
ความสําคญัและลักษณะทั่วไปของเคร่ืองหมายการคา 
 

“เครื่องหมายการคา” (Trade  mark)  เปนทรัพยสินทางปญญาอีกแขนงหนึ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน  โดยเครื่องหมายการคา  จะจัดอยูในประเภทหนึ่งของ
ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม(Industrial  Property) เชนเดียวกับ “การประดิษฐ”  และ “การ
ออกแบบผลิตภัณฑ”   โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการใชประโยชนในการผลิตทาง
อุตสาหกรรม และเพื่อผลประโยชนของบรรดาผูประกอบกิจการทางพาณิชยอีกดวย โดย
เครื่องหมายการคาเปนสิ่งที่ใชในการจําแนกสินคาของผูประกอบการรายหนึ่งจากสินคา
ของผูประกอบการอีกรายหนึ่งเพื่อใหลูกคาสามารถตัดสินใจวา  จะเลือกซื้อสินคาของ
ผูประกอบการรายใด บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคาของประเทศตาง 
ๆ สวนใหญกําหนดใหความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาอันไดรับการจดทะเบียน
ไวโดยชัดแจง ในขณะที่เครื่องหมายการคาซึ่งไมไดจดทะเบียนไมไดรับความคุมครอง
สิทธิภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว แตกําหนดใหเจาของ     เครือ่งหมายการคา
นั้นสามารถไดรับความคุมครองสิทธิตามหลักกฎหมายวาดวยละเมิดในสวนอันเกี่ยวกับ
การลวงขาย (The Law of Passing Off) ดังเชน ในกฎหมายวาดวยการคุมครอง
เครื่องหมายการคาของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศไทย 
นอกจากนี้ ในกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคาของ      แตละประเทศยังขยายความ
คุมครองไปถึงเครื่องหมายทางการคาประเภทอื่น ๆ   อันไดแก เครื่องหมายบริการ 
(Service Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) และเครื่องหมายรวม 
(Collective Mark) ดังจะไดอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของ  เครื่องหมายการคา   หนาที่ของ
เครื่องหมายการคา    การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคา    และประโยชนของ
เครื่องหมายการคา ทั้งนี้โดยการพิจารณาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
เครื่องหมายการคาของประเทศไทยซึ่งบังคับใชอยูในปจจุบันเปนหลัก อันไดแก พ.ร.บ. 
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534  แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2543 

 
 

 



1.  ความหมายของเครื่องหมายการคา 
  

เครื่องหมายการคาเปนสัญลักษณอันมีวัตถุประสงคเพื่อจําแนกผลิตภัณฑของผู
ประกอบกิจการคารายหนึ่งจากผลิตภัณฑของผูประกอบกิจการคาอีกรายหนึ่ง   
โดยผลิตภัณฑดังกลาวไดแกสิ่งใด ๆ ซึ่งผูประกอบการคาจําหนายใหแกลูกคาดวยเหตุนี้  
ลูกคาจึงตองการสิ่งที่ใชในการจําแนกผลิตภัณฑของตนเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้น
เครื่องหมายการคาที่ปรากฏบนผลิตภัณฑนั้นจึงมีบทบาทในการอํานวยประโยชนให 
ลูกคาสามารถใชแยกแยะผลิตภัณฑของเหลาผูประกอบการคาตาง ๆ   ได   (WIPO  
1988:145)   และตอไปนี้จะขอกลาวถึงความหมายและคําจํากัดความของความหมายตาง 
ๆ   ของสิ่งที่เกี่ยวของดังนี้ 
 

