหมายผสมต่อไปนี้18 
 

         เครื่องหมายท่ีย่ืนจดทะเบียน                     เครื่องหมายท่ีอา้งอิง 
 

ส าหรบัสินคา้ในจ าพวก 25 (เครื่องนุ่งห่ม) 
 

 

ส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปรไ์ดส้รุปว่าอุปกรณรู์ปทรงสามเหลี่ยมกลบัหวัท่ีพบร่วมกันใน

เครื่องหมายท่ีย่ืนจดทะเบียน และเครื่องหมายท่ีอา้งถึง ไม่มีความเด่นมากพอเมื่อเทียบกับความเด่นของ

องค์ประกอบภายในรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูป องค์ประกอบเหล่านั้นไม่เหมือนกันและในการประเมินใน

ภาพรวม ส านกัทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปรไ์ดส้รุปว่าเครื่องหมายดงักล่าวไม่เหมือนกัน 
 

กรณีต่อไปนีท่ี้เก่ียวขอ้งกับเครื่องหมายผสมสองอนั เฉพาะองคป์ระกอบค าว่า “ flexi” เท่านัน้ท่ีเครื่องหมาย

ทัง้สองใชร้่วมกัน องคป์ระกอบอื่นก็แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั อย่างไรก็ตาม องคป์ระกอบค าท่ีใชร้่วมกัน

อนัไดแ้ก่ “flexi” เป็นการบรรยายถึง “บริการบตัรเครดิต” และ “บริการทางการเงิน” ท่ีระบไุว ้และไม่สามารถ

ถือสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวไดโ้ดยทั้งสองฝ่าย เครื่องหมายเหล่านีไ้ม่ไดท้ าใหเ้กิดแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความ

สบัสน ดงันัน้จึงอาจไดร้บัการจดทะเบียนและอยู่รว่มกันในตลาด19 

 

 
 
 

18 ที่มา :  ส านักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ โปรดดู   https: / /www. ipos.gov.sg/docs/default-source/ resources-
library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/guess-v-jen-chi-2019-sgipos-3.pdf  

19 ตวัอย่างจดัหาโดยส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป 

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/guess-v-jen-chi-2019-sgipos-3.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/guess-v-jen-chi-2019-sgipos-3.pdf
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224 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

 

 

ตวัอย่างดา้นล่างนีเ้ป็นตวัอย่างของเครื่องหมายท่ีมีองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะสามญัหรือพบเห็นไดท้ั่วไป แต่

ท าให้เกิดมุมมองโดยรวมท่ีแตกต่างกันและไม่ท าให้เกิดแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความสับสน ดังนั้น 

เครื่องหมายเหล่านีอ้าจอยู่ร่วมกันในฐานะเครื่องหมายของ “พาสตา้และก๋วยเตี๋ยว” 
 
 

          เทียบกบั      

 

(ภาพจาก http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-spaghetti-pasta-bakery-labels-

pack-spaghet-windmill-field-bread-image35508609 และ http://www.dreamstime.com/stock-

images-spaghetti-pasta-bakery-labels-pack-spaghet-windmill-field-bread-image35507744 

ตามล าดบั) 

 

ตวัอย่างดา้นล่างนีเ้ป็นตวัอย่างของเครื่องหมายค าท่ีมีองคป์ระกอบร่วมกันซึ่งมีลกัษณะเป็นการบรรยาย ค า

ว่า “protection screen” และ “protective screen” เป็นส่วนหน่ึงของเครื่องหมายซึ่งใช้กับประเภทของ

สินคา้ที่เป็นการบรรยายผลิตภัณฑ ์เครื่องหมายเหล่านัน้สามารถอยู่รว่มกันในทางตลาดได้ 

 

Nivea protection screen เทียบกบั Coral protective screen 

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-spaghetti-pasta-bakery-labels-pack-spaghet-windmill-field-bread-image35508609
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-spaghetti-pasta-bakery-labels-pack-spaghet-windmill-field-bread-image35508609
http://www.dreamstime.com/stock-images-spaghetti-pasta-bakery-labels-pack-spaghet-windmill-field-bread-image35507744
http://www.dreamstime.com/stock-images-spaghetti-pasta-bakery-labels-pack-spaghet-windmill-field-bread-image35507744
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ในท านองเดียวกัน ในเครื่องหมายค าต่อไปนีท่ี้ใชก้ับ “ผลิตภัณฑบ์ ารุงเพื่อความงาม” องคป์ระกอบร่วมกัน

เพียงอย่างเดียวคือค าปัจจัย “LUX” ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางเพื่อสื่อถึง “ความ

หรูหรา” หรือ “บางเบา”  เครื่องหมายเหล่านีไ้ม่ไดท้ าใหเ้กิดแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสน ดงันัน้จึงอาจ

อยู่รว่มกนัในตลาดได ้
 

MORELUX       เทียบกบั         INLUX 

 

ในท านองเดียวกัน เครื่องหมายค าต่อไปนี้อาจอยู่ร่วมกันส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเก่ียวข้องกับ

ภาพยนตร ์เครื่องหมายเหล่านีม้ีองคป์ระกอบร่วมกันท่ีมีลกัษณะสามญัคือ “MOVIE” ซึ่งโดยทั่วไป หมายถึง

อตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละไม่อาจถือสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชง้านลกัษณะนัน้ได ้

 

MOVIE FAN  เทียบกบั      MOVIEPLEX 

 

ในท านองเดียวกัน เครื่องหมายดงัต่อไปนีซ้ึ่งใชก้ับ “วสัดกุ่อสรา้ง” และ “บริการก่อสรา้ง” ใชอ้งคป์ระกอบซึ่ง

เป็นค าอุปสรรคร่วมกันไดแ้ก่ “BUILD” ซึ่งพบเห็นไดท้ั่วไปในอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง  องคป์ระกอบอื่น 

“GRO” และ “FLUX” นั้นไม่มีความคลา้ยกัน ในการประเมินในภาพรวม จะไม่มีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิด

ความสบัสนระหว่างเครื่องหมายเหล่านี ้

 

BUILDGRO      เทียบกบั      BUILDFLUX 

 

ตัวอย่างด้านล่างนีเ้ป็นตัวอย่างของเครื่องหมายท่ีมีองค์ประกอบเดียวกันซึ่งเป็นการยกย่อง ในกรณีนี้

ขอ้ความ “supreme” ในเครื่องหมายทั้งสองไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่สามารถใชเ้ป็นฐานในการสรุป

ความเหมือนระหว่างเครื่องหมายได ้
 
 
 
 
 

เทียบกบั       
 

(ภาพจาก http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=1896 และ 

http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=6082 ตามล าดบั) 

http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=1896
http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=6082
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2.2.2.4 ความเกี่ยวข้องของลักษณะบ่งเฉพาะทีเ่พิ่มขึน้ของเคร่ืองหมาย 
 

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย คือ ความสามารถของตัวเครื่องหมายเองท่ีเชื่อมโยงหรือเก่ียวเน่ือง 

ความคิดของผูบ้ริโภคกับสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวกับขอ้งกับแหล่งก าเนิดทางพาณิชยเ์ฉพาะแหล่งได ้เพื่อ

เป็นการแยกสินคา้และบริการเหล่านัน้จากสินคา้และบริการของบุคคลอื่นท่ีเสนอขายในตลาดเดียวกัน  

 

เครื่องหมายมีระดบัลกัษณะบ่งเฉพาะต่างกัน: 

 

❖ เครื่องหมายท่ีเป็นค าทั่วไป เป็นการบรรยาย หรือเก่ียวกับการใช้ประโยชน์หรือการท างานเพียง

เท่านัน้ ไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ 

 

❖ เครื่องหมายท่ีสื่อความโดยนัย ถึงลักษณะตามธรรมชาติ, การใช้งาน, ชนิด, คุณภาพ หรือ

คุณลกัษณะอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้หรือบริการ แต่ไม่ไดเ้ป็นค าทั่วไป บรรยาย หรือเก่ียวกับการใช้

ประโยชน์เสียทั้งหมด มีระดับความบ่งเฉพาะต ่าอาจได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายได้แต่ถือว่ามี

จุดอ่อนเพราะไม่สามารถคัดค้านเครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลังท่ีไม่มีความเหมือนหรื อคล้ายอย่าง

ใกลเ้คียง 
 

❖ เครื่องหมายท่ีเป็นจินตนาการหรือ “ก าหนดขึน้เอง” ถือว่ามีลกัษณะบ่งเฉพาะในตวัเองและมีระดับ

ความบ่งเฉพาะ “มาตรฐาน” เก่ียวกับสินค้าและบริการท่ีระบุหรือท่ีคล้ายกัน การมีอยู่ของ

เครื่องหมายนัน้เป็นเหตใุนการปฏิเสธเครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลงัท่ีเก่ียวกับสินคา้หรือบริการเดียวกัน 
 

เครื่องหมายท่ีไม่มีลกัษณะบ่งเฉพาะในตวัเองอาจไดค้วามบ่งเฉพาะโดยผ่านการใชใ้นทางการคา้ได ้

ความบ่งเฉพาะท่ีไดม้าควรไดร้บัการพิจารณาจากผูต้รวจสอบในกรณีท่ีมีบุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้อ้ง

ขอมาและมีการพิสูจน ์หากหลกัฐานพิสูจนไ์ดถึ้งลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายนัน้ก็สามารถยกขึน้

อา้งเพื่อคดัคา้นการจดทะเบียนของเครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลงัได้ 
 

เครื่องหมายท่ีไดร้บัจดทะเบียนควรถูกสันนิษฐานไวก่้อนว่า อย่างนอ้ยมีระดบัลักษณะบ่งเฉพาะใน

ตวัเอง (หรือไดม้าซึ่งลกัษณะบ่งเฉพาะ) น่ีคือหลกัพืน้ฐานซึ่งผูต้รวจสอบจะใชใ้นการประเมินแนวโนม้

ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนในกรณีพิพาทกับเครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลงั 
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❖ เครื่องหมายท่ีมีการใช้และส่งเสริมการขายในตลาดจนกลายเป็นท่ีรูจ้ักในหมู่ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวของ 

ย่อมใชส้ิทธิ “ระดบัลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีเพิ่มขึน้” หรือ “ชื่อเสียง” ไดอ้ย่างเต็มท่ี ระดบัความบ่งเฉพาะ

หรือชื่อเสียงท่ีเพิ่มขึน้อาจเป็นการประกันไดใ้นการสรุปเรื่องแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนในแง่

ของเครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลัง แม้จะเป็นสินค้าหรือบริการท่ีแตกต่างกันก็ตาม (โปรดดูข้อ 3 

ดา้นล่าง) 

 

เรื่องเคร่ืองหมายท่ีมีระดบัลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีเพิ่มขึน้ (ในตวัเองหรือไดม้า) ECJ วางหลกัไวว้่า: 

 

“… เครื่องหมายท่ีมีลักษณะท่ีมีความบ่งเฉพาะสูง ไม่ว่าจะในตวัเอง หรือเพราะชื่อเสียงท่ีมีใน

ตลาด สามารถใชส้ิทธิความคุม้ครองท่ีกวา้งขึน้ไดอ้ย่างเต็มท่ีกว่าเครื่องหมายท่ีมีลกัษณะความ

บ่งเฉพาะนอ้ยกว่า 

 

... ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อน และโดยเฉพาะชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้น

จะต้องน ามาพิจารณาในการตัดสินความเหมือนระหว่างสินค้าหรือบริการท่ีระบุในทั้งสอง

เครื่องหมาย ว่าเพียงพอท่ีจะเป็นเหตุในการยกเรื่องแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนขึน้” 20 
 

ในกรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายสองเครื่องหมาย ชื่อเสียงหรือลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีเพิ่มขึน้ของเครื่องหมาย

ท่ีมีอยู่ก่อนมีความเก่ียวขอ้งในการตดัสินแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสับสน ชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีถูก

คัดคา้นไม่มีความเก่ียวขอ้งในการประเมินนี ้ เป็นเรื่องของขอบเขตความคุม้ครองเครื่องหมายก่อนหน้า, 

เครื่องหมายท่ีถูกอา้งถึงท่ีจะน ามาตัดสินว่าการใชเ้ครื่องหมายท่ีถูกคัดคา้นมีแนวโน้มจะก่อใหเ้กิดความ

สบัสน เพราะเครื่องหมายก่อนหนา้สามารถใชส้ิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวไดอ้ย่างเต็มท่ีซึ่งมีอยู่เหนือสิทธิของผูข้อ

ภายหลงั 
 

2.2.3 การเปรียบเทยีบสินค้าและบริการ  
 

2.2.3.1 ความหมายของสินค้าและบริการทีเ่กี่ยวข้อง 
 

เพื่อประเมินแนวโนม้ว่าเครื่องหมายจะก่อใหเ้กิดความสับสน หากใชใ้นการแข่งขันกับเครื่องหมายท่ีมีอยู่

ก่อนหรือไม่นั้น จ าเป็นตอ้งพิสูจนก่์อนว่าสินคา้และบริการของเครื่องหมายท่ีพิพาทนั้นเหมือนกันหรือแค่

คลา้ย21 
 

20 ค าตดัสินเมื่อ 29 กนัยายน พ.ศ. 2541, คดีที่ ซี-39/97, “Canon”, ย่อหนา้ที่ 18 และ 24 
21 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 2 
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หากค าคดัคา้นการจดทะเบียนท่ีย่ืนมาเน่ืองจากมีเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนซึ่งครอบคลุมสินคา้และบริการท่ี

ไม่เหมือนคล้าย หรือมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกัน ค าคัดค้านควรตกไป หลักของ “ความพิเศษ”  ของ

เครื่องหมายการค้าวางหลักว่าขอบเขตความคุ้มครองของเครื่องหมายจ ากัดอยู่ ท่ี สินค้าและบริการโดย

เฉพาะท่ีคุ้มครองทะเบียนเครื่องหมายนั้น หรือรายการท่ีเครื่องหมายถูกน าไปใช ้ โดยหลักการแลว้ การ

คุม้ครองเครื่องหมายมีขอบเขตเหมือนกับขอ้ก าหนดของสินคา้และบริการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้น 

ความคุม้ครองอาจมีขอบเขตกวา้งขึน้หากจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนเป็นที่รู้จัก

กันดหีรือมีชื่อเสียง ซึ่งรบัประกันขอบเขตความคุม้ครองท่ีมีเพิ่มเติม (ดขูอ้ 3 ดา้นล่างนี)้  

 

หลกัของความพิเศษนัน้ สินคา้หรือบริการจะตอ้งมีการระบุอย่างชัดเจนในค าขอ ผูต้รวจสอบไม่ควรรบัค าขอ

ท่ีมีรายการสินคา้หรือบริการท่ีกวา้งหรือคลุมเครือ หรือเป็นการอา้งอย่างกวา้งถึงหลายจ าพวกของรายการ

สินคา้และบริการระหว่างประเทศ (Nice Classification – NCL) เช่น “สินคา้อื่นทัง้หมดในจ าพวก 1” 

 

การตดัสินว่าสินคา้หรือบริการนั้นเหมือนหรือคลา้ยหรือไม่ ควรรวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีเครื่องหมายใชใ้น

การค้าด้วย หากเครื่องหมายท่ีจดทะเบียนไว้ก่อนอ้างสิทธิเรื่องการใช้ เพิ่มเติมหรือแทนท่ีเรื่องการจด

ทะเบียน เช่น กรณีนีม้ีการอา้งถึงความบ่งเฉพาะท่ีเพิ่มขึน้หรือชื่อเสียงของเครื่องหมาย 

 

การเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการจะตอ้งอยู่เป็นไปตามวัตถุวิสัย โดยไม่ค านึงถึงความคลา้ยหรือ ระดับ

ความบ่งเฉพาะของเครื่องหมายท่ีพิพาทกัน 

 

การเปรียบเทียบตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของรายการสินคา้และบริการท่ีมีในทะเบียนเครื่องหมายการคา้ท่ีมีอยู่

ก่อน (หรือค าขอ) และในค าขอท่ีย่ืนภายหลงั หากมีการตรวจสอบเหตุท่ีมีความเก่ียวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธ

ไม่รบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้แลว้และเป็นเหตุใหค้ดัคา้นได ้การเปรียบเทียบจะตอ้งจ ากัดอยู่ท่ีสินค้า

หรือบริการท่ีค าคดัคา้นอา้งถึง (การคดัคา้นบางส่วน) สินคา้และบริการท่ีไม่รวมอยู่ในค าคดัคา้นไม่ต้องน ามา

พิจารณาเรื่องความเหมือนหรือคลา้ย เวน้เสียแต่ว่ากฎหมายก าหนดใหผู้ต้รวจสอบปฏิบตัิเป็นอย่างอื่น 

 

ขอบเขตของรายการสินคา้และบริการท่ีอยู่ในทะเบียนเครื่องหมายการคา้ท่ีมีอยู่ก่อน และค าขอท่ีถูกคัดคา้น

ควรจะตอ้งวิเคราะหค์ าศพัทท่ี์ใชอ้ย่างละเอียด ขอ้ความว่า “โดยเฉพาะ” “เช่น” “รวมถึง” และ “ยกตวัอย่าง” 

ไม่กระทบหรือจ ากัดขอบเขตของรายการ เป็นเพียงการเพิ่มเติมตวัอย่างหรือค าอธิบายเท่านัน้ ผูต้รวจสอบ

อาจไม่น าขอ้ความดงักล่าวมาพิจารณาเพื่อตดัสินขอบเขตรายการสินคา้หรือบริการ หรืออาจมีค าสั่งใหต้ัด

ขอ้ความเหล่านัน้ออกหากว่าท าใหร้ายการสินคา้ไม่ชัดเจน 
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ในทางกลบักัน หากรายการสินคา้และบริการมีขอ้ความ “ไดแ้ก่” หรือ “เฉพาะ/เพียงอย่างเดียว” ค าเหล่านี้

สามารถตีความในแง่ท่ีว่าความคุม้ครองหรือขอบเขตของรายการจ ากดัเฉพาะสินคา้และบริการท่ีระบุมา 

 

ตวัอย่างเช่น หากรายการสินคา้และบริการ คุม้ครอง “อุปกรณแ์ละเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์ ไดแ้ก่ กลอ้ง

จุลทรรศนแ์ละเครื่องมือเก่ียวกับการมองเห็น” ผูต้รวจสอบควรจ ากัดการเปรียบเทียบเฉพาะสินคา้ “กลอ้ง

จุลทรรศนแ์ละเครื่องมือเก่ียวกับการมองเห็น” เท่านั้น เช่นเดียวกัน รายการสินคา้ “ผลิตภัณฑย์า เฉพาะ

ส าหรบัใชก้ับผิวหนัง” ควรจ ากดัการเปรียบเทียบเฉพาะสินคา้ท่ีใชก้บัผิวหนังเท่านัน้ 

 

กรณีต่อไปนี้มาจากส านักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์ เครื่องหมายท่ีคล้ายกันสอง

เครื่องหมายไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่รว่มกัน เนื่องจากขอบเขตท่ีจ ากัดและไม่ขดัแยง้กันของขอ้ก าหนดของสินคา้ 

ท่ีรวมอยู่ในคลาส NCL เดียวกนั (จ าพวก 12) 
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                     เครื่องหมายท่ีย่ืนจดทะเบียน                                  เครื่องหมายท่ีอา้งถึง 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ าพวก 12: ยานยนตท์างบก 
ไ ด้ แ ก่  ร ถยนต์  ร ถ ยนต์
เอนกประสงคร์ถบรรทุก และ
รถตู ้

 

จ าพวก 12: เครื่องมือส าหรับการเคลื่อนท่ีทางอากาศหรือทางน ้า 
มอเตอรแ์ละเครื่องยนตส์  าหรบัยานพาหนะทางบก ชดุต่อประกบและ
ส่วนประกอบในระบบส่งก าลังส าหรบัยานพาหนะทางบก รถบรรทุก
ขนถ่ายส าหรบัรถส่งสินคา้ทางรถไฟท่ีลาดเอียง รถดนัส าหรบัการท า
เหมือง รถลากส าหรับการท าเหมือง เครื่องยนต์ส  าหรับดึง กระเช้า
ลอยฟ้าส าหรบัการขนถ่ายสินคา้ อุปกรณเ์คลื่อนยา้ยตวัหลกัแบบไม่
ใช้ไฟฟ้าส าหรับยานพาหนะทางบก (ไม่รวมชิ ้นส่วน) เครื่องยนต์
สันดาปภายใน (ส าหรับยานพาหนะทางบก) เครื่องยนต์ไอพ่น 
(ส  าหรับยานพาหนะทางบก) กังหัน (ส  าหรับยานพาหนะทางบก) 
ส่วนประกอบเครื่องจักรส าหรบัยานพาหนะทางบก เพลา แกนหรือ
กระสวย (ส าหรบัยานพาหนะทางบก) แบริ่ง (ส  าหรบัยานพาหนะทาง
บก) ชุดต่อประกบหรือข้อต่อเพลา (ส าหรับยานพาหนะทางบก) 
ระบบส่งไฟฟ้าและเกียร์ (ส  าหรับยานพาหนะทางบก) โช้คอัพ 
(ส  าหรับยานพาหนะทางบก) สปริง (ส  าหรับยานพาหนะทางบก) 
เบรก (ส าหรบัยานพาหนะทางบก) รม่ชชูีพ สญัญาณกนัขโมยส าหรบั
ยานพาหนะ เก้าอีค้นพิการแบบลอ้หมุน มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ
หรือมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงส าหรับยานพาหนะทางบก (ไม่รวม
ชิ ้นส่วน) เรือขนส่ง เรือส่วนบุคคล เรือขนาดเล็ก เรือขนาดใหญ่ 
ยานพาหนะส าหรบัใชบ้นเรือ ลอ้เลื่อนทางรถไฟ ยานพาหนะสองลอ้ 
จักรยานและชิ ้นส่วนและอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ สกูตเตอร์ 
(ยานพาหนะ) โมเพด ยานพาหนะสองลอ้ แฮนดส์  าหรบัยานพาหนะ
สองล้อ ท่ีสวมแฮนด์ส  าหรับยานพาหนะสองล้อ ตะเกียบส าหรับ
ยานพาหนะสองลอ้ ขอบลอ้ส าหรบัยานพาหนะสองลอ้ ดมุลอ้ส  าหรบั
ยานพาหนะสองล้อ ซี่ล้อส าหรับยานพาหนะสองล้อ ยางส าหรับ
ยานพาหนะสองล้อ โครงส าหรับยานพาหนะสองล้อ อานส าหรับ
ยานพาหนะสองล้อ ท่ียืนส าหรับยานพาหนะสองล้อ โซ่ขับเคลื่อน
ส าหรับยานพาหนะสองล้อ สายพานส าหรับยานพาหนะสองล้อ 
แฟริ่งส าหรบัยานพาหนะสองลอ้ บงัโคลนส าหรบัยานพาหนะสองลอ้ 
ฝาครอบด้านข้างส าหรับยานพาหนะสองล้อ ท่ีคลุมท้ายส าหรับ
ยานพาหนะสองลอ้ ท่ีถีบส าหรบัยานพาหนะสองลอ้ ผา้เบรคส าหรบั
ยานพาหนะสองลอ้ ชัน้วางกระเป๋าส าหรบัยานพาหนะสองลอ้ แตร
ส าหรับยานพาหนะสองล้อ กันสะบัดส าหรับยานพาหนะสองล้อ 
เครื่องยนต์ส  าหรับยานพาหนะทางบก แคร่เลื่อน [ยานพาหนะ] 
รถเข็นลอ้เดียว รถเข็น รถมา้ รถพ่วงจักรยาน แผ่นยางกาวส าหรับ
ซ่อมท่อหรือยาง รถเข็นเด็ก 
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กรณีทะเบียนหรือค าขอมีการสละสิทธิท่ีจ ากัดขอบเขตของสินคา้หรือบริการในทะเบียนหรือในค าขอท่ีถูก

คดัคา้น จะตอ้งน ามาพิจารณาดว้ยเช่นกัน การสละสิทธิมีผลผูกพันผูถื้อเครื่องหมายการคา้และส านักงาน 

โดยเฉพาะเรื่องการคัดค้านหรือโต้แย้งจากบุคคลท่ีสามนั้น ไม่สามารถอิงจากชื่อหรือความเหมือนหรือ

คลา้ยของสินคา้หรือบริการท่ีถูกสละสิทธิอย่างชดัเจนในทะเบียนเครื่องหมายการคา้ได้ 

 

2.2.3.2 จ าพวกของสินค้าและบริการ 
 

รายการสินคา้และบริการระหว่างประเทศส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ (NCL) แบ่งออกเป็น 

45 จ าพวก22 วตัถุประสงคข์องรายการสินคา้และบริการระหว่างประเทศในเบือ้งตน้เป็นไปเพื่อการจัดการ 

เพื่อใชใ้นการจัดโครงสรา้งฐานขอ้มลูเครื่องหมายการคา้และก าหนดตารางค่าธรรรมเนียม และการต่ออายุ

เครื่องหมาย โดยเฉพาะ 

 

ขอบเขตและโครงสรา้งของแต่ละจ าพวก ภายใตร้ายการสินคา้และบริการระหว่างประเทศส าหรบัการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้า (NCL) มีความแตกต่างกันเพราะเป็นการจ ากัดความโดยใชเ้กณฑใ์นทาง
เทคนิคต่าง ๆ  แมว้่าโดยทั่วไป สินคา้และบริการแต่ละจ าพวกจะระบุว่าสินคา้และบริการท่ีอยู่ภายใตจ้  าพวก

เหล่านีม้ีความคลา้ยคลึงกันหรือเก่ียวขอ้งกับลักษณะ วตัถุประสงค ์หรือการใชง้าน ลกัษณะการกระจาย

สินคา้ หรือวัสดุและส่วนผสม จ าพวก NCL จะไม่เป็นการตัดสินรื่องความคล้ายหรือความไม่คลา้ยของ
สินคา้และบริการเพื่อพิสจูนเ์รื่องแนวโนม้ท่ีจะก่อความสบัสนระหว่างสองเครื่องหมายโดยอตัโนมตัิ 

 

ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งนี ้สนธิสญัญาสิงคโปร ์(SGT) มาตรา 9(2) บญัญัติไวว้่า: 

 

“(2) (เอ) สินคา้หรือบริการไม่อาจน ามาพิจารณาว่าคลา้ยกับเครื่องหมายรายอื่น ดว้ยเหตวุ่ารายการ

เหล่านั้นปรากฏอยู่ในจ าพวกเดียวกันตามรายการสินคา้และบริการระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะใน

ทะเบียนหรือการประกาศโดยส านักงาน 

 

(บี) สินคา้หรือบริการไม่อาจน ามาพิจารณาความแตกต่างของเครื่องหมายจากอีกรายการหน่ึงดว้ย

เหตวุ่ารายการเหล่านัน้ปรากฏอยู่ในคนละจ าพวกกันตามรายการสินคา้และบริการระหว่างประเทศ 

ไม่ว่าจะในทะเบียนหรือการประกาศโดยส านักงาน” 
 
 

22 รายการสินคา้และบริการส าหรบัการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกนัว่า Nice Classification (NCL) จดัตัง้ขึน้

ในปี พ.ศ. 2500 เวอรช์ั่นล่าสดุของ NCL ฉบบัที่ 11 มีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
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ในบรรทดัเดียวกัน ขอ้ตกลงนีซเองมีบทบญัญัติต่อไปนี  ้

 

มาตรา 2 

ผลทางกฎหมายและการใชจ้  าพวกสินคา้ 

[…] 

(4) การท่ีค าค าหน่ึงรวมอยู่ในรายการท่ีเรียงตามตวัอกัษรจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิท่ีอาจมีอยู่

ในค าดงักล่าว 

 

แมว้่าจ าพวกสินคา้และบริการท่ีเป็นไปตาม NCL ไม่ควรน ามาพิจารณาเป็นเกณฑห์ลกัเพื่อตดัสินว่าสินค้า

หรือบริการนั้นคลา้ยกันหรือไม่ เพื่อตดัสินเรื่องแนวโน้มท่ีจะก่อความสับสน จ าพวกสินคา้หรือบริการเป็น

แหล่งอา้งอิงท่ีมีประโยชน์เพื่อการดังกล่าว จ าพวกสินคา้หรือบริการในจ าพวกต่างๆ ยังคงตอ้งถูกน ามา

พิจารณาประกอบองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ เพื่อสรุปว่ามีความคลา้ยหรือไม่คลา้ยของสินคา้และบริการ

ในแต่ละกรณีหรือไม่ 
 

ตวัอย่างเช่น ในกรณีต่อไปนี ้ส  านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส์ตัดสินว่าเครื่องหมายท่ี

คลา้ยกนัสองเครื่องหมายสามารถอยู่ร่วมกันไดโ้ดยพิจารณาจากลกัษณะท่ีไม่แข่งกันของสินคา้ท่ีระบไุวข้อง

แต่ละเครื่องหมาย โดยไม่ค านึงถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่าสินคา้ทัง้หมดตกอยู่ภายใตจ้  าพวกเดียวกัน (จ าพวก 9) 

