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มาจากการวจัิยครั1งนี1มุง่ใหเ้ป็นเอกสารอา้งองิสําหรับนักแปลและผูส้นใจทั�วไป 
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ประมวลศัพท์เรื�องเครื�องหมายการคา้นี1ประกอบดว้ยศัพท์จํานวน 50 คํา 
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ABSTRACT 

CHUTIMA TECHAPIROON: TERMINOLOGY ON TRADEMARKS. 

SPECIAL RESEARCH ADVISOR: WIROTE AROONMANAKUN, 

Asst.Prof., Ph.D., 128 pages. 

The objective of this special research is to study the methodolgy of 

terminology and create a terminology on trademarks, which consists of 

terms relating to trademark registration. The terminology is expected to be 

a reference material for translators as well as interested people in general.  

The research is based on terminological methods and principles 

proposed by several terminologists. The methodology of the terminology is 

composed of six steps: (1) Data compilation (2) Indication of an expert (3) 

Corpus building (4) Corpus analysis and term extraction (5) Extraction 

recording and (6) Terminology recording.  

The terminology on trademarks includes 50 terms presented 

according to conceptual relations. Each term is presented with information 

about English term(s) and a Thai term, grammatical category, subject field, 

definition, illustration, linguistic information and cross reference.   
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โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง อาจารย ์ผศ.ดร. วโิรจน ์อรณุมานะกลุ อาจารยท์ี�ปรกึษาผูก้รุณาให ้

ความรูแ้ละคําแนะนําที�เป็นประโยชน์อยา่งยิ�งตลอดการทําสารนพินธฉ์บับนี1 อกีทั 1งได ้

สละเวลาตรวจแกส้ารนพินธท์กุขั 1นตอน 

ขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ห่งศูนยก์ารแปลและการล่ามเฉลมิพระเกยีรตทิุก

ทา่นที�ใหค้วามรูซ้ ึ�งเป็นพื1นฐานสําหรับการทําสารนพินธฉ์บับนี1 

ขอขอบคณุคณุรุง่โรจน ์กอบกจิวรรธนากลู ทนายความเครื�องหมายการคา้แหง่

บริษัทกฎหมาย ตลิลกิีแอนด์กบิบนิส์ อนิเตอร์เนชั�นแนล ซึ�งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้น

เครื�องหมายการคา้ ที�กรุณาสละเวลาเพื�อใหค้วามรูแ้ละตอบขอ้สงสัยมาตลอดการทํา

สารนพินธฉ์บับนี1 
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บทที  1 

บทนํา 

  

 บทนี1จะกล่าวถงึหลักการและเหตุผลของการประมวลศัพท์เรื�องเครื�องหมาย

การคา้ วตัถปุระสงค ์สมมตฐิาน และขอบเขตของประมวลศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้  

ระเบยีบวธิวีจัิย ขั 1นตอนการศกึษา และประโยชนท์ี�คาดวา่จะไดรั้บจากการประมวลศัพท์

เรื�องเครื�องหมายการคา้  

 

1.1 หลกัการและเหตผุลของการประมวลศพัท ์

เครื�องหมายการคา้เป็นสาขาหนึ�งของทรัพยส์นิทางปัญญา  เครื�องหมายการคา้

โดยทั�วไปเป็นคํากวา้งๆ ที�ใชเ้รยีกทรัพยส์นิทางปัญญาที�เป็นเครื�องหมาย ตามมาตรา 

4 พระราชบัญญัตเิครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 2534 เครื�องหมาย หมายถงึ ภาพถ่าย 

ภาพวาด ภาพประดษิฐ ์ตรา ชื�อ คํา ขอ้ความ ตัวหนังสอื ตัวเลข ลายมอืชื�อ กลุม่ของส ี

รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ�งเหล่านี1อย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างรวมกัน  

แบง่เป็นสี�ประเภท คอื   

- เครื�องหมายการคา้ (Trademark) หมายถงึเครื�องหมายที�ใชห้รอืจะใช ้

เ ป็นที�หมายหรือ เกี�ยวขอ้งกับสินค า้  เพื�อแสดงว่าสินค า้ที�ใช ้

เครื�องหมายของเจา้ของเครื�องหมายการคา้นั1นแตกตา่งกับสนิคา้ที�ใช ้

เครื�องหมายการคา้ของบุคคลอื�น เช่น เครื�องหมายที�เป็นรูปห่วง 4 

หว่งคลอ้งกันของ Audi เป็นเครื�องหมายที�ใชส้ําหรับสนิคา้ของ Audi 

เทา่นั1นซึ�งตา่งจากสนิคา้ที�ใชเ้ครื�องหมายการคา้อื�น 

- เครื�องหมายบรกิาร (Service mark) หมายถงึเครื�องหมายที�ใชเ้ป็นที�

หมายหรือเกี�ยวขอ้งกับบรกิาร เพื�อแสดงว่าบรกิารที�ใชเ้ครื�องหมาย

ของเจา้ของเครื�องหมายการคา้นั1นแตกตา่งกับบรกิารที�ใชเ้ครื�องหมาย

บรกิารของบคุคลอื�น เชน่ เครื�องหมาย DHL ที�เป็นตัวอักษรประดษิฐ์

เป็นเครื�องหมายที�ใชส้ําหรับบรกิารของ DHL เท่านั1นซึ�งต่างจาก

บรกิารที�ใชเ้ครื�องหมายบรกิารอื�น 

- เครื�องหมายรับรอง (Certification mark) หมายถงึเครื�องหมายที�

เจา้ของเครื�องหมายรับรองใชห้รอืจะใชเ้ป็นที�หมายหรอืเกี�ยวขอ้งกับ

สินคา้หรือบริการของบุคคลอื�น  เพื�อ เ ป็นการ รับรองเกี�ยวกับ

แหล่งกําเนดิ สว่นประกอบ วธิกีารผลติ คุณภาพ หรอืคุณลักษณะอื�น

ใดของสนิคา้นั1น หรือเพื�อรับรองเกี�ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ



 

2 

คณุลักษณะอื�นใดของบรกิารนั1น เชน่ เครื�องหมาย เชลลช์วนชมิเป็น

เครื�องหมายที�รับรองคณุภาพของอาหารซึ�งผลติโดยบคุคลอื�นที�ไมใ่ช่

เจา้ของเครื�องหมายรับรอง เชลลช์วนชมิ 

- เครื�องหมายร่วม (Collective mark) หมายถงึเครื�องหมายการคา้หรอื

เครื�องหมายบริการที�ใชห้รือจะใชโ้ดยบริษัทหรือวสิาหกจิในกลุ่ม

เดยีวกัน หรอืโดยสมาชกิของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ ์กลุม่

บคุคลหรอืองคก์รอื�นใดของรัฐหรอืเอกชน เชน่ เครื�องหมายร่วมของ

เครอืซเีมนตไ์ทย 

 

ทั1งนี1 เครื�องหมายที�จะนําไปจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ไดนั้1นไมจํ่าเป็นตอ้ง