1.1 เครื่องหมายการคา  
 

เครื่องหมายการคา  (Trade  mark) หมายความวา เครื่องหมายที่เจาของ
เครื่องหมายใช หรือมีเจตนาจะใชในลักษณะเกี่ยวของหรือเปนที่หมายกับสินคาของตน
เพื่อเปนการแสดงใหบุคคลทั่วไปเห็นและเขาใจวาสินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของ
เครื่องหมายการคานั้นแตกตางไปจากสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น     
คําวา  “เครื่องหมาย”  หมายถึง  ภาพถาย  ภาพวาด  ภาพประดิษฐ  ตรา  ชื่อ  คํา  
ตัวหนังสือ  ตัวเลข  ลายมือชื่อ  เครื่องหมาย  หมายความรวมถึงสัมภาค (combination)  
ของเครื่องหมายขางตนอยางหนึ่งอยางใด  หรือ  หลายอยางรวมกัน ดังนั้นเครื่องหมาย  
จึงมีความหมายกวางกวาเครื่องหมายการคา  สิ่งใดเปนเครื่องหมายแลวใชวาสิ่งนั้น   จะ
เปนเครื่องหมายการคาเสมอไป แตในทางตรงกันขามถาสิ่งใดจะเปนเครื่องหมายการคา
ไดนั้นสิ่งนั้นจะตองเปนเครื่องหมายกอนเสมอ  “เครื่องหมาย”  เมื่อนํามาใชเปน
เครื่องหมายการคา  จะทําใหเห็นความหมายชัดขึ้น  นั่นคือ  เปนเครื่องหมายที่ใชหรือ
ตั้งใจจะใชเปนที่หมายกับสินคา  หรือเกี่ยวของกับ สินคา  คือ มุงที่ตัวสินคาเปนสําคัญ  
ถาสินคาใดมีชื่อเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย  วงจรการขายก็จะแผขยายกวางไกลออกไป  
เมื่อขายไดมาก  ก็ยอมไดกําไรมากเปนธรรมดา  เครื่องหมายการคาเกี่ยวกับสินคานั้น            
ก็จะมีคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ยอมเปนที่หมายปองของเจาของสินคารายอื่นที่เปนชนิดหรือ



ประเภทเดียวกัน  อาจมีการทําซ้ํา  ลอกเลียน หรอืปลอมเครื่องหมายการคาของสินคานั้น
ไปใชกับสินคาอื่นที่เปนชนิดหรือประเภท เดียวกัน คําจํากัดความของเครื่องหมายการคา
จึงไดเนนความหมายไววา “เพื่อแสดงวา สินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นแตกตางกับ
สินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น”  ตัวอยางเครื่องหมายการคา  เชน  มามา  
PEPSI   SHARP  NATIONNAL  เปนตน 
 

 
1.2 เครื่องหมายบริการ  

 
เครื่องหมายบริการ  (Service Mark) หมายถึง  เครื่องหมายที่เจาของ

เครื่องหมายใช  หรือมีเจตนาจะใชในลักษณะที่เปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับการบริการ
ของตน  เพื่อเปนการแสดงใหบุคคลทั่วไปทราบวาบริการที่ใชเครื่องหมายของเจาของ
เครื่องหมายบริการนั้นแตกตางไปจากบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น   
คําวา “บริการ”  หมายถึงการชวยเหลือเกื้อกูลกนั  ความหมายในเชิงธุรกิจก็คือการ       
รับใช  รับจัดการให  รบัเปนสื่อให เพื่อประโยชนหรือความสะดวกของลูกคาหรือผูมา
ติดตอ  เชน  บริการจัดทัวรใหกับคณะนักทองเที่ยว  บริการโฆษณาสินคา  บริการขนสง
สินคา  บริการนายหนาตัวแทนเหลานี้ในบางบริการ  อาจจัดควบคูไปกับการคาก็ได  ซึ่ง
เปนธุรกิจที่ตองการใชทั้งเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการเปนของตนเอง  เพื่อ
ประโยชนในการคุมครองและคุมกันจากธุรกิจการคาหรือธุรกิจบริการของบุคคลอื่น  ซึ่ง
เครื่องหมายบริการจะเปนเชนเดียวกับเครื่องหมายการคา  แตใชเฉพาะที่เกี่ยวกับบริการ
หรือเซอรวิส  ซึ่งแตเดิมมาการบริการหรือเซอรวิส  มักจะรวมอยูในธุรกิจของการคา แต
ตอ ๆ มาธุรกิจดานบริการกําลังขยายตัวและแยกตัวจากการคาคอนขางเดนชัดขึ้นเรื่อย ๆ 
ทําใหการใชกฎหมายคุมครองเครื่องหมายการคาไปคุมครองการบริการไมสะดวกนัก  
จึงไดกําหนดไวชัดเจนวาใหกฎหมายเครื่องหมายการคาไปคุมครองการบริการดวย    
ตัวอยางเครื่องหมายบริการ  เชน  เครื่องหมายสัญลักษณของการบินไทย  เครื่องหมาย
สัญลักษณของธนาคาร  เครื่องหมายบริการการขายสินคาของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
หางบิกซี   หางโลตัส  เปนตน 
 