                      
                       เครื่องหมายท่ีย่ืนจดทะเบียน            เครื่องหมายท่ีอา้งถึง 

 
ประเภทที่ 9 - สายโทรศพัท ์หวัแรง้ ปลั๊กไฟฟ้า 

เตา้รบั ขัว้ต่อสายเคเบิล สายโคแอกเชียล สาย

คอมพิวเตอร ์สายไฟฟ้า ปลั๊กอะแดปเตอร ์กริ่ง

ประตู เต้าเสียบ สวิตช์ กล่องเอนกประสงค์ 

กล่องพักสาย สายไฟต่อพ่วง อุปกรณ์เสริม

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ส า ย สั ญ ญ า ณ ภ า พ 

สายสญัญาณเสียง  

 

 
 
 
 

จ าพวก 12: ยานยนตท์างบก ได้แก่ 
ร ถ ยนต์  ร ถ ยนต์ เ อนกป ร ะส งค์
รถบรรทกุ และรถตู ้
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2.2.3.3 ความเหมือนของสินค้าและบริการ 
 

เพื่อท่ีจะตดัสินว่าสินคา้และบริการมีความเหมือนหรือไม่ ผูต้รวจสอบควรตีความและเขา้ใจความหมายและ

ความกว้างของแต่ละค าท่ีอยู่ในรายการ โดยควรจะท าบนพื ้นฐานท่ีมีการอ้างอิงจากพจนานุกรมและ

พจนานุกรมค าพอ้ง จ าพวกรายการสินคา้และบริการระหว่างประเทศ และความรูข้องผูต้รวจสอบเรื่องการ

ใชค้ านัน้ๆ ในภาษาทอ้งถ่ินควรน ามาเพื่อพิจารณาวิธีปฏิบตัิทางการคา้ทอ้งถ่ิน 

 

สินคา้และบริการท่ีระบุในสองเครื่องหมายพิพาทจะตอ้งพิจารณา “ความเหมือน” เมื่อเครื่องหมายทัง้สองมี

ขอ้ความเหมือนกันทั้งหมด หรือมีขอ้ความท่ีมีความหมายพอ้งกันอยู่ในรายการของทั้งสองเครื่องหมาย 

กรณีดงัต่อไปนี ้ เป็นกรณีของชื่อทัง้หมดหรือบางส่วนของสินคา้และบริการท่ีอาจเกิดขึน้ได:้ 

 

o สินค้าและบริการทั้งหมดท่ีระบุในเครื่องหมายทั้งสองเหมือนกัน (ค าศัพท์เดียวกันหรือพ้อง
ความหมายกัน) 

 
o สินคา้หรือบริการของค าขอก่อนหนา้เป็นประเภทอย่างกวา้งโดยเครื่องหมายนั้นรวมสินค้าหรือ

บริการทัง้หมดของเครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลงั หรือที่ถกูคดัคา้น 
 
o สินคา้หรือบริการทั้งหมดของค าขอก่อนหนา้ทั้งหมดถูกรวมอยู่ในสินคา้หรือบริการประเภทท่ี

กวา้งกว่าในค าขอท่ีย่ืนภายหลงั หรือค าขอท่ีถูกคดัคา้น 
 
o สินคา้หรือบริการของเครื่องหมายหน่ึงมีบางส่วนทบัซอ้นกับสินคา้หรือบริการของอีกเครื่องหมาย

หน่ึง ในกรณีท่ีมีความเหมือนของสินคา้หรือบริการท่ีทบัซอ้นกัน 

 

กรณีที ่1: สินคา้และบริการทั้งหมดท่ีระบุในเครื่องหมายทั้งสองเหมือนกัน (ค าศัพทเ์ดียวกันหรือ

พอ้งความหมายกัน) 

 

ตวัอย่างเช่น การระบุค าว่า 'รถยนต'์ จะเหมือนกับ 'รถยนต'์ และค าท่ีมีความหมายเดียวกันกับ 'รถ' ค าว่า 

'อาหารเด็ก' เป็นค าท่ีมีความหมายเดียวกันกับ 'อาหารส าหรบัเด็กทารก' ค าว่า 'ตวัท าละลายกาว' เป็นค าท่ี

มีความหมายเดียวกันกับ 'สิ่งท่ีเตรียมขึน้ส  าหรบัการลอกกาว’ ค าว่า ‘รองเทา้กีฬา’ และ ‘รองเทา้กรีฑา' เป็น

ค าที่มีความหมายเดียวกัน ดงันัน้ สินคา้ตามล าดบัเหล่านี ้ถือว่าเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะอย่างเดียวกัน 
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ความบงัเอิญในรายละเอียด หรือชื่อท่ีระบุส  าหรบัสินคา้หรือบริการ ไม่จ  าเป็นตอ้งหมายความว่าสินคา้หรือ

บริการเหมือนกัน ความเหมือนกันจะขึน้อยู่กับธรรมชาติ, วตัถุประสงค,์ การใชง้าน, องคป์ระกอบหรือวัสดุ 

และลกัษณะอื่นๆ ของสินคา้หรือบริการ 

 

ตัวอย่างเช่น ตัวท าละลาย (ส าหรบัสีและสารขัดเงา) จะไม่เหมือนกับ ตัวท าละลาย(ส าหรับการลบกาว

จากพลาสเตอรย์า), ใบมีด(ส าหรบัเลื่อยไฟฟ้า) ไม่เหมือนกันกับ ใบมีด (ส  าหรบัใชเ้ป็นเครื่องมือ) 

 

กรณีที ่2: สินคา้หรือบริการของค าขอก่อนหน้าเป็นประเภทอย่างกว้างโดยเครื่องหมายนั้นรวม

สินคา้หรือบริการทัง้หมดของเครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลงั หรือที่ถกูคดัคา้น 

 

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายท่ีจดทะเบียนก่อนหนา้นี ้ส  าหรบั “สิ่งท่ีเตรียมขึน้ส  าหรบัใชใ้นการผลิตยา” และ

เครื่องหมายท่ีมีขอ้พิพาทขอจดทะเบียนส าหรบั “สิ่งท่ีเตรียมขึน้ส  าหรบัใชใ้นการผลิตยาปฏิชีวนะ” รายการ 

“สิ่งท่ีเตรียมขึน้ส  าหรบัใชใ้นการผลิตยา” เป็นรายการท่ีมีความหมายอย่างกวา้งกว่ารายการ “สิ่งท่ีเตรียมขึน้

ส  าหรบัใชใ้นการผลิตยาปฏิชีวนะ” เน่ืองจากยาปฏิชีวนะจัดเป็นยาชนิดหน่ึง อีกทัง้ “รองเทา้” เป็นรายการ

สินคา้ที่มีความหมายอย่างกวา้งกว่า “รองเทา้กีฬา” 

 

ในกรณีนี ้รายการสินคา้ท่ีมีอยู่ในจ าพวกท่ีแคบกว่าเครื่องหมายท่ีมีขอ้พิพาท จะเหมือนกันกับรายการสินคา้

ของเครื่องหมายการคา้ท่ีอา้งถึง 

 

กรณีที ่3: สินค้าหรือบริการทั้งหมดของค าขอก่อนหน้าทั้งหมดถูกรวมอยู่ในสินค้าหรือบริการ

ประเภทท่ีกวา้งกว่าในค าขอท่ีย่ืนภายหลงั หรือค าขอท่ีถูกคดัคา้น 

 

ตวัอย่างเช่น เครื่องหมายท่ีไดร้บัจดทะเบียนแลว้ก่อนหนา้นีส้  าหรบั “สารเคมีก าจัดวชัพืชและปุ๋ ยชีวภาพ” 

และเครื่องหมายท่ีโตแ้ยง้ย่ืนจดทะเบียนส าหรบั “สารเคมีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์, การถ่ายภาพ, 

การเกษตร, การปลูกพืชสวน และการป่าไม้; เรซินเทียมท่ียังไม่ไดผ้่านกรรมวิธี ; พลาสติกท่ียังไม่ได้ผ่าน

กรรมวิธี; ปุ๋ ยธรรมชาติ; สารประกอบใช้ดับเพลิง; สารท่ีเตรียมขึน้ใชใ้นการควบคุมอุณหภูมิและบัดกรี ; 

สารเคมีที่ใชส้  าหรบัเก็บรกัษาผลิตภัณฑอ์าหาร; สารฟอก; กาวที่ใชใ้นอุตสาหกรรม”  
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ในขัน้ตอนแรก รายการสินคา้ท่ีระบุอย่างกวา้งๆนัน้ จะมีความแตกต่างกับรายการสินคา้ท่ีขอความคุม้ครอง

ในเคร่ืองหมายท่ีไดร้บัการจดทะเบียนก่อน ควคดัแยกออกมา เนื่องจากสินคา้เหล่านัน้ไม่มีความเหมือนกับ

รายการสินคา้ท่ีขอจดทะเบียนคุม้ครอง (ถึงแมว้่าสินคา้ท่ีแตกต่างกันเหล่านั้น อาจเก่ียวขอ้งกันในภายหลัง

กับการพิจารณาความคล้ายกันของสินค้าและการประเมินระดับสากลของแนวโน้มท่ีจะก่อใหเ้กิดความ

สบัสน) ตวัอย่างเช่น สินคา้ดังต่อไปนีอ้าจถูกปฏิเสธ ‘สารเคมีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร ์และการ

ถ่ายภาพ; เรซินเทียมท่ียังไม่ผ่านกรรมวิธี; พลาสติกท่ียังไม่ผ่านกรรมวิธี; สารประกอบใชใ้นการดับเพลิง; 

สารท่ีเตรียมขึน้ใชใ้นการควบคุมอุณหภูมิและบัดกรี; สารเคมีท่ีใชส้  าหรบัเก็บรกัษาผลิตภัณฑอ์าหาร; สาร

ฟอก; กาวที่ใชใ้นอุตสาหกรรม’ 

 

ส าหรบั "สารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร, การปลูกพืชสวน และการป่าไม"้ และ "ปุ๋ ย" สินคา้เหล่านีอ้าจถือว่าเ ป็น

สินคา้ที่เหมือนกับ "สารเคมีก าจัดวชัพืชและปุ๋ ยชีวภาพ" 

 

กรณีที ่4: สินคา้หรือบริการของเครื่องหมายหน่ึงมีบางส่วนทับซ้อนกับสินคา้หรือบริการของอีก

เครื่องหมายหน่ึง 

 

ในกรณีของการทบัซอ้นกัน สินคา้หรือบริการท่ีไดร้ะบุไวจ้ะถือว่าเป็นรายการสินคา้หรือบริการท่ีเหมือนกัน 

หาก เครื่องหมายเหล่านัน้ระบจุ าพวกของสินคา้อย่างกวา้ง และไม่สามารถแยกสินคา้หรือบริการได้ 

 

ตวัอย่างเช่น หากหน่ึงในเครื่องหมายท่ีมีขอ้พิพาทไดร้บัจดทะเบียนส าหรบั “เสือ้ผา้” และอีกเครื่ องหมาย

หน่ึงได้ย่ืนขอจดทะเบียนส าหรับ “ชุดกีฬา” ส่วนท่ีทับซ้อนกันจะเกิดขึน้ในกรณีแนวคิดอย่างกว้างนั้น

สามารถน าไปปรบัใชก้ับสินคา้เฉพาะบางประเภทไดพ้รอ้มกัน ตวัอย่างเช่น สินคา้ “เรซินเทียมท่ียงัไม่ผ่าน

กรรมวิธีส  าหรบัใชใ้นอุตสาหกรรม” จะตกอยู่ภายใตร้ายการสินคา้ทั้งสองรายการในเวลาเดียวกันเพราะ

รายการท่ีเป็นไดท้ัง้ “เรซินเทียมท่ียงัไม่ผ่านกรรมวิธี” และ “สารเคมีใชใ้นอุตสาหกรรม” ควบคู่กนั 

 

ในกรณีนี ้ผูต้รวจสอบไม่ควรแบ่ง, แยก หรือจ ากัดสินคา้หรือบริการท่ีระบุในรายการสินคา้และบริการของ

เครื่องหมายท่ีมีขอ้พิพาท 

 

ในกรณีท่ีสินคา้บางอย่างอยู่ภายใตส้ินคา้ทั้งสองประเภท ผูต้รวจสอบควรถือว่ารายการทั้งสองประเภทมี

ลกัษณะ (กวา้ง) เหมือนกัน เนื่องจากรายการสินคา้อาจเกิดขึน้จากการทบัซอ้นกันในประเภทเหล่านีภ้ายใต้

ขอบเขตของรายการสินคา้ทัง้สองรายการ 
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2.2.3.4 ความเหมือนคล้ายของสินค้าและบริการ 
 

สินค้าและบริการจะถูกจัดว่ามีความคล้ายกัน หากสินค้าและบริการเหล่านั้นไม่เหมือนกัน แต่มีความ

เชื่อมโยงในบางส่วน โดยสาเหตุมาจากลักษณะโดยธรรมชาติของสินคา้และบริการนั้นๆ หรือปัจจัยอื่น ๆ 

เกี่ยวกบัการใชห้รือการคา้ท่ีเชื่อมโยงกัน 
 

การตรวจสอบความคลา้ยนั้น มีจุดประสงคใ์นการก าหนดการเชื่อมโยงท่ีสามารถเกิดขึน้ไดร้ะหว่างสินค้า

และบริการท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีความคลา้ยกัน การตรวจสอบนีจ้ะเป็นปัจจัยในการตดัสินใจในขั้นตอน

การประเมินระดับสากล ไม่ว่าสินค้าและบริการดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้ท่ีจะ ก่อให้เกิดความสับสน

ระหว่างเครื่องหมายท่ีขดัแยง้กันหรือไม่ 

 

การตรวจสอบความคลา้ยนั้น ผูต้รวจสอบจะตอ้งก าหนดลกัษณะหรือปัจจัยท่ีเชื่อมโยงกับสินคา้หรือบริการ 

ในทางปฏิบัติหมายความว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยหน่ึงหรือมากกว่า ขึน้อยู่กับความเชื่อมโยงระหว่าง

สินคา้หรือบริการท่ีไดร้ับความคุม้ครองโดยเครื่องหมายท่ีมีขอ้พิพาท โดยไม่ค่อยพบเห็นเครื่องหมายท่ีมี

ความคลา้ยกันในทุกปัจจัยในกรณีเดียวกัน 

 

ปัจจยัท่ีควรน ามาพิจารณาในการจ าแนกความคลา้ยกันของสินคา้และบริการ รวมถึงปัจจัยต่อไปนี้:23 

 

 ธรรมชาติของสินคา้และบริการ 

 วตัถปุระสงค ์และวิธีการใชง้าน 

 สิ่งท่ีใชป้ระกอบกัน 

 การแข่งขนั 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ประชาชนทั่วไปและผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง 

 แหล่งก าเนิด, ผูผ้ลิต หรือผูใ้หบ้ริการของสินคา้หรือบริการ 

 

 

 

 
 

23 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 2 ขอ้ 3.2 
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2.2.3.4.1 ธรรมชาตขิองสนิคา้และบริการ 

 

ลกัษณะโดยธรรมชาติของสินคา้และบริการท่ีจะไดร้บัจากลกัษณะเฉพาะของสินคา้หรือบริการ , คณุสมบัติ

และคณุภาพ สิ่งเหล่านีร้วมถึงองคป์ระกอบของผลิตภัณฑแ์ละวสัดุ, และวิธีการท างาน (เช่น ระบบไฟฟ้ากับ

การควบคมุดว้ยแรงกาย) 

 

ลักษณะของสินคา้หรือบริการจะถูกก าหนดโดยการอา้งอิงไปยังประเภทท่ีกวา้งขึน้ของสินคา้หรือบริการ 

ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะโดยธรรมชาติของไขควง จะมีลักษณะเป็นเครื่องมือชนิดหน่ึง ; ลักษณะโดย

ธรรมชาติของหมวก มีจะลกัษณะเป็นเครื่องปกคลุมศีรษะชนิดหน่ึง 

 

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบความคล้ายของสินค้าและบริการเป็นการแยกแยะความแตกต่ างส าหรับ

วตัถปุระสงคใ์นการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้เพียงลกัษณะโดยธรรมชาติของสินคา้หรือบริการ ไม่อาจ

แสดงว่ารายการสินคา้มีความคลา้ยกันเสมอไป 

 

ตัวอย่าง ‘เครื่องขัดพืน้’, ‘เครื่องจักรใชเ้ชื่อม’, ‘กรรไกรตัดผม’ และ ‘รถไฟฟ้า’ โดยลักษณะธรรมชาติแล้ว

ทั้งหมดนีจ้ัดเป็นสินค้าประเภท ‘เครื่องใช้ไฟฟ้า’ เน่ืองจากสินค้าเหล่านี้มีระบบการท างานโดยใช้ไฟฟ้า 

‘แปรงทาสี’ และ ‘แปรงสีฟัน’ สินคา้ทัง้สองอย่างนีโ้ดยลกัษณะธรรมชาติจดัเป็นสินคา้ประเภทแปรง อย่างไร

ก็ตามแมว้่าลกัษณะของสินคา้โดยธรรมชาติทั่วไป สินคา้เหล่านัน้อาจไม่คลา้ยกันเน่ืองจากปัจจัยอื่นๆ เช่น 

วัตถุประสงคแ์ละวิธีการใชง้านของสินคา้, กลุ่มผูบ้ริโภคตามปกติ, ช่องทางการผลิตและการจัดจ าหน่าย 

และอื่นๆ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าหรบัประเมินว่าสินคา้เหล่านั้นมีความคลา้ยกันหรือไม่ในการวิเคราะหข์ั้นตอน

สดุทา้ย 
 
 

2.2.3.4.2 วตัถุประสงค ์และวธิีการใชง้านของสินคา้และบริการ 

 

วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์เป็นเหตุผลท่ีผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับการประดิษฐ์คิดค้นหรือผลิตขึน้ รวมถึง

วตัถปุระสงคใ์นการใชง้าน หรือการใชใ้นทางปฏิบตัิ ตวัอย่างเช่น วตัถปุระสงคข์องการใชน้ า้มนัเครื่อง คือใช้

ส  าหรบัหล่อลื่นเครื่องยนตภ์ายใน; วัตถุประสงคข์องน า้มันดอกทานตะวันหรือน า้มันมะกอก ไม่ไดม้ีไวใ้ช้

ส  าหรบัหล่อลื่นเครื่องยนต ์แต่ใชส้  าหรบัเป็นส่วนประกอบของอาหารมนุษย์ 
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อย่างไรก็ตาม การใชง้านของผลิตภัณฑท่ี์เฉพาะเจาะจง อาจไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคพ์ืน้ฐาน 

หรือการท างานของผลิตภัณฑ ์เช่น วัตถุประสงคห์รือการท างานของมีด ใชส้  าหรบัตัดสิ่งของ โดยไม่ต้อง

ค านึงถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่ามีดสามารถน าไปใชส้  าหรบัการประดบัตกแต่งได้ 

 

‘วิธีการใช้งาน’ ของผลิตภัณฑ์หมายถึงลักษณะของสินค้าท่ีมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของสินค้า

เหล่านั้น รวมถึงผลท่ีได้จากวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์หรือลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าเหล่านั้น 

อย่างไรก็ตาม วิธีการใชง้านของผลิตภัณฑเ์พียงอย่างเดียวไม่สามารถใชเ้ป็นตัวก าหนดความคล้ายของ

สินคา้ 

 

ตวัอย่างเช่น ผลิตภณัฑย์าและเครื่องส าอางส าหรบัใชส้่วนบุคคลในรูปแบบของเหลว, ครีม หรือการน าเสนอ

ในรูปแบบของแข็ง อาจใชแ้ละปรบัใชก้ับร่างกายของบุคคลไดโ้ดยใชว้ิธีอย่างเดียวกัน และแผ่นแปะนิโคติน

สามารถปรบัใชไ้ดใ้นรูปแบบเดียวกันกับผา้พนัแผลท่ีมีกาวในตวั อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑเ์หล่านัน้ไม่ถือว่า

เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความคลา้ยกัน เนื่องจากจดุประสงคแ์ละวิธีการในทางการคา้นัน้แตกต่างกัน 

 

2.2.3.4.3 สิ่งทีใ่ชป้ระกอบกนัส าหรบัสินคา้และบริการ 
 

สินคา้และบริการอาจมีความคลา้ยกัน หากสินคา้และบริการตอ้งใชร้่วมกัน หรือมีความสมัพนัธก์ันเพื่อท่ีจะ

ใชง้านสินคา้และบริการไดต้ามจุดมุ่งหมาย, เพื่อใหใ้ชง้านสินคา้และบริการไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม หรือ

สินคา้และบริการนัน้ ใชส้  าหรบัเติมเต็มซึ่งกันและกัน 

 

อย่างไรก็ตาม ขอ้เท็จจริงท่ีว่าผลิตภัณฑส์องอย่างอาจตอ้งใชใ้นเวลาเดียวกัน หรือต้องใชร้่วมกันเพื่อความ

สะดวกของผูใ้ชง้าน ไม่ไดห้มายความว่า ผลิตภัณฑท์ัง้สองอย่างนั้นจะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน หาก

การใชง้านร่วมกันของผลิตภัณฑท์ั้งสองชนิดนัน้ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชง้านร่วมกันถึงจะท าใหใ้ชง้าน

ผลิตภัณฑท์ัง้สองไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น รองเท้าบูทยาง และ ร่ม ไม่ใช่ผลิตภัณฑท่ี์ตอ้งใชป้ระกอบกันหรือ

สินค้าชนิดเดียวกันเพียงเพราะทั้งสองอย่างนั้นใช้ร่วมกันในวันฝนตก , น า้อัดลม และ ท่ีเปิดขวด เป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งใชป้ระกอบกัน (ขวดน า้อดัลมจ าเป็นตอ้งเปิดเพื่อบริโภค) อย่างไรก็ตาม สินคา้ทัง้สองอย่าง

นั้นไม่ใช่สินคา้ท่ีเหมือนกัน เน่ืองจาก วัตถุประสงคใ์นการผลิตและลักษณะโดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์

เหล่านัน้แตกต่างกัน 

 

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งใชป้ระกอบกันท่ีถือว่ามีลกัษณะ ‘คลา้ยกัน’ ในการก าหนดความน่าจะเป็นในการก่อใหเ้กิด

ความสบัสน ถึงแมว้่าลกัษณะโดยธรรมชาติของผลิตภัณฑเ์หล่านัน้จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่น 
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o ยาสีฟัน และ แปรงสีฟัน 

o แว่นตา และ กล่องใส่แว่นตา 

o ไมเ้ทนนิส และ ลกูเทนนิส 

o อปุกรณก์ารสอน และ บริการทางทางศึกษา 

o บริการซกัรีด และ ผงซกัฟอก 

 

สินคา้และบริการในแต่ละคู่ข้างต้นจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันโดยธรรมชาติ (และอาจจะมีผู้ให้บริก ารท่ี

แตกต่างกัน) แต่สามารถถือว่าสินคา้ดงักล่าวนั้นมีความคลา้ยกันได ้เนื่องจากสินคา้เหล่านีม้ีลกัษณะการใช้

งานร่วมกัน, เป็นสิ่งท่ีใช้ประกอบกัน, มีกลุ่มลูกค้าเดียวกัน หรือมีการใชช้่องทางในทางการค้าช่องทาง

เดียวกนั 

 

อย่างไรก็ตาม ขวด กระป๋อง และภาชนะบรรจุมาตรฐานอื่น ๆ หรือภาชนะบรรจุท่ีพบเห็นไดท้ั่วไปซึ่งใช้ใน

การส่งหรือจ่ายสินคา้ เช่น ผลิตภณัฑใ์นรูปของเหลว แป้ง หรือที่มีรูปทรงไม่ชัดเจน ไม่ถือเป็นผลิตภัณฑท่ี์ใช้

ประกอบเพื่อวตัถุประสงคนี์ ้
 
 

2.2.3.4.4 การแข่งขนัระหว่างสนิคา้และบริการ 

 

สินค้าหรือบริการต่างๆจะมีการแข่งขันกัน ถึงแม้ว่าสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมีความแตกต่างกันโดย

ธรรมชาติ, เป็นสินคา้หรือบริการท่ีท าหนา้ท่ีเดียวกันหรือมีวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยกัน และมีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็น

กลุ่มเดียวกัน สินคา้หรือบริการเหล่านัน้จึงเป็นสินคา้ท่ีสามารถใชท้ดแทนกันได ้และอาจจะสลบักันได ้

 

สินคา้และบริการท่ีมีการแข่งขันกันโดยตรง เน่ืองจากสินคา้และบริการเหล่านั้นสามารถใชท้ดแทนกันได้ 

หรือเป็นสินคา้ท่ีใชส้  าหรบัท าหนา้ท่ีอย่างเดียวกันกับสินคา้อีกตัวหน่ึงมีความเทียบเท่ากันในเชิงพาณิชย์ 

และควรถือไดว้่าสิ่งเหล่านีม้ีความคลา้ยกันทางเครื่องหมายการคา้  

 

ตวัอย่าง 

o นมถั่วเหลือง และ นม  

o เครื่องท าความรอ้นไฟฟ้า และ เครื่องท าความรอ้นโดยใชแ้ก๊ส 

o มีดโกน และ มีดโกนไฟฟ้า 
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2.2.3.4.5 ช่องทางการจดัจ าหน่ายของสนิคา้และบริการ 
 

ความคลา้ยระหว่างสินคา้หรือบริการจะมกัส่งผลจากการท่ีสินคา้และบริการเหล่านัน้ใชใ้นเชิงพาณิชย ์หรือ

มีช่องทางการจ าหน่ายเดียวกัน หรือจัดจ าหน่ายในร้านค้าประเภทเดียวกันหรือสถานท่ีเดียวกัน ช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายและรา้นคา้จะเป็นสิ่งท่ีช่วยน าผู้บริโภคท่ีมีความต้องการในสินคา้ (หรือบริการ) มา

รวมกันเพื่อจุดประสงคใ์นการขายสินคา้ ประชาชนทั่วไปมีแนวโนม้ท่ีจะเชื่อมโยงสินคา้ โดยเขา้ใจว่าสินคา้

และบริการเหล่านัน้มีการผลิตทั่วไป หรือมีการควบคุมคุณภาพ 

 

ตวัอย่าง สบู่, น า้หอม, เครื่องส าอาง, โลชั่นใส่ผม, ยาสีฟัน, วิตามิน, ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และผลิตภัณฑ์

ยาท่ีจ าหน่ายหน้าเคานเ์ตอร ์อาจพบไดใ้นรา้นค้าประเภทเดียวกัน ส าหรบัรา้นขายยาและรา้นขายของ

ขนาดใหญ่ สินคา้เหล่านัน้อาจจะมีความคลา้ยกันเน่ืองจากสินคา้เหล่านัน้ไดม้ีการขายในสถานท่ีเดียวกัน  

 

2.2.3.4.6 ประชาชนทั่วไปและผูบ้ริโภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบริการ  
 

หากสินคา้หรือบริการถูกส่งไปยงัประชาชนกลุ่มเดียวกัน หรือผูบ้ริโภคประเภทเดียวกัน  อาจแยง้ไดว้่าเหตุ

ดังกล่าวท าใหส้ินคา้หรือบริการเหล่านั้นมีความคลา้ยกันจนมีความเป็นไปได้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสับสน 

ผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการอาจเป็นกลุ่มประชาชนจ านวนมาก หรือผูบ้ริโภคท่ีเป็นนักวิชาการและลูกคา้ทาง

ธุรกิจ 

 

ในทางกลบักัน ขอ้เท็จจริงท่ีว่าสินคา้หรือบริการสองอย่างมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันอย่าง

ชดัเจนตามลกัษณะโดยธรรมชาติอาจเป็นขอ้คดัคา้นในเรื่องสินคา้หรือบริการท่ีคลา้ยกันได ้เช่น ‘สารเคมีใช้

ในอตุสาหกรรม’ และ ‘ฟิลม์ส าหรบัการถ่ายภาพ’ นัน้มีกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันและไม่ไดร้บั

การพิจารณาว่าสินคา้ดงักล่าวเป็นสินคา้ท่ีมีความคลา้ยกัน 

 

2.2.3.4.7 แหล่งก าเนดิ, ผูผ้ลิต หรือผูใ้หบ้ริการของสนิคา้หรือบริการ 
 

แหล่งก าเนิดตามปกติของสินคา้หรือบริการในแต่ละประเภท อาจเป็นปันจัยในการก าหนดความคล้ายกัน 

หากสินคา้หรือบริการโดยปกติมีการผลิต, ท า หรือจัดหาใหโ้ดยองคก์รธุรกิจต่างๆ ประเภทเดียวกัน จะเป็น

ขอ้บ่งชีท่ี้ชดัเจนว่าสินคา้หรือบริการเหล่านัน้มีความคลา้ยกัน หรือเกี่ยวขอ้งกัน  
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ประเภทของแหล่งก าเนิดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับวัตถุประสงค ์หมายถึงการจัดการโดยทั่วไปในการท าให้

สินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด รวมถึงความจริงท่ีว่าสินค้าถูกผลิตจากกิจการบางประเภทหรือกิจการท่ี

เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจท่ีควบคมุการผลิตสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตรข์องสินค้า หรือสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรข์องผู้ผลิตจะไม่เก่ียวข้องในการ

เชื่อมโยงนี ้

 