มกีารใชจ้รงิกับสนิคา้มากอ่นแต่ผูจ้ดทะเบยีนรับรองวา่มเีจตนาจะนําไปใชใ้นอนาคตก็

ได ้ เครื�องหมายการคา้ช่วยใหผู้บ้ริโภคจดจําและเรียกขานสนิคา้หรือบรกิารของ

เจา้ของเครื�องหมายนั1นได ้ทําใหส้ามารถแยกแยะและเลอืกซื1อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารที�

ตอ้งการไดโ้ดยไม่สับสนกับเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายบรกิารของบุคคลอื�น 

รวมทั1งสามารถเลอืกซื1อสนิคา้หรอืใชบ้รกิารที�มคีณุภาพตามตอ้งการดว้ย  ประเทศไทย

ไดใ้ชต้ราหรือยี�หอ้เพื�อเรียกขานกิจการคา้และสินคา้ตั 1งแต่เริ�มติดต่อคา้ขายกับ

ต่างประเทศ เมื�อปี พ.ศ. 2452  การจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ในประเทศไทย

เป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอื�นๆ ทั�วโลก กล่าวคือเป็นที�แพร่หลายมากขึ1น

ตามลําดับ  

 

เนื�องจากการจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ระหว่างประเทศเพื�อใหม้ีการ

คุม้ครองเครื�องหมายการคา้หนึ�งๆ ในประเทศอื�นนอกเหนือจากประเทศของผูป้ระดษิฐ์

เครื�องหมายการคา้เป็นที�นิยมมากขึ1นเรื�อยๆ  นอกจากนี1  การฟ้องรอ้งเกี�ยวกับ

เครื�องหมายการคา้ระหว่างผูป้ระกอบการในประเทศไทยและต่างประเทศก็เกดิขึ1น

บ่อยครั1ง การแปลจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทในเรื�องเครื�องหมายการคา้  อย่างไรก็ด ี

ปัจจุบันยังไมม่พีจนานุกรมเฉพาะทางเกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้  มเีพยีงพจนานุกรม

เกี�ยวกับทรัพยส์นิทางปัญญา ซึ�งมปีรากฏอยู่เพียงเล่มเดยีวคอืประมวลคําศัพท์และ

อธบิายความหมายทรัพยส์นิทางปัญญา อังกฤษ - ไทย โดยอดุมศร ีนาทกีาญจนลาภ  

แต่พจนานุกรมเล่มนี1ก็มไิดร้วบรวมคําศัพท์ดา้นเครื�องหมายการคา้ไวอ้ย่างครบถว้น

สมบรูณ์  นอกจากนี1 ผูเ้ขยีนยังมุง่เนน้ที�การอธบิายกฎหมายมากกวา่อธบิายคํา  สังเกต

ไดจ้ากใหคํ้าอธบิายที�เกนิกวา่ตัวคําศัพทท์ี�ให ้เชน่  
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compliance with the 

requirement  of international 

convention or agreement  

 

 

 

 

 

 

ห า ก คํ า ข อ จ ด ท ะ เ บี ย น

เครื�องหมายการคา้เป็นไปตามที�

กําหนดในอนุสัญญาหรือความ

ตกลงระหว่างประเทศ ใหถ้ือว่า

คํ าขอดั งกล่าว เ ป็น คําขอจด

ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ตาม

พ.ร.บ. เครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 

2534 (พ.ร.บ. เครื�องหมาย

การคา้ พ.ศ. 2534 มาตรา 11 

วรรคทา้ย) 

 

compoundable offence  ความผดิตามพ.ร.บ. ลขิสทิธิ} 

พ.ศ. 2537 เป็นความผดิอันยอม

ความได ้(มาตรา 66) 

 

confiscation of all imported 

goods   

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรดาสินคา้ที�ไดนํ้าเขา้มาใน

ราชอาณาจักรเพื�อจําหน่าย หรอื

มีไว เ้พื�อ จําหน่ายอันเป็นการ

ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด ต า ม

พระราชบัญญัติเครื�องหมาย

การคา้ พ.ศ. 2534 ใหร้ิบเสีย

ทั1งส ิ1น ไม่ว่าจะมีผูถู้กลงโทษ

ตามคําพพิากษาหรอืไม ่(พ.ร.บ. 

เครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 2534 

มาตรา 115) 

 

สําหรับคําอธบิายที�ไมไ่ดม้าจากพระราชบัญญัตหิรอืตัวบทกฎหมายอื�นๆ ผูเ้ขยีน

จะใหคํ้าแปลสั 1นๆ เทา่นั1น เชน่ 

 

infringement        การลว่งละเมดิสทิธ ิ
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ผูว้จัิยเห็นวา่การใหค้วามหมายเพยีงเท่านี1อาจทําใหผู้ใ้ชพ้จนานุกรมเลม่นี1นําคํา

แปลไปใชโ้ดยไมถู่กกับบรบิทได ้เนื�องจากไมม่ตีัวอยา่งประโยคที�แสดงบรบิทการใชคํ้า

นี1ใหเ้ห็น เชน่ ผูใ้ชอ้าจไม่เขา้ใจวา่ infringement ต่างจาก breach, violation และ 

transgression อย่างไร ทั1งนี1 การที�จะไดคํ้าศัพท์ที�ครอบคลุมและมคํีาอธบิายความ

แตกตา่งของศัพทต์า่งๆ อยา่งชดัเจนนั1น จําเป็นตอ้งทําประมวลศัพทอ์ยา่งเป็นระบบจาก

ขอ้มลูภาษาที�มกีารใชจ้รงิ 

 

ผูว้ ิจัยเล็งเห็นความจําเป็นที�จะตอ้งมีแหล่งอา้งอิงของคําศัพท์เกี�ยวกับ

เครื�องหมายการคา้ซึ�งประกอบดว้ยคํานยิาม ประเภททางไวยากรณ์ ศัพทท์ี�สามารถใช ้

แทนกันได ้ตัวอย่างการใช ้และคําศัพทใ์นภาษาไทย เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจคํานั1นๆ 

และสามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง    

 

1.2 วตัถปุระสงคก์ารประมวลศพัท ์

 สารนพินธป์ระมวลศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้นี1จัดทําขึ1นเพื�อศกึษาทฤษฎศีัพ

ทวทิยาและนําความรูด้ังกล่าวมาใชทํ้าประมวลศัพท์เรื�องเครื�องหมายการคา้อย่างมี

ระเบยีบวธิขีองนักวชิาการสาขาศัพทวทิยาผูซ้ ึ�งเป็นที�ยอมรับในระดับสากล   

 

1.3 สมมตฐิานการประมวลศพัท ์

เครื�องหมายการคา้เป็นสาขาของทรัพยส์นิทางปัญญาซึ�งประกอบไปดว้ยคําศัพท์

ซึ�งมคีวามเกี�ยวขอ้งกันและสามารถนํามาเขยีนเป็นมโนทัศน์เพื�อแสดงความสัมพันธไ์ด ้

และสามารถสรา้งประมวลศัพทเ์ฉพาะทางสําหรับเรื�องเครื�องหมายการคา้ได ้

 