1.3 เครื่องหมายรับรอง 
 

เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หมายถึง เครื่องหมาย ที่เจาของ
เครื่องหมายรับรอง ใชหรือมีเจตนาจะใชในลักษณะที่เปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคา
หรือการบรกิารของบุคคลอื่น  ซึ่งไมใชเปนการใชเพื่อรับรองสินคาหรือบริการของผู
เจาของเครื่องหมายรับรองเอง  การรับรองสินคาหรือบริการของบุคคลอื่นนั้นจะตองเปน
การับรองเกี่ยวกับ 
 -  แหลงกําเนิด  สวนประกอบ วิธีการผลิต  คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นของ
สินคานอกจากที่ไดกลาวมาแลว 
 -   สภาพ  คุณภาพ  ชนิด  หรือคุณลักษณะอื่นของการบริการนัน้ 
ดวยเหตุนี้ เครื่องหมายรับรองจึงเปนเครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายไดยินยอมให
บุคคลอื่นใชเครื่องหมายนั้นกับสินคาหรือบริการของบุคคลดังกลาวเพื่อเปนการรับรอง
บางอยางอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการของบุคคลนั้นนั่นเอง    ตวัอยางของเครื่องหมาย 
รับรอง เชน เครื่องหมายรับรองคุณภาพตราสินคาไทย เครื่องหมายเชลลชวนชิม เปนตน 
 

1.4 เครื่องหมายรวม 
 

เครื่องหมายรวม (Collective Mark) หมายถึง  เครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายบริการที่ใชหรือมีเจตนาจะใชโดยกลุมบริษัท หรือกลุมรัฐวิสาหกิจกลุม
เดียวกัน  หรือโดยกลุมสมาชิกของสมาคม  สหกรณ  สหภาพ  สมาพันธ  กลุมบุคคลหรือ
องคกรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน  ดวยเหตุนี้เครื่องหมายรวมจึงอาจเปนเครื่องหมายการคา
หรือเปนเครื่องหมายบริการเพียงแตใชไดในเฉพาะกลุมซึ่งมีสิทธิใชเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายบริการเพียงแตใชไดเฉพาะกลุมซึ่งมีสิทธิใชเครื่องหมายหรือ
เครื่องหมายบริการเทานั้นทั้งนี้อาจเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเปนเอกภาพของผู
ประกอบกิจการในแขนงหรือลักษณะเดียวกัน  ตัวอยางของเครื่องหมายรวม  เชน  
เครื่องหมายสัญลักษณรปูชางในรูปหกเหลี่ยมของบริษัท ปูนซีเมนตไทย  เปนตน 
 
 
 
 



2  หนาที่ของเครื่องหมายการคา 
 

เครื่องหมายการคาหนึ่ง ๆ มักจะทําหนาที่โดยทั่วไปอยู 4 ประการดังตอไปนี้คือ 
 

1. หนาที่ในการบงชี้และแยกแยะตัวสินคา 
2. หนาที่ในการบงบอกแหลงที่มาของสินคา 
3. หนาที่ในการบงบอกคุณภาพของสินคา 
4. หนาที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ 

 
หนาที่ดังกลาวขางตนนี้ในบางขออาจจะผสมผสานกันไปได เชน ในขณะที่

เครื่องหมายการคาอันหนึ่งบงชี้ถึงความแตกตางของตัวสินคานั้นมันก็ทําหนาที่บงบอก
ถึงแหลงที่มาอันแตกตางของสินคาแตละชิ้นนั้นดวยในตัว 