ปัจจยัท่ีเป็นตวับ่งชีว้่าสินคา้หรือบริการอาจมีตน้ก าเนิดรว่มกัน ไดแ้ก่  

  
➢ ประเภทของผูผ้ลิต หากสินคา้คนละประเภทไดผ้ลิตโดยอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน สินคา้เหล่านั้น

จะมีความเชื่อมโยงกันโดยขอ้เท็จจริง ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้ดูแลสุขภาพ จะ

ไม่ผลิตเพียงผลิตภัณฑท์างเภสชักรรม แต่จะผลิตผลิตภัณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับสุขอนามัยส่วนบุคคล , สบู่, 

เครื่องส าอาง, ผา้พันแผล, เครื่องมือผ่าตัด, และเครื่องมือทางทันตกรรม และเครื่องมือท่ีใชใ้นการ

ศัลยกรรมกระดูก, สหกรณ์การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นแหล่งก าเนิดโดยทั่วไปของ

ผลิตภณัฑอ์าหาร ผลิตภณัฑด์งักล่าวอาจถือว่าเป็นผลิตภัณฑท่ี์คลา้ยกัน เนื่องจากผลิตภัณฑเ์หล่านั้น

มีความเก่ียวขอ้งกันโดยประเภทของอุตสาหกรรมท่ีผลิตผลิตภณัฑน์ัน้ขึน้มา 

 

➢ วิธีการและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิต ตวัอย่างเช่น โรงงานผลิตสิ่งทอ และโรงปฏิบตัิงานอาจผลิตเสือ้

และเครื่องแต่งกาย รวมถึงผ้าม่านและใบเรือ บริษัทท่ีมีเทคโนโลยีส าหรับการผลิตไฟฟ้าหรือ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อาจผลิตสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งหลายชนิดท่ีอาจมีความคลา้ยกัน เนื่องจากใชเ้ทคโนโลยีการ

ผลิตอย่างเดียวกัน 

 

➢ การคา้หรือการตลาดในภาคปฏิบัติตามปกติ จะเป็นท่ีคาดหมายได้ว่าอุตสาหกรรมบางประเภทมี

แนวโนม้ท่ีจะขยายไปยังอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกันกับท่ีท าอยู่แต่เดิม ในกรณีนี ้สินคา้และบริการใน

การคา้ตามปกติอาจเป็นตัวบ่งชีว้่าสินคา้หรือบริการมีลักษณะท่ีคลา้ยกัน ตวัอย่างเช่น โรงงานผลิต

เสือ้ผา้ และโรงงานผลิตเครื่องประดบัท่ีท าดว้ยหนัง อาจมีส่วนเชื่อมโยงกันหากอุตสาหกรรมเหล่านั้นมี

การขยายภาคส่วนของธุรกิจ , ผูผ้ลิตน า้หอมและเครื่องส าอางอาจเปิดตัวผลิตภัณฑเ์ครื่องประดับ

รวมถึงแว่นตากันแดด 
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➢ ผู้ให้บริการรายเดียวกันและสินค้าท่ีเ ก่ียวข้องกัน เป็นเรื่องปกติท่ีผู้ให้บริการจะจัดหาสินค้า ท่ี

จ าเป็นตอ้งใชก้ับบริการนั้น ตวัอย่างเช่น ขอ้ผูกพนัในการใหบ้ริการสปาและหอ้งออกก าลังกาย จะมี

การจดัหาผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร, เครื่องส าอาง หรืออปุกรณส์ าหรบัออกก าลงักาย การบริการเหล่านั้น

และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกันนัน้อาจถือว่าเป็นสินคา้และบริการท่ีมีความคลา้ยกัน 
 

2.2.4 สาธารณชนและผู้บริโภคทีเ่กี่ยวข้อง 
 

สินคา้และบริการในตลาดท่ีถูกน าเสนอต่อสาธารณชนและผู้บริโภคมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน ค าถามเรื่อง

แนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนมุ่งไปท่ีความเป็นไปไดว้่าสินคา้หรือบริการในตลาดในแต่ละประเทศอาจ

รบัรูโ้ดยสาธารณชนและผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีแหล่งก าเนิดทางพาณิชยจ์ากผู้ใดผูห้น่ึงโดยเฉพาะ ในกรณี

นี ้ปัจจยัท่ีส  าคัญในการตัดสินใจ คือ ภาคส่วนผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้และบริการนัน้ จะตอ้งพิจารณา

ว่าหากเครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลงัอยู่ร่วมกันกับเครื่องหมายท่ีจดทะเบียนไวก่้อนจะมีแนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิด

ความสบัสนหรือไม่24 

 

2.2.4.1 ภาคส่วนผู้บริโภคทีเ่กี่ยวข้อง 
ในกรณีพิพาทระหว่างเครื่องหมายสองเครื่องหมาย การวางหลักว่าเกิด “แนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความ

สบัสน” จะตอ้งอา้งถึงความเป็นไปไดข้องความสบัสนท่ีมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคและสาธารณชนในประเทศ

ซึ่งเกิดการตรวจสอบขึน้ 

 

สาธารณชนท่ีเ ก่ียวข้องคือภาคส่วนผู้บริโภคของสินค้าหรือบริการท่ีเหมือนหรือคล้ายกันท่ีระบุใน

เครื่องหมายท่ีพิพาทกัน แนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนควรตดัสินบนพืน้ฐานของผูบ้ริโภคทั่วไป รวมถึง

ผูบ้ริโภคทีแ่ทจ้ริงและที่อาจจะเกิดขึ้นไดด้ว้ยแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนควรจะถูกน ามาพิจารณาก็

ต่อเมื่อมีผูบ้ริโภคในประเทศในปริมาณมากจะเกิดความสบัสนเท่านัน้ ไม่มีความจ าเป็นว่าผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง

และผูบ้ริโภคท่ีอาจจะเกิดขึน้ทัง้หมดหรือส่วนใหญ่จะตอ้งเกิดความสบัสน 

 

ในการจ ากัดความของ “ภาคส่วนสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้ง” หรือ “ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง” จ าเป็นท่ีจะตอ้งแยก

ระหว่างสาธารณชนทั่วไปและผู้บริโภคท่ีอยู่ในภาคส่วนท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความ

เชีย่วชาญดา้นใดโดยเฉพาะ โดยขึน้อยู่กับว่าสินคา้หรือบริการนัน้เสนอถึงผูใ้ด 
 

24 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 3 
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➢ หากสินค้าหรือบริการท่ีคล้ายกันถูกระบุไว้ในทั้งสองเครื่องหมายท่ีน าเสนอต่อผู้บริโภคซึ่งเป็น

สาธารณชนทั่วไป แนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนควรไดร้บัการประเมินจากมมุมองของผูบ้ริโภค

ประเภทนัน้ เช่นเดียวกัน หากสินคา้หรือบริการท่ีระบุในเครื่องหมายทัง้สองสื่อโดยตรงถึงผูบ้ริโภคท่ีมี

ความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดโดยเฉพาะ เช่น อาชีพทางการแพทย์, 

วิศวกร, ผูเ้ชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร ์และอื่นๆ ขอ้มลูเหล่านัน้ก็ควรน ามาพิจารณาดว้ย 

 

➢ หากสินคา้หรือบริการท่ีระบใุนทัง้สองเครื่องหมายท่ีพิพาทกันมุ่งโดยตรงไปยงัสาธารณชนทั่วไป และ

ผูบ้ริโภคทีม่ีความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญดา้นใดโดยเฉพาะเท่าๆ กนั ตอ้งมีการ

ปรบัใชม้าตรฐานมุมมองของสินคา้หรือบริการของสาธารณชนทั่วไป ซึ่งมีระดับวิจารณญาณท่ีต ่า

กว่า 

 

➢ หากสินคา้หรือบริการท่ีระบใุนเครื่องหมายพิพาทเครื่องหมายหน่ึงมุ่งโดยตรงไปยังสาธารณชนทั่วไป 

และอีกเครื่องหมายหน่ึงใชส้  าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีมีเป้าหมายท่ีผูบ้ริโภคที่มีความเชี่ยวชาญโดย

วิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญดา้นใดโดยเฉพาะ ก็ควรใชม้าตรฐานมุมมองของผู้บริโภคท่ีมีความ

เชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญใดโดยเฉพาะ ในกรณีนี้เป็นท่ีเขา้ใจไดว้่าแมส้ินค้าหรือ

บริการจะมุ่งส  าหรับใช้กับสาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงภาคส่วนของผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญได้

เช่นเดียวกัน เหตุการณใ์นทางตรงกันขา้มมีความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีจะเกิดขึน้เพราะสินคา้หรือบริการ

ของภาคส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยปกติจะไม่ถูกเสนอขายสาธารณชนทั่วไป ดงันัน้มุมมอง

ของผูบ้ริโภคท่ีเป็นสาธารณชนทั่วไปไม่มีความเก่ียวขอ้งเน่ืองจากไม่ไดร้บัการเสนอขายสินค้าหรือ

บริการท่ีมุ่งไปยงัภาคส่วนท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญดา้นใดโดยเฉพาะ 

 

ตัวอย่าง หากเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนมีรายการ “สารยึดติดส าหรบัใชใ้นการอุตสาหกรรมและการผ่าตัด” 

เครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลงัมีรายการ “สารยึดติดและกาวส าหรบัใชใ้นเครื่องเขียนและในครวัเรือน” ผูบ้ริโภค

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะใชอ้า้งอิงคือผูท่ี้จะถูกเสนอสินคา้ทั้งสองประเภท ในกรณีนีค้ือผูบ้ริโภคท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

สาธารณชนทั่วไปไม่น่าจะถูกเสนอขายผลิตภัณฑส์ าหรบัใชใ้นอตุสาหกรรม 

 

เช่นเดียวกัน หากเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนมีรายการ “เครื่องจักร และเครื่องมือกล ; มอเตอรแ์ละเครื่องยนต์; 

อุปกรณ์ทางการเกษตรท่ีมีมอเตอร์” และเครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลังมีรายการ “เครื่องใช้ในครัวเรือน 

กล่าวคือ เครื่องป่ัน เครื่องตัด และเครื่องผสม” กลุ่มท่ีจะตอ้งใชอ้า้งอิงเพื่อน ามุมมองมาวิเคราะหจ์ะเป็น

ผูบ้ริโภคท่ีอาจมีความสนใจในผลิตภัณฑท์ั้งสองชนิดได ้กล่าวคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีความเชี่ยวชาญ โดยปกติ

สาธารณชนทั่วไปจะไม่ถูกเสนอขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรทางการเกษตร 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

244 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

 

2.2.4.2 ผู้บริโภคทีเ่กี่ยวข้องในการตัดสินแนวโน้มทีจ่ะก่อให้เกิดความ
สับสน25 

 

2.2.4.2.1 ความเหมือนของสนิคา้และบริการ 

 

ในการตัดสินว่าสินค้าหรือบริการคล้ายกันหรือไม่ ผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าและบริการนั้นจะเป็น

องคป์ระกอบในการพิจารณา ในรายละเอียดขึน้อยู่กับว่าผูบ้ริโภคนั้นเป็นผูบ้ริโภคขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย 

สินคา้หรือบริการจะมีแนวโนม้ท่ีจะเก่ียวขอ้งมากขึน้หรือนอ้ยลง สินคา้ที่เป็นวตัถุดิบหรือเป็นปัจจัยเริ่มตน้ใน

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะเสนอไปยังผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรม ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือผู้ผลิต 

ผลิตภณัฑท่ี์เสรจ็สิน้แลว้จะถูกส่งและน าเสนอต่อผูบ้ริโภคขัน้สุดทา้ย 

 

ตวัอย่าง โดยปกติผูผ้ลิตกระจกแผ่นจะมีลูกคา้ คือ ผูผ้ลิตหนา้ต่าง ผูผ้ลิตกรอบหนา้ต่าง กระจก และอื่นๆ 

กระจกแผ่นเป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้อื่น ๆ และโดยปกติจะไม่ขายใหผู้ใ้ชข้ั้นปลายโดยตรง 

เช่นเดียวกันขอ้มลูของผูบ้ริโภคท่ีซือ้วสัดุก่อสรา้งย่อมแตกต่างจากผูท่ี้ซือ้บริการบา้นหรือการก่อสรา้ง 

 

กรณีท่ีผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้หรือบริการท่ีระบุมีความแตกต่างในสาระส าคญั แนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิด

ความสบัสนอาจเกิดขึน้ในสดัส่วนท่ีต ่ากว่า 

 

2.2.4.2.2 ความคลา้ยกนัของเครือ่งหมาย 

 

ลกัษณะของผูบ้ริโภคในภาคส่วนเฉพาะจะเป็นตวัตดัสินมมุมองเรื่องความคลา้ยกันของเครื่องหมายพิพาท 

เช่น ความหมายและการออกเสียงของเครื่องหมายจะเป็นท่ีเขา้ใจและรบัรูต้่างกันไปขึน้อยู่กับวฒันธรรม

และภาษาของผูบ้ริโภค (ดขูอ้ 2.2.3 ดา้นบน) 

 

เครื่องหมายท่ีมีสามารถแยกจากกันไดอ้ย่างชัดเจนต่อผูบ้ริโภคในประเทศหน่ึง อาจถือว่าคลา้ยกันจนก่อ

ความสบัสนต่อผูบ้ริโภคในอีกประเทศหน่ึงได ้ผูต้รวจสอบควรพิจารณาลักษณะของผูบ้ริโภคในประเทศท่ี

ย่ืนค าขอดว้ย 
 

 

25 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 3 ขอ้ 1 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

245 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

 

2.2.4.2.3 ความบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย 

 

ลกัษณะของผูบ้ริโภคในภาคส่วนสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศจะตัดสินมุมมองของเครื่องหมายพิพาท 

มมุมองนีจ้ะเป็นการตดัสินระดบัความบ่งเฉพาะของเครื่องหมายต่อผูบ้ริโภคในประเทศ 

 

ตวัอย่าง เครื่องหมายค า ‘GOURMET – Moderna’ ส  าหรบั “ผลิตภณัฑอ์าหาร” อาจถกูมองว่าเป็นค าทั่วไป

, บรรยาย, มีความบ่งเฉพาะต ่า หรืออาจถือว่ามีความบ่งเฉพาะในตัวในมมุมองของผูบ้ริโภคในประเทศท่ี

ต่างกนั ขึน้อยู่กบัความรูจ้ักหรือความเขา้ใจของค าท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.2.4.3 ระดับความใส่ใจของผู้บริโภค 
 

ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสับสน (เหมือนหรือคล้าย) ของเครื่องหมายท่ีใช้กับ

สินคา้หรือบริการท่ีคล้ายกัน จ าเป็นต้องพิจารณาระดับความใส่ใจท่ีจะเกิดขึน้ตามปกติโดยผู้บริโภคท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

 

ผู้บริโภคท่ีใช้อ้างอิงในแต่ละกรณีควรเป็นผู้บริโภคทั่วไปของประเภทหรือจ าพวกสินค้าหรือบริการท่ีมี

ปัญหา ผูบ้ริโภคควรถูกสันนิษฐานว่าเป็นผูม้ีเหตุผล “มีขอ้มลูท่ีดี”,  “ช่างสงัเกต” และ “คิดอย่างรอบคอบ” 

ระดบัความใส่ใจของผูบ้ริโภคควรคาดไดว้่าแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับประเภทของสินคา้หรือบริการท่ีซือ้ 26 

 

ระดบัความใส่ใจของผูซ้ือ้อาจขึน้อยู่กับประเภทของสินคา้และบริการ และผูบ้ริโภคนั้นมีความเชี่ยวชาญ

โดยวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดโดยเฉพาะหรือไม่ องคป์ระกอบอื่นๆ ก็อาจมีส่วนไดเ้ช่นเดียวกัน 

ระดับความใส่ใจของผูซ้ือ้แต่ละรายขึน้อยู่กับองคป์ระกอบท่ีเป็นอิสระจากความเชี่ยวชาญของบุคคลใน

ธุรกิจ อย่างไรก็ตามเป็นท่ีสนันิษฐานไดว้่าผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจในความเชี่ยวชาญโดยวิชาชีพหรือความ

เชี่ยวชาญด้านใดโดยเฉพาะมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความสับสนไดน้้อยกว่าเมื่อท าการซือ้สินคา้หรือบริการท่ี

คุน้เคยหรือเคยซือ้ 

 

 

 

 
 

26 โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 3 ขอ้ 3 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

246 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

องคป์ระกอบหน่ึงในการตัดสินระดับความใส่ใจของผูบ้ริโภคคือระดับความเก่ียวขอ้งในการซือ้สินคา้หรือ

บริการ ขึน้อยู่กับระดับการซื ้อนั้นส าคัญกับผู้บริโภคแต่ละรายเพียงใด ย่ิงการซือ้สินค้าหรือบริการมี

ความส าคัญมากเท่าใด ระดับความใส่ใจของผู้บริโภคก็มีแนวโนม้จะมากขึน้เท่านั้น ซึ่งย่อมเป็นการลด

แนวโนม้ที่ผูซ้ือ้จะถูกลวงหรือสบัสนหากพบเครื่องหมายท่ีคลา้ยกัน 

 

ระดับความใส่ใจท่ีสูงสามารถคาดหวังไดจ้ากผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้หรือบริการท่ีมีราคาแพง ไม่ไดซ้ือ้บ่อย 

หรือมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดอันตรายหรือความเสี่ยงได ้เช่น การซือ้สินค้า เช่น บา้นหรือยานพาหนะ หรือ

บริการ เช่น ค าแนะน าทางการแพทยห์รือทางการเงิน ย่อมไดร้บัการพิจารณาอย่างระมัดระวัง หลักการ

เดียวกันใชก้ับสินคา้อย่างผลิตภัณฑย์าท่ีเก่ียวกับวิชาชีพทางการแพทยท่ี์ออกใบสั่งผลิตภัณฑใ์หผู้บ้ริโภค

ซือ้ผลิตภณัฑน์ัน้ผ่านเคานเ์ตอร ์

 

ในทางตรงกันขา้ม ระดบัความใส่ใจท่ีต ่ากว่าสามารถคาดหวงัไดใ้นการซือ้สินคา้ท่ีซือ้เป็นประจ าหรือสินคา้

ท่ีมีราคาไม่แพง 
 

2.2.5 องคป์ระกอบอื่นทเีกี่ยวข้องส าหรับแนวโน้มทีจ่ะก่อให้เกิดความ
สับสน 

 

องคป์ระกอบอื่นท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนในบางกรณี รวมถึงดา้นล่างนี้

ดว้ย27 
 

o เครื่องหมายในเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชดุ 
 
o การมีอยู่รว่มกันของเครื่องหมายพิพาทในประเทศเดียวกัน 
 
o ค าตดัสินก่อนหนา้ท่ีเก่ียวกับเครื่องหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกัน 

 

 

 

 

 

 
 

27 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 6 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

247 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

 

2.2.5.1 เคร่ืองหมายในเครือเดียวกันหรือเคร่ืองหมายชุด28 
 

❖ เครื่องหมาย “เครือเดียวกัน” คือ กลุ่มของเครื่องหมายท่ีมีองคป์ระกอบบ่งเฉพาะร่วมกันตั้งแต่

หน่ึงส่วนขึน้ไป และเป็นของเจา้ของเดียวกัน องคป์ระกอบรว่มเหล่านัน้อาจมีความบ่งเฉพาะหรือ

ไดร้บัความบ่งเฉพาะผ่านการใชแ้ละโฆษณาในประเทศก็ได ้องคป์ระกอบบ่งเฉพาะท่ีมีร่วมกันใน

ทุกเครื่องหมายซึ่งเป็นเครือเดียวกัน เป็นการเสริมขอ้มูลท่ีสื่อโดยเครื่องหมายเหล่านั้นเก่ียวกับ

แหล่งก าเนิดทางพาณิชยข์องสินคา้หรือบริการ เครื่องหมายท่ีจะสรา้งเครื่องหมายในเครือโดย

ปกติจะตอ้งไดร้บัจดทะเบียน (และจะตอ้งจดชุดกับอีกเครื่องหมายหน่ึงเพื่อวตัถุประสงคเ์รื่องการ

โอน) แต่ไม่ไดร้วมบางเครื่องหมายท่ีอาจยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนเครื่องหมาย “เครือเดียวกนั” อาจจะ

มีลกัษณะท่ีเป็น “เครือ่งหมายรวมกนั” หรือ “เครือ่งหมายทีม่ีความเกี่ยวโยง”29 

 

❖ เครื่องหมาย”ชุด” คือ กลุ่มของเครื่องหมายท่ีได้รับจดทะเบียนในคราวเดียวกัน หรือได้รับจด

ทะเบียนและภายหลงัส านักงานมีค าสั่งใหจ้ดเครื่องหมายชุด เครื่องหมายท่ีเป็นชุดทัง้หมดจะตอ้ง

มีองค์ประกอบบ่งเฉพาะในเครื่องหมายท่ีเหมือนกัน ความแตกต่างของเครื่องหมายเหล่านั้น

จะตอ้งเก่ียวกับเรื่องท่ีไม่เก่ียวกับความบ่งเฉพาะ ผลในทางปฏิบัติอย่างหน่ึงของการจดทะเบียน

ชุดคือทะเบียนต่างๆ ของเครื่องหมายท่ีอยู่ในชุดเดียวกัน “มีความเกี่ยวโยง” กับในทะเบียน

เครื่องหมายการคา้และไม่สามารถใหใ้ชห้รือโอนแยกจากกันได ้ เครื่องหมายในชุดจะตอ้งไดจ้ด

ทะเบียนอยู่เสมอเน่ืองจากเครื่องหมายชุดเป็นจุดเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการท่ีมีอยู่เฉพาะระหว่าง

เครื่องหมายท่ีจดทะเบียนเท่านัน้ 

 

การมีอยู่ของเครื่องหมายเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชดุอาจสนับสนุนขอ้สรุปเรี่องแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิด

ความสบัสน หากเครื่องหมายท่ีถูกคดัคา้นมีองคป์ระกอบบ่งเฉพาะเดียวกันท่ีแสดงคุณลกัษณะเฉพาะของ

เครื่องหมายในเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชุด ผูบ้ริโภคอาจเชื่อไดว้่าเครื่องหมายท่ีถูกคัดคา้นนั้นอยู่ใน

เครือเดียวกันหรือชุดเดียวกัน ผูบ้ริโภคย่อมสนันิษฐานว่าสินคา้หรือบริการท่ีมีเครื่องหมายท่ีถูกคดัคา้นนั้นมี

แหล่งก าเนิดทางพาณิชยข์องสินคา้หรือบริการแหล่งเดียวกัน ความเก่ียวโยงท่ีเกิดความผิดพลาดเช่นนั้น

ควรจะถกูหลีกเลี่ยง 

 
 

28 ดบูทบญัญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 42(1)(ซี) และ (2), ทีเอ็มอาร ์อาร.์ 17; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 24; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 17, คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 7 เหตทุี่เกี่ยวขอ้งในการ
ปฏิเสธการจดทะเบียน หน้า 39 (ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายในเครือเดียวกันเท่านั้น) ; และ วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี 4.19 และหนังสือเวียน 01/2007 เอส. 37.4.บี 
(“เครื่องหมายชุด”) 

29 ดตูวัอย่างบทบญัญัติในเวียดนาม ไอพีแอล เออารท์ี 4.19 และหนงัสือเวียน 01/2007 เอส. 37.4.บี 
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กรณีมีการปฏิเสธหรือคัดคา้นการจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีย่ืนภายหลังโดยยกเหตุผลว่า เครื่องหมายท่ีมี

อยู่ก่อนเป็นส่วนหน่ึงของเครื่องหมายเครือเดียวกัน ข้อเท็จจริงนีจ้ะตอ้งถูกยกขึน้และพิสูจนโ์ดยผู้คัดคา้น 

หากพิสจูนไ์ดถึ้งการมีอยู่ของเครื่องหมายเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชุด ผูต้รวจสอบตอ้งน าเครื่องหมาย

ท่ีถูกคัดคา้นมาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายในเครือทั้งหมด การวิเคราะหค์วรตัดสินว่าเครื่องหมายท่ีย่ืน

ภายหลงัมีลกัษณะท่ีเป็นการเฉพาะของเครื่องหมายท่ีอยู่ในเครือหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นย่อมมีความเป็นไป

ไดว้่าผูบ้ริโภคจะเขา้ใจผิดว่าเครื่องหมายท่ีถูกคดัคา้นนัน้เป็นการเพิ่มเขา้มาใหม่ในเครือ 

 

องคป์ระกอบท่ีเป็นการทั่วไปของเครื่องหมายท่ีเป็นเครื่องหมายเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชุด จะตอ้งมี

ลกัษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชุดไม่สามารถน ามาคดัคา้นเครื่องหมายท่ีย่ืน

ภายหลงัไดส้  าเรจ็ บนฐานท่ีว่าองคป์ระกอบนัน้มีลกัษณะเป็นการทั่วไป บรรยาย หรือมีความบ่งเฉพาะนอ้ย 

 

เครื่องหมายค าท่ีอยู่ในเครือเดียวกันอิงจากค าเสริมหนา้หรือค าเสริมทา้ยท่ีมีความพิเศษหรือเป็นการเลือก

ตามอ าเภอใจเก่ียวกับประเภทของสินคา้จะสรา้งเหตุผลสนับสนุนท่ีน่าเชื่อถือในการพิสูจนแ์นวโน้มท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดความสบัสน ตวัอย่าง เครื่องหมายเครือเดียวกัน/เครื่องหมายชุดดา้นล่างนีอ้ิงมาจากค าเสริมทา้ย

พิเศษว่า “KAST” 

 

PanaKast, MyroKast, FramaKast, SaniKast 
 

เครื่องหมายเครือเดียวกันดา้นล่างนีอ้ิงมาจากองคป์ระกอบหลกั “BAY” มาจากชื่อของบริษัท BAYER:30 

 

Baydur, Bayfil, Baycoll, Baygon, Baysol, Baypran, 

Baytril, Bayga, Bayfol, Bayflex, อื่นๆ 

 

แนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิดความสับสนอิงจากเครื่องหมายชุดท่ีมีอยู่ก่อนจะต้องเป็นกรณีเครื่องหมายท่ีย่ืน

ภายหลังมีองคป์ระกอบท่ีบ่งเฉพาะในเครื่องหมายในรูปแบบท่ีเหมือนกันหรือคลา้ยกันอย่างมาก รวมถึง

ต าแหน่งของค าเสริมหนา้หรือค าเสริมทา้ยดว้ย เน่ืองจากต าแหน่งขององคป์ระกอบท่ีบ่งเฉพาะเป็นหน่ึงใน

องคป์ระกอบท่ีแสดงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายเครือเดียวกันหรือเครื่องหมายชุด มีขอ้ยกเวน้คือ

องคป์ระกอบท่ีติดอยู่นั้นมีความบ่งเฉพาะอย่างมากจนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ในกรณีนี้การเปลี่ยน

ต าแหน่งไม่ท าใหค้วามเหมือนของการจดเครื่องหมายชุดหมดไป 
 

30 ด ูhttp://www.bayer.com/en/products-from-a-to-z.aspx 

http://www.bayer.com/en/products-from-a-to-z.aspx
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2.2.5.2 การมีอยู่ร่วมกันของเคร่ืองหมายพิพาทในประเทศเดียวกัน 
 

ขอ้เท็จจริงท่ีว่าเครื่องหมายพิพาทนั้นอยู่ร่วมกันในตลาดมาเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีควร

น ามาพิจารณา 

 

ส าหรบัการอยู่ร่วมกันเพื่อท่ีจะถือว่ามีความเก่ียวขอ้งเป็นองคป์ระกอบในการคดัคา้นขอ้สรุปเรื่องแนวโน้มท่ี

จะก่อใหเ้กิดความสับสน จะตอ้งอิงมาจากการใชพ้ร้อมกันในตลาดภายในอาณาเขตของรฐั ผูข้อจะตอ้ง

พิสูจนว์่าเครื่องหมายไดใ้ชใ้นประเทศนั้นแลว้และไม่ก่อความสับสนหรือไม่มีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความ

สบัสนท่ีสงัเกตเห็นได ้

 

ระยะเวลาของการมีอยู่รว่มกันควรจะนานพอท่ีจะน ามาประเมินผลกระทบของสถานการณน์ัน้ได ้ย่ิงกว่านั้น 

การอยู่ร่วมกันนั้นจะตอ้งอยู่โดยสงบ ในแง่ท่ีว่าไดร้บัการยอมรบัหรือยอมใหเ้กิดขึน้โดยคู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

การอยู่ร่วมกันในระหว่างการด าเนินคดีของ คู่กรณีสองฝ่ายไม่ถือว่าเป็นการมีอยู่ท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อ

วตัถปุระสงคใ์นการขจัดแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนได้ 

 

นอกจากนีเ้รื่องท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งคือบทบญัญัติของกฎหมายภายใตเ้รื่องสิทธิจากการใชเ้ครื่องหมายท่ีไม่ได้

จดทะเบียน กรณีท่ีกฎหมายบญัญัติว่าสิทธิเพิ่มขึน้ไดจ้ากการใชใ้นตลาด หรือ “การใชพ้รอ้มกนัโดยสุจริต” 

ก่อใหเ้กิดสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีได ้องคป์ระกอบเหล่านีอ้าจไม่เป็นประโยชนใ์นการคดัคา้น31 