1.4 ขอบเขตการประมวลศพัท ์

เครื�องหมายการคา้เป็นประเภทหนึ�งของทรัพย์สนิทางปัญญา  เนื1อหาเรื�อง

เครื�องหมายการคา้แบ่งกวา้งๆ ไดเ้ป็นสองสว่นคอื การจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้

และการบังคับใชก้ฎหมาย  การศกึษาครั1งนี1จะศกึษาคําศัพทเ์กี�ยวกับเครื�องหมายการคา้

ในสว่นของการจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้เทา่นั1น  
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ขอบเขตของการศกึษานี1แสดงเป็นแผนภาพไดด้ังนี1 

 

 

 

1.5 ระเบยีบวธิวีจิยั 

ประยุกต์ใชแ้นวทางการทําประมวลศัพท์ของ Cabré ซึ�งเริ�มจากการกําหนด

ขอบเขตของงานที�ศกึษา รวบรวมขอ้มูล กําหนดผูเ้ชี�ยวชาญเป็นที�ปรกึษา แลว้จงึสรา้ง

คลังขอ้มูลเพื�อเป็นตัวแทนของสาขาวชิาในขอบเขตที�กําหนด ดงึรายการศัพท์และ

วเิคราะหม์โนทัศนส์มัพันธข์องศัพทท์ี�ได ้จากนั1นจงึเขยีนประมวลศัพทท์ี�วเิคราะหไ์ด ้   

 

1.6 ข ั4นตอนการศกึษา 

 การประมวลศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้นี1มขีั 1นตอนการศกึษาดังนี1 

1. รวบรวมขอ้มูล โดยรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลเกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้

ทั1งที�เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมายรวมถึงพระราชบัญญัติ

เครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 2534  บทความเกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้บน

เว็บไซต์ขององค์กรเกี�ยวกับเครื�องหมายที�น่าเชื�อถือ ซึ�งรวมถึงกรม

ทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์ World Intellectual Property 

Organization และ UK Patent Office  คําพพิากษาคดีเกี�ยวกับ

เครื�องหมายการคา้ระหว่าง พ.ศ. 2545-2549  และตําราและหนังสอื

เกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้ทั1งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. กําหนดผูเ้ชี�ยวชาญ 

3. สรา้งคลังขอ้มลูภาษา 

4. วเิคราะหค์ลังขอ้มลูและเลอืกคําศัพทท์ี�จะนํามาสรา้งมโนทัศน ์

 
ทรัพยส์นิ

ทางปัญญา 

ลขิสทิธิ} 
และสทิธิ
เกี�ยวเนื�อง 

การออกแบบ
ผงัภมู ิ

(ภมูสิภาพ) 
ของวงจรรวม 

 

การคุม้ครอง
ขอ้สนเทศ 

ที�ไมเ่ปิดเผย 

 
สทิธบิัตร 

 
การออกแบบ
อตุสาหกรรม 

 
สิ�งบง่ชี1ทาง
ภมูศิาสตร ์

 
เครื�องหมาย 

การคา้ 

การจด
ทะเบยีน

เครื�องหมาย 
การคา้* 

 

 
การบังคับใช ้

กฎหมาย 
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5. สรา้งมโนทัศนส์มัพันธ ์

6. จัดทําบันทกึขอ้มูลศัพทโ์ดยแสดงคําจํากัดความและรายละเอยีดความ

เชื�อมโยงของคําศัพท์ ซึ�งครอบคลุมถงึคํานิยาม หนา้ที�ทางไวยากรณ์ 

ตัวอยา่งการใชคํ้า คําศัพทใ์นภาษาไทย และรายการอา้งองิ  

 

1.7 ประโยชนท์ี คาดวา่จะไดร้บั 

ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บจากการประมวลศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้คอื ได ้

ประมวลศัพท์เรื�องเครื�องหมายการคา้ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี�ทํางานดา้นกฎหมาย

เกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้ รวมถงึผูป้ระกอบการธรุกจิที�ตอ้งการจดทะเบยีนเครื�องหมาย

การคา้และตอ้งการศกึษาขอ้มลูเกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้  
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บทที  2 

ศพัทวทิยาเพื อการทําประมวลศพัท ์

 

 บทนี1จะกลา่วถงึความรูเ้บื1องตน้เกี�ยวกับศัพทวทิยา ซึ�งครอบคลมุถงึความหมาย

ของศัพทวทิยา ความเป็นมาและววิฒันาการของศัพทวทิยา ทฤษฎศีัพทวทิยาและความ

แตกตา่งระหวา่งประมวลศัพทแ์ละพจนานุกรม การกําหนดมาตรฐานทางศัพทวทิยา และ

ระเบยีบวธิกีารประมวลศัพท ์

 

2.1 ความหมายของศพัทวทิยา 

ศัพทวทิยาคอืการศกึษาและกจิกรรมเกี�ยวกับการรวมรวม อธบิาย ประมวล และ

นําเสนอศัพท์ในสาขาความรูเ้ฉพาะดา้น ซึ�งอาจเป็นภาษาเดยีวหรือหลายภาษาก็ได ้

(Sager, 1990: 2) คําวา่ “ศัพทวทิยา” มาจากคําภาษาอังกฤษวา่ Terminology ซึ�งมี

ความหมายสามดา้นซึ�งเกี�ยวเนื�องกันดังนี1 

1. ทฤษฎทีี�อธบิายความสัมพันธร์ะหว่างมโนทัศน์และศัพท์ซึ�งเป็นพื1นฐาน

ของการรวบรวม อธบิาย และนําเสนอศัพท ์

2. ระเบยีบวธิกีารรวบรวม อธบิาย และนําเสนอศัพท ์ เป็นความหมายในดา้น

วธิปีฏบิัต ิ

3. ชดุคําศัพทห์รอืประมวลศัพทใ์นสาขาวชิาเฉพาะดา้น เป็นผลที�ไดจ้ากการ

ปฏบิัตใินขอ้ 2 (Cabré, 1999:32; Sager, 1990: 3) 

สําหรับในภาษาไทย เรามคํีาเพื�อเรยีก Terminology ในสามความหมายแยกกัน

คอื ศัพทวทิยา การประมวลศัพท ์และการประมวลศัพท์ตามลําดับ  จากนิยามขา้งตน้

แสดงใหเ้ห็นว่าศัพทวทิยาเป็นสหศาสตร์ซ ึ�งเกี�ยวเนื�องกับวชิาความรูแ้ขนงอื�นอัน

ประกอบดว้ยภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภววทิยา สารสนเทศศาสตร์ วทิยาศาสตร์

คอมพวิเตอร์ และสาขาวชิาใดๆ ที�ทําการประมวลศัพท์  ศัพทวทิยาเป็นเรื�องเกี�ยวกับ

ความสมัพันธข์องมโนทัศน์และศัพท ์(Cabré, 1999: 25; Sager, 1990:2) และการวาง

มาตรฐานการใชช้ื�อเรยีกหรอืศัพทใ์นภาษาใดภาษาหนึ�งเพื�อการสื�อสารระหวา่งกลุ่มคน

ในสาขาวชิาเฉพาะดา้น (Rey, 1995: 7) 