 
2.1 หนาที่ในการบงชี้และแยกแยะตัวสินคา 

 
เครื่องหมายการคาอันหนึ่งยอมทําหนาที่ในการบงชี้ (Identify) ตัวสินคาที่

ใชเครื่องหมายการคานั้นและแยกแยะ (distinguish)     สินคานั้นจากสินคาที่ใช   
เครื่องหมายการคาอื่นไปในเวลาเดียวกัน   หนาที่ขอนี้ยอมเปนประโยชนโดยตรงตอ     
เจาของสินคาที่จะทําการคาขายสินคาและตอผูซื้อที่จะสามารถซื้อหาสินคาที่ตองการได
โดยสะดวกโดยการดูจากเครื่องหมายการคาของสินคานั้นเอง  การที่เครื่องหมายการคา
ตองทําหนาที่หลักขอนี้นี่เองที่ทําใหมีหลักหนึ่งในกฎหมายเครื่องหมายการคาของทุก
ประเทศวา เครื่องหมายการคาที่จะนํามาจดทะเบียนเพื่อรับความคุมครองอยางสมบูรณ
จากกฎหมายนั้น จะตองมีลักษณะบงเฉพาะ (distinctiveness) กลาวคือ มีลักษณะเดนของ
เครื่องหมายการคาที่แตกตางไปจากเครื่องหมายการคาอื่น สําหรับสินคาในประเภท
เดียวกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อปองกันมิใหมีการใชเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันจนอาจ
ทําใหผูซื้อเกิดความสับสนในตัวสินคา 

 
 



2.2 หนาที่ในการบงบอกแหลงที่มาของสินคา 
 

หนาที่ขอนี้มีความใกลเคียงกับหนาที่ในการบงชี้และแยกแยะตัวสินคามาก
ในสวนที่วา ในขณะที่เครื่องหมายการคาอันหนึ่งไดทําหนาที่บงชี้และแยกแยะตัวสินคา
วาแตกตางกันนั้น เครื่องหมายการคานั้นก็ไดทําหนาที่บงบอกถึงแหลงที่มาของสินคาที่
ใชเครื่องหมายการคานั้นดวย อยางไรก็ดี พึงเปนที่เขาใจวา การบงบอกถึงแหลงที่มาของ
สินคานั้นไมถึงขนาดวาเครื่องหมายการคานั้นจะบอกขอมูลที่ชัดเจนแกผูซื้อไดเสมอไป
วาใครเปนผูผลิตสินคาหรือเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้น แตเครื่องหมายการคาทํา
หนาที่นี้ในการที่สามารถสื่อสารใหผูซื้อเขาใจไดวาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาเดียวกัน
นั้นยอมจะมาจากแหลงเดียวกัน ซึ่งอาจจะมีความหมายอยางแคบวา มาจากผูผลิตและ
เจาของเครื่องหมายการคาเดียวกัน หรือมีความหมายอยางกวางวามีที่มาจากผูผลิตรายอื่น
ที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในการผลิตและใชเครื่องหมายการคานั้นดวย 
 

2.3 หนาที่ในการบงบอกคณุภาพของสินคา 
 

เครื่องหมายการคาทําหนาที่บงบอกคุณภาพของสินคาในลักษณะที่ทําให  
ผูซื้อรับรูไดวาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาอันหนึ่ง ๆ นั้นนาจะมีคุณภาพที่ไมแตกตาง
ไปจากสินคาชิ้นอื่น ๆ ที่ใชเครื่องหมายการคาเดียวกันนั้น ดังนั้น ไมวาผูซื้อจะซื้อสินคา
นั้นจากรานใดหรือ  ณ  เวลาใด   เขาก็จะไดสินคาที่มีคุณภาพเหมือนกัน หนาที่ของ
เครื่องหมายการคาที่กําลังกลาวถึงในขอนี้จึงไมใชหนาที่ในการประกันคุณภาพของ    
สินคาวามีคุณภาพดีหรือมีมาตรฐานอยางไร (ซึ่งกรณีนี้จะเปนหนาที่ของเครื่องหมาย
รับรอง Certification Mark)แตอยางไรก็ดี ขอนี้มิไดหมายความวา เจาของเครื่องหมาย
การคาหรือผูผลิตจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงคุณภาพของสินคาที่ใช
เครื่องหมายการคาหนึ่งมากอนได แมจะมีการเปลี่ยนแปลงในดานคุณภาพหรือรูปลักษณ
ของสินคาขึ้น เครื่องหมายการคาก็ยังคงทําหนาที่นี้ไดอยูวา ผูซื้อจะยังคงมีความเชื่อมั่น
วาสินคาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะยังคงเปนสินคาที่มีคุณภาพสม่ําเสมออยูตอไป                  
เฉกเชนเดียวกับสินคาดั้งเดิมที่ใชเครื่องหมายการคาเดียวกันนั้นนั่นเอง  



(ตัวอยางเชน น้ําอัดลมที่มีการเปลี่ยนสวนผสมจากน้ําตาลธรรมชาติเปนสารสังเคราะห
ใหความหวานแทน เปนตน) 