 

2.2.5.3 ค าตัดสินก่อนหน้าทีเ่กี่ยวกับเคร่ืองหมายทีเ่หมือนหรือคล้ายกัน 
 

หากเครื่องหมายท่ีย่ืนเพื่อจดทะเบียนและเครื่องหมายก่อนหนา้ท่ีถูกอา้งถึงเคยมีการเผชิญหนา้กันมาก่อน

ในเหตุการณอ์ื่นก่อนหนา้นีใ้นประเทศ และมีค าตัดสินออกมาแลว้ในเรื่องดังกล่าว ขอ้เท็จจริงนีค้วรน ามา

พิจารณาโดยผูต้รวจสอบ ผูต้รวจสอบควรพิจารณาดว้ยความระมดัระวงัอย่างพิเศษว่าค าตดัสินท่ีเหมือนกัน

จะตอ้งน ามาใชก้บัคดีท่ีพิจารณาอยู่หรือไม่ 

 

 
 
 

31 ดบูทบญัญัติในบีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 10; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 20; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 9 
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ค าตดัสินท่ีน ามาพิจารณาโดยเจา้หนา้ท่ีเครื่องหมายการคา้ หรือโดยผูม้ีอ  านาจอื่นๆ ในคดีก่อนหนา้ โดย

ปกติไม่ผูกพันผูต้รวจสอบหรือส านักงานในการตัดสินคดีในภายหลงั อย่างไรก็ตาม ดว้ยเหตุผลเรื่องความ

มั่นคงและความคาดเดาได้ทางกฎหมาย ค าตดัสินของส านักงานควรจะสอดคลอ้งและเชื่ อมโยงกัน และ

ข้อเท็จจริงเดียวกันก็ควรมีผลในการพิจารณาเดียวกัน หากเป็นไปได้ ในการน าค าตัดสินมาพิจารณา 

ส านกังานควรยึดมั่นตามหลกัการในการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันและการบริหารงานอย่างเป็นธรรม  
 

ดงันัน้ผูต้รวจสอบควรประเมินขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งในคดีก่อนหนา้นี ้และการวิเคราะห ์และใหเ้หตุผลทาง

กฎหมายท่ีมีอยู่ในค าตดัสินครัง้ก่อน หากขอ้เท็จจริงการใหเ้หตุผลในคดีก่อนหนา้นีส้ามารถน ามาปรบัใชไ้ด้

กับคดีท่ีก าลังพิจารณา ค าตัดสินของคดีก่อนหน้านี้ก็ควรน ามาใช้และค าตัดสินของผู้ตรวจสอบควรจะ

สอดคลอ้งกับค าตดัสินก่อนหนา้นีใ้นคดีท่ีคล้ายกันในประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกัน 

 

อย่างไรก็ตาม ผูต้รวจสอบควรแยกคดีก่อนหนา้ออกจากคดีท่ีพิจารณาอยู่กรณีท่ีขอ้เท็จจริงและสภาพการณ์

ไม่สามารถท าใหเ้หมือนกันได ้ขอ้สรุปของผูต้รวจสอบควรอิงจากขอ้เท็จจริงและสภาพการณ์ในคดีท่ีอยู่

ภายใต้การพิจารณาแม้ว่าจะน าไปสู่ค าตัดสินท่ีแตกต่างจากค าตัดสินครั้งก่อนในคดีท่ีเหมือนกัน ผู้

ตรวจสอบควรใชค้วามระมัดระวังเพราะความเหมือนของเครื่องหมายและสินคา้หรือบริการในสองคดีนั้น

เกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีต่างกันอาจมีการปิดบังสภาพการณข์อ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายซึ่งมีความแตกต่างกัน

อย่างชดัเจนในแต่ละคดี 

 

2.2.6 การประเมินผลระดับสากลของความเป็นไปได้ทีจ่ะก่อให้เกิดความ
สับสน 

 

2.2.6.1 ต้องประเมินผลระดับสากล 
 

วตัถปุระสงคห์ลกัของการตรวจสอบสาระส าคญัของปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับเครื่องหมายท่ีพิพาท คือ การ

ตรวจสอบว่าเครื่องหมายพิพาทมีความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดความสบัสนหรือไม่ หากเครื่องหมายทั้งสอง

สองไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ร่วมกันในตลาดส าหรบัประเทศใดประเทศหน่ึงได ้จึงจ าเป็นตอ้งประเมินผลจากทุก

รายละเอียด เพื่อใหเ้ป็นการพิจารณาท่ีเป็นการประเมินโดยสากลแบบเดียว32 
 
 
 

 

32 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 2 บทท่ี 7 
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ขอ้เท็จจริงท่ีท าใหเ้ครื่องหมายสองเครื่องหมายมีลกัษณะท่ีคลา้ยกันอาจเป็นในเรื่องของลกัษณะท่ีปรากฏ, 

การออกเสียง หรือมีภาพรวมท่ีคล้ายกัน หรือเป็นเครื่ องหมายส าหรับสินค้าหรือบริการท่ีเหมือนหรือ

คลา้ยกัน จะไม่เป็นตัวก าหนดความเป็นไปไดท่ี้ท าใหเ้กิดความสับสน ปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็น

ลักษณะบ่งเฉพาะและชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีได้รับการจดทะเบียนก่อนจะเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ก าหนด 

 

ความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดความสบัสนอาจเกิดขึน้หลงัจากการประเมินผลระดบัสากล โดยพิจารณาจาก

ทกุปัจจยัและสภาวะแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละกรณี ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ โดยปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
 

o ความคลา้ยกันของเครื่องหมายท่ีพิพาท 

o ความคลา้ยกันของสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

o ประชาชนและผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง 

o ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งอื่นๆ 

 

ตอ้งระลึกไว้ว่า แนวทางการวิเคราะห์ในภาพรวมไม่ได้ตัดการวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละตัวเหล่านีอ้ย่างเป็น

ขัน้ตอนออกไป  ตามแนวทางการวิเคราะหใ์นภาพรวม เครื่องหมายท่ีขอจดทะเบียนทีหลงัไม่ควรถูกปฏิเสธ

การจดทะเบียนเพียงเพราะมีลกัษณะท่ีคลา้ยกับเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนในเชิงขอ้เท็จจริง หรือเพียงเพราะว่า

สินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งมีลักษณะเหมือนหรือคลา้ยกัน  โดยท่ีหลกัการในการปฏิเสธค าขอจดทะเบียน

ควรจะเป็นเหตุผลท่ีว่า – หากเครื่องหมายท่ีขอจดทะเบียนทีหลัง, เครื่องหมายท่ีมี ข้อพิพาทได้ใช้

เครื่องหมายดังกล่าวภายในประเทศท่ีมีความเก่ียวขอ้งกัน – ท าใหม้ีความเป็นไปไดท่ี้ผูบ้ริโภคจะสบัสนใน

แหล่งก าเนิดของสินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์ท่ีมีเครื่องหมายนั้น  จึงเป็นเหตุท่ีควรปฏิเสธการจด

ทะเบียนเครื่องหมายเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดสถานการณท่ี์มีแนวโนม้จะก่อใหเ้กิดความสบัสนในตลาดสินคา้ 

 

2.2.6.2 หลักการของการพึ่งพาอาศัยกันของข้อเทจ็จริง 
 

ปัจจัยท่ีได้กล่าวถึงข้างต้นอาจเป็นสิ่งบ่งชีค้วามมีอยู่ของความเป็นไปได้ท่ีจะก่อให้เกิดความสับสนโดย

อาจจะเชื่อมโยงกันและต้องพึ่งพาอาศัยกัน หลักการของการพึ่งพาอาศัยกันหมายถึง การท่ีข้อเท็จจริง

ทัง้หมดจะตอ้งถูกน ามาประเมินและขอ้เท็จจริงบางอย่างจะมีอิทธิพลในการก่อใหเ้กิดความสับสนหลงผิด

ไดม้ากกว่าขอ้เท็จจริงอื่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงความคลา้ยกันของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และความคลา้ยกันของ

เครื่องหมายท่ีพิพาท 
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นอกจากนีก้ารพึ่งพาอาศัยกันยังหมายถึง การเตรียมการในการประเมินระดับสากล ขอ้เท็จจริงท่ีส่งผล

กระทบต่อขอ้เท็จจริงอื่นนอ้ยท่ีสุดอาจเท่ากับขอ้เท็จจริงท่ีส่งผลกระทบต่อขอ้เท็จจริงอื่นมากท่ีสุดก็ได ้ใน

เรื่องนีศ้าสยุติธรรมยุโรปไดม้ีค าตดัสินดงัต่อไปนี ้
 

“19 การประเมินผลระดับสากล เป็นการบ่งบอกถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างข้อเท็จจริงท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงความคล้ายระหว่างเครื่องหมายกับสินค้าหรือบริการท่ีไดร้ับความ

คุม้ครอง ดังนั้น ระดับความคล้ายท่ีน้อยกว่าระหว่างสินคา้หรือบริการอาจได้รับการชดเชยจาก

ระดบัความคลา้ยท่ีมากกว่าส าหรบัเครื่องหมายการคา้ในท านองเดียวกัน การพึ่งพาอาศัยกันของ

ขอ้เท็จจริงเหล่านีเ้ป็นการแสดงออกท่ีชัดเจนตามท่ีไดก้ล่าวถึงในรายละเอียดของค าสั่งสิบขอ้ขา้งตน้ 

[ค าสั่งแรกของคณะกรรมการเลขท่ี 89/104/อีอีซี ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2531 เก่ียวกับกฎหมายท่ี

ใกลเ้คียงของรฐัสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งกับเครื่องหมายการคา้ (โอเจ 1989 แอล 40, พี. 1] ซึ่งระบุว่า

ขอ้เท็จจริงเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีแยกจากกันไม่ไดใ้นการตีความแนวคิดของความคลา้ยท่ีเก่ียวข้องกับ

ความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดความสับสนหลงผิด, ค่าความนิยม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรบัรูก้ารมี

อยู่ของเครื่องหมายการค้าในตลาดและระดับความคล้ายระหว่างเครื่องหมายการค้าแล ะ

เครื่องหมายและระหว่างสินคา้หรือบริการท่ีระบุ”33 

 

ส าหรบัขัน้ตอนสุดทา้ยของการประเมินผลระดบัสากลในเรื่องของความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดความสับสน 

ผูต้รวจสอบควรรวบรวมขอ้เท็จจริง และสรุปประเด็นในแต่ละขอ้เท็จจริงส าหรบัการวิเคราะห ์ผูต้รวจสอบ

ควรด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

 
o ประเมินระดับของความคลา้ยระหว่างสินคา้และบริการและปัจจัยในระดับของความสนใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของสินคา้หรือบริการเหล่านัน้ 

 

o พิจารณาว่าเครื่องหมายท่ีมีขอ้พิพาทมีองค์ประกอบท่ีเหมือนหรือคลา้ยกัน และเปรียบเทียบ

ระดับของความคล้ายระหว่างเครื่องหมายและองค์ประกอบในแต่ละเครื่องหมายว่ามีความ

คลา้ยกันหรือไม่ (หากองคป์ระกอบเหล่านัน้มีลกัษณะบ่งเฉพาะ หรือเป็นค าบรรยายหรือยกย่อง

หรือไม่); และ 

 
 
 
 
 

33 ดูย่อหนา้ที่ 19 ของค าพิพากษาของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ในคดี ซี 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer กับ Klijsen Handel ในเรื่องของ

เครื่องหมาย LLOYD และ LOINT’S ในการจ าแนกความแตกต่างของรองเทา้ 
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o พิจารณาระดบัของความบ่งเฉพาะในเครื่องหมายท่ีไดร้บัการจดทะเบียนก่อนกับเครื่องหมายท่ี

อา้งถึงในภาพรวมของเครื่องหมาย (ว่าเครื่องหมายดังกล่าวนั้นไม่ชัดเจน , มีลกัษณะบ่งเฉพาะ 

หรือเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงหรือไม่) 

ผูต้รวจสอบตอ้งจัดท าสรุปผลการประเมินโดยอา้งอิงจากผลการประเมินขอ้เท็จจริงท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ซึ่ง

ในแต่ละกรณีจะมีความแตกต่างกัน และจะไม่ค่อยพบกรณีท่ีมีความชัดเจนโดยไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณา

ขอ้เท็จจริงทัง้หมด 
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3 เคร่ืองหมายทีม่ีช่ือเสียง 
 

3.1 การพิจารณาท่ัวไป 
 

การมีอยู่ของเครื่องหมายท่ีไดเ้พิ่มลกัษณะบ่งเฉพาะหรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายอาจเป็นสาเหตุใน

การปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้อื่นท่ีไดข้อจดทะเบียนในภายหลัง หากเครื่องหมายท่ีขอจด

ทะเบียนในภายหลงัมีลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนในทอ้งตลาดเก่ียวกับแหล่งก าเนิดทางการคา้ของ

สินคา้หรือบริการท่ีเป็นปัญหา 

 

เครื่องหมายท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือมีชื่อเสียงในคู่มือฉบับนี้หมายถึง เครื่องหมายท่ีมีชื่อ เสียง 

เครื่องหมายเหล่านั้นโดยทั่วไปจะเป็นเครื่องหมายการคา้ แต่อาจมีภาคส่วนท่ีประกอบดว้ยชื่อทางการค้า, 

สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร ์หรือสิ่งท่ีใชร้ะบุในทางธุรกิจอื่นๆ 

 

อนุสัญญากรุงปารีสและความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการค้า  ได้มีการ

จัดท าขอ้ผูกพันระหว่างประเทศเพื่อใหค้วามคุม้ครองเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง ความคุม้ครองนั้นถูกมองว่า

เป็นการใหค้วามคุม้ครองขั้นต ่า  กฎหมายภายในของแต่ละประเทศอาจใหค้วามคุม้ครองเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียงมากกว่าขัน้ต ่าท่ีไดร้ะบุไวแ้ละบ่อยครัง้ท่ีไดใ้หค้วามคุม้ครองเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงมากกว่าขั้นต ่า

ท่ีไดร้ะบุไว ้ แมว้่าจะไม่มีการอา้งอิงโดยชัดแจง้ถึงเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงประเภทอื่น ๆ เช่น ชื่อทางการคา้

หรือสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร ์แต่หลกัการเดียวกันนีส้ามารถใชก้ับเครื่องหมายส่วนนีไ้ด ้  

 

ความคุม้ครองขัน้ต ่าในระดบัสากลจะกล่าวถึงการน าเครื่องหมายท่ีมีขื่อเสียงไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต และ

การจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงโดยไม่ไดร้บัอนุญาต บทบญัญัติท่ีเก่ียวขอ้งในอนุสญัญากรุงปารีส 

ไดแ้ก ่
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มาตรา 6ทวิ 
 

(1) ประเทศสมาชิกในอนุสญัญายอมรบัว่า หากกฎหมายภายในไม่ไดม้ีบทบญัญัติหา้ม หรือ

มีบุคคลผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแล้ว ถือเป็นหน้าท่ีของรัฐในการปฏิเสธหรือเพิกถอนทะเบียน

เครื่องหมายการคา้ และหา้มใชเ้ครื่องหมายการคา้ซึ่งประกอบดว้ยการท าซ า้ การลอกเลียน หรือการ

แปล อนัก่อใหเ้กิดความสบัสนของเครื่องหมายซึ่งพิจารณาโดยเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ  านาจในประเทศท่ีจด

ทะเบียนหรือไดใ้ชจ้นเป็นท่ีรูจ้ักในประเทศนั้นว่าเป็นเครื่องหมายของบุคคลผูม้ีสิทธิในประโยชนต์่างๆ 

ภายใตอ้นุสญัญานี ้และใชส้  าหรบัสินคา้ท่ีเหมือนหรือคลา้ยกัน บทบญัญัติเหล่านีป้รบัใชก้ับกรณีท่ี

ส่วนส าคญัของเครื่องหมายซึ่งประกอบดว้ยการท าซ า้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงหรือลอกเลียนแบบ

อนัก่อใหเ้กิดความสบัสนเช่นว่านัน้ 
 

(2) การย่ืนค ารอ้งขอเพิกถอนเครื่องหมายท าไดใ้นช่วงระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้ปีนับจากวันท่ี

ไดร้บัจดทะเบียน ประเทศสมาชิกอาจก าหนดใหภ้ายในระยะเวลาดงักล่าวสามารถย่ืนค ารอ้งหา้มใช้

เครื่องหมายการคา้ได ้
 

(3) หา้มมีการจ ากัดเวลาในการย่ืนค ารอ้งขอเพิกถอนหรือหา้มใชเ้ครื่องหมายการคา้ท่ีได้รับ

จดทะเบียนหรือไดใ้ชโ้ดยเจตนาทจุริต 

 

บทบญัญัติเพิ่มเติมของความตกลงว่าดว้ยสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกับการคา้ไดแ้ก่: 

 
มาตรา 16 

การไดม้าซ่ึงสิทธิ 

 
1. (...) 

 

2.  มาตรา 6ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส (1967) ใหน้ ามาใชโ้ดยอนุโลมกับบริการ ในการ

ตัดสินว่าเครื่องหมายการคา้นั้นมีชื่อเสียงหรือไม่ ประเทศสมาชิกต้องน าความรูเ้รื่องเครื่องหมาย

การค้าโดยภาคส่วนสาธารณชนท่ีเก่ียวข้องมาพิจารณาด้วย รวมทั้งความรูใ้นประเทศสมาชิกท่ี

เกี่ยวขอ้งซึ่งไดม้าจากผลการโฆษณาเครื่องหมายการคา้ 

 

3.  มาตรา 6ทวิ ของอนุสญัญากรุงปารีส (1967) ใหน้ ามาใชโ้ดยอนุโลมกับสินคา้หรือบริการ

ซึ่งไม่คลา้ยกับรายการของเครื่องหมายการคา้ท่ีไดร้บัจดทะเบียน โดยท่ีการใชเ้ครื่องหมายนัน้มีความ

เก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการท่ีแสดงถึงความเก่ียวข้องระหว่างสินค้าหรือบริการของเจ้าของ
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เครื่องหมายการคา้ท่ีได้รบัจดทะเบียน และผลประโยชน์ของเจา้ของเครื่องหมายการคา้ท่ี ได้รับจด

ทะเบียนอาจไดร้บัความเสียหายจากการใชง้านนัน้ 
 

มาตรฐานระดบัสากลเหล่านีไ้ดถู้กน ามาใชโ้ดยกลุ่มประเทศอาเซียน และมาตรฐานเหล่านีจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงกฎหมายเครื่องหมายการคา้และบทบญัญัติของแต่ละประเทศ34 

 

3.2 หลักเกณฑ์การปฏิเสธการจดทะเบียนเคร่ืองหมายที่มีข้อพิพาท 
 

การด าเนินการตามบทบญัญัติระหว่างประเทศท่ียกมาขา้งตน้ ก าหนดใหผู้ต้รวจสอบตอ้งปฏิเสธค าขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายในรายท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตจดทะเบียนส าหรบัเครื่องหมายท่ีมี หรือมีลกัษณะคลา้ยจน

ก่อใหเ้กิดความสบัสนกับเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงในประเทศ 

 

ภายใตบ้ทบัญญัติเหล่านั้นและบทบัญญัติท่ีสอดคลอ้งกันกับกฎหมายภายในประเทศ ค าวินิจฉัยปฏิเสธ

การจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีมีขอ้พิพาทควรจะพิจารณาอย่างนอ้ยจากเง่ือนไขดงัต่อไปนี้ 
 

(i) เครื่องหมายท่ีพิพาทประกอบดว้ย หรือคลา้ยจนสบัสนกับเครื่องหมายท่ีเป็นท่ีมีชื่อเสียง 

(ii) ส่วนส าคัญของเครื่องหมายท่ีพิพาทประกอบดว้ยการท าซ า้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง 

หรือ 

(iii) เครื่องหมายท่ีพิพาทประกอบดว้ยการเลียนแบบซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะสรา้งความสับสนกับ

เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง 

 

และ 
 

 

 

 
 

34 ดบูทบญัญัติในกฎหมายของ บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 8(3), 9(1)(บี) และ 54; เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 4(อี) และ (เอฟ), 25 และ 26, คู่มือทีเอ็ม 

หนา้ 48 ถึง 53; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 21(1).บี) และ ซี), และคู่มือทีเอ็ม บทที่ 4 บี.2.1).บี; แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 3.13, 16 ย่อหนา้ที่หนึ่ง 

ขอ้ 2 และ 3, และย่อหนา้ที่สอง, 23.10 และ 23.12, ค าวินิจฉัย 753 เออารท์ี. 38; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส.14(1)(ดี) และ (อี) และ 14(2), 70บี, 

ทีเอ็มอาร ์อาร.์ 13เอ และ 13บี; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส 2.พี), 14.เอฟ); ทีเอช ไอพี โคด้ เอส. 123.1.อี และ เอฟ, กฎระเบียบ อาร.์ 102.อี) และ 

เอฟ), คู่มือทีเอ็ม บทที่ 11, หนา้ 119 ถึง 121; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘เครื่องหมายที่รูจ้กักนัดี’, 8(4), (5) และ (6), คู่มือทีเอ็ม บทที่ 7 ‘เหตทุี่

มีความเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้’ หนา้ 13 และ37; ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 8(10) ; และวีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 

4.20, 74.2.ไอ) และ 75, กฤษฎีกา 103/2006 เออารท์ี 6.2, หนงัสือเวียนเลขที่ 01/2007 เอส. 42 
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(ก) เครื่องหมายท่ีพิพาทจะถูกน าไปใช้หรือเชื่อมโยงกับกับสินค้าหรือบริการท่ีเหมือนหรือ

คลา้ยกนั หรือ 

(ข)  เครื่องหมายท่ีพิพาทจะถูกน าไปใชก้ับสินคา้หรือบริการท่ีไม่คลา้ยกับสินคา้หรือบริการของ

เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงท่ีไดร้ับการจดทะเบียนหรือใช้ประโยชน ์แต่การใชเ้ครื่องหมายท่ี

พิพาทนัน้กับสินคา้หรือบริการต่างๆ เหล่านัน้จะบ่งชีว้่ามีความเชื่อมโยงระหว่างสินคา้หรือ

บริการต่างๆ เหล่านัน้ และเจา้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงท่ีไดร้บัการจดทะเบียนแลว้ และ

ผลประโยชนต์่างๆ ของเจา้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงท่ีไดร้บัจดทะเบียนแลว้มีแนวโน้มท่ี

จะไดร้บัความเสียหายจากการใชเ้ช่นว่านัน้ 
 

การตรวจสอบสาระส าคญัในการปฏิเสธการจดทะเบียนดว้ยเหตุท่ีมีเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงจดทะเบียนก่อน

จะด าเนินการตรวจสอบภายใต้หลักเกณฑเ์ดียวกันกับท่ีได้กล่าวถึงในข้างต้น ในเรื่องความเหมือนหรือ

คลา้ยกนัของสินคา้และบริการ และความเหมือนหรือคลา้ยกันของเครื่องหมาย 

 

เมื่อค าคดัคา้นมีพืน้ฐานมาจากเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง ท่ีหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีไม่เหมือนหรือคล้าย

กับเครื่องหมายท่ีมีข้อพิพาท ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาตามสาระส าคัญและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง

ดงัต่อไปนี ้
 

➢ ขอบเขตของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง 

 

➢ ขอบเขตท่ีใชเ้ครื่องหมายท่ีพิพาทกับรายการสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกัน อาจจะเป็นตัว

บ่งชีถึ้งการเชื่อมโยงกันกับเจา้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง, และ 

 

➢ ขอบเขตของการเชื่อมโยงดังกล่าวจะสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของเจ้าของ

เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง 

 

การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องหมายการคา้ท่ีพิพาทท่ีมีรายการสินคา้หรือบริการท่ีไม่เหมือนกับเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียงจะขึน้อยู่กับปัจจัยอื่นๆ, ระดับของความคลา้ยระหว่างเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนและเครื่องหมายท่ี

พิพาทกัน ความคลา้ยระหว่างสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายท่ีไดร้ับการ

จดทะเบียนก่อน และความแข็งแกร่งและขอบเขตของชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีไดร้บัการจดทะเบียนก่อน 

ค าถามเหล่านีจ้ะเก่ียวขอ้งกบัความเชื่อมโยงท่ีมีอยู่ภายใตข้อ้ 2.2 ขา้งตน้ 
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ในส่วนต่อไปนี้เ ก่ียวข้องกับค าถามในเรื่องขอบเขตความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีมีอยู่ ก่อนหรือ

เครื่องหมายอื่น ๆ  และขอบเขตของผลประโยชนข์องเจา้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงท่ีจะไดร้บัผลกระทบ

จากการมีความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายท่ีถูกคดัคา้น 
 
 

3.3 การพิจารณาว่าเคร่ืองหมายใดเป็นเคร่ืองหมายทีม่ีชื่อเสียง 
 

3.3.1 ข้อเทจ็จริงทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ผูค้ดัคา้นท่ีอา้งสิทธิเพื่อขยายความคุม้ครองโดยอา้งว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง หรือมี

ความโด่งดงั ตอ้งน าส่งหลกัฐานเพื่อนสนับสนุนค ากล่าวอา้ง ผูต้รวจสอบตอ้งตรวจสอบหลกัฐานท่ีไดน้ าส่ง 

ว่าหลักฐานใดมีความชัดเจนและความน่าเชื่อถือ ผูต้รวจสอบไม่จ า เป็นต้องด าเนินการวิจัยในขอ้เท็จจริง

ของเรื่องแต่อาจใชข้อ้มลูใดๆ ท่ีเป็นความรูข้องผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบการพิจารณา 

 

ผูค้ดัคา้นจะตอ้งหาขอ้พิสูจนท่ี์อาจแสดงใหเ้ห็นว่าเครื่องหมายของตนนั้นเป็นเครื่องหมายท่ีรูจ้ักกันดี หรือ

เป็นเครื่องหมายท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงดี หลักฐานจะต้องได้รับการ

พิจารณาทัง้หมด เพื่อตรวจสอบความแตกต่างขององคป์ระกอบท่ีแตกต่างกัน หลกัฐานท่ีน าส่งอาจมุ่งเน้น

ไปยงัประเด็นใดประเด็นหน่ึงหรือปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายท่ี

สาธารณชนรูจ้ักกันดี ดงัต่อไปนี ้35 

 

➢ ระดับของความรู ้หรือการรับรูถึ้งการมีอยู่ของเครื่องหมายในภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้อง

ภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ในทางการค้าหรือการส่งเสริมการขายและการ

โฆษณา  

 

➢ ระยะเวลา, ขอบเขต และพืน้ท่ีทางภูมิศาสตรข์องการใช้เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงในทาง

การคา้ในประเทศหรือประเทศอื่นๆ 
 
 
 
 

35 ดบูทบญัญัติใน เคเอช คู่มือทีเอ็ม หนา้ 48 ถึง 53; ไอดี คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 4.บี.2.1) บี; แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี 16 ย่อหนา้ที่สอง, ค าวินิจฉัย 753 เอ

อารท์ี 38; เอ็มวาย ทีเอ็มอาร ์อาร.์ 13บี; เอ็มเอ็ม; กฎระเบียบ พีเอช อาร.์ 103, คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 11, หนา้ที่ 119 ถึง 121; และวีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 

75, หนังสือเวียนเลขที่ 01/2007 เอส. 42.3  และในค าแนะน าร่วมเกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องความคุม้ครองเครื่องหมายที่รูจ้ักกันดี โดยการประชุม

สามัญของปารีสยูเนี่ยนในเรื่องของการคุม้ครองทรพัยสิ์นอุตสาหกรรม และการประชุมสามัญขององคก์ารทรพัยสิ์นทางปัญญาโลกในปีพ .ศ. 2542 

(ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ค าแนะน ารว่มขององคก์ารทรพัยสิ์นทางปัญญาโลก”) ด ู https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346 
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➢ ระยะเวลา, ขอบเขต และพืน้ท่ีทางภูมิศาสตรข์องการส่งเสริมการขายส าหรบัเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียงรวมถึงการโฆษณา หรือการเผยแพร ่และการน าเสนอเครื่องหมายในงานแสดง หรือ

นิทรรศการส าหรบัสินคา้และ/หรือบริการท่ีย่ืนขอรบัความคุม้ครอง 

 

➢ ระยะเวลาและพืน้ท่ีทางภูมิศาสตรข์องการจดทะเบียนครื่องหมายและค าขอจดทะเบียน

ส าหรบัเคร่ืองหมายท่ีมีชื่อเสียง 

 

➢ ขอ้มลูของการบงัคบัใชส้ิทธิในเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง โดยเฉพาะขอบเขตของเครื่องหมายท่ี

ไดร้บัการยอมรบัโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจว่าเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง 

 

➢ มลูค่าท่ีเกี่ยวขอ้งกับเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง 

 

ขอ้เท็จจริงเหล่านีไ้ม่ถือว่าเป็นเง่ือนไขท่ีเพิ่มขึน้หรือพิเศษในการพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมาย

ท่ีมีชื่อเสียง การพิจารณาจะขึน้อยู่กับเง่ือนไขเฉพาะส าหรับแต่ละกรณี ในบางกรณีข้อเท็จจริงทั้งหมด