 

2.2 ความเป็นมาและววิฒันาการของศพัทวทิยา 

การรวบรวมคําที�ใชเ้รียกสิ�งของเฉพาะเรื�องอยู่คู่กับการใชภ้าษาของมนุษยม์า

ตั 1งแต่โบราณ มหีลักฐานเกา่แก่ที�สดุตั 1งแตส่มัยศตวรรษที� 16 (Rey, 1995: 11) การ

ประมวลศัพท์เริ�มมีความสําคัญมากขึ1นในช่วงศตวรรษที� 18 และ 19 เนื�องจากการ
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ขยายตัวทางวทิยาศาสตร์ การประมวลศัพท์พัฒนาขึ1นเพื�อหาคําเรียกมโนทัศน์ของ

ความรูใ้หม่ๆ  และกําหนดขอ้ตกลงในการใชศ้ัพทนั์1นๆ   

ในชว่งทศวรรษ 1930 Wüster ผูซ้ ึ�งมพีื1นฐานความรูม้าจากสายวศิวกรรมศาสตร ์

ไดนํ้าเสนอวธิกีารทําประมวลศัพทอ์ย่างเป็นระบบ และกําหนดหลักเกณฑส์ําหรับศัพท์

และการประมวลขอ้มลูทางศัพทวทิยาเนื�องจากเห็นวา่ประมวลศัพทเ์ป็นเครื�องมอืสําคัญ

สําหรับกําจัดความคลุมเครือและไม่ชัดเจนในการสื�อสารทางดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(Cabré, 1999: 5)  

ขอ้เสนอของ Wüster เป็นจุดเริ�มตน้ของศัพทวทิยาสมัยใหม ่ หลังจากนั1น ในปี 

ค.ศ. 1988 Auger ไดแ้บง่พัฒนาการของศัพทวทิยาสมัยใหมอ่อกเป็นสี�ยคุ เริ�มจากยคุ

แรกเริ�ม (ค.ศ. 1930-1960) ซึ�งเป็นชว่งที�เร ิ�มมกีารศกึษาการสรา้งศัพทอ์ย่างเป็นระบบ 

Wüster และ Lotte ไดเ้ขยีนหนังสอืทฤษฎศีัพทวทิยาเลม่แรกๆ ในชว่งนี1  ตอ่มา ในชว่ง

ปี ค.ศ. 1960-1975 มกีารพัฒนาคอมพวิเตอรแ์ละระบบการเก็บเอกสารซึ�งมผีลอย่าง

มากตอ่พัฒนาการของศัพทวทิยา  ยคุที�สาม (ค.ศ. 1975-1985) เป็นยคุรุ่งเรอืงของการ

ทําประมวลศัพท์  มีการวางแผนทางภาษาและจัดโครงการประมวลศัพท์ในหลาย

ประเทศ  การพัฒนาคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลทําใหก้ารประมวลขอ้มูลดา้นประมวลศัพท์

สะดวกและมีประสทิธภิาพขึ1น  การพัฒนาล่าสุดทางดา้นศัพทวทิยาเริ�มตั 1งแต่ปี ค.ศ. 

1985 เป็นตน้มา  นับเป็นยุคแห่งการขยายความรูด้า้นศัพทวิทยา  ว ิทยาศาสตร์

คอมพวิเตอรม์สี่วนสําคัญอันดับตน้ๆ ต่อพัฒนาการทางดา้นศัพทวทิยา  ในยุคนี1มกีาร

สรา้งเครือข่ายนานาประเทศเพื�อพัฒนาประมวลศัพท์และมกีารบรรจุศัพทวทิยาลงใน

แผนการพัฒนาภาษาในประเทศกําลังพัฒนาดว้ย (Cabré, 1999: 5-6) 

 

2.3 ทฤษฎศีพัทวทิยาและความแตกตา่งระหวา่งประมวลศพัทแ์ละพจนานกุรม 

ทฤษฎศีัพทวทิยาโดยทั�วไปแลว้มพีื1นฐานมาจากแนวคดิเรื�องมโนทัศน์ มโนทัศน์

สมัพันธ ์ความสมัพันธร์ะหวา่งศัพทแ์ละมโนทัศน์ และการกําหนดศัพทเ์พื�อใชเ้รยีกมโน-

ทัศน ์ การใหค้วามสําคัญกับการสรา้งศัพทเ์พื�อใหเ้รยีกมโนทัศน์นี1เองทําใหก้ารประมวล

ศัพท์แตกต่างจากวธิกีารทําพจนานุกรม  การประมวลศัพท์เริ�มจากมโนทัศน์ไปสู่การ

สรา้งคําศัพท์ ในขณะที�การทําพจนานุกรมเริ�มจากคําไปสู่มโนทัศน์โดยอธิบาย

ความหมายและการใชคํ้านั1นๆ (Cabré, 1999: 7-8) 

คณุสมบัตทิี�แตกตา่งกันของประมวลศัพทแ์ละพจนานุกรมมสีี�ประการตามตาราง

ดา้นลา่งนี1 (Cabré, 1999: 35-37) 
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 พจนานุกรม ประมวลศัพท ์

1. ขอบเขต 

(domain) 

คําทกุคําในภาษาหนึ�งๆ คําที�ใชใ้นสาขาวชิาหนึ�งๆ เช่น 

ฟิสิกส์ สถาปัตยกรรม หรือ

กจิกรรมเฉพาะอาชพี เชน่ กฬีา 

2. หน่วยพื1นฐาน 

(basic unit)  

คํา (word) ซึ�งหมายถงึหน่วย

ที�อธบิายไดจ้ากคุณลักษณะ

ทางภาษาศาสตร์  คําใชอ้า้ง

ถึงสิ�งที�มีอยู่จริง  คําที�อยู่ใน

พจนานุกรมแบง่ไดเ้ป็นคํานาม 

คํ าก ริย า  คํ าคุณศั พท์  คํ า

วเิศษณ์ คําบ่งความชี1เฉพาะ 

คํ า ส ร ร พ น า ม  คํ า บุ พ บ ท 

คําสนัธาน และคําอทุาน  ผูใ้ช ้

คําคอืทกุคนที�พดูภาษานั1นๆ 

ศัพท ์(term) ซึ�งเป็นหน่วยที�มี

คุณลักษณะทางภาษาศาสตร์

เช่นเดยีวกับคํา แต่ใชใ้นภาษา

เฉพาะดา้น  ศัพท์ในประมวล

ศั พ ท์ โ ด ย ทั� ว ไ ป จ ะ มี เ พี ย ง

คํานามเท่านั1น  ผูใ้ชศ้ัพท์คือ

ผู เ้ชี�ยวชาญหรือคนที�อยู่ ใน

วงการนั1นๆ  

3. จดุประสงค ์

(purpose) 

เพื�อแสดงหน่วยคําในภาษา

หนึ�งๆ และบอกวธิกีารใช ้

เพื�อระบุและสรา้งศัพท์เพื�อใช ้

เรียกมโนทัศน์ในสาขาวิชา

หนึ�งๆ  

4. ระเบยีบวธิกีาร 

(methodology) 