ในสถานการณเศรษฐกิจปจจุบันนี้ซึ่งการคาระหวางประเทศ และการ
ลงทุนในตางประเทศขยายตัวข้ึน ประกอบกับระบบธุรกิจใหม ๆ (เชน FRANCHISE) 
ไดรับความนิยมขึ้น ทําใหมีการกระจายแหลงผลิตออกไปในประเทศตาง ๆ มากขึ้น 
แทนที่จะเปนการผลิตในแหลงผลิตเดียว  และจัดสงสินคาสําเร็จรูปไปขายในประเทศ
ตาง ๆ อยางแตกอน แตการที่สินคาที่ผลิตขึ้นมาจะไดรับความนิยมอยางกวางขวางนั้น          
ก็จําเปนอยูเองที่จะตองอาศัย goodwill ที่เคยมีมากอน  ดังนั้น เจาของเครื่องหมายการคา
จึงมักจะตองอนุญาตใหผูผลิตสามารถใชเครื่องหมายการคากับสินคาที่ไดสิทธิผลิตดวย 
แตการที่สินคาที่ผลิตโดยผูผลิตรายอื่นสามารถจะใชเครื่องหมายการคาของเจาของไดนั้น
ยอมกอใหเกิดความเสี่ยงตอ goodwill ของเจาของดวยอยางยิ่ง เพราะถาหาก    คุณภาพ
ของสินคานั้นไมดี    ยอมกระทบกระเทือนตอภาพพจนของสินคาที่ใชเครื่องหมายการคา 
นั้นโดยทั่วไป   ดังนั้นจึงนับเปนกรณีปกติธรรมดาที่เจาของเครื่องหมายการคาจะถือสิทธิ
ในการควบคุมคุณภาพของสินคาไดรับสิทธิผลิตอยาง เขมงวด การควบคุมคุณภาพนี้จะ
เปนผลดีแกผูบริโภคที่จะไดใชสินคาที่มีคุณภาพที่  คาดหวังจาก เครื่องหมายการคาที่ใช
กับสินคานั้นหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เครื่องหมาย  การคาที่ใชกับ สินคาที่แมจะผลิตโดย
ผูผลิตตางรายก็ยังคงสามารถทําหนาที่บงบอกถึงคุณภาพอันพึงมีพึงเปน ไดอยูนั่นเอง  
การที่เครื่องหมายการคาสามารถทําหนาที่ขอนี้ไดดวย จึงเปนที่เขาใจไดวาเครื่องหมาย
การคานั้นเปนสิ่งที่ชวยสรางเสริม goodwill ของตัวสินคา และแทบจะแยกสองสิ่งนี้ออก
จากกันไมได ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการคาใดเปนที่รูจักของ  ผูซื้อแลว เครื่องหมาย
การคานั้นก็จะนับเปนสินทรัพยที่สําคัญยิ่งของกิจการอีกชิ้นหนึ่ง  หนาที่บงบอกถึง
คุณภาพในขอนี้ก็มีความเกี่ยวโยงถึงหนาที่สองขอขางตนดวย คือ หนาที่ในการบงชี้และ
แยกแยะตัวสินคากับหนาที่ในการบงบอกแหลงที่มาของสินคาเครื่องหมายการคาจะทํา
หนาที่เหลานี้ไดพรอม ๆ กัน เมื่อผูซื้อไดรับรูถงึเครื่องหมายการคานั้น (ธัชชัย 2536 : 10) 
 
 
 
 



2.4 หนาที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ 
 

เปนที่ยอมรับวาเครื่องหมายการคาเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งในการ
โฆษณาประชาสัมพันธเพราะการโฆษณาประชาสัมพันธนั้น   มีวัตถุประสงคให
ผูบริโภคกลุมเปาหมายไดรูจักสินคา ทั้งยังกระตุนใหเกิดอุปสงคในสินคานั้น ๆ   เพื่อ
เปาหมายที่ตองการคือการซื้อสินคา ดังนั้นจึงจําเปนอยูเองที่สื่อโฆษณาจะตองทําให
เครื่องหมายการคาสําหรับสินคาหนึ่ง ๆ ปรากฏแกกลุมเปาหมายอยางชัดเจน   พอที่จะ
รับรูและ     จดจําได ดวยเหตุนี้ จึงเปนที่สังเกตไดวาเครื่องหมายการคาที่ปรากฏในสื่อ
โฆษณา  ตาง ๆ จะเหมือนกับเครื่องหมายการคาที่ใชอยูจริงกับสินคาในทองตลาดนั่นเอง 
เมื่อผูบริโภคมีความประสงคจะซื้อสินคานั้นแลว และออกไปซื้อหาเครื่องหมายการคาที่   
ติดอยูกับตัวสินคาก็จะทําหนาที่ทั้งสามประการขางตนตอไป (ธัชชัย 2536 : 11) 
 