เหล่านีอ้าจเกี่ยวขอ้งหรืออาจพิจารณาจากปัจจัยอย่างอื่นและกรณีอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งได้36 
 

3.3.2 เจตนาไม่สุจริต 
 

เจตนาไม่สุจริตอาจเป็นปัจจัยท่ีตอ้งน ามาพิจารณาในการตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอจดทะเบียน

เครื่องหมาย จนถึงระดับท่ีกฎหมายไดก้ าหนดโดยชัดแจง้ว่าเจตนาไม่สุจริตเป็นเหตุในการปฏิเสธการจด

ทะเบียน หรือในกรณีท่ี สามารถน าเจตนาไม่สุจริตเขา้มาไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของเหตุของการละเมิดความสงบ

เรียบรอ้ยของสาธารณะ 

 

เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง ผูค้ดัคา้นอาจน าส่งหลักฐานท่ีแสดงใหเ้ห็น

ว่าค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีมีความเหมือน หรือคลา้ยกับเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงไดย่ื้นโดยไม่สจุริต  

 
 
 
 

 

36 โปรดด ูค าแนะน ารว่มขององคก์ารทรพัยสิ์นทางปัญญาโลก ขอ้ 2(1)(ซี)  ในส่วนนี ้โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยุโรป 

พารท์ซี ส่วนท่ี 5 ขอ้ 3.1.3 ดว้ย – การประเมินความมีชื่อเสียง — ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง   
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ปัจจัยท่ีท าใหเ้กิดความไม่สุจริตอาจเกิดขึน้ไดโ้ดยผูย่ื้นค าขอจดทะเบียนซึ่งผูต้รวจสอบควรพิจารณาจาก

การวิเคราะหผ์ลประโยชนท่ี์ไดร้บัจากขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้จากค าคัดคา้นโดยพิจารณาจากเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียงเป็นหลกั ในการเชื่อมโยงสามารถดูขอ้มลูเพิ่มเติมไดใ้น ขอ้ 3.5.4 และบทท่ี 10 ดา้นล่าง37 
 

ตัวอย่าง ในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เครื่องหมายดังต่อไปนี ้ (ทางด้านซ้าย) ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน

เนื่องจากเครื่องหมายดงักล่าวย่ืนค าขอจดทะเบียนโดยไม่สจุริต เมื่อพิจารณาแลว้เห็นว่าผูข้อจดทะเบียนค า

ขอดงักล่าว รูถึ้งการมีอยู่ก่อนแลว้ของเครื่องหมายท่ีรูจ้ักกันดี (ทางดา้นขวา) 
 

          เทียบกบั  
 

ส าหรบับริการรา้นอาหาร 
 

 
เครื่องหมายที่รูจ้กักนัดีของ เมเจอรล์ีกเบสบอล 

พรอพเพอตี,้ ไอเอ็นซี., สหรฐัอเมริกา 
 

3.3.3 พยานหลักฐาน 
 

ผู้คัดค้านสามารถน าส่งพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องหมายของผู้คัดค้านนั้นเป็นเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียงในประเทศ หลกัฐานดงักล่าวจะมีจุดประสงคใ์นการสนับสนุนค าขอคดัคา้นเพื่อแสดงใหผู้ต้รวจสอบ

เห็นว่าเครื่องหมายของผู้คัดคา้นนั้นเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงตามท่ี ไดอ้้างสิทธิไว ้และอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อผูค้ดัคา้นได ้หากมีการใชเ้ครื่องหมายท่ีถูกคดัคา้น 

 

ประเภทของหลกัฐานท่ีผูค้ดัคา้นสามารถน าส่งอาจประกอบดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 

 

• เอกสารท่ีเป็นลายลักษณอ์ักษรและเอกสารยืนยนัจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจ เช่น สภาหอการคา้ 
หรอืสมาคมของผูผ้ลิต 
 

37 ในเรื่อง ไม่สจุริต ค าแนะน ารว่มขององคก์ารทรพัยส์ินทางปัญญาโลก, ขอ้ 3(2), ก าหนดว่า 
“(2) (การพิจารณาเรื่องความไม่สจุริต) ความไม่สจุริตอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ในการประเมินผลประโยชนใ์นการแข่งขัน 
โดยการน าพารท์ 2 ของบทบญัญัตินีม้าประยกุตใ์ช”้ 

และดบูทบญัญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 6(6); เคเอช ทีเอ็มแอล, เออารท์ี. 14.อี; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 21 (3); แอลเอ ค าวินิจฉัย 753, เออาร์
ที 36, ย่อหนา้ที่หก, ขอ้ 7; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มเอ เอส. 14 ดี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(6) และ 8(5) และ (6) 
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• ค าพิพากษาของศาล หรือหน่วยงานฝ่ายบริหาร รวมถึงค าวินิจฉัยค าชีแ้จงของคดีจากส านักงาน
ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 
• ผลการส ารวจความคิดเห็นและการส ารวจตลาด 
 
• การตรวจสอบทางบญัชีและการตรวจสอบต่างๆ 
 
• เอกสารรบัรองจากผูเ้ชี่ยวชาญ และรางวลั 
 
• บทความในสื่อสิ่งพิมพห์รือเอกสารเผยแพรเ่ฉพาะทาง 
 
• วสัดสุ  าหรบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
 
• รายงานเก่ียวกับค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายและการโฆษณาของเครื่องหมาย 
 
• รายงานผลทางเศรษฐกิจ, ยอดขาย 
 
• ประวตัิของบริษัท 
 

• ใบแจง้หนี ้หรือเอกสารทางการคา้อื่นๆ38 
 

อย่างไรก็ดี การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง ผูต้รวจสอบไม่ควรบงัคบัเอาหรือรอ้ง

ขอหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้เท็จจริงต่อไปนี:้ 
 

o หลักฐานท่ีแสดงการใช้เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงของผู้คัดค้านภายในประเทศ (ชื่อเสียง ของ
เครื่องหมายภายในประเทศนั้น อาจเกิดขึน้ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการใชง้านเครื่องหมายการคา้อย่าง
แทจ้ริง) 

 
o หลกัฐานท่ีแสดงว่าเครื่องหมายดงักล่าวไดร้บัการจดทะเบียนแลว้ หรือไดย่ื้นค าขอส าหรบัการจด

ทะเบียนเครื่องหมายแลว้ในประเทศ 
 
o หลกัฐานท่ีแสดงว่าเครื่องหมายดงักล่าวเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงในประเทศอื่น 

 

38 ดแูนวทางของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนที่ 5 ขอ้ 3.1.4.4 
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o หลกัฐานท่ีแสดงว่าเครื่องหมายดงักล่าวเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงส าหรบัประชาชนจ านวนมาก
ภายในประเทศท่ีขอรบัความคุม้ครอง39 

 

ขอ้เท็จจริงเหล่านั้น เป็นขอ้เท็จจริงท่ีมากกว่าขอ้ก าหนดตามมาตรฐานของการใหก้ารยอมรบัว่าเครื่องหมาย

ดงักล่าวเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง และไม่ไดต้ดัสินประเด็นท่ีว่าเครื่องหมายดงักล่าวเป็นเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียงส าหรบัผูบ้ริโภคในประเทศของผูต้รวจสอบ 

 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การคุม้ครองเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงนั้นควรอยู่บนขอ้เท็จจริงท่ีว่า เครื่องหมายนั้นเป็น

เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงหรือโด่งดงัในประเทศท่ีจะขอรบัความคุม้ครอง ดงันัน้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย

นัน้ไม่ใช่เรื่องบังคับ อีกแนวทางท่ีต่างออกไปจะแย้งวัตถุประสงคใ์นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียงบนฐานของชื่อเสียงท่ีไม่ดี  นอกจากนี ้ยงัเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าในส่วนของมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญา

กรุงปารีสไม่ได้กล่าวถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง ว่าเป็นเง่ือนไขท่ีจะไดร้ับความคุ้มครอง

ภายใตบ้ทบญัญัตินัน้ 
 

3.4 การก าหนดเกี่ยวกับภาคส่วนของประชาชนทีเ่กี่ยวข้อง 
 

3.4.1 ขอบเขตของ “ส่วนของประชาชนทีเ่กี่ยวข้อง” 
 

ในภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน กรณีการคัดค้านด้วยเหตุของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงท่ีได้รับจด

ทะเบียนก่อน จะดคู่าเฉลี่ยของประชาชน ส าหรบัสินคา้และบริการท่ีเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงไดใ้ชป้ระโยชน ์

หรือไดจ้ดทะเบียน ในส่วนนีจ้ะเป็นภาคส่วนของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริงและมีศักยภาพท่ีใชส้ินคา้หรือบริการโดย

ปกติ หรือบคุคลท่ีมีความคุน้เคยกับสินคา้หรือบริการในดา้นความเชี่ยวชาญหรือในเชิงพาณิชย์ 

 

ภาคส่วนของสาธารณชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งนั้น รวมถึงแต่ไม่จ  ากัดสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ฉพาะกลุ่มนี้

เท่านัน้:  

 
➢ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่จริงและมีศกัยภาพใชส้ินคา้หรือบริการท่ีใชก้ับเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง; 

 
➢ กลุ่มบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องในช่องทางของการกระจายประเภทของสินค้าหรือบริการท่ีใช้กับ

เครื่องหมาย; 

39 โปรดด ูค าแนะน ารว่มขององคก์ารทรพัยสิ์นทางปัญญาโลก ขอ้ 2(3)(เอ) ที่ https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346


คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

263 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

➢ วงการธุรกิจท่ีมีความสมัพนัธก์ับประเภทของสินคา้หรือบริการท่ีใชก้ับเครื่องหมาย40 

 

การรบัรูใ้นเครื่องหมายโดยภาคส่วนหน่ึงของสาธารณชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ในประเทศท่ี

เก่ียวข้อง ก็เพียงพอท่ีจะพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงในประเทศนั้น ๆ  

ยกตวัอย่างเช่น ถา้เครื่องหมายมีชื่อเสียงในกลุ่มสมาชิกของวงการธุรกิจท่ีมีความสมัพันธ์หรือท าการคา้ใน

ประเทศส าหรบัประเภทของสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งจะถือไดว้่าการรับรูข้องกลุ่ มสมาชิกนั้นเพียงพอ

แลว้  ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากสมาคมผูผ้ลิตในประเทศและหอการคา้ในประเทศจะมีความส าคัญมากในการระบุ

และก าหนดแวดวงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทของสินคา้หรือบริการท่ีเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงอา้งถึง 

 

มาตรฐานส าหรบัเครื่องหมายท่ีจะถือไดว้่า “มีชื่อเสียง” มีการก าหนดระดับของการรบัรูโ้ดย “ภาคส่วนของ

สาธารณชนทีม่ีส่วนเกี่ยวขอ้ง” การรบัรูน้ัน้ไม่จ  าเป็นตอ้งและไม่ควรจ าเป็นตอ้งรบัรูโ้ดยสาธารณชนทั้งหมด

ในประเทศ ดงันัน้ “ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง” ของสาธารณชนจะไม่ไดห้มายความถึงสาธารณชนทั่วไปจ านวน

มากท่ีรูจ้ักเครื่องหมาย การรบัรูอ้ย่างกวา้งขวางนั้นจะไม่เกิดขึน้กับกรณีส่วนใหญ่ และมีเครื่องหมายไม่ก่ี

เครื่องหมายท่ีสามารถเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสูงระดบันัน้ 

 

3.4.2 การมองเลยขอบเขตสินค้าหรือบริการทีร่ะบุไว้ 
 

ไม่มีเครื่องหมายสองเครื่องหมายท่ีจะมีชื่อเสียงในทางดี ชื่อเสียงในทางไม่ดี หรือค่าความนิยมท่ีเหมือนกัน  

ระดบัของชื่อเสียงของเครื่องหมายใดเครื่องหมายหน่ึงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ และในประเทศ

เดียวกัน ระดับของชื่อเสียงก็อาจแปรเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไป โดยฉพาะอย่างย่ิง ระดับของชื่อเสียงจะ

ขึน้อยู่กบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผูถื้อสิทธิในตวัเครื่องหมาย 

 

ควรรกัษาค่าความนิยมของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงไม่ใหเ้สื่อมคลายอย่างไม่เป็นธรรม (จากการท าใหโ้ดด

เด่นนอ้ยลงหรือท าใหม้วัหมอง) และจากการหาประโยชนจ์ากความส าเร็จของผูอ้ื่นอย่างไม่เป็นธรรม (ดูขอ้ 

3.5 ด้านล่าง) เมื่อเกิดความขัดแย้งขึน้ระหว่างเครื่องหมายการค้าท่ีย่ืนจดทะเบียนและเครื่องหมายมี

ชื่อเสียงท่ีมีมาก่อน ผูต้รวจสอบตอ้งประเมินความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับเครื่องหมายมีชื่อเสียงท่ีมีมาก่อน 

การคุม้ครองเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงควรสอดคลอ้งกับค่าความนิยม ซึ่งอาจไม่จ ากัดเฉพาะกับสินค้าหรือ

บริการท่ีถูกน าไปใช้กับเครื่องหมาย หรือท่ีระบุในทะเบียน (หากเครื่องหมายได้รับการจดทะเบียน) ผู้

ตรวจสอบควรมองให้เลยขอบเขตของสินค้าหรือบริการท่ีเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงถูกใช้หรือจดทะเบียน

โดยตรงกบัขอบเขตของสินคา้หรือบริการนั้น 
 

40 โปรดด ูค าแนะน ารว่มขององคก์ารทรพัยสิ์นทางปัญญาโลก ขอ้ 2 (2) ที่ https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

264 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

ตวัอย่างตามแนวทางท่ีว่านีส้ามารถพบไดใ้นกรณีระหว่าง Y-Teq Auto Parts กบั X1R Global Holding et 

al ท่ีตดัสินในสหพนัธรฐัมาเลเซีย 41 

 

เครื่องหมายต่อไปนีไ้ดร้บัการจดทะเบียนโดย Y-Teq Auto Parts ใหแ้ก่หลากหลายสินคา้และบริการท่ีระบุ

ไว ้ ทั้งอะไหล่รถจักรยานยนต ์(จ าพวก 7) อุปกรณ์เครื่องเสียง แบตเตอรี่และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์

(จ าพวก 9) ยานพาหนะและชิน้ส่วนยานพาหนะ (จ าพวก 12) และบริการดา้นการโฆษณา การบริหารธุรกิจ 

และส่วนงานส านักงาน (จ าพวก 35) และรบัใหจ้ดทะเบียนส าหรบัเสือ้ผา้ รองเทา้ และหมวก (จ าพวก 25) 
 

 

มีการจดทะเบียนและยอมรับเครื่องหมาย แมจ้ะมีการจดทะเบียนก่อนหนา้นีใ้นส่วนของเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียงต่อไปนีข้อง X1R Global Holding 

 

ท่ีจดทะเบียนส าหรบัน า้มันอุตสาหกรรม จาระบี น า้มนัหล่อลื่น เครื่องกรองอากาศส าหรบัรถจักรยานยนต ์

จาระบีส  าหรบัสายพาน น า้มนัและจาระบีอุตสาหกรรม เชือ้เพลิง น า้มนัเตาน า้มันหล่อลื่น จาระบีหล่อลื่น 

น า้มนัหล่อลื่น น า้มนัหล่อลื่นเพื่อเคลือบเครื่องยนต ์ เชือ้เพลิงเครื่องยนต ์น า้มนัเครื่อง สารเติมแต่งส าหรับ

น า้มันเครื่อง สารเติมแต่งส าหรับเชื ้อเพลิงเครื่องยนต์ น า้มันหล่อลื่นเครื่องยนต์  น า้มันส าหรับเคลือบ

เครื่องยนต ์สารเคลือบเกียรอ์อโต ้ สารเคลือบเกียรธ์รรมดา การเคลือบระบบน า้มนั (ทัง้หมดอยู่ในจ าพวก 4) 
 

41 ค าตัดสินของศาลอุทธรณ์สหพันธรฐัมาเลเซีย (เขตอ านาจศาลอุทธรณ)์ ค าอุทธรณแ์พ่ง เลขที่ W-02 (IPCV) (A) -511 -03/201 6 ระหว่าง Y-Teq 

Auto Parts กับ X1R Global Holding et al. ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 หมายเริ่มต้นคดี เลขที่ 24IP-40-09/2015 (ข้อมูลจัดหาโดยส านัก

ทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

265 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

 

X1R Global Holding รอ้งขอใหย้กเลิกการจดทะเบียนท่ี Y-Teq Auto Parts ไดร้บั  ศาลอุทธรณพ์บว่าการ

จดทะเบียนในภายหลงัมีความขดัแยง้กับเครื่องหมายมีชื่อเสียงท่ีมีมาก่อน แมว้่าจะมีขอ้ก าหนดของสินค้า

ต่างกัน  บทบัญญัติท่ีคุ้มครองเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงไม่ได้จ  ากัดเฉพาะสินค้าท่ีระบุไว้ หากการใช้อีก

เครื่องหมายในส่วนของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ จะชีใ้หเ้ห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการ

เหล่านัน้กับเจา้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง และผลประโยชนข์องเจา้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงมีแนวโนม้

ท่ีจะไดร้บัความเสียหายจากการใชด้งักล่าว 

 

3.5 ความเสียหายต่อผลประโยชน์ของเจ้าของเคร่ืองหมายทีม่ีชื่อเสียง 
 

3.5.1 ประเภทของความเสียหายทีอ่าจเกิดขึน้กับเจ้าของเคร่ืองหมายทีม่ี
ชื่อเสียง 

 

การคดัคา้นโดยอา้งเหตุของเครื่องหมายท่ีมีมาก่อนซึ่งมีความโด่งดังหรือมีชื่อเสียงควรย่ืนพยานหลกัฐานท่ี

พอเพียง เพื่อแสดงว่าการใชเ้ครื่องหมายท่ีย่ืนคัดคา้นนั้นจะท าใหเ้กิดความเสื่อมหรือผลกระทบต่อเจา้ของ

เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีมาก่อน 

 

ความเสื่อมหรือผลกระทบต่อเจา้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก่้อน อาจเกิดผลกระทบท่ีไม่

พึงประสงคอ์ย่างนอ้ยหน่ึงหรือมากกว่าจากการใชเ้ครื่องหมายโดยไม่ไดร้บัอนุญาตดงัต่อไปนี:้  
 

❖ ความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง หรือท าใหเ้สื่อมลงโดยท าให้

เสื่อมเสีย 

 

❖ ความเสียหายต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง หรือท าใหเ้สื่อมลงโดยท าใหเ้สื่อมเสีย 

 

❖ ความได้เปรียบท่ีไม่ เป็นธรรม จากการใช้เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

เช่นเดียวกันกับ การกระท าท่ีเก็บเก่ียวผลประโยชนข์องบุคคลอื่นโดยปราศจากค่าตอบแทน หรือ 

การด าเนินธุรกิจท่ีอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งเสียเปรียบทางการคา้42 

 
 
 

42 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 5 ขอ้ 3.4.2 และ 3.4.3 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 
 

266 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
 

 

 

ในกรณีของการใชเ้ครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงโดยไม่ไดร้บัอนุญาต อาจเกิดผลกระทบมากกว่าหน่ึงผลกระทบท่ี

เกิดขึน้พรอ้มในเวลาเดียวกัน 

 

ตัวอย่างต่อไปนีแ้สดงให้เห็นถึงกรณีตัวอย่างของระดับผลกระทบดังกล่าวข้างต้นท่ีอาจเกิดขึน้ในเวลา

เดียวกบัความเสียหายของเจา้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง: 
 

                   “STARBUCKS COFFEE”         เทียบกบั        “STAR BACK CAFÉ” 
 

      (สตารบ์คัส ์คอฟฟ่ี)                           (สตาร ์แบ๊ค คอฟฟ่ี) 
 

 

 
 

(ภาพประกอบจดัหาโดยส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งรฐับรูไนดารุสซาลาม)  
 

3.5.2 ความเสียหายในลักษณะบ่งเฉพาะของเคร่ืองหมายทีม่ีชื่อเสียง 

 

การใชเ้ครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงโดยไม่ไดร้ับอนุญาตมีแนวโนม้ว่าจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อลักษณะบ่ง

เฉพาะของเครื่องหมาย ผลกระทบท่ีไม่พึงประสงคนี์อ้าจอธิบายถึงการลดสัดส่วนของความมีลักษณะบ่ง

เฉพาะของเครื่องหมายโดยการท าใหเ้อกลักษณเ์ฉพาะตวัของเครื่องหมายลดลง การมีลกัษณะบ่งเฉพาะ

และเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงจะลดนอ้ยลง, “ถูกตัดออกไป” อนัเป็นผลกระทบท่ีเกิดมา

จากการท่ีไม่มีการควบคุมการใชเ้ครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

267 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

ลกัษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงท่ีลดน้อยลงจะมีผลกระทบต่อความเขม้ขน้ทางเอกลักษณ์

ของลักษณะบ่งเฉพาะ และเอกลักษณ์ของเครื่องหมายจะสิน้ความสามารถในการน ามาซึ่งการรับรู ้ของ

ผูบ้ริโภคในทันทีและความชัดเจนท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้หรือบริการท่ีเครื่องหมายนั้นครอบคลุมนอ้ยลง เมื่อ

เอกลักษณ์ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงถูกท าลายจากเครื่องหมายอื่นท่ีเหมือนหรือคลา้ยส าหรบัรายการ

สินคา้หรือบริการท่ีเหมือนหรือคลา้ยซึ่งมีอยู่และเผยแพร่ในตลาดของผูบ้ริโภค เครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนจะ

สิน้สภาพการมีสถานะท่ีแข็งแกร่งในการรบัรูข้องผูบ้ริโภค และจะมีผลต่อเน่ืองท าใหเ้ครื่องหมายส าหรับ

สินคา้และบริการของเจา้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงจะเริ่มหมดไปในทนัที 

 

ผลกระทบนีจ้ะเป็นอันตรายต่อเจา้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง เพราะมนัมีประสิทธิภาพในการลดความมี

ลักษณะบ่งเฉพาะและมูลค่าทางการค้าของเครื่องหมาย ลักษณะบ่งเฉพาะนีเ้ป็นท่ียอมรับว่าเจ้าของ

เครื่องหมายมีความสมัพันธ์กับผูบ้ริโภคในสินคา้และบริการท่ีครอบคลุมผ่านเครื่องหมายนั้นลดลง มลูค่า

ของความมีลกัษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง ถกูสรา้งขึน้ผ่านการลงทุนจ านวนมากในคุณภาพ

ของสินคา้และบริการและการส่งเสริมการขายและการโฆษณาอย่างต่อเน่ือง ถ้าสถานะของลักษณะบ่ง

เฉพาะของเครื่องหมายถูกท าใหเ้สื่อมนอ้ยลง การลงทุนดงักล่าวจะเสียหายเป็นจ านวนมาก  

 

เมื่อผู้คัดค้านยกประเด็นความเสียหายหรือการลดสัดส่วนของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียง ผูค้ัดคา้นจะต้องพิสูจนข์อ้กล่าวหาดังกล่าว ตามหลักการแล้วผู้คัดค้านจะตอ้งน าส่งหลักฐานท่ี

แสดงว่าผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งได้เปลี่ยนพฤติกรรม และ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคไปจากเดิม หรือ 

มีความเก่ียวขอ้งกับสินคา้หรือบริการของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงนอ้ยลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการท่ีจุดแข็ง

ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงนัน้ลดลง 

 

อย่างไรก็ตาม ผูค้ดัคา้นไม่ตอ้งพิสูจนค์วามเสียหายท่ีเกิดขึน้จริงหรือการลดสดัส่วนของความมีลักษณะบ่ง

เฉพาะของเครื่องหมาย ถา้หลกัฐานท่ีน าส่งแสดงใหเ้ห็นอย่างเพียงพอว่า มีความเป็นไปไดว้่าการลดสัดส่วน

ของความมีลกัษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายย่อมเกิดขึน้หากมีการโตแ้ยง้เครื่องหมายท่ีมีการใชม้าแลว้ ผู้

ตรวจสอบจะตอ้งไดร้บัการโนม้นา้วว่าเป็นความเสี่ยงอย่างรา้ยแรงท่ีความเสียหายดังกล่าวอาจเกิดขึน้ได ้

แนวโนม้ของความเสียหายอาจจะขึน้อยู่กับการหาขอ้สรุปในรูปแบบตรรกะการวิเคราะหผ์ลกระทบท่ีเป็นไป

ไดใ้นความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย กรณีนีค้วรค านึงถึงธรรมเนียมปกติและกระบวนการของ

ตลาดส าหรบัสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ดังท่ีเรียกว่า “ผลกระทบจากการทลายลง” (avalanche effect) อันตรายจากการลดสัดส่วนความเป็น

เอกลกัษณท่ี์เป็นลกัษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง  อาจมีอตัราท่ีเพิ่มขึ ้น  โดยผลกระทบสูงสุด

อาจเป็นกรณีท่ีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงจะหายไปเน่ืองจาก “การทลายลง” จากการ
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ไม่ไดร้บัอนุญาต ไม่มีการควบคุมการใชเ้ครื่องหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกัน โดยผูค้า้รายอื่นท่ีด าเนินธุรกิจ 

ดงันัน้ การใชค้รัง้แรกของเครื่องหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกับเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงจะสามารถท าให้เกิด

ความเป็นไปไดท่ี้จะลดสดัส่วนท่ีอาจเกิดขึน้จริง 

 

ความเสียหายหรือการลดสัดส่วนของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงจะเป็นกรณีท่ี

เครื่องหมายนัน้มีลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อลกัษณะบ่งเฉพาะดงักล่าวเป็นคุณสมบัติท่ี

ส  าคัญของเครื่องหมาย มีความเป็นไปได้ว่าการใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเครื่องหมายท่ี

คลา้ยกันจะก่อใหเ้กิดอันตรายหรือความเสียหายต่อความแข็งแกร่งของเครื่องหมายท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะ

และเอกลกัษณข์องเครื่องหมาย 

 

ในทางกลบักันถ้าเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตวัเองหรือประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ี

เป็นธรรมดาสามัญหรือเป็นการบรรยาย ผูค้า้รายอื่นอาจพบว่าตนจ าเป็นตอ้งใชอ้งคป์ระกอบเหล่านั้นใน

การด าเนินธุรกิจทางการคา้ตามปกติ ในกรณีดังกล่าวขอ้โตแ้ยง้ของการลดลงของลักษณะบ่งเฉพาะ อาจ

ยากต่อการพิสจูน ์
 

 

3.5.3 ความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของเคร่ืองหมายทีม่ีชื่อเสียง 

 

ความเสื่อมเสียในความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง หมายความว่าภาพลักษณ์ท่ีดีและ

ความสมัพนัธท่ี์ดีท่ีเคยมีอยู่กลายเป็นเครื่องหมายท่ีเสือ่มเสีย, เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือดอ้ยค่า โดยการใชง้าน

ท่ีไม่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมายท่ีคล้ายกัน ซึ่งการใช้งานดังกล่าวจะก่อให้ภาพลักษณ์ท่ีดีและ

ความสัมพันธ์ท่ีดีของเครื่องหมาย ถูกแทนท่ีในความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องในเชิงลบหรือความ

เกี่ยวเนื่องท่ีรบกวนสิทธิต่อชื่อเสียงท่ีดีของเครื่องหมาย 

 

การเสื่อมเสียนีจ้ะเกิดขึน้โดย การท าใหเ้สือ่มเสีย โดยเฉพาะถา้เครื่องหมายท่ีเขา้มาคดัคา้นไดใ้ชก้ับ สินคา้

หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซึ่งจะเป็นการขัดแยง้กับภาพพจนข์องเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีอยู่ในสายตา

ของสาธารณชน หรือได้ใช้ในบริบทท่ีเป็นการท าให้ด้อยค่า, ลามกอนาจาร หรือไม่เหมาะสมส าหรับ

ภาพพจนข์องเครื่องหมายการคา้ ทัง้นี ้ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นสินคา้หรือบริการชนิดท่ีจะน าไปใชใ้น

กิจการท่ีโดยเนือ้แทม้ีคุณค่าทางศีลธรรมท่ีตั้งค าถามได ้ เพียงแค่เป็นการใชโ้ดยปกติหรือตั้งใจจะใชส้ินค้า

หรือบริการใหข้ัดแยง้หรือตรงกันขา้มกับขอ้ความโดยรวมท่ีถ่ายทอดโดยเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงก็เพียงพอ

แลว้ 
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ตวัอย่าง ถา้เป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงใชส้  าหรบัเครื่องหอม , น า้หอม และเครื่องส าอาง ท่ีสื่อถึงขอ้ความ

ของความมีเสน่ห์และความพิเศษเฉพาะตัว, การใช้งานของเครื่องหมายท่ีเหมือนหรือคล้ายกันส าหรับ

ผลิตภัณฑย์าฆ่าเชือ้ท่ีใชใ้นครวัเรือนจะท าใหผู้บ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้และบริการของเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียงอยู่ห่างไกลจากภาพพจนท่ี์สรา้งขึน้มาโดยเจา้ของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงส าหรบัสินคา้และบริการ