วเิคราะห์วาทกรรมของผูใ้ช ้

ภาษา 

หาศัพทเ์พื�อใชเ้รยีกมโนทัศน์ที�

มอียู ่ 

 

2.4 การกาํหนดมาตรฐานทางศพัทวทิยา 

การกําหนดมาตรฐานทางศัพทวทิยามอียา่งนอ้ยสามความหมายดังนี1 

1. การกําหนดมาตรฐานในระดับสถาบัน หมายถงึกระบวนการกําหนดชื�อ

โดยสถาบัน 

2. การกําหนดมาตรฐานในระดับสากล หมายถึงกระบวนการกําหนด

คุณลักษณะหรือเงื�อนไขที�ผลิตภัณฑ์พึงมีโดยการกําหนดศัพท์ที�

เหมาะสมโดยองคก์รระหวา่งประเทศ 

3. การกําหนดมาตรฐานที�ไมถู่กแทรกแซง หมายถงึกระบวนการกําหนดชื�อ

โดยอาศัยการยอมรับในหมูผู่ใ้ช ้

การกําหนดมาตรฐานทางศัพทวทิยาโดยทั�วไปแลว้จะเนน้ไปที�ความหมายใน

สองแบบแรก ทั1งนี1 เพื�อกําหนดมาตรฐานสําหรับศัพทเ์ฉพาะสาขาและสําหรับหลักเกณฑ์

และวธิกีารประมวลศัพททั์1งในดา้นทฤษฎแีละปฏบิัต ิ(Cabré, 1999: 199) 
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การกําหนดมาตรฐานทางศัพทวทิยามบีทบาทสําคัญต่อการกําหนดมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ์เนื�องจากผูเ้ชี�ยวชาญเสนอความคิดและมโนทัศน์ผ่านศัพท์และ

จําเป็นตอ้งใชศ้ัพท์เพื�อกําหนดและระบุมาตรฐานผลิตภัณฑ์  กระบวนการกําหนด

มาตรฐานศัพทป์ระกอบดว้ยการรวบรวมมโนทัศน์ การนยิามศัพท ์การลดคําพอ้งรูปหรอื

พอ้งเสียง การหลีกเลี�ยงคําที�มีความหมายเหมือนกัน การกําหนดชื�อ คําย่อ และ

สญัลักษณ์ และการสรา้งศัพท ์ 

การกําหนดมาตรฐานมเีพื�อเอื1อต่อการสื�อสารโดยใชภ้าษาเฉพาะซึ�งไม่สามารถ

ปรับใชก้ับคําศัพทใ์นภาษาทั�วไปได ้(Cabré, 1999: 200) 

 

2.5 ระเบยีบวธิกีารประมวลศพัท ์

Cabré (1999) ใชเ้กณฑแ์บง่การประมวลศัพทส์องเกณฑค์อื ระบจํุานวนภาษาที�

เกี�ยวขอ้งและระบุว่าการประมวลศัพท์นั1นเป็นไปอย่างมรีะบบหรือไม่ การแบ่งโดยใช ้

เกณฑ์แรกทําใหแ้บ่งการประมวลศัพท์ไดเ้ป็นสองแบบคือ แบบภาษาเดียวและแบบ

หลายภาษา สว่นเกณฑท์ี�สองทําใหแ้บง่ไดเ้ป็นแบบเป็นระบบ (systematic) และแบบ

เฉพาะกจิ (ad-hoc)  

การประมวลศัพทแ์บบเป็นระบบครอบคลมุศัพทท์ุกคําที�อยูใ่นสาขาใดสาขาหนึ�ง 

หรือส่วนใดส่วนหนึ�งของสาขานั1น ในขณะที�การประมวลศัพท์แบบเฉพาะกจิจะจํากัด

เพยีงศัพทคํ์าเดยีวหรอืชดุคําศัพทข์นาดเล็กซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของสว่นยอ่ยของสาขาวชิา

เฉพาะหนึ�งๆ หรอืของกลุม่ศัพทท์ี�มาจากหลากสาขาวชิา 

ดว้ยเกณฑด์ังกลา่ว การประมวลศัพทแ์บง่เป็นสี�ประเภทดังนี1 

1. การประมวลศัพทภ์าษาเดยีวแบบเป็นระบบ 

2. การประมวลศัพทห์ลายภาษาแบบเป็นระบบ 

3. การประมวลศัพทภ์าษาเดยีวแบบเฉพาะกจิ 

4. การประมวลศัพทห์ลายภาษาแบบเฉพาะกจิ (Cabré, 1999: 129) 

 

สําหรับประมวลศัพท์เรื�องเครื�องหมายการคา้นี1 ผูจั้ดทําเลอืกใชว้ธิกีารประมวล

ศัพทแ์บบเป็นระบบภาษาเดยีว (Systematic monolingual searches) ของ Cabré คอื

เป็นการประมวลศัพทภ์าษาเดยีว คอืภาษาอังกฤษ สว่นขอ้มูลภาษาไทยที�จะใชเ้พื�อหา

คํามาเทยีบเคยีงกับคําศัพทท์ี�ประมวลได ้หรอืที�เรยีกวา่ Monolingual records with 

equivalents ซึ�งทําใหป้ระมวลศัพท์ที�ไดเ้ป็นทั1งแบบภาษาเดียวและหลายภาษา  

กล่าวคอื เป็นภาษาเดยีวเนื�องจากเป็นประมวลศัพท์ที�รวบรวมจากการศกึษาขอ้มูลใน
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ภาษาหนึ�ง แต่ในขณะเดียวกันการศึกษานี1 ก็ทําใหผู้ศ้ ึกษาหาคําที�มีความหมาย

เทยีบเคยีงกันในภาษาอื�นได ้(Cabré, 1999: 124) 

ขั 1นตอนการประมวลศัพทแ์บบเป็นระบบของ Cabré มหีกขั 1นตอนดังนี1 

1. กําหนดขอบเขตโดยการกําหนดหัวขอ้การศกึษา กลุ่มผูใ้ช ้วัตถุประสงค ์

และขนาดของประมวลศัพท ์

2. เตรยีมการ ซึ�งประกอบดว้ยการรวบรวมขอ้มลูและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับ

หัวขอ้ที�จะประมวลศัพท์ เลือกผูเ้ชี�ยวชาญ สรา้งคลังขอ้มูล เขียน

โครงสรา้งมโนทัศนข์องสาขาที�ศกึษา และนําเสนอโครงรา่งการศกึษานี1 

3. ประมวลศัพทโ์ดยเตรยีมรายการคําศัพทแ์ละใหข้อ้มลูเกี�ยวกับคํานั1นๆ ดงึ

ศัพท์จากคลังขอ้มูลภาษา ทําบันทกึขอ้มูลคําศัพท์เบื1องตน้ และเขยีน

บันทกึขอ้มลูศัพท ์

4. นําเสนองานโดยการเตรยีมเอกสารเกี�ยวกับประมวลศัพทท์ี�ไดส้ําหรับผูใ้ช ้

ประมวลศัพทนั์1น  

5. ตรวจสอบงาน  ขั 1นตอนนี1จะดําเนนิการโดยนักประมวลศัพทท์ี�ทํางานใน

องคก์รดา้นการประมวลศัพท ์และผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวชิาเฉพาะเรื�องที�เป็น