3  การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคา 
 

การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคามีที่มาได 2  ทาง  ดังตอไปนี้ 
 

3.1 การไดมาซึ่งสิทธิโดยการใช 
 

การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคาโดยการใช คือการที่บุคคลใดไดนํา
เครื่องหมายการคาของตนออกใชกับสินคาของตนกอนบุคคลอื่น อันเปนผลใหบุคคล 
ผูใชเครื่องหมายการคากอนดังกลาวมีสิทธิดีกวาบุคคลอื่นผูใชเครื่องหมายการคาที่มี
ลักษณะเหมือนหรือคลายคลึงกันในภายหลังดวยการหามการใชอันถือเปนการละเมิด
สิทธิของตน (ประเทือง 2532 : 167)  ในบางประเทศโดยเฉพาะที่ใชระบบกฎหมาย               
คอมมอนลอว ดังเชนประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ตางมีหลักกฎหมายอัน
ใหสิทธิในเครื่องหมายการคาที่มิไดจดทะเบียนแกเจาของเครื่องหมายการคาของตน 
ภายใตเงื่อนไขที่วาตองมีการใชเครื่องหมายการคานั้นอยางแทจริง ตลอดจนตองสามารถ
พิสูจนถึงชื่อเสียงในสินคา อันกอใหเกิด goodwill ในชื่อของเจาของเครื่องหมายการคาที่
ติดอยูกับสินคานั้น 

 



อยางไรก็ตาม แทบทุกประเทศในโลกไดกําหนดใหความคุมครองสิทธิ            
ในเครื่องหมายการคาอันไดจดทะเบียนไวเปนหลักพื้นฐานสวนการใหความคุมครอง
เครื่องหมายการคาที่มิไดจดทะเบียนแตเจาของไดใชกับสินคาของตนนั้น เปนทางเลือก
รองลงมาเพื่อมุงปองกันการกระทําอันมีลักษณะฉอโกงและหลอกลวงผูบริโภคใน
แหลงที่มาแหงสินคา ซึ่งเปนผลตามมาใหเกิดความเสียหายแกเจาของสินคาที่ติด
เครื่องหมายการคาดังกลาว  พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ไดกําหนดสิทธิของเจาของเครื่องหมาย
การคาจากการใชเครื่องหมายการคาของตนกับสินคาที่นําออกจําหนายในทองตลาด 
แมวา  จะไมไดทําการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตนไวตามกฎหมายก็ตาม โดย
ในมาตรา 46  บัญญัติใหสิทธิแกเจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน ในอันทีจ่ะ
ฟองคดีบุคคลใดซึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวา เปนสินคาของเจาของเครื่องหมาย
การคานั้น 

นอกจากนี้ ผลของการใชเครื่องหมายการคาของตนอาจกอใหเกิดสิทธิใน
อันที่จะขอจดทะเบียนซอนสําหรับเครื่องหมายการคาดังกลาวก็ได   ดังที่ 
พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534  แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา  
(ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2543   มาตรา 27 กําหนดไวในกรณีที่วา หากบุคคลใดใชเครื่องหมาย
การคาของตนมาโดยสุจริต และตอมาไดนําเครื่องหมายการคาของตนมาขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาตามกฎหมาย แตเครื่องหมายการคาของตนไปเหมือน  หรือคลายกับ
เครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลว หรือเครื่องหมายการคาของตน
ไปเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่บุคคลอื่นกําลังขอจดทะเบียนสําหรับสินคา
จําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน   
นายทะเบียนอาจเห็นวาสมควรรับจดทะเบียนก็ได โดยใหมีเงื่อนไขและขอจํากัดเกี่ยวกับ   
วิธีการใชและเขตแหงการใชเครื่องหมายการคานั้น  หรือเงื่อนไขและขอจํากัดอื่น  ตามที่
นายทะเบียนเห็นสมควรกําหนดดวยก็ได (ไชยยศ 2544 : 268) 
 