ของตน  

 

ถา้การคดัคา้นอาศยัเหตุแห่งการท าใหเ้สื่อมเสีย ผูค้ดัคา้นจะตอ้งย่ืนค าคดัคา้น และหลกัฐานเพื่อโนม้น้าวผู้

ตรวจสอบว่าการใชเ้ครื่องหมายท่ีถูกคัดคา้นจะมีแนวโนม้ต่อความรูส้ึกของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณค่า

หรือภาพพจน์ท่ีสามารถจะท าให้เกิดความเสื่อมเสียหรือขัดแย้งกับภาพพจน์ท่ีสื่อโดยเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียง การคดัคา้นตอ้งโตแ้ยง้และแสดงว่าสินคา้หรือบริการของเครื่องหมายท่ีถูกคัดคา้นมีลกัษณะพิเศษ

ในแง่ลบส าหรบัสินคา้หรือบริการของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง 

 

ตัวอย่าง  ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีจดทะเบียนส าหรับบริการการศึกษาขั้นสูง และกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกับดา้นวิชาการจะดอ้ยค่า หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ถา้บุคคลท่ีสามใชเ้ครื่องหมายนัน้ส  าหรบับริการ

บารเ์พื่อความบนัเทิงและสถานเริงรมยท่ี์เปิดเวลากลางคืน (ไนตค์ลบั) ความเกี่ยวขอ้งดงักล่าวคาดการณไ์ด้

ว่าจะเป็นอนัตรายต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง 

 

ข้อควรทราบคือการท าลายชื่อเสียงของเครื่องหมายอาจจะส่งผลกระทบต่อไปยังชื่อเสียงของเจ้าของ

เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงนั้น ดังนั้น จึงขึน้อยู่กับลักษณะการใชง้านท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตของเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียง, การเสียชื่อเสียงนั้นอาจไม่ได้เกิดขึน้อย่างง่ายดาย และสามารถมีผลกระทบต่อภาพรวมและ

ชื่อเสียงของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับเครื่องหมายนัน้ 

 

3.5.4 การได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรมจากเคร่ืองหมายทีม่ีชื่อเสียง 

 

การไดเ้ปรียบโดยไม่เป็นธรรม จากลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงเป็นกรณี

เฉพาะของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง กรณีนีค้รอบคลุมถึงกรณีท่ีบุคคลท่ีสามใชเ้ครื่องหมาย

ท่ีมีชื่อเสียงท่ีไม่ไดร้บัอนุญาต, หรือเครื่องหมายนั้นคลา้ยกับเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงมากๆ กับสินค้าหรือ

บริการในทางท่ีจะเป็นประโยชนใ์นเชิงพาณิชยต์่อบุคคลท่ีสาม หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นการใชล้ักษณะบ่ง

เฉพาะและชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงดังกล่าวโดย การกระท าทีเ่ก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของบุคคล

อืน่โดยปราศจากค่าตอบแทน  
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การปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมนี้อาศัยผลประโยชน์จากภาพพจน์, การดึงดูดความสนใจ และชื่อเสียงของ

เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงของคนอื่น โดยการใช้เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง หรืออาศัย การโอน หรือเข้า

ครอบครองบางส่วนของภาพพจนแ์ละชื่อเสียงท่ีดีของเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อนเพื่อประโยชนต์่อสินค้าหรือ

บริการของตนเอง ซึ่งเรียกได้ว่ามีการยักยอกหรือ “ลักพาไป” ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะและชื่ อเสียงของ

เครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อน 

 

การใชโ้ดยบุคคลท่ีสามนั้นไม่เป็นธรรมเพราะไม่ตอ้งมีการลงทุนใดๆ หรือความพยายามในการสรา้งหรือ

การรกัษาลักษณะบ่งเฉพาะ และชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง รวมทัง้ไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของ

ของเครื่องหมายดังกล่าว พฤติกรรมนีม้ีลักษณะเป็น การด าเนินธุรกิจที่อีกฝ่ายหนึ่งตอ้งเสียเปรียบ และ

ภายใตบ้ทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องการใช้ท่ีไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจฟ้องรอ้งได้ว่าเป็นการ

กระท าของการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม.43 

 

เมื่อผูค้ดัคา้นกล่าวอา้งว่าการใชเ้ครื่องหมายจะน ามาซึ่งการแสวงหาประโยชนท่ี์ไม่เป็นธรรมจากลกัษณะบ่ง

เฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง ผูค้ดัคา้นจะตอ้งแสดงหลักฐานเพื่อใหผู้ต้รวจสอบยอมรับ

ขอ้สรุปดงักล่าว 

 

หลกัฐานควรแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างเครื่องหมายท่ีถูกคดัคา้นกับเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงจะถ่าย

โอนลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษ และชื่อเสียงจากฝ่ายหน่ึงไปยังอีกฝ่ายหน่ึง การพิสูจน์ผลกระทบนีค้วรจะ

พิสจูนถึ์งลกัษณะบ่งเฉพาะท่ีแข็งแกร่งในตวัเครื่องหมายเอง หรือการไดม้าซึ่งความมีลกัษณะบ่งเฉพาะโดย

การใชข้องเครื่องหมายซึ่งอาจถูกยกัยอก และความเก่ียวเน่ืองหรือเชื่อมโยงระหว่างสินคา้และบริการของทั้ง

สองเครื่องหมาย 

 

ในประเด็นนี ้ถ้ามีความเป็นไปได้ของ  จุดข้าม ระหว่าง ตลาดสินคา้ที่อยู่ใกลเ้คียง หรือ พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค หรือ แนวโนม้ของความเก่ียวเน่ืองของสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง,  ประเด็นนีต้อ้งเป็นหลกัฐานท่ี

แสดงการโอนภาพพจน์ท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งจะเกิดขึน้ได้ง่ายขึน้ในกรณีเหล่านี ้การใชง้านท่ีเกิดขึน้จริงหรือ

ศกัยภาพของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงในการอนุญาตใหใ้ช ้และ การจดัการสินคา้ก็จะมีการระบใุนกรณีนี  ้

 
 
 

43 ดคู าตัดสินของศาลฎีกาประเทศฟิลิปปินส ์ลงวนัที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ในกรณีของ McDONALD'S CORPORATION et al. กบั L.C. BIG 

MAK BURGER, INC. et al. (คดี “Big Mac”), G.R. เลขท่ี 143993 ที่ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2004/aug2004/143993.htm 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

271 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

ซึ่งแตกต่างจากกรณีของความเสียหายของลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษ หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียง, การกระท าท่ีเป็นการเก็บเก่ียวผลประโยชนข์องบุคคลอื่นโดยปราศจากค่าตอบแทนในลกัษณะบ่ง

เฉพาะพิเศษ หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงจะไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายโดยตรงทางเศรษฐกิจต่อ

ตวัเครื่องหมายเอง หรือเจา้ของเครื่องหมายดงักล่าว 

 

มนัค่อนขา้งจะมีผลประโยชนท์างเศรษฐกิจใหก้ับบุคคลท่ีสาม ผลประโยชนด์งักล่าวไม่เป็นธรรมเพราะมัน

ไม่ไดเ้ป็นผลมาจากความพยายามอย่างมีนัยส าคัญใด ๆ หรือการลงทุนของบุคคลท่ีสาม อย่างไรก็ตาม 

ผลประโยชน์ดังกล่าว “ท่ีอีกฝ่ายหน่ึงต้องเสียเปรียบ” ไม่ก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อ ความเสื่อมเสียทาง

เศรษฐกิจต่อเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงหรือเจ้าของเครื่องหมาย (เว้นแต่ ลักษณะบ่งเฉพาะ หรือความมี

ชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีบกพรอ่ง) 

 

ดังนั้น เหตุผลท่ีอยู่เบือ้งหลังการปฏิเสธการจดทะเบียนโดยอาศัยเหตุของการเก็บเก่ียวผลประโยชน์ของ

บุคคลอื่นโดยปราศจากค่าตอบแทนในลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษ หรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายท่ีมี

ชื่อเสียงจะเป็นไปตามหลักรฐัประศาสโนบายท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อรกัษาระดบัการแข่งขันของคู่แข่งและการ

ป้องกนัการกระท าท่ีจะเป็นหรือสนับสนุนการปฏิบตัิทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมหรือการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม  
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4 เคร่ืองหมายทีไ่ม่ได้จดทะเบียนทีม่ีอยู่ก่อน 
 

การคดัคา้นและการปฏิเสธการจดทะเบียนอาจจะอยู่บนพืน้ฐานของสิทธิท่ีมีอยู่ก่อนในเครื่องหมายท่ีไม่ได้

จดทะเบียน กรณีนีจ้ะขึน้อยู่กับขอบเขตภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบัส าหรบั การใชเ้ครื่องหมายในทางการคา้ 

ท่ีจะท าใหผู้ใ้ชเ้ครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในเครื่องหมายกับสินคา้หรือบริการท่ีเฉพาะเจาะจง  หรือ

อย่างนอ้ยจะมีสิทธิท่ีจะคดัคา้นการจดทะเบียนท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตของเครื่องหมายท่ีไดใ้ชม้าก่อน  

 

รวมถึงกรณีท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎหมายท่ีใชบ้ังคับส าหรบัการใชเ้ครื่องหมายในทางการคา้ภายในประเทศท่ีมี

การโต้แย้งใน สิทธิที่จะป้องกัน บุคคลท่ีสามจากการใช้เครื่องหมายท่ีเหมือนหรือคล้ายกัน ในทางท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดความสับสนในตลาด หรือในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งได ้ กฎหมายอาจก าหนดว่าเครื่องหมายท่ีมี

อยู่ก่อนตอ้งไดร้บัชื่อเสียงในระดบัหน่ึงหรือไดร้บัการยอมรบัจากประชาชนกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

การรบัรูถึ้งสิทธิในเครื่องหมายท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนและมีอยู่ก่อน อาจจะมีการระบไุวใ้นบทบญัญัติท่ีหา้มหรือ

เพิกถอนสิทธิการจดทะเบียนส าหรับ “โดยเจตนาไม่สุจริต”  (ดูบทท่ี 10 ด้านล่าง) หรือในบทบัญญัติท่ี

เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง ในบริบทนี ้เจตนาไม่สุจริต หมายถึงการรบัรูโ้ดยผู้ย่ืนค า

ขอจดทะเบียนถึงการมีอยู่ของเครื่องหมายท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนท่ีมีอยู่ก่อน ว่าเป็นเครื่องหมายท่ีเหมือนหรือ

คลา้ยกันจนอาจท าใหส้ับสนในความเป็นเจา้ของเครื่องหมาย หรือใชโ้ดยบุคคลอื่นท่ีมีสิทธิโดยชอบด้วย

กฎหมายท่ีจะอา้งไดใ้นเครื่องหมายนั้น และความพยายามท่ีไม่สุจริตในการใชป้ระโยชนจ์ากเครื่องหมายท่ี

มีอยู่ก่อน 

 

สิทธิในเครื่องหมายท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนและมีอยู่ก่อน ยงัไดร้บัการยอมรบัโดยทางออ้มในกฎหมายท่ีว่าดว้ย

การหา้ม “การลวงขาย”  สินคา้หรือบริการเป็นท่ีของคนอื่น และในบทบญัญัติท่ีเก่ียวขอ้งกับ “การใชร้่วมกัน

โดยสจุริต”  ส  าหรบัเคร่ืองหมายท่ีเหมือนหรือคลา้ยกัน โดยบคุคลสองฝ่ายในประเทศเดียวกัน44 
 

ในกรณีเหล่านี ้การคดัคา้นการจดทะเบียนจะขึน้อยู่กับขอบเขตท่ีแน่นอนของการใชท่ี้มีอยู่ก่อน ในขณะท่ียัง

ไม่ไดม้ีการจดทะเบียน ผูค้ดัคา้นจะตอ้งพิสูจนใ์หไ้ดท้ั้งสองอย่างว่า เขายงัคงใชเ้ครื่องหมายนัน้ในประเทศ

นัน้อยู่และการใชน้ั้นเก่ียวขอ้งกับสินคา้และบริการ ซึ่งมีความเหมือนหรือคล้ายกับท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าขอจด

ทะเบียน 

44 ในส่วนนี ้โปรดด ูบทบญัญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 5(2), 8(4)(เอ) และ 10;  เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 26;  ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี.21(1).บี) และ 

ซี);  เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส.14(1)(เอ), 19(4) และ 20, คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 13 –  ขอ้ 13.65 ถึง 13.76 เกี่ยวกบั ‘การใชพ้รอ้มกนัอย่างสจุริต’; เอ็มเอ็ม ทีเอ็ม

แอล เอส. 14.บี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส.8(7)(เอ) และ 9, คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 7 ‘เหตทุี่มีความเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า’ 

หนา้ 13 ขอ้ (เอช) และ หนา้ 37 ขอ้ (ดี); ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส.46 ย่อหนา้ที่สอง; และ วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 74.2.จี.   
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ผูค้ดัคา้นตอ้งน าส่งหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งและผูต้รวจสอบจะตอ้งด าเนินการพิจารณาอย่างเป็นระบบ ขัน้ตอน

แรกการใช้ท่ีได้กล่าวอ้าง และขอบเขตท่ีถูกกล่าวอ้างจากการใช้งานดังกล่าวท่ีเกิดขึ ้นจริง เฉพาะ

สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงภายในประเทศในช่วงเวลาของการคัดคา้นเท่านั้นท่ีจะมีความเก่ียวข้องกับ

ผลกระทบนี ้ส  าหรบัขอบเขตการใชท่ี้กล่าวอา้ง จะจ ากัดเฉพาะการใชภ้ายในประเทศและภายในระยะเวลา

ของการคดัคา้น เท่านัน้ 

 

เมื่อขอ้เท็จจริงท่ีเป็นตัวก าหนดลักษณะและขอบเขตของสิทธิพืน้ฐานของผูใ้ชต้ามท่ีไดร้บัการก าหนด การ

ตรวจสอบควรพิจารณาว่าเครื่องหมายท่ีย่ืนขอจดทะเบียนนั้น อาจจะสรา้งความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิด

ความสบัสนกับเครื่องหมายท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนและมีอยู่ก่อน 

 

หากกฎหมายรบัรองถึงสิทธิอนัเกิดจาก “การใชร้่วมกันโดยสุจริต” ของเครื่องหมาย  ผูต้รวจสอบควรปรบัใช้

บทบญัญัติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว 

 

ตวัอย่างจากสหพนัธรฐัมาเลเซีย เกี่ยวกบัสิทธิท่ีเกิดจากการใชร้่วมกันโดยสจุริตของเครื่องหมาย  

 

ค าขอจดทะเบียนเลขที ่90000355  

 

เครื่องหมาย: 

 

สินคา้ / บริการ:  น า้มนัท่ีใชเ้ป็นอาหาร (จ าพวก 29) 

เครื่องหมายการค้าทีไ่ด้รับจดทะเบียนก่อน: - เอ็ม/083601 
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สินคา้ / บริการ:  น า้มนัท่ีใชเ้ป็นอาหาร (จ าพวก 29) 

(ตวัอย่าง จัดหาโดยส านักงานทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งสหพนัธรฐัมาเลเซีย) 
 

 

เครื่องหมายเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกันบนพื ้นฐานของการได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

เครื่องหมายท่ีไดร้บัจดทะเบียนก่อนภายใตเ้ง่ือนไขการอนุญาตใหจ้ดทะเบียนของเครื่องหมายท่ีมีภายหลัง

คือเครื่องหมายควรใชก้ับสินคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายในฝ่ังตะวนัตกของมาเลเซียเท่านั้น 
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5 สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรท์ีม่ีอยู่ก่อน 
 

สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรเ์ป็นท่ียอมรบัและใหค้วามคุม้ครองในประเทศภูมิภาคอาเซียน สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์

ส่วนใหญ่อาจจะไดร้บัการจดทะเบียนสิทธิดังกล่าวและเป็นสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวต่อการใชใ้นทางพาณิชย์

ของผูผ้ลิตที่อาจถูกก่อตัง้ขึน้45 

สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์(GIs) สามารถจดทะเบียนได ้การคดัคา้นการจดทะเบียนเครื่องหมายอาจจะขึน้อยู่

กับสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรท่ี์จดทะเบียนไวก่้อนแลว้ ในลกัษณะเดียวกันกับเครื่องหมายท่ีจดทะเบียนไว้ก่อน

แล้ว สิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียงสามารถถูกอ้างสิทธิท่ีมีอยู่ ก่อนเพื่อคัดค้านการจดทะเบียน

เครื่องหมายท่ีจะท าใหเ้กิดความสบัสนหรือแสวงหาประโยชนโ์ดยไม่เป็นธรรมในความมีชื่อเสียงของสิ่งบ่งชี ้

ทางภมูิศาสตร ์

 

หากกฎหมายก าหนดว่าสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรท่ี์มีอยู่ก่อนเป็นเหตุท่ีแน่นอนส าหรับการปฏิเสธไม่รับจด

ทะเบียนเครื่องหมายการคา้ ดงันัน้แลว้ ผูต้รวจสอบเครื่องหมายการคา้ก็ควรใชเ้หตุผลนีอ้ย่างเป็นทางการ 

นอกจากนี ้การมีอยู่ของสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรท่ี์มีอยู่ ก่อนอาจเป็นฐานในการคัดค้านอย่างเป็นทางการ

ภายใตข้อ้หา้มจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีอาจจะลวงในส่วนของแหล่งท่ีมาทางภูมิศาสตรข์องสินคา้ 46 
 

กรณีนีจ้ะแตกต่างจากเครื่องหมายการคา้ สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตรจ์ะเนน้ความคุม้ครองสินคา้ของตน (บริการ

มกัจะไม่ถูกครอบคลมุในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร)์ เพราะโดยปกติแลว้ , สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์

จะจ าแนกความแตกต่างเฉพาะเพียงประเภทของสินคา้ท่ีแน่นอน และมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากๆ และมี

ตน้ก าเนิดมาจากพืน้ท่ีท่ีผลิตสินคา้ซึ่งไดก้ าหนดไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจงแน่นอน 

 

 

 

 

 

 
 

45 ดบูทบญัญัติในกฎหมายเคเอชเกี่ยวกับส่ิงบ่งชีท้างภมูิศาสตร ์ เออารท์ี 31 วรรคที่หนึ่ง และ วรรคที่สอง; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 21(1).ดี);  แอลเอ 

ไอพีแอล เออารท์ี. 3.17, 23.13 และ 23.14, ค าตดัสิน 753 เออารท์ี. 44; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 3 – ‘ส่ิงบ่งชีท้างภมูิศาสตร’์, เอส. 10(1)(ดี), 14(1)(เอฟ) 

และ (จี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.o), 14.ซี), และ 53 ถึง 62;  พีเอช ไอพี พี โคด้ เอส. 123.1(จี) และ (เจ); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 2(1) – ‘ส่ิงบ่งชีท้าง

ภมูิศาสตร’์, เอส. 7(7), (8), (9), (10), (10เอ), (10บี) และ (10ซี), พระราชบญัญัติส่ิงบ่งชีท้างภมูิศาสตร ์2014 มาตรา 2 – ‘ส่ิงบ่งชีท้างภมูิศาสตร’์ และ

มาตรา 4(2) และ (4); ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 8(12); และ วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 4.22 และ 74.2. แอล), เอ็ม), หนงัสือเวียน 01/2007 เอส, 39.12.เอ) ii)     
46 ในหวัขอ้นี ้โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์บี ส่วนท่ี 4 บทท่ี 10 
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สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรไ์ม่สามารถใชใ้นการจ าแนกความแตกต่างของสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างไปจากท่ี

ระบุไวโ้ดยชัดแจง้ในการจดทะเบียนของสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์ ประเด็นนีม้ักจะจ ากัดประเด็นปัญหาเรื่อง

ความคลา้ยกันของสินคา้ต่างๆ ไวก้บัสิ่งท่ีไดร้ะบไุวโ้ดยเฉพาะในการจดทะเบียน สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์และ

สินคา้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกันอย่างใกลช้ิด หรือท่ีไดม้าจากแหล่งเดียวกัน เช่นเดียวกันกับการช่วยเหลือและ

บริการท่ีสนับสนุนต่างๆ ขอ้จริงท่ีว่าการจดทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรส์  าหรบัสินคา้เพียงอย่างเดียวหรือ

สินคา้ท่ีถูกระบุไว้จ  านวนเล็กน้อยจ านวนหน่ึงไม่ได้หมายความว่าสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรจ์ะไม่ได้รับการ

ปกป้องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ท่ีจะส่งผลกระทบต่อสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการแสวงหา

ประโยชนท์างพาณิชย ์  
 

เมื่อสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรม์ีลักษณะบ่งเฉพาะท่ีโดดเด่น มีชื่อเสียงหรือเ ป็นท่ีรูจ้ักกันเป็นอย่างดี การขยาย

การคุม้ครองท่ีใหแ้ก่เครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงจะถูกน าไปใชก้ับสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรอ์ย่างเท่าเทียมกัน ใน

กรณีนี ้ประเด็นความเหมือนคลา้ย หรือความเป็นไปไดข้องความเก่ียวเน่ือง หรือการเชื่อมโยงกับสินคา้หรือ

บริการอื่นๆ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาท่ีกวา้งขึน้ เช่นเดียวกันกับ เครื่องหมายท่ีเป็นท่ีรูจ้ักกันดี, เครื่องหมาย

ท่ีถกูคดัคา้น อาจจะตอ้งถูกปฏิเสธการจดทะเบียน หรือถูกจ ากัดขอบเขต เมื่อมีความเสี่ยงของการโอนท่ีไม่

เป็นธรรมในลักษณะบ่งเฉพาะและความมีชื่อเสียงจากสิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็ นท่ีรู ้จักกันดีไปยัง

เครื่องหมายการคา้ของบคุคลท่ีสามโดยไม่ไดร้บัอนุญาต  

 

เมื่อด าเนินการประเมินระดับสากลเพื่อตัดสินเก่ียวกับความน่าจะเป็นในความสับสน , ผูต้รวจสอบควร

จะตอ้งตระหนักถึงลักษณะบ่งเฉพาะของสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์ซึ่งแตกต่างจากเครื่องหมายการค้า ชื่อ

ทางการคา้ และสญัลกัษณท์างธุรกิจอื่นๆ กล่าวคือ ผูผ้ลิตที่ใชส้ิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรไ์ม่ไดม้ีความยืดหยุ่นใน

การเลือกเครื่องหมายของตน สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรจ์ะตอ้งประกอบดว้ย หรือรวมถึง ชื่อทางภมูิศาสตรท่ี์มา

จากชื่อของภูมิภาคหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตสินค้า นอกจากนี ้ยงัอาจประกอบดว้ยชื่อ “ดัง้เดิม” 

ของสินค้าบางอย่างท่ีทราบว่าแต่เดิมมีต้นก าเนิดมาจากเขตหรือสถานท่ีทางภูมิศาสตรแ์ห่งใดแห่งหน่ึง  

บริษัทเชิงพาณิชย ์เเละวิสาหกิจในรูปแบบอื่นๆ มีอิสระท่ีไม่จ  ากัดในการสรา้ง หรือเลือกเครื่องหมายใดๆ 

ในทางตรงกันขา้มท่ีจะน ามาประกอบสรา้งเป็นเครื่องหมายการคา้ของตน 

 

ภายใตพ้ฤติการณเ์ช่นนี ้การคุม้ครองสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรใ์หป้ระสบความส าเร็จเป็นสิ่งท่ีส  าคัญอย่างย่ิง

โดยเฉพาะส าหรับการคงอยู่และการเติบโตทางพาณิชยข์องสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์ เครื่องหมายการค้าท่ี

ประกอบ หรือคลา้ยกับสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรท่ี์ไดร้บัความคุม้ครองไวแ้ลว้ และไดข้อรบัความคุม้ครองกับ

ผลิตภัณฑท่ี์เหมือนหรือคลา้ยกัน อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อความบ่งเฉพาะ และชื่อเสียงของสิ่งบ่งชีท้าง

ภมูิศาสตร ์
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ผูป้ระกอบการคา้ถูกสันนิษฐานไวก่้อนว่ามีอิสระอย่างกวา้งขวางในการเลือกเครื่องหมายการคา้หรือการ

สรา้งเครื่องหมายการคา้ของตน ถา้จงใจเลือกเครื่องหมายท่ีเหมือน, หรือคลา้ยกับ, สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรท่ี์

ไดร้บัการคุม้ครอง (ส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีเหมือนกัน, คลา้ยกัน, หรือเก่ียวขอ้งกัน) ทางเลือกดังกล่าว

อาจถือไดว้่าเป็นความพยายามท่ีจะเก็บเก่ียวผลประโยชนข์องบุคคลอื่นโดยปราศจากค่าตอบแทนในความ

มีชื่อเสียงของสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์ผูค้ดัคา้นสามารถต่อสูไ้ดว้่าการจดทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตรเ์ป็น

เครื่องหมายการคา้นัน้เป็นการจดทะเบียนโดยเจตนาไม่สจุริต 
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6 ช่ือทางการค้าและช่ืออื่นๆ ทีม่ีอยู่ก่อน 
 

สิทธิท่ีมีอยู่ก่อนอาจจะเรียกรอ้งในลกัษณะเป็นเหตุผลเพื่อปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ รวมถึง 

สิทธิท่ีไดม้าจากสิ่งท่ีใชร้ะบเุก่ียวกับธุรกิจดงัต่อไปนี:้ 
 

➢ ชื่อทางการคา้ 
 

➢ ชื่อนิติบคุคล 
 

➢ ชื่อของหน่วยงานธุรกิจท่ีไม่ไดจ้ดัตัง้ตามกฎหมาย 
 

➢ ชื่อโดเมน 

 

 

6.1 ชื่อทางการค้า และชื่อนิติบุคคล 
 

ชือ่ทางการคา้ เป็นชื่อที่แสดงถึงผูป้ระกอบกิจการ หรือธุรกิจท่ีด าเนินการในตลาดในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ชื่อ

ทางการคา้เป็นแนวคิดท่ีมีความยืดหยุ่นซึ่งไม่ไดม้ีบทนิยามท่ีไดต้กลงร่วมกันไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างประเทศ

ใดๆ แต่ไดร้บัการยอมรบัและถูกนิยามไวใ้นกฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญาจ านวนมาก47 

 

สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในชื่อทางการคา้จะไดร้บัโดยการใชช้ื่อครัง้แรกในอาณาเขตของประเทศ การใชช้ื่อทาง

การคา้โดยปกติแลว้จ าเป็นตอ้งอยู่ในระดบันานาชาติหรืออย่างนอ้ยท่ีสดุตอ้งมากกว่าแค่ระดบัทอ้งถ่ิน  

 

ชื่อทางการคา้ตอ้งไดร้บัการคุม้ครองแมว้่าชื่อนั้นไม่ไดร้บัการจดทะเบียน และไม่ค านึงถึงว่าชื่อเดียวกันนั้นมี

การใชอ้ยู่ หรือไดร้บัจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายแลว้ ในประเด็นนี ้ภาคีอนุสัญญากรุงปารีส ไดก้ าหนดไว้

ดงันี:้ 

 

 
 

47 โปรดด ูบทบญัญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 8(4)(เอ) และ (บี); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 2(ซี), 4(อี) และ (เอฟ), และ 2; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี.6(3) 

a); กฎหมาย แอลเอ เออารท์ี. 3.14, 19 และ 23.11, ค าตดัสิน 753, เออารท์ี. 37; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 14(1)(เอ); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 2.คิว); พี

เอช ไอพี โคด้ เอส.165.2, กฎระเบียบ อาร.์ 104; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(7)(เอ) และ (บี), และ 8(8);  และ วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 4.21, 6.3.บี) และ 

74.2.เค), หนงัสือเวียน 01/2007 เอส. 1.6, 39.3.เอช) และ 39.12.เอ) iii).     
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มาตรา 8 

(ชื่อทางการคา้) 
 

ชื่อทางการคา้จะไดร้บัการคุม้ครองในทุกประเทศภาคีสมาชิก โดยไม่มีเงื่อนไขของการย่ืนหรือ

การจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นส่วนหน่ึงของเครื่องหมายการคา้หรือไม่ก็ตาม 

 

ชื่อนิติบุคคล เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของบริษัทหรือองค์การ ซึ่งจะปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

ภายใตก้ฎหมายของการจัดตัง้บริษัท และไดม้ีการบนัทึกลงในรายการทะเบียนของการจดทะเบียนบริษัท 

 

ชื่อนิติบุคคลจะแตกต่างจากชื่อทางการคา้กล่าวคือ ชื่อนิติบุคคลไม่จ าเป็นตอ้งเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อผู้ประ

กอบการคา้ท่ีรูจ้ักกันดีในกลุ่มของสาธารณชนในตลาดสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม บ่อยครัง้ท่ีชื่อของนิติ

บุคคลอย่างเป็นทางการ หรือชื่อย่อของนิติบุคคลกลายมาเป็นชื่อทางการคา้ของบริษัท โดยชื่อทางการค้า

อาจจะถูกน ามาใช้เป็น “เครื่องหมายร่วม” ของบริษัทและอาจได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย หรือ