ที�ยอมรับ 

6. แกปั้ญหา เมื�อทําประมวลศัพทเ์สร็จแลว้ จะพบวา่ยังมปัีญหาบางประการ

ที�ยังไมไ่ดแ้กไ้ข เชน่ ปัญหาเกี�ยวกับการกําหนดขอบเขตและการกําหนด

มโนทัศน์  ผูทํ้าประมวลศัพท์ตอ้งปรกึษาผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวชิาเฉพาะ

เรื�องและกลุ่มผูใ้ชป้ระมวลศัพทเ์พื�อแกปั้ญหาดังกล่าว (Cabré, 1999: 

130-151) 
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บทที  3 

การจดัทําคลงัขอ้มลูภาษาและการดงึศพัท ์

 

 บทนี1จะกล่าวถงึความหมายของคลังขอ้มูลภาษา เกณฑก์ารเลอืกขอ้มลูสําหรับ

คลังขอ้มลูภาษา การรวบรวมขอ้มลูเพื�อสรา้งคลังขอ้มลูภาษา การจัดทําคลังขอ้มลูภาษา

เพื�อการประมวลศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้ และการดงึศัพทจ์ากคลังขอ้มลูภาษา  

 

3.1 ความหมายของคลงัขอ้มลูภาษา 

คลังขอ้มูล (Corpus) หมายถงึ ขอ้มูลภาษาพูดหรอืภาษาเขยีนที�คัดเลอืกจาก

ภาษาที�ใชใ้นสถานการณ์จรงิ จัดระบบตามเกณฑแ์ละเงื�อนไขทางภาษาศาสตร ์และเก็บ

บันทกึไวใ้นรูปของเอกสารอเิล็กทรอนกิสเ์พื�อเป็นตัวอยา่งของภาษา (Sinclair, อา้งถงึ

ใน Pearson, 1998: 42) หรอืเป็นตัวแทนของภาษานั1นๆ (Francis, อา้งถงึใน Pearson, 

1998: 43) ทั1งนี1ขอ้มลูภาษาสําหรับคลังขอ้มลูตอ้งมจํีานวนมากเพยีงพอที�จะครอบคลมุ

ความหลากหลายของภาษานั1นๆ เพื�อเป็นแหลง่อา้งองิที�เชื�อถอืไดส้ําหรับการศกึษาการ

ใชไ้วยากรณ์ คําศัพท ์และการหลากคํา (Sinclair, อา้งถงึใน Pearson, 1998: 44) 

คลังขอ้มลูภาษามปีระโยชน์หลากหลาย  ในดา้นการแปล คลังขอ้มลูภาษาชว่ย

ใหผู้แ้ปล โดยเฉพาะผูท้ี�แปลจากภาษาแม่เป็นภาษาอื�น เลอืกใชศ้ัพท์หรือสํานวนให ้

สอดคลอ้งกับรูปแบบภาษาที�ผูพู้ดภาษาแมใ่ช ้เนื�องจากเป็นขอ้มลูที�คัดเลอืกจากภาษา

ที�เกดิขึ1นจรงิ  ในดา้นการประมวลศัพท ์คลังขอ้มลูภาษาเป็นแหลง่ขอ้มลูของคําศัพทซ์ ึ�ง

เป็นตัวแทนของมโนทัศน์ในเรื�องหนึ�งๆ  ผูป้ระมวลศัพทต์อ้งเลอืกขอ้มูลที�เป็นตัวแทน

ของเรื�องนั1นและครอบคลุมเนื1อหาที�กําหนดไวเ้พื�อใหไ้ดป้ระมวลศัพทท์ี�มคีุณภาพและ

นําไปใชไ้ดจ้รงิ 

 

3.2 เกณฑก์ารเลอืกขอ้มลูสาํหรบัคลงัขอ้มลูภาษา 

สถานการณ์การสื�อสารของตัวบทที�นํามาใชเ้ป็นขอ้มลูสําหรับคลังขอ้มลูภาษาได ้

นั1นแบง่กวา้งๆ ไดเ้ป็นสี�ประเภทดังนี1 

1. ก า ร สื� อ สื� อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง ผู ้เ ชี� ย ว ช า ญ ด ้ว ย กั น  (Expert-expert 

communication)  การสื�อสารประเภทนี1จะมชีดุคําศัพทเ์ฉพาะทางปนอยู่

มากเนื�องจากผูส้ง่สารและผูรั้บสารมคีวามรูเ้กี�ยวกับเนื1อหาที�สื�อสารเท่าๆ 

กัน ผูส้ง่สารคาดหวังวา่ผูรั้บสารจะเขา้ใจคําศัพทแ์ละโครงสรา้งประโยค

ซึ�งเป็นขนบของทําเนยีบภาษานั1นๆ 
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2. การสื�อสารระหวา่งผูเ้ชี�ยวชาญกับผูท้ี�อยู่ในแวดวงเดยีวกัน (Expert to 

initiates)  ผูรั้บสารในสถานการณ์การสื�อสารประเภทนี1มคีวามรูใ้นเรื�องที�

สื�อสารกันในระดับหนึ�ง แต่ไม่มากเท่ากับผูส้ง่สารซึ�งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญใน

สาขานั1น เชน่ อาจารย-์นักศกึษา วศิวกร-ช่าง และแพทย-์แพทยฝึ์กหัด  

สําหรับการสื�อสารประเภทนี1 ผูส้่งสารจะใชศ้ัพท์เฉพาะทางและให ้

คําอธบิายศัพทท์ี�คาดวา่ผูรั้บสารไมเ่ขา้ใจเพิ�มเตมิ 

3. การสื�อสารระหวา่งผูเ้ทยีบเคยีงไดก้ับผูเ้ชี�ยวชาญ กับผูท้ี�ไมไ่ดอ้ยูใ่นแวด

วงเดยีวกัน (Relative expert to the uninitiated)  ผูเ้ทยีบเคยีงไดก้ับ

ผูเ้ชี�ยวชาญหมายถงึผูท้ี�มคีวามรูโ้ดยทั�วไปเกี�ยวกับเรื�องที�สื�อสาร ความรูน้ี1

อาจไดม้าดว้ยการประกอบอาชพีหรอืจากการเรยีนรูจากความสนใจสว่น

บคุคลก็ได ้ ตัวบทที�ผลติในสถานการณ์การสื�อสารประเภทนี1จะมคํีาศัพท์

เฉพาะทางอยูบ่า้งแต่ไมม่ากเท่ากับสองประเภทแรก  ผูส้ง่สารอาจใชคํ้า

ทั�วไปเพื�อสื�อมโนทัศนด์ว้ย 

4. การสื�อสารระหวา่งผูร้อบรูก้ับผูท้ี�ไมม่คีวามรูเ้รื�องนั1นๆ มากอ่น (Teacher-

pupil communication)  ตัวบทที�ใชส้ถานการณ์การสื�อสารประเภทนี1 

เชน่ ตําราเรยีนและคู่มอืการใชง้าน  ผูส้ง่สารอธบิายเนื1อหาและคําศัพท์

เฉพาะทางอยา่งชดัเจน 

Pearson (1998) กล่าวไวว้า่สถานการณ์การสื�อสารที�เหมาะสําหรับการสรา้ง

คลังขอ้มูลภาษาคือประเภทที� 1 2 และ 4 ในสถานการณ์การสื�อสารดังกล่าวนี1 

ผูเ้ชี�ยวชาญซึ�งเขา้ใจคําศัพท์เฉพาะทางตรงกันเป็นผูส้่งสารเอง ทําใหคํ้าศัพทเ์ฉพาะ

ทางที�ใชม้มีาตรฐาน (Pearson, 1998: 36-39) 