 
 



3.2 การไดมาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน 
 

การไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคาโดยการจดทะเบียน   คือ  การที่ 
บุคคลหนึ่งบุคคลใดไดนําเครื่องหมายการคาของตนไปจดทะเบียนไวกับหนวยงานของ
รัฐบาล  เมื่อไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว  เจาของเครื่องหมายการคายอมมี
สิทธิแตผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาของตนตามที่กฎหมายรับรองสิทธิไว   
หากบุคคลใดนําเครื่องหมายการคาดังกลาวไปใช    ก็ถือวาเปนการกระทําละเมิดสิทธินั้น
(ประเทือง 2532 : 167) กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคาของประเทศตาง ๆ สวนใหญ
กําหนดใหความคุมครองเครื่องหมายการคาดวยการใหจดทะเบียนไวตามหลักเกณฑซึ่ง
กําหนดไวในบทบัญญัตแิหงกฎหมายนั้น  พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534  แกไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2543  มาตรา 44  บัญญัติถึงการ
ไดมาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการคาโดยการ จดทะเบียนไว โดยเมื่อไดจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาแลว ผูซึ่งไดจดทะเบยีนเปนเจาของเครื่องหมายการคาเปนผูมีสิทธิแต 
ผูเดียว (exclusive right) ในอันที่จะใช เครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจด
ทะเบียนไว   และมาตรา46 วรรคแรก บัญญัติใหเจาของเครื่องหมายการคาสามารถ
ฟองรองหรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาที่
ไดจดทะเบียนนั้น  นอกจากนี้ มาตรา 49  กําหนดใหสามารถโอนสิทธิในเครื่องหมาย
การคาที่ไดจดทะเบียนแลว   ตลอดจนมาตรา 68 ไดบัญญัติใหเจาของเครื่องหมายการคา
มีสิทธิในการอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวเชนกัน 
 
4.  ประโยชนของเครื่องหมายการคา 
 

เครื่องหมายการคามีประโยชนตอบุคคลหลายฝาย ดังตอไปนี้ 
 

1.  มีประโยชนตอเจาของเครื่องหมายการคา 
2. มีประโยชนตอประชาชาชนผูบริโภค 
3. มีประโยชนตอประชาชาชนภาครัฐ 
 



4.1 เครื่องหมายการคามปีระโยชนตอเจาของ 
 

เครื่องหมายการคาชวยใหเจาของเครื่องหมายการคา สามารถบงบอกให  ผู
ซื้อสินคารูวาสินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตกตางจากสินคาของผูอ่ืน 
เครื่องหมายการคาชวยเปนสื่อในการโฆษณา และจําหนายสินคาบางกรณีเจาของ
เครื่องหมายการคาอนุญาตใหผูอ่ืนใชเครื่องหมายการคาเพื่อแลกเปลี่ยนกับ 
คาตอบแทน (Royalty) หรือบางครั้งก็ขายสิทธิในเครื่องหมายการคา โดยทําเปนสัญญา
โอนเครื่องหมายการคา 

 
4.2  เครื่องหมายการคามปีระโยชนตอประชาชน 
 

 ประชาชนผูซื้อสินคาสามารถเรียกขานสินคาและเลือกซื้อสินคาที่ตน
ตองการได โดยการสังเกตเครื่องหมายการคาที่ใชกับสินคานั้น ผูซื้อสินคาอาศัย
เครื่องหมายการคาเปนสิ่งบงชี้ถึงคุณภาพของสินคา ทําใหผูซื้อสินคาเชื่อไดวาสินคาชนิด 
เดียวกัน ที่ใชเครื่องหมายการคาเดียวกันยอมมีคุณภาพเหมือนกัน 
 

4.3  เครื่องหมายการคามปีระโยชนตอภาครัฐ  
 

 เครื่องหมายการคาทําใหมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ทําใหรัฐมี
รายไดจากคาธรรมเนียมรัฐสามารถดูแลและควบคุมการคาขาย สามารถคุมครองสิทธิ
เจาของเครื่องหมายการคาและคุมครองผูบริโภคใหสามารถซื้อสินคาทึ่เปนของแทมี 
คุณภาพ เครื่องหมายการคาชวยใหรัฐสามารถดูแล และกํากับการแขงขันทางการคาให
ดําเนินไปอยางเสรี และเปนธรรมแกทุกฝาย 
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