กลายเป็นส่วนส าคญัของเครื่องหมายรว่ม 
 

ในกรณีท่ีมีบคุคลท่ีไดร้บัสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชช้ื่อทางการคา้ หรือสิทธิในชื่อนิติบุคคล  บคุคลนั้นอาจ

อา้งสิทธิโดยการด าเนินการคัดคา้น ดงันัน้ ผูต้รวจสอบควรยกประเด็นการคัดคา้นเครื่องหมายท่ี คัดลอก 

หรือมีชื่อทางการคา้หรือชื่อนิติบุคคล ซึ่งไดใ้ชเ้ครื่องหมายดังกล่าวส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีระบุไว ้และมี

แนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดความสบัสนหรือความเขา้ใจผิดในความเก่ียวขอ้ง หรือความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับ

เจา้ของชื่อทางการคา้48 
 

ผูต้รวจสอบควรพิจารณาสายธุรกิจและกิจกรรมเชิงพาณิชยท่ี์แทจ้ริงของผูป้ระกอบการคา้ หรือของบริษัทท่ี

เป็นเจา้ของชื่อทางการคา้, และเปรียบเทียบกับสินคา้และบริการท่ีระบุไวใ้นค าขอท่ีถูกคดัคา้น ถา้ลกัษณะ

ของสินคา้และบริการท่ีไดร้ะบุไว ้ เป็นสินคา้หรือบริการท่ีเหมือนคล้าย หรือ มีความเก่ียวขอ้งในสาระส าคัญ

กบัการด าเนินธุรกิจของเจา้ของชื่อทางการคา้, การคดัคา้นควรถูกยกขึน้มาพิจารณา 

 
 

 

 

 

48 โปรดด ูบทบญัญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มเอ เอส. 8(4)(เอ) และ (บี); เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 2(ซี), 4(อี) และ (เอฟ), และ 2;  ไอดี ทีเอ็มแอล เออาร์

ที.6(3) เอ); กฎหมาย แอลเอ เออารท์ี. 3.14, 19 และ 23.11, ค าตดัสิน 753, เออารท์ี. 37; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 14(1)(เอ); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล 

เอส. 2.คิว);  พีเอช ไอพี โคด้ เอส.165.2, กฎระเบียบ อาร.์ 104;  เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(7)(เอ) และ (บี), และ 8(8);  และ วีเอ็น ไอพีแอล เออาร์

ที. 4.21, 6.3.บี) และ 74.2.เค), หนงัสือเวียน 01/2007 เอส. 1.6, 39.3.เอช) และ 39.12.เอ) iii) 
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ความเหมือนคลา้ยของเครื่องหมาย โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกรณีของชื่อทางการคา้ ส่วนชื่อนิติบุคคลจะมี

ลกัษณะสามญั บรรยาย หรือ ปราศจากลกัษณะบ่งเฉพาะพิเศษอย่างสิน้เชิง ในกรณีนี ้ชื่อทางการคา้ หรือ

ชื่อนิติบคุคลท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตอ้งเป็นเครื่องหมายท่ีเหมือนกันเท่านัน้ 

 

เมื่อชื่อทางการค้าหรือชื่อนิติบุคคล ประกอบด้วยหน่ึงองค์ประกอบหรือมากกว่าท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะ  

องคป์ระกอบเหล่านีค้วรเป็นส่วนพืน้ฐานส าหรบัการเปรียบเทียบเครื่องหมายท่ีมีความขดัแยง้กัน อย่างไรก็

ตาม โดยปกติแล้วกรณีขององค์ประกอบชื่อทางการค้าท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวจะได้รับการจด

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา้ 

 

6.2 ชื่อของหน่วยงานธุรกิจทีไ่ม่ได้จัดตัง้ตามกฎหมาย 
 

ชื่อของหน่วยงานธุรกิจท่ีไม่ไดจ้ัดตัง้ตามกฎหมาย และองคก์ารท่ีไม่ไดแ้สวงหาก าไร อนัไดแ้ก่ สมาคมกีฬา, 

มลูนิธิ, สหกรณ,์ สโมสร มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถพิสูจนก์ารคัดคา้นการจดทะเบียนเครื่ องหมายท่ี

เหมือนหรือคลา้ยกัน 

 

กรณีเช่นเดียวกับชื่อทางการคา้, ค าถามในเรื่องของความเก่ียวขอ้งกันท่ีเป็นไปไดร้ะหว่างการด าเนินงาน

ต่างๆ ของหน่วยงานท่ีคดัคา้น และสินคา้หรือบริการท่ีระบุไวใ้นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้จะตอ้ง

มีการตรวจสอบโดยส านักงาน 

 

6.3 ชื่อโดเมน 
 

ชื่อโดเมนไดถู้กนิยามไวว้่า คือ “ชุดโครงสรา้งของขอ้มูลชนิดหน่ึงซึ่งประกอบดว้ยล าดับของตัวอักษรหรือ

ตัวเลข ถูกแยกโดยจุด” 49 ชื่อโดเมนจะท าหน้าท่ีในการระบุเว็บไซต์อินเทอรเ์น็ตหรือชุดของหน้าเว็บใน

เว็บไซต ์

 

ชื่อโดเมนดงักล่าวไม่ถือเป็นวตัถุสิ่งของในทรพัยส์ินทางปัญญา  การจดทะเบียนชื่อโดเมนกับหน่วยงานรับ

จดทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ตในประเทศไม่ก่อใหส้ิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว ดงัในกรณีของทรพัยส์ินทางปัญญา 
 

 
 
 

49 โปรดด ูhttp://www.thefreedictionary.com/domain+name 

http://www.thefreedictionary.com/domain+name
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อย่างไรก็ตาม ในหลายครัง้ชื่อโดเมนประกอบไปดว้ยชื่อทางการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ท่ีเป็นของผูใ้ชช้ื่อ

โดเมน ในกรณีท่ีใชช้ื่อโดเมนท่ีประกอบไปดว้ยเครื่องหมายการคา้หรือชื่อทางการคา้ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้

รบัอนญุาต อาจถือไดว้่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการคา้หรือชื่อทางการคา้ดงักล่าวโดยไม่ไดร้บัอนุญาต.
50 

 

ความพยายามท่ีจะจดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นเครื่องหมายการคา้ โดยการเพิ่มเครื่องหมายหรือชื่อทางการคา้

ท่ีเป็นของคนอื่นในชื่อโดเมน อาจก่อให้เกิดสิทธิในการคัดค้านบนหลักการของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน

เครื่องหมายหรือชื่อทางการคา้ 

 

นอกจากนีห้ากชื่อโดเมนท่ีมีลกัษณะบ่งเฉพาะถูกน ามาใชใ้นทางการคา้หรือบนอินเทอรเ์น็ตในลกัษณะท่ีจะ

ท าใหก้ลายเป็นท่ีรูจ้ักกันดีอย่างแพร่หลายภายในอาณาเขตประเทศท่ีมีการใชง้านดังกล่าวอาจก่อให้เกิด

สิทธิของผูใ้ชท่ี้มีอยู่ก่อนท่ีคลา้ยกับกรณีเครื่องหมายท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน กรณีนีจ้ะขึ ้นอยู่กับบทบัญญัติใน

กฎหมายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง สิทธิดงักล่าวท่ีไดเ้กิดขึน้อาจจะเป็นหลักพืน้ฐานส าหรบัการคัดคา้นเพื่อ

โตแ้ยง้การจดทะเบียนของเครื่องหมาย ซึ่งมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสบัสนกับชื่อโดเมนท่ีใชโ้ดยเจา้ของ

ชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 การปฏิบัตินี ้ซึ่งมักเรียกกันว่า ‘cybersquatting’ (การจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใชช้ื่อทางการคา้หรือชื่อเครื่องหมายการคา้ของบุคคลอื่นซึ่งมี

ชื่อเสียงและเป็นท่ึรูจ้กัโดยมิชอบ) มีการด าเนินคดีเพื่อระงบัขอ้พิพาทเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ หลายครัง้ไดร้บัการจดัการในกรอบของศูนย์อนญุาโตตุลาการและ

ก า ร ไ ก ล่ เ ก ล่ี ย แ ห่ ง อ ง ค์ ก า ร ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญญ า แ ห่ ง โ ล ก  โ ด ย ใ ช้ น โ ย บ า ย ร ะ งั บ ข้ อ พิ พ า ท ส า ก ล  ( UDRP)  โ ป ร ด ดู  

https://www.wipo.int/amc/en/domains/ 
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7 สิทธิทางทรัพยส์ินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ทีม่ีอยู่ก่อน 
 

เครื่องหมายอาจขัดแยง้กับสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวภายใตส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาอื่นๆ เช่น กฎหมายของ

การออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมและลิขสิทธ์ิท่ีปกป้องผลงานบางอย่างท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองหมาย

การคา้51 

 

7.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

ถา้รูปทรงสามมิติของผลิตภัณฑห์รือรูปแบบสองมิติของผลิตภัณฑไ์ดร้บัการจดทะเบียนเป็นการออกแบบ

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม หรือไดร้บัการคุม้ครองในฐานะการออกแบบท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนภายใตก้ฎหมายท่ี

บงัคบัใช ้รูปทรงหรือรูปแบบผลิตภัณฑด์งักล่าวอาจไม่สามารถน ามาใชใ้นเชิงพาณิชยโ์ดยไม่ไดร้บัอนุญาต

จากผูท้รงสิทธิการออกแบบผลิตภัณฑ ์  ดงันัน้ รูปทรงหรือรูปแบบผลิตภัณฑอ์าจไม่ไดร้บัการจดทะเบียน   

โดยเฉพาะการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายสามมิติหรือเครื่องหมายรูปสองมิติโดยไม่ไดม้ีการอนุญาตหรือ

ให้ความยินยอมท่ีถูกต้องจากเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น   หากการจ ด

ทะเบียนเครื่องหมายสามมิติหรือเครื่องหมายรูปสองมิติได้รับอนุญาตให้ด าเนินการต่อไปแม้ว่าจะมี

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนหน้านี้อยู่ก็ตาม การจดทะเบียนนั้นจะแทรกแซงการใช้ประโยชน์

ตามปกติของสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับขอบเขตของสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีไดร้บัภายใตก้ฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ ์สิทธิเหล่านั้น

อาจขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทใดก็ได้ท่ีมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรืออาจถูกจ ากัดใน

หมวดหมู่ของสินคา้ท่ีซึ่งการออกแบบดงักล่าวไดถู้กรวบรวมเขา้ไป  

 
 
 
 
 

 
51 โปรดดู บทบัญญัติในทีเอ็น ทีเอ็มเอ, เอส. 8(4)(บี); เคเอช เออารท์ี. 14(อี); ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 4; แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี. 23.3; เอ็มวาย 

ทีเอ็มเอ เอส. 14(1)(เอ); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14.c); พีเอช ไอพี โคด้ เอส. 4.1.ดี; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 8(7)(บี); ทีเอช ทีเอ็มเอ เอส. 8(9); และ วีเอ็น 

ไอพีแอล เออารท์ี. 74.2.เอ็น), หนงัสือเวียน 01/2007 เอส. 39.4.อี) และ 39.12.เอ) (v).   
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แมว้่ากฎหมายเครื่องหมายการคา้ไม่ไดร้ะบุถึงสิทธิท่ีมีอยู่ก่อนในการออกแบบผลิตภัณฑไ์วอ้ย่างชัดเจน ว่า

เป็นหลักพืน้ฐานท่ีจะปฏิเสธการจดทะเบียนของเครื่องหมาย แต่เหตุผลในการปฏิเสธดังกล่าวจะเป็นผล

โดยตรงจากบทบัญญัติของกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์เอง การคัดค้านการจดทะเบี ยนของ

เครื่องหมายจึงอาจมีการย่ืนคัดค้านบนเหตุพื ้นฐานในสิทธิของการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ ก่อน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อรูปร่างของเครื่องหมายการคา้เหมือนหรือไม่สามารถแยกลักษณะท่ีแตกต่างออก

จากการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัการคุม้ครอง 

 

7.2 งานทีไ่ด้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธ์ิ 
 

ลิขสิทธ์ิในผลงานอาจเป็นหลักพืน้ฐานส าหรบัการคัดคา้นการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย ในกรณีดังกล่าวนี ้

อาจจะเป็นกรณีโดยเฉพาะส าหรบังานหรือชื่อผลงานท่ีถูกใชใ้นเครื่องหมายการคา้โดยไม่ไดร้บัการอนุญาต

ท่ีถกูตอ้ง 
 

7.2.1 งานทีร่วมอยู่ในเคร่ืองหมายการค้า 

 

ชิน้งานท่ีเป็นรูป รูปร่างรูปทรง หรือสามมิติสามารถน าไปใช ้เป็นเครื่องหมายการคา้หรือเป็นส่วนหน่ึงของ

เครื่องหมายการคา้ 

 

องคป์ระกอบของเครื่องหมายท่ีเป็นชิน้งานท่ีเป็นรูป รูปร่างรูปทรง หรือสามมิติอาจประกอบดว้ยงานศิลปะ 

ซึ่งงานศิลปะเหล่านัน้ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ ดงันัน้ การใชง้านของศิลปะเหล่านั้นจะตอ้งมี

สิทธิไดร้บัโอนสิทธิหรือไดร้บัอนุญาตก่อน 

 

โดยปกติแลว้บุคคลหรือผูท่ี้สรา้งงานศิลปะและน าผลงานไปใชใ้นการสรา้งโลโกใ้หม่หรือเครื่องหมายท่ีเป็น

รูปร่างหรือเครื่องหมายการคา้ท่ีผสมกับงานอื่นๆ จะเป็นเจา้ของสิทธิทางเศรษฐกิจในงานศิลปะดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้เป็นไปตามกรณีดังท่ีกล่าวมา  หรืองานท่ีเคยมีอยู่ ก่อนถูกน ามาใช้โดย

ผูป้ระกอบการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต เจา้ของลิขสิทธ์ิอาจด าเนินการตามกฎหมายได ้

 

การคดัคา้นอาจจะย่ืนโดยเจา้ของงานอนัมีลิขสิทธ์ิเพื่อคดัคา้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ท่ีประกอบ

ไปดว้ยงานท่ีไดค้วามคุม้ครองไวแ้ลว้และไม่ไดร้ับอนุญาตใหใ้ชง้านอันมีลิขสิทธ์ิดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

การคดัคา้นนัน้จะด าเนินกระบวนการต่อไปโดยไม่ค านึงถึงสินคา้หรือบริการท่ีใชก้ับเครื่องหมายการคา้ท่ีถูก

คดัคา้นของอีกฝ่าย เพราะเจา้ของงานอันมีลิขสิทธ์ิมีสิทธิท่ีจะควบคุมการใชป้ระโยชนใ์ดๆ ทางเศรษฐกิจ 
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หรือใชใ้นเชิงพาณิชยข์องงานอนัมีลิขสิทธ์ิซึ่งไม่ไดบ้ญัญัติขอ้จ ากดัและขอ้ยกเวน้ไวใ้นกฎหมายลิขสิทธ์ิ  
 

เมื่อผู้คัดค้านพิสูจน์ลิขสิทธ์ิของเขาในงานท่ีถูกน าไปใช้ในเคร่ืองหมายท่ีย่ืนจดทะเบียน, ผู้ย่ืนค าขอจด

ทะเบียนจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการใชเ้ครื่องหมายดงักล่าว หากผูย่ื้นค าขอจดทะเบียนไม่สามารถแสดงหรือ

น าเสนอเหตุผลท่ีมีประสิทธิภาพได ้ผูต้รวจสอบควรจะเพิ่มการคัดค้านการจดทะเบียนส าหรับค าขอจด

ทะเบียนดงักล่าว 

 

7.2.2 ชื่อผลงาน 

 

ชื่อผลงาน เช่น หนังสือ ฟิลม์ เพลง วีดีโอเกม และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เป็นส่วนสาระส าคัญของงาน ชื่อ

ผลงานจึงถือว่าเป็นองคป์ระกอบส าคัญของผลงานท่ีจะบ่งชีแ้ละแสดงถึงผลงาน รวมทัง้ในทางปฏิบัติจะ

อ านวยความสะดวกในการใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์นอกจากนี ้ภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิใหก้ารคุม้ครอง

ในผลงาน หากชื่อผลงานเหล่านัน้เขา้เกณฑม์าตรฐานท่ีตอ้งการในเรื่องความคิดริเริ่มสรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง 

 

ชื่อผลงานอาจจะกลายเป็นหลักพืน้ฐานของกลยุทธใ์นการขยายทางการตลาด รวมทัง้การจ าหน่ายสินค้า

และการท าสญัญาอนุญาตใหใ้ช ้ชื่อผลงานมกัจะกลายเป็นเครื่องหมายการคา้ภายใตผ้ลงานท่ีน าเสนอใน

ตลาดสินคา้ ผลงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ ยกตวัอย่างเช่น:  หนังสือ, ดีวีดี และสินคา้อื่นๆ (อุปกรณเ์ก็บขอ้มลูเมมโมร่ี 

สติคส,์ มินิดิสก,์ มว้นเทปหรือมว้นฟิลม์ ฯลฯ) ท่ีบรรจุหรือใส่หรือมีผลงาน เช่น หนังสือดิจิตอล, เพลง, งาน

แสดงภาพและเสียง วิดีโอเกมและซอฟตแ์วร ์

 

หากการจดทะเบียนได้น าไปใช้กับเครื่องหมายท่ีประกอบดว้ยชื่อผลงาน และน ามาใชส้  าหรับสินค้าหรือ

บริการท่ีอาจทับซอ้นหรือรบกวนสิทธิในการแสวงหาประโยชนโ์ดยเฉพาะอย่างย่ิงในงานวรรณกรรม , งาน

ภาพและเสียง หรืองานดนตรี เจา้ของงานอนัมีลิขสิทธ์ิในงานดงักล่าวสามารถคดัคา้นการจดทะเบียนได ้52 

 

ผูต้รวจสอบจะตรวจสอบความมีลักษณะบ่งเฉพาะของชื่อผลงานท่ีใชเ้ป็นเครื่องหมาย และลักษณะของ

สินคา้หรือบริการท่ีขอรบัความคุ้มครอง หากชื่อผลงานประกอบดว้ยค าธรรมดาสามัญ หรือค าท่ีไม่ ได้ถูก

คิดคน้หรือสรา้งสรรคข์ึน้ หรือไม่ท าใหผู้บ้ริโภครูว้่าเป็นผลงานของผูป้ระพนัธ ์เครื่องหมายจะไม่รบกวนสิทธิ

ในการแสวงหาผลประโยชนต์ามปกติของผลงาน ในกรณีนีก้ารคดัคา้นจะไดร้บัการปฏิเสธและเครื่องหมาย

จะไดร้บัจดทะเบียน 

52 ในหวัขอ้นี ้โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยส์ินทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์บี ส่วนที่ 4 บทที่ 3 ขอ้ 3 

 



คู่มือกลางส าหรบัการพิจารณาตรวจสอบสาระส าคญัของเครื่องหมายการคา้ 
(ฉบบัที่ 2) 

 

285 ส่วนที่ 2 เหตทุี่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 

 

ตัวอย่างการปฏิเสธรบัจดทะเบียนเครื่องหมาย “007” เน่ืองจากเป็นชื่อผลงานนวนิยายแนวสายลับของ

เอียน เฟลมมิ่ง ( Ian Flemming)  โดยเครื่องหมาย “007” ท่ีแสดงไว้ด้านล่ างย่ืนค าขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา้ในสาธารณรฐัฟิลิปปินสโ์ดยผูข้อจดทะเบียนชื่อ DANJAQ, LLC เพื่อใชก้บัเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์, ทางทะเล, การส ารวจ, และไฟฟ้า (จ าพวก 9) และ บริการเพื่อการศึกษาและ

ความบนัเทิง (จ าพวก 41) 

 

 
(ตวัอย่าง จัดหาโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งประเทศฟิลิปปินส)์ 

 

 

ค าขอจดทะเบียนนีแ้รกเริ่มถูกคัดคา้นโดยผูต้รวจสอบดว้ยเหตุผลท่ีว่า จะท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าเก่ียวข้องกับ

เอียน เฟลมมิ่ง ซึ่งเป็นผู้เขียนนวนิยายเจมส์บอนด์ 007 และเป็นภาพยนตร์ท่ีได้รับการคุ้มครองตาม

กฏหมายลิขสิทธ์ิ 

 

อย่างไรก็ตาม DANJAQ แสดงหลกัฐานว่าเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิของตวัละครทุกตวั รวมทัง้สิ่งอื่นๆ

ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเจมสบ์อนด ์007 ซึ่งเป็นผลงานของเอียนเฟลมมิงนั้น เป็นของบริษัทผูถื้อหุน้รายใหญ่ การจด

ทะเบียนจึงได้รบัการอนุญาตให้ด าเนินการต่อไป ทั้งนี ้หาก DANJAQ ไม่ไดม้ีความเก่ียวข้องกับผลงาน

เจมสบ์อนด ์หรือเอียนเฟลมมิง, การคดัคา้นการจดทะเบียนจะยงัคงด าเนินต่อไป 
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8 ช่ือบุคคล, ความเหมือนและความคล้าย 
 

บุคคลแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีรูจ้ักกันอย่างกวา้งขวางในกลุ่มของสาธารณชน 

ส าหรบัการท ากิจกรรมของพวกเขาในวงการกีฬา ศิลปะ ธุรกิจ หรือการเมือง บุคคลเหล่านั้น มีสิทธิส่วน

บุคคลท่ีจะป้องกันการใชช้ื่อ นามแฝง ชื่อทางการแสดง ภาพวาด ภาพเหมือน  หรือสิ่งใดๆ ท่ีแสดงหรือสื่อ

ถึงบคุคลดงักล่าวในเชิงพาณิชยไ์ด ้

 

สิทธินีอ้าจเป็นผลมาจากบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้า, กฎหมายแพ่ง, กฎหมายสิทธิส่วน

บุคคล หรือกฎหมายพิเศษในการปกป้องภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรฐัในระดับชาติหรือต่างประเทศ, 

บคุคลส าคญัหรือบุคคลอื่นๆ ท่ีอยู่ในต าแหน่งระดบัสูง อย่างไรก็ตาม เหตผุลเดียวกันอาจน าไปใชก้ับบุคคล

ท่ีเอกลักษณ์ของพวกเขาถูกน าไปใชด้ว้ย หากการใชง้านดังกล่าวไม่ไดร้บัอนุญาตและการใชจ้ะสรา้งการ

รบัรูว้่ามีความเก่ียวขอ้ง, การเชื่อมโยง, การเก่ียวเน่ืองกัน, การสนับสนุน หรือความสมัพันธอ์ื่นใด ระหว่าง

บคุคลนัน้กับผูใ้ชท่ี้ไม่ไดร้บัอนญุาต53 
 

ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ ท่ีประกอบดว้ย ชื่อ, นามแฝง, ภาพวาด, ภาพเหมือน หรือเครื่องหมาย

ท่ีแสดงออกอื่นใด ซึ่งเพียงพอท่ีจะ ระบอุย่างชดัเจน ถึงบคุคลใดบุคคลหน่ึง หรือ บคุคลท่ีมีต าแหน่งสูง อาจ

ถูกคดัคา้นจากบุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สีย   ผูต้รวจสอบอาจคัดคา้นการจดทะเบียนดงักล่าวไดเ้ช่นกัน หากสิทธิ

ของผูย่ื้นค าขอจดทะเบียนไม่ชัดเจน การจดทะเบียนของเครื่องหมายควรจะถูกปฏิเสธ 

 

ผูต้รวจสอบควรท าการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิง หากเคร่ืองหมายสามารถระบุตวับุคคลไดอ้ย่างชัดเจน

และไม่ไดใ้หค้วามยินยอมในการจดทะเบียนดงักล่าว 

 

 
 
 

53 โปรดด ูบทบญัญัติใน บีเอ็น ทีเอ็มอาร ์มาตรา 12(1); เคเอช ทีเอ็มเอ มาตรา 14(อี); ไอดี ทีเอ็มแอล 21(2).a).เอ); แอลเอ ไอพีแอล มาตรา 23.7 และ 

8, ค าวินิจฉัย 753 เออารท์ี. 42.4; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เออารท์ี. 16, คู่มือทีเอ็ม ขอ้ 5.40 ถึง 5.43; เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14.บี); พีเอช ไอพี โคด้ เอส. 

123.1(ซี), กฎระเบียบ อาร.์ 102.ซี), คู่มือทีเอ็ม บท 9 รายการ 6; เอสจี ทีเอ็มอาร ์เออารท์ี. และ 14, คู่มือทีเอ็ม บทท่ี 10 – “ชื่อ และส่ิงที่แสดงถึงบุคคล 

สถานท่ี ฯลฯ ที่มีชื่อเสียง”; ทีเอช อีเอ็มเอ เอส. 7(1), (6) และ (7);  และ วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 73.3 หนงัสือเวียน 01/2007 เอส. 39.4.จี) และ 39.12.

เอ) (iv) ในหวัขอ้นี ้โปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ซี ส่วนท่ี 4 ขอ้ 4.3.1 
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หากเครื่องหมายท่ีได้ย่ืนจดทะเบียนประกอบไปดว้ยชื่อท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับชื่อของผูข้อจดทะเบียน, ผู้

ตรวจสอบอาจจ าเป็นตอ้งใหผู้ย่ื้นค าขอจดทะเบียนส่งหลกัฐานการ ไดร้บัความยินยอม จากบคุคลท่ีมีชื่อหรือ

จากตัวแทนทางกฎหมายของบุคคลนั้น ในกรณีนี้ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบการปฏิบัติตามค าสั่ งกับ

ขอ้ก าหนด  

 

เหตุผลในการคดัคา้นหรือการปฏิเสธนีจ้ะไม่น ามาปรบัใชถ้า้เครื่องหมายสื่อถึงชื่อท่ี แต่งขึน้ตามจินตนาการ 

หรือ เป็นตวัละครทีส่มมติ หรือไม่เพียงพอท่ีจะระบุตวัตนของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  หรือถา้เป็นเครื่องหมายท่ี

แสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทตัวละคร หรือภาพของตัวละครท่ีถูกสมมติขึน้ และไม่เก่ียวขอ้งกับบุคคลใดบุคคล

หน่ึง ผูต้รวจสอบอาจตอ้งสั่งใหม้ีการชีแ้จงในค าขอจดทะเบียน (ดรูายการท่ี 2.4 ในส่วนท่ี 1 ของคู่มือฉบบันี)้  

 

หากเครื่องหมายประกอบด้วยชื่อบุคคล (ชื่อตัว, นามสกุล หรือชื่อเต็ม) ของบุคคลใดบุคคลหน่ึ ง 

เครื่องหมายควรถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างแทจ้ริง โดยไม่ตอ้งค านึงถึง ว่าเป็นชื่อคนธรรมดาสามัญท่ี

เกิดขึน้ในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีนีผู้ท่ี้มาก่อนย่อมมีสิทธิท่ีดีกว่าโดยค านึงถึงสินคา้หรือบริการท่ีได้ระบุ

ไว ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงถา้เป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง 

 

การคดัคา้นโดยอาศยัเหตสุิทธิท่ีมีอยู่ก่อนเหนือเครื่องหมาย หรือชื่อทางการคา้ ซึ่งประกอบดว้ย ชื่อที่เหมือน

หรือชื่อที่คลา้ยควรจะน าเกณฑเ์ก่ียวกับในโอกาสท่ีจะเกิดความสบัสนมาปรบัใช้ 

 

ไม่ควรคดัคา้นโดยอาศัยเหตุชื่อของผูค้ัดคา้น  ถา้ไม่มีเหตุผลท่ีจะเชื่อไดว้่าผู้บริโภคท่ีเก่ียวขอ้งจะเชื่อมโยง

เครื่องหมายกับผูถู้กคดัคา้นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับทางการคา้ ยกตวัอย่างเช่น ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย 

“FORD” เพื่อใชก้บัสินคา้จ าพวก     ยานยนต ์นายอลัเบิรต์ เจ. ฟอรด์ ไม่สามารถประสบความส าเรจ็ในการ

คดัคา้น  เพียงเพราะชื่อของบุคคลท่ีมีค าว่า “ฟอรด์”   เวน้แต่ชื่อของบุคคลนัน้  เป็นท่ีรูจ้กักันอย่างกวา้งขวาง

ในธุรกิจยานยนตแ์ละมีความเสี่ยงว่าสาธารณชนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะเชื่อมโยงเครื่องหมาย “FORD” กับ

นายอลัเบิรต์ เจ. ฟอรด์ 

 

ความพยายามท่ีจะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย ซ่ึงบิดเบือน หรือ ลอ้เลียน ชื่อของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงอาจจะ

ก่อใหเ้กิดการคัดคา้น ยกตวัอย่างเช่น ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย “PARES HILTON” อาจคดัคา้นโดย

นางสาวปารีส ฮิลตัน ดว้ยเหตุผลพืน้ฐานท่ีว่าเครื่องหมายดังกล่าวอาจจะเก่ียวขอ้งกับเครื่องหมายของ

นางสาวฮิลตนัหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียชื่อเสียงหรือท าใหเ้ครื่องหมายเหล่านัน้ถูกลดคณุค่าลง 
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9 ช่ือและสญัลักษณข์องชุมชนเฉพาะ 
 

ในประเทศส่วนใหญ่ มีกลุ่มหรือชุมชนของคนท่ีมีความแตกต่างจากประชากรท่ีเหลือของประเทศในด้าน

วัฒนธรรม, ภาษา หรือเชือ้ชาติ กลุ่มหรือชุมชนเหล่านั้น บางครัง้เป็นท่ีรูจ้ักในนาม “ชุมชนทอ้งถ่ิน” หรือ 

“ชุมชนพืน้เมือง” โดยทั่วไปมีเอกลักษณ์และชื่อเป็นของตนเอง เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ รหัส ต ราประจ า

ต าแหน่ง การแสดงออกทางวัฒนธรรม เง่ือนไขทางพิธีกรรม และเครื่องหมายอื่นๆ ชุมชนเหล่านั้นได้รับ

ขอ้ยกเวน้ทางกฎหมายในการควบคุมการใชเ้ครื่องหมายเช่นว่านั้น รวมทั้งการแสวงหาประโยชนใ์นทาง

พาณิชยใ์ดๆ ดว้ย รวมถึงจ ากัดการเขา้ถึงท่ีไม่ไดร้บัอนุญาต หรือการเผยแพร่ของเครื่องหมายเหล่านั้นโดย

บคุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับชุมชน 

 

สิทธิของชุมชมทอ้งถ่ิน ชุมชนพืน้เมือง หรือชุมชนอื่นๆ ในการควบคุมการเขา้ถึง การเผยแพร่ และการใช้

สัญลักษณ์ รหัส การแสดงออกทางวัฒนธรรม เง่ือนไขทางพิธีกรรม และเครื่องหมายอื่นๆ ของพวกเขา

เหล่านัน้ ไดร้บัการรบัรองในหลายๆ ประเทศ และประเด็นเก่ียวกับการควบคุมดงักล่าวยงัคงอยู่ภายใตก้าร

ประชุมในระดบัสากล 54 เอกลกัษณข์องชุมชนเหล่านั้นและสัญลักษณแ์ละเครื่องหมายของพวกเขานั้น ไม่

ว่าจะใชเ้พื่อความศักด์ิสิทธ์ิ ใชอ้ย่างลับ หรือใชแ้บบเปิดเผย ไดถู้กเรียกรอ้งและคุม้ครองจากการใช้ท่ีไม่

เหมาะสมหรือไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ในคณะกรรมการร่วมระหว่างรฐัว่าดว้ยทรพัยส์ินทางปัญญา ทรพัยากรพนัธุกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ

การแสดงออกทางวฒันธรรมดั้งเดิม ไดเ้สนอว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ใหร้วมถึงสัญลักษณ์

และสิ่งแทนแบบดัง้เดิมและศกัด์ิสิทธ์ิไดร้บัความคุม้ครองในกรณีดงัต่อไปนี้55 

 

“(...) การใชใ้ดๆ (โดยทจุริตหรือท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด) ของการแสดงออกทางวฒันธรรมดัง้เดิม 

(ท่ีไดร้บัความคุม้ครอง) เกี่ยวกบัสินคา้และบริการ ท่ีเป็นการรบัรองโดยนัยหรือแสดงถึงความเก่ียว

โยงกบัผูม้ีสิทธิ (...)” 