สําหรับประมวลศัพท์เรื�องเครื�องหมายการคา้นี1 ผูว้จัิยเลือกใชข้อ้มูลที�มาจาก

สถานการณ์การสื�อสารประเภทที� 1 2 และ 4    

ปัจจัยที�ตอ้งพจิารณาเมื�อเลือกขอ้มูลสําหรับคลังขอ้มูลภาษาตามที�เสนอโดย 

Roe (1977) Yang (1986) Fang (1991) Flowerdew (1993) James (1994) และ 

Gledhill (1996) นั1นมสีามดา้นคอื ขนาด หัวขอ้ และประเภทตัวบท 

• ขนาดของคลังขอ้มลูภาษา (Size)  Sinclair กลา่ววา่คลังขอ้มลูภาษาควร

มขีนาดใหญ่ที�สดุเท่าที�จะรวบรวมได ้ โดยทั�วไปควรมปีระมาณหนึ�งลา้น

คํา แตอ่าจนอ้ยกวา่นี1ไดห้ากเป็นเรื�องเฉพาะดา้น   

• หัวขอ้ (Topic) ในการประมวลศัพท ์ผูป้ระมวลศัพทต์อ้งจํากัดหัวขอ้ของ

คลังขอ้มลูภาษาซึ�งอาจเป็นหัวขอ้กวา้งๆ อยา่งวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์

หรอืหัวขอ้ที�เฉพาะเจาะจงกวา่นั1นก็ได ้
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• ประเภทตัวบท (Genre) ผูป้ระมวลศัพท์มักรวมรวมขอ้มูลจากตํารา

วชิาการและบทบรรยายทางวชิาการเกี�ยวกับหัวขอ้ที�เลอืกประมวลศัพท ์

(Pearson, 1998: 56-57) 

Cabré (1999) ไดเ้สนอวา่คลังขอ้มลูภาษาควรมลีักษณะดังตอ่ไปนี1 

• คลังขอ้มูลภาษาตอ้งเป็นตัวแทนของขอ้มลูในสาขาที�ทํา หากเป็นไปได ้

ควรเป็นขอ้มลูที�เขยีนโดยผูเ้ชี�ยวชาญในสาขานั1นๆ 

• คลังขอ้มูลภาษาตอ้งสมบูรณ์และครอบคลุมเนื1อหาทุกดา้นของประมวล

ศัพทท์ี�ทํา 

• คลังขอ้มลูภาษาตอ้งเป็นขอ้มลูทันสมัยเพื�อใหไ้ดช้ดุคําศัพทท์ี�สมบรูณ์ 

• คลังขอ้มูลภาษาตอ้งเป็นภาษาเดยีวกับประมวลศัพท ์(Cabré, 1999: 

134) 

 

3.3 การรวบรวมขอ้มลูเพื อสรา้งคลงัขอ้มลูภาษา 

Cabré (1999) แบ่งขอ้มลูสําหรับการประมวลศัพทอ์อกเป็นสามประเภท ไดแ้ก ่

ขอ้มลูอา้งองิ ขอ้มลูเฉพาะเรื�อง และขอ้มลูสนับสนุน   

1. ขอ้มลูอา้งองิ (Reference materials) หมายถงึขอ้มลูที�ผูป้ระมวลศัพท์

ใชเ้พื�อศกึษาความรูพ้ื1นฐาน ซึ�งหมายรวมถงึเอกสารเกี�ยวกับการรวบรวม

ขอ้มูลสําหรับคลังขอ้มูลภาษา เอกสารเกี�ยวกับการประมวลศัพท์ และ

เอกสารเกี�ยวกับเรื�องที�ประมวลศัพท ์ ขอ้มลูอา้งองิชว่ยใหผู้ป้ระมวลศัพท์

เขา้ใจมโนทัศนข์องเรื�องที�ประมวลศัพท ์ ตัวอยา่งของแหลง่ขอ้มลูอา้งองิ 

เชน่ พจนานุกรมเฉพาะทาง เป็นตน้  

ขอ้มลูอา้งองิที�ใชใ้นการประมวลศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้มดีังนี1 

- ประมวลคําศัพท์และอธิบายความหมายทรัพย์ส ินทางปัญญา 

อังกฤษ-ไทย  โดยอดุมศร ีนาทกีาญจนลาภ ปีที�พมิพ ์พ.ศ. 2547 

- เครื�องหมายการคา้: ตัวบทพรอ้มขอ้สังเกต  โดยวัส ตงิสมติร ปีที�

พมิพ ์พ.ศ. 2543 

- ประมวลศัพท์เครื�องหมายการคา้ออนไลน์จากเ ว็บไซต์ของ 

International Trademark Association ซึ�งเป็นองคก์รระหวา่ง

ประเทศที�ดูแลเรื�องเครื�องหมายการคา้ (http://www.inta.org/) 

และของ United States Patent and Trademark Office 

(http://www.uspto.gov/main/glossary/index.html)  

- เว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทางปัญญา (www.ipthailand.org)  
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- คําพพิากษาคดเีกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้ระหวา่ง พ.ศ. 2545-2549 

รวบรวมจากเว็บไซตข์องศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง

ประเทศกลาง (http://www.cipitc.or.th/)    

- บทความเรื�อง “สรปุกฎหมายเครื�องหมายการคา้” ปี 2543 โดย ไมตร ี  

สเุทพากลุ (www.lawonline.co.th/Document/d016.doc) 

- บทความเรื�อง “ขอ้สังเกตบางประการเกี�ยวกับกฎหมายเครื�องหมาย

การคา้และการป้องกันการแข่งขันที�ไม่เป็นธรรม” โดยวชิัย อรยิะ-

นันทกะ (www.judiciary.go.th/~library/intellectual2.doc) 

- คําอธบิายของผูเ้ชี�ยวชาญ 

2. ขอ้มูลเฉพาะเรื�อง (Specific materials) หมายถงึขอ้มูลที�ไดจ้ากการ

สื�อสารทั1งที�เป็นภาษาพูดและภาษาเขยีนซึ�งใชเ้พื�อดงึศัพท์เฉพาะที�ใช ้

เรียกมโนทัศน์ของความรู เ้ฉพาะสาขา  การประมวลศัพท์เรื�อง

เครื�องหมายการคา้นี1ใชข้อ้มูลเฉพาะเรื�องที�เป็นภาษาเขียนมาเป็น

แหลง่ขอ้มลูสําหรับคลังขอ้มลูภาษา โดยอาศัยเกณฑใ์นการเลอืกขอ้มูล

ตามที� Cabré เสนอไวด้ังนี1 1) ตอ้งเป็นขอ้มูลที�เป็นตัวแทนของเรื�องที�

ประมวลศัพท์  2) ขอ้มูลทันสมัยทั1งในแง่ของคําศัพท์และเนื1อหา  3) 