 
 
 
 

54 โปรดดูงานของคณะกรรมการรฐับาลระหว่างประเทศเรื่องทรพัยสิ์นทางปัญญา, ทรพัยากรพันธุกรรม, ความรูร้ะดับดัง้เดิมและแบบชาวบ้านที่

องคก์ารทรพัยสิ์นทางปัญญาโลก โดยเฉพาะในเอกสารชุด WIPO/GRTKF/28 ดไูดท้ี่ https://www.wipo.int/tk/en/igc/ 

55 โปรดดู เอกสารขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก WIPO/GRTFK/IC/40/5 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 ข้อ 5 [Alt. 3 Option 1] 5.3(c), ที่ 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_40/wipo_grtkf_ic_40_5.pdf 

https://www.wipo.int/tk/en/igc/
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หน่ึงในหลายๆ วิธีเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดปัญหาการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ หรือการ

เผยแพร่ของสัญลักษณ์และเครื่องหมายของชุมชนพืน้เมือง คือ การไม่อนุญาตการถือเอาเป็นของตนใน

ลกัษณะเครื่องหมายการคา้ (หรือชื่อทางการคา้) โดยบุคคลซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกับชุมชน ในขณะท่ีการคุม้ครอง

ดงักล่าวสามารถด าเนินการไดใ้นกฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญาในลกัษณะบทบญัญัติเด็ดขาดส าหรบัการ

ปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ดว้ยเหตขุองความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนหรือนโยบายของ

รฐั นโยบายนีย้ังสามารถน ามาท าใหม้ีผลดว้ยเหตุท่ีมีความเก่ียวขอ้งส าหรบัการปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา้ดว้ยเหตวุ่าการควบคุมการเขา้ถึง การใช ้และการเผยแพร่ดงักล่าวนัน้เป็นสิทธิส่วนรวมท่ี

สามารถอา้งสิทธิไดโ้ดยชุมชน กลุ่ม หรือบคุคลใดเป็นการเฉพาะ56 

 

บนพืน้ฐานสิทธิของชุมชนในการควบคุมการใชเ้อกลักษณแ์ละสัญลักษณแ์ละเครื่องหมายของพวกเขาใน

การระบุตวัตน          ผูต้รวจสอบควรยกขึน้เป็นเหตุปฏิเสธในการจดทะเบียนเครื่องหมาย เมื่อมีการคัดคา้น

หรือโดยหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบเอง หากว่าเครื่องหมายนั้นประกอบไปดว้ยเครื่องหมายท่ีเหมือนกับหรือ

คลา้ยจนก่อใหเ้กิดความสบัสนต่อชื่อของชมุชนทอ้งถ่ิน หรือชมุชนพืน้เมือง หรือหน่ึงในสญัลกัษณ ์รหสั ตรา

ประจ าต าแหน่ง การแสดงออกทางวัฒนธรรม เง่ือนไขทางพิธีกรรม และเครื่องหมายอื่นๆ การใช้

เครื่องหมายท่ีรวมถึงหน่ึงในเครื่องหมายเหล่านัน้ย่อมเป็นการแสดงโดยนัยอย่างทุจริตถึงความเก่ียวขอ้งกับ

ชุมชนหรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดว่าเป็นการสนับสนุน อุปถัมภ ์ความ

รว่มมือ หรือความเก่ียวโยงอื่นๆ  

 

ตัวอย่าง ในสหรัฐอเมริกา ปี 2555 ชนเผ่านาวาโจฟ้องร้องบริษัทเออร์แบน เอ๊าท์ฟิทเทอรส์ (Urban 

Outfitters) ส  าหรบัการใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต ชื่อ “นาวาโจ” และ “นาวาโฮ” เป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรบั

สินคา้เสือ้ผา้ และเครื่องนุ่มห่ม โจทกอ์า้งว่าในระหว่างที ่ “จ  าเลยใชเ้ครื่องหมาย “นาวาโจ” และ “นาวาโฮ” 

กับสินคา้และบริการ ย่อมเกิดขอ้สนันิษฐานผิดๆ ไดว้่ามีความเก่ียวขอ้งกับชนเผ่านาวาโจ” ศาลยืนตามค า

ฟ้องดงักล่าว57 

 

เหตุผลเดียวกันนีส้ามารถเอามาปรับใชใ้นการคัดค้านการรับจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีประกอบไปด้วย

เครื่องหมายท่ีเป็นของชมุชนพืน้เมืองหรือชุมชนอื่นๆ ในประเทศหรือต่างประเทศ 

 

56 โปรดด ูบทบญัญัติใน เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 4(บี): ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 20.เอ): แอลเอ ไอพีแอล เออารท์ี., 23.8 และ 18, ค าตดัสิน 753 เอ

อารท์ี. 37 และ 46; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 14(1)(บี); เอ็มเอ็ม ทีเอ็มแอล เอส 13.ซี); พีเอช ไอพี โคด้ เอส. 123.1.เอ; เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(4)(เอ); ทีเอช 

ทีเอ็มเอ เอส. 8(9); และ วีเอ็น ไอพีแอล เออารท์ี. 73.2 
57 โปรดดู http://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/navajo-nation-sues-urban-outfitters และ https://www.theguardian.com/us-

news/2016/nov/18/urban-outfitters-navajo-nation-settlement 
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10 การย่ืนขอจดทะเบียนโดยเจตนาไม่สุจริต 
 

10.1 แนวคิดเร่ือง ‘เจตนาไม่สุจริต’ 
 

ในประเทศอาเซียนหลายๆ ประเทศ มีบทบญัญัติหรือวิธีปฏิบัติในการพิจารณาถึงความเป็นไปไดว้่าค าขอ

ไดย่ื้นโดยเจตนาไม่สุจริต บทบญัญัติเครื่องหมายการคา้ในบางประเทศ ไดก้ล่าวถึง ”เจตนาไม่สุจริต” หรือ 

“เจตนาฉอ้ฉล” ของผูข้อทัง้แบบชัดแจง้และแบบปริยาย ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสามารถขัดขวางหรือท าให้การ

จดทะเบียนเครื่องหมายการคา้เป็นโมฆะได.้58 

 

ไม่ไดม้ีการนิยาม ‘เจตนาไม่สุจริต’ ดงักล่าวในกฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญาของรฐัสมาชิกอาเซียน แต่อาจ

มีการนิยามไวใ้นกฎหมายหรือหลักกฎหมายอื่น ๆ ในประเทศเหล่านั้น มีการอธิบายว่าเจตนาไม่สุจริตคือ 

“การกระท าท่ีผิดไปจากหลักการท่ีเป็นท่ียอมรับในส่วนของพฤติกรรมท่ีถูกจริยธรรมหรือการปฏิบัติทาง

การคา้และธุรกิจท่ีมีความซื่อสตัย”์ 59 นอกจากนี ้เจตนาไม่สุจริตยงัเป็นเรื่องของความไม่ซื่อสตัยโ์ดยเจตนา

โดยกระท าหรือละเวน้ไม่กระท าอนัเป็นการละเมิดกฎหมายหรือการปฏิบตัิโดยสจุริตโดยท่ีตนก็รบัรู ้ 60 

 

ในประเด็นเรื่อง “เจตนาไม่สจุริต” เป็นท่ีเขา้ใจว่าเป็นสถานการณ์ท่ีผูข้อรูว้่าเครื่องหมายท่ีย่ืนขอจดทะเบียน

ในนามของตนเป็นของบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิเรียกรอ้งในเครื่องหมายท่ีฟังขึน้กว่าและไม่ไดยิ้นยอมใหม้ีการจด

ทะเบียนนั้น ส าหรับ “เจตนาฉ้อฉล” หมายถึงเจตนาของผู้ขอในการได้มาซึ่งทะเบียนท่ีเป็นการละเมิด

บทบญัญัติกฎหมายหรือสิทธิท่ีมีอยู่ก่อน 

 

 
 

58 ตัวอย่าง ดูบทบัญญัติที่เกี่ยวขอ้งใน บีเอ็ม ทีเอ็มเอ เอ. 6(6) ; เคเอช ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 14.อี และคู่มือทีเอ็ม หนา้ 107 ; ไอดี ทีเอ็มแอล เออารท์ี. 

21(3) และ อีลซูิเดชั่น ออฟ เออารท์ี. 21(3); ค าตดัสิน แอลเอ 753 เออารท์ี. 36 วรรค 6, ขอ้ 7; เอ็มวาย ทีเอ็มเอ เอส. 25(1); 37(เอ) และ 45(1)(ซี); เอ็ม

เอ็ม ทีเอ็มแอล เอส. 14.ดี); เอสจี ทีเอ็มเอ เอส. 7(6) และ 8(5) และ (6) 
59 ความคิดเห็นของ Advocate General Sharpston ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60, และที่

คลา้ยกัน ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552, R 529/2008-4, FS (fig.), § 14) โปรดดู คู่มือของส านักงานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยุโรป พารท์ดี 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 3.3.2 
60 “เจตนาไม่บริสทุธ”์ ไดร้บัการนิยามว่าเป็น:   

1) ค านาม การกระท าทีไ่ม่สจุริตโดยเจตนาโดยไม่ปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายหรือตามสญัญา ท าใหผู้อ้ืน่เขา้ใจผิด ท าขอ้ตกลง

โดยไม่มีเจตนาหรือวิธีการทีจ่ะปฏิบตัิตาม หรือละเมิดมาตรฐานพืน้ฐานของความซื่อสตัย์ในการปฏิบตัิต่อผูอ้ืน่ […] 

โปรดด ูhttps://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=21  

https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=21
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ความรูจ้ักถึงเครื่องหมายอาจเป็นผลมาจากขอ้เท็จจริงว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงใน

ประเทศหรือต่างประเทศ หรือมีความโด่งดงัในประเทศ นอกจากนัน้ ความรูจ้กัอาจเป็นผลมาจากขอ้เท็จจริง

ท่ีว่าผูข้อมีความเก่ียวขอ้งบางอย่างหรือความสมัพนัธท์างธุรกิจกับเจ้าของเครื่องหมายท่ีเขาพยายามจะจด

ทะเบียน 

 

ค าแนะน าร่วมของ WIPO มาตรา 3(2) บญัญัติเรื่องความเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียง 

ดงัต่อไปนี:้ 
 

(2) [การพิจารณาเจตนาไม่สุจริต] เจตนาไม่สุจริตอาจได้รับพิจารณาว่าเป็นปัจจัยหน่ึงใน

หลายๆ องคป์ระกอบในการประเมินผลประโยชนจ์ากการแข่งขนักันในการปรบัใชส้่วนท่ี 2 ของ

บทบญัญัติเหล่านี ้

 

10.2 ปัจจัยทีแ่สดงถึงเจตนาไม่สุจริต 
 

ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดว่าการย่ืนขอจดทะเบียนเครื่องหมายโดยไม่สุจริตเป็นเหตุท่ีแน่นอนส าหรับการ

ปฏิเสธไม่รบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ ก็ควรปฏิเสธการจดทะเบียนดงักล่าวในระดบัท่ีมีการแสดงหรือ

พิสจูนอ์ย่างเหมาะสมถึงเจตนาไม่สจุริตของผูย่ื้นค าขอจดทะเบียน 

 

อาจแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนาไม่สุจริตโดยอาศัยวิธีการพิสูจน์ท่ีถูกตอ้งวิธีการใด ๆ ก็ได ้ผูต้รวจสอบจะต้อง

ค านึงถึงปัจจัยพืน้ฐานท่ีเกิดขึน้ร่วมกันอย่างนอ้ยสามประการ อนัจะชีใ้หเ้ห็นถึงเจตนาท่ีไม่สุจริตในการย่ืน

ขอจดทะเบียนหรือคัดคา้นการจดทะเบียน ปัจจัยเหล่านีร้วมถึงสิ่งต่อไปนี ้และยงัก าหนดสาระส าคัญของ

เจตนาไม่สจุริตในแง่นี ้61 

 

1. ความเหมือนหรือความคลา้ยท่ีมีในระดบัสูงของเครื่องหมาย 

2. ความตระหนักรูข้องผูย่ื้นขอจดทะเบียนหรือผูจ้ดทะเบียนเกี่ยวกับเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อน  

3. เจตนาไม่สจุริตในการย่ืนขอจดทะเบียนหรือย่ืนคดัคา้น 
 
 
 
 

61 ในเรื่องนีโ้ปรดด ูคู่มือของส านกังานทรพัยสิ์นทางปัญญาของสหภาพยโุรป พารท์ดี ส่วนท่ี 2 ขอ้ 3.3.2.1. 
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1. ความเหมือนหรือความคลา้ยทีม่ีในระดบัสูงของเครือ่งหมาย 

 

ในการท่ีจะตรวจพบเรื่องเจตนาไม่สุจริตหรือไม่ ตอ้งมีการย่ืนเครื่องหมายเพื่อจดทะเบียน และเครื่องหมาย

ท่ีถูกอา้งถึงหรือท่ีเป็นฐานของการคดัคา้น ตอ้งมีความเหมือนหรือก่ึงเหมือน แมว้่าปัจจัยเดียวไม่ใช่สิ่งท่ีจะ

น ามาซึ่งการตัดสินชีข้าด และการเกิดขึน้ของเจตนาท่ีไม่สุจริตอย่างบังเอิญอาจเกิดขึน้ได ้ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ

ความบ่งเฉพาะของเครื่องหมายดังกล่าวและสภาพการณ์ของคดี  ความเหมือน (หรือเกือบเหมือน) ของ

เครื่องหมายจะเป็นขอ้บ่งชีเ้บือ้งตน้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดเ้ขา้ถึงและพยายามท่ีจะรุกล า้เครื่องหมายของอีก

ฝ่าย ความเหมือนหรือก่ึงเหมือนของเครื่องหมายดงักล่าวไม่น่าจะเป็นเรื่องบงัเอิญ 

 

ในทางตรงกันข้าม หากเครื่องหมายดังกล่าวมีความไม่คล้ายอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่มีความคล้ายจน

ก่อใหเ้กิดความสบัสน ขอ้เท็จจริงนีไ้ม่สามารถสนับสนุนการตรวจพบเรื่องเจตนาไม่สจุริตได้ 
 

2. ความตระหนักรูข้องผูย่ื้นขอจดทะเบียนหรือผูจ้ดทะเบียนเกี่ยวกับเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อน  

 

ผูย่ื้นค าขอจดทะเบียนหรือผูค้ดัคา้นจะตอ้งรูห้รือเคยรูเ้ก่ียวกับการมีอยู่หรือการเคยใชง้านมาก่อนหนา้นีข้อง

เครื่องหมายท่ีมีลกัษณะเหมือนกันหรือคลา้ยกันจนก่อใหเ้กิดความสบัสน จากอีกฝ่ายถึงสินคา้และบริการท่ี

เหมือนกนัหรือคลา้ยกัน 

 

กรณีหน่ึงท่ีพบได้บ่อยเก่ียวกับการตระหนักรูก่้อนหน้านีเ้ก่ียวกับการมีอยู่ของเครื่องหมายคือการท่ีฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันบางอย่างในเชิงพานิชย์หรือธุรกิจมาก่อนหน้านี ้ยกตวัอย่างเช่น ใน

กรณีท่ีฝ่ายหน่ึงเคยเป็นผูจ้ัดจ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย หรือตัวแทนทางทางการพานิชยข์องอีกฝ่ายหน่ึง ใน

กรณีนี ้ฝ่ายนัน้ไม่อาจเพิกเฉยหรือ “ไม่รู”้ ถึงการมีอยู่และกิจกรรมของผูถื้อสิทธิในเครื่องหมายท่ีแทจ้ริงก่อน

หนา้นี ้และกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึน้ก่อนการย่ืนขอจดทะเบียนหรือใชเ้ครื่องหมายจากฝ่ายท่ีมีเจตนาไม่

สจุริต 

 

นอกจากนี ้สามารถก าหนดเรื่องการสนันิษฐานว่ารู ้('ตอ้งเคยรู'้ หรือ 'ไม่อาจจะไม่รูไ้ด'้) ไวใ้นส่วนของการมี
ส่วนรว่มของทั้งสองฝ่ายในวงธุรกิจของการคา้ของตวัสินคา้หรือบริการ หรือตามระยะเวลาท่ีผูใ้ชก่้อนหนา้นี ้

(ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย) ไดใ้ชเ้ครื่องหมายดงักล่าว ย่ิงใชเ้ครื่องหมายเป็นระยะเวลานานมากเท่าไหร ่ก็มีความ

เป็นไปไดม้ากขึน้เท่านั้นท่ีจะรบัรูก้ารใชเ้ครื่องหมายดังกล่าวในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง  การใชเ้ครื่องหมายก่อน

หนา้นีใ้นตลาดต่างประเทศ ในเชิงพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์หรือบนอินเทอรเ์น็ต ก็มีความส าคัญในการแสดง

ใหเ้ห็นถึงการใชเ้ครื่องหมายจริง ๆ ก่อนหนา้นี ้
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การรบัรูแ้ค่เพียงว่าอีกฝ่ายใชเ้ครื่องหมายบางเครื่องหมาย ไม่ไดเ้ป็นตัวตัดสินว่ามีเจตนาไม่สุจริตอย่าง

อัตโนมัติ  บุคคลอาจใชเ้ครื่องหมายท่ีคลา้ยกับเครื่องหมายของคู่แข่งโดยสุจริต และอาจด าเนินการตาม

วตัถปุระสงคท่ี์ชอบดว้ยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม โดยปกติแลว้ไม่ควรสนันิษฐานว่าเครื่องหมายนัน้มีลักษณะ

เหมือนกนัหรือมีลกัษณะเหมือนกันอย่างมีนัยส าคญั 

 

นอกจากนี ้ผูต้รวจสอบควรตระหนักถึงกรณีท่ีความสัมพนัธก่์อนหนา้นีร้ะหว่างคู่พิพาท ไดร้บัการสนับสนุน

โดยขอ้ตกลงตามสญัญาท่ีอาจมีผลบงัคับทั้งหมดหรือบางส่วน หรือถูกละเมิดแต่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 

ตรงนีจ้ะท าใหค้ดีซับซอ้นขึน้ไปอีกและท าใหไ้ม่ไดข้อ้สรุปอย่างตรงไปตรงมาเก่ียวกับเจตนาท่ีไม่สุจริตจาก

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 

กรณีต่อไปนี ้ตดัสินโดยส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร ์ ( IPOS) แสดงใหเ้ห็นถึงการท าให้

การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้สองรายการท่ีไดม้าอย่างไม่สุจริตเป็นโมฆะ ในการตัดสินเมื่อวันท่ี 19 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ส านักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปรไ์ด้ประกาศว่าการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา้เป็นโมฆะ62 

 
 

40201606062U                                        40201606064Y  

ส าหรบัผลิตภัณฑอ์าหารจ าพวก 29 และ 30 
 

ส านักทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปรพ์บว่าผูถื้อสิทธิในการจดทะเบียนมีความสัมพันธจ์ากการ

เคยท างานและท าธุรกิจมาก่อนหนา้นีก้ับซพัพลายเออรต์่างประเทศ ซึ่งมี เครื่องหมายท่ีเขาจดทะเบียนโดย

ไม่สุจริตและการแสดงขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งอันเป็นเท็จในเรื่องความสัมพันธ์ดังกล่าว ผูจ้ดทะเบียนได้ใช้

ประโยชนอ์ย่างไม่เหมาะสมจากความสัมพันธ์ดังกล่าวเพื่อขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดย

ไม่ไดร้บัอนุญาต 
 
 
 

62 ที่มา:  ส านกัทรพัยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร:์   https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-

mediation/legal-decisions/2019/mahendra-naidu-v-navin-trading-2019-sgipos-2.pdf 

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/mahendra-naidu-v-navin-trading-2019-sgipos-2.pdf
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/mahendra-naidu-v-navin-trading-2019-sgipos-2.pdf
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3. เจตนาไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียนหรือยื่นคดัคา้น 

 

เจตนาท่ีอยู่เบือ้งหลังของผูย่ื้นค าขอจดทะเบียนหรือฝ่ายคัดคา้นเป็นเรื่องอัตวิสัยและสามารถสืบสวนหรือ

ตรวจสอบได้โดยการอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ท่ีเป็นวัตถุวิสัยเท่านั้น โดยอาจพิจารณา

ขอ้เท็จจริงและสภาพการณต์่อไปนี ้ตวัอย่างเช่น 

 

▪ อาจสันนิษฐานได้ว่ามี เจตนาไม่สุจริตหากมีการย่ืนขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าโดยไม่มีความตั้งใจท่ีจะใช้เครื่องหมายดังกล่าวในการค้าโดยสุจริต หาก

เครื่องหมายถูกย่ืนขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียนเพียงเพราะมีความมุ่งหมายท่ีจะโอนกรรมสิทธิใน

ภายหลังเพื่อผลประโยชน์จากการเก็งก าไรหรือค่าตอบแทนทางการเงิน อาจถือได้ว่าเป็นการ

ด าเนินการโดยไม่สุจริตหากไม่สามารถให้เหตุผลอธิบายด้วยแรงจูงใจใด ๆ ท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ี

สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องกฎหมายเครื่องหมายการคา้  

 
 
▪ อาจสันนิษฐานได้ว่ามี เจตนาไม่สุจริตหากมีการย่ืนขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะ เบียน

เครื่องหมายการค้าท่ีเป็นท่ีรู ้จักหรือเครื่องหมายท่ีมีชื่อเสียงในแวดวงการค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคท่ี

เก่ียวขอ้งภายในประเทศ และเป็นเครื่องหมายของบุคคลอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องซึ่งด าเนินงานในประเทศ

เดียวกันหรือในประเทศอื่น สิ่งนีจ้ะชีใ้หเ้ห็นถึงความพยายามอย่างไม่เ ป็นธรรมท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก

ชื่อเสียงของเจา้ของท่ีชอบดว้ยกฎหมาย (“การแข่งขนัแบบกาฝาก”) 

 

10.3 ผลของเจตนาไม่สุจริตต่อการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
 

ในการด าเนินการคดัคา้น ในกรณีท่ีหลกัฐานท่ีส่งมาแสดงใหเ้ห็นว่ามีการย่ืนค ารอ้งโดยไม่สจุริตผูต้รวจสอบ

ควรพิจารณาขอ้เท็จจริงนีเ้พื่อตดัสินใจว่าจะปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายทัง้หมดหรือบางส่วน ในทาง

กลบักัน หากการด าเนินการแสดงใหเ้ห็นว่ามีการย่ืนขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียนเครื่องหมายท่ีมีอยู่ก่อน

โดยไม่สุจริต ควรปฏิเสธการคดัคา้นทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตท าได ้ควรปฏิเสธการ

ย่ืนขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตก่อนหนา้นี ้และใหย้กเลิกการจดทะเบียนก่อนหนา้นีใ้นระดับท่ีถูกท าให้มัว

หมองดว้ยเจตนาไม่สจุริต 

 
 

63 G.R. เลขท่ี 194307 ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
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ผลจากเจตนาไม่สจุริต (หรือปราศจากเจตนาสจุริต) ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้อาจอธิบายไดใ้น

คดีของ Birkenstock Orthopaedie GMBH และ  Co.  KG ( ก่อนหน้า นี้ชื่ อ  Birkenstock Orthopaedie 

GMBH กับ  Philippine Shoe Expo Marketing Corporation63 ตัดสิน โดยศาลฎี กาของสาธา รณรัฐ

ฟิลิปปินสปี์ พ.ศ. 2556 

 

หน่ึงในหลาย ๆ ประเด็น คือศาลตดัสินว่าผูข้อจดทะเบียนเครื่องหมายนีม้ีจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ใน

นามของตนโดยมีเจตนาไม่สุจริต เน่ืองจากอีกบริษัทเป็นเจา้ของเครื่องหมายท่ีแทจ้ริงและชอบธรรมตาม

กฎหมาย  อา้งถึงค าตดัสินของ IPOPHL Director General64 ศาลเห็นว่า BIRKENSTOCK ซึ่งมีตน้ก าเนิด

จากประเทศเยอรมันอย่างเห็นไดช้ัด เป็นเครื่องหมายท่ีมีความบ่งเฉพาะสูงและเป็นเครื่องหมายท่ีไม่ได้

พรรณนาถึงลกัษณะของสินคา้หรือบริการ ไม่มีความสมัพนัธใ์กลช้ิดอันใดท่ีบุคคลทั้งสองจะมีเครื่องหมาย

เดียวกันหรือเหมือนกัน  เป็นเรื่องท่ีเหลือเชื่อท่ีจะคิดถึงเครื่องหมายท่ีมีความบ่งเฉพาะสูงและไม่ไดพ้บเห็น

โดยทั่วไปได ้ซึ่งก่อนหนา้นีถู้กอีกฝ่ายน าไปใชใ้นธุรกิจแบบเดียวกัน โดยปราศจากค าอธิบายใด ๆ อนัน่าเชื่อ  

 

เครื่องหมายดงักล่าวแสดงดา้นล่างนี ้เพื่อใหเ้ปรียบเทียบกัน 

 

------- o ------- 

 

ค าสงวนสิทธิ์ 

“เอกสารฉบบันีไ้ดท้ าขึน้ดว้ยความช่วยเหลือของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปจะไม่รบัผิดชอบต่อเนือ้หาของการ

สือ่สารนีท้ีท่  าขึน้เป็นเฉพาะของผูเ้ขียน และไม่ไดด้ าเนินการเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมมุมองของสหภาพยุโรป” 

 
 

64 ประกาศ ณ วนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในการอทุรณจ์ากค าตัดสินของส านักกิจการกฎหมายลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ใน Inter Partes 
Case Nos. 14-2007-00108, 14-2007-00115 และ 14-2007-00116 รวมกนั 

เครื่องหมายของผูข้อจดทะเบียน เครื่องหมายของเจา้ของที่แทจ้ริงและชอบดว้ยกฎหมาย   
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ภาคผนวก I 
 

ข้อความที่ตดัตอนมาจากบทบัญญตั ิ

ทางกฎหมายในประเทศอาเซียน

เกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบ

สาระส าคัญของเครื่องหมายการค้า 
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