ขอ้มลูเชื�อถอืได ้ สําหรับรายละเอยีดของเอกสารเฉพาะเรื�องที�ใชใ้นการ

ประมวลศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้จะกลา่วตอ่ไปในหัวขอ้ รายละเอยีด

ของคลังขอ้มลูภาษา 

3. ขอ้มลูสนับสนุน (Support materials) หมายถงึขอ้มลูที�บันทกึไวส้ําหรับ

การประมวลศัพท ์ไดแ้ก ่บันทกึขอ้มลูศัพทเ์บื1องตน้ (Extraction record) 

และบันทกึขอ้มลูศัพท ์(Terminological record) (Cabré, 1999: 116-

121) 

 

3.4 การจดัทําคลงัขอ้มลูภาษาเพื อการประมวลศพัทเ์ร ื องเครื องหมายการคา้ 

การประมวลศัพท์เรื�องเครื�องหมายการคา้นี1ใชค้ลังขอ้มูลภาษาเดียว คือ

ภาษาอังกฤษ  ส่วนขอ้มูลภาษาไทยที�ใชนั้1นเป็นขอ้มูลอา้งอิงดังที�ไดก้ล่าวมา  

คลังขอ้มลูภาษาที�ใชเ้ป็นแบบ Special purpose corpora ตามหลักเกณฑก์ารแบง่ของ 

Pearson (1998) ซึ�งหมายถงึคลังขอ้มลูภาษาเฉพาะทางซึ�งประกอบดว้ยคําศัพทเ์ฉพาะ

สาขา   

การคัดเลอืกตัวบทสําหรับคลังขอ้มลูภาษา ไดใ้ชห้ลักเกณฑด์ังที�ไดก้ลา่วไวใ้น

หัวขอ้ 3.2 ประกอบกับคําแนะนําจากผูเ้ชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์ทํางานดา้น
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เครื�องหมายการคา้  ขอ้มูลที�ไดม้ทัี 1งที�เป็นสิ�งพมิพ์และขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส ์ สําหรับ

ขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส ์ผูว้จัิยไดจั้ดเก็บเป็น Text file ซึ�งสามารถนํามาใชก้ับโปรแกรม 

Concordance และ Collocation Test ไดทั้นท ี สว่นขอ้มลูที�เป็นสิ�งพมิพนั์1นตอ้งนําเขา้

เอกสารโดยใชเ้ครื�องสแกนเนอร์และใชโ้ปรแกรม ABBYY FineReader 8.0 

Professional Edition ซึ�งเป็นโปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) เพื�อ

แปลงภาพเอกสารที�นําเขา้เครื�องคอมพวิเตอรโ์ดยใชเ้ครื�องสแกนเนอรใ์หเ้ป็นขอ้มูลที�

เป็นตัวอักษรเพื�อใหจั้ดเก็บเป็น Text file ได ้

ทั 1งนี1 ขอ้มลูที�เป็นอเิล็กทรอนกิสห์รอืขอ้มลูที�มาจากอนิเทอรเ์น็ตนั1นมขีอ้ควรระวัง

ทางดา้นความน่าเชื�อถือของขอ้มูลเนื�องจากขอ้มูลบนอนิเทอร์เน็ตเผยแพร่ไดโ้ดยไม่

ตอ้งมกีารรับประกันความถูกตอ้งใดๆ  ผูว้จัิยไดใ้ชห้ลักเกณฑ ์CARS ตามที� Harris 

(2000) เสนอ  หลักเกณฑน์ี1ประกอบดว้ย Credibility คอืดคูวามน่าเชื�อถอืของผูเ้ขยีน ดู

วา่เว็บไซตนั์1นๆ จัดทําโดยองคก์รใด  Accuracy คอืดคูวามถูกตอ้งของขอ้มลู ขอ้มลูที�ดี

ควรระบุเวลาที�เผยแพร่เพื�อดูว่าขอ้มูลทันสมัยหรือไม่  นอกจากนี1 ยังควรเป็นขอ้มูลที�

นําเสนอทุกแง่มุมของเรื�องนั1นๆ เพื�อ รับประกันว่าขอ้มูลนั1นเขียนโดยไม่มีอคต ิ 

Reasonableness คอืดูวา่ขอ้มลูมเีหตุผลเพยีงใด โดยดูจากนํ1าเสยีงของผูเ้ขยีนและดู

ความเกี�ยวเนื�องของขอ้มูล  และ Support คอืดูวา่ขอ้มูลนั1นมาจากแหล่งใด มขีอ้มูล

เกี�ยวกับผูเ้ขยีนหรอืไม่ และดูวา่ขอ้มลูนั1นไปในทางเดยีวกับขอ้มูลจากแหล่งอื�นหรอืไม ่

(http://www.nhcc.edu/library/display.cfm?article=2000264)  

คลังขอ้มูลภาษาที�ไดม้าจากตัวบท 27 ตัวบท มจํีานวนคําทั1งส ิ1น 217,183 คํา  

เป็นขอ้มลูที�มาจากตัวบทเกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้โดยเฉพาะ มคํีาศัพทเ์ฉพาะเรื�องอยู่

หนาแน่น อกีทั1งมเีนื1อหาครอบคลมุเนื1อหาที�ตอ้งการศกึษา  รายละเอยีดของตัวบทมดีังนี1 

 

รหัสอา้งองิ TM01.TXT 

ปีที�พมิพ ์ 2005 

ชื�อเอกสาร 2005 Trademark Law Handbook (Volume II) 

ชื�อผูแ้ตง่ Rosemarie Christofolo และ Pier Luigi Roncaglia  

จัดทําโดย International Trademark Association 

ขอ้มลูโดยสรปุ สรปุตัวอยา่งคดเีกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้ที�เกดิขึ1นทั�วโลก  เนื1อหา

แบง่ตามหัวขอ้ของเครื�องหมายการคา้ เชน่ Geographical Names 

และ Similarity of Marks   

จํานวนคํา 57,267 คํา 
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รหัสอา้งองิ TM02.TXT 

ปีที�พมิพ ์ 1996 

ชื�อเอกสาร A Practical Guide to Trade Mark Law 

ชื�อผูแ้ตง่ Amanda Michaels 

จัดทําโดย สํานักพมิพ ์Sweet & Maxwell 

ขอ้มลูโดยสรปุ อธบิายกฎหมายเครื�องหมายการคา้ของยโุรป ครอบคลมุเรื�องการจด

ทะเบยีนไดแ้ละการละเมดิ 

จํานวนคํา 30,114 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM03.TXT 

ปีที�พมิพ ์ 2001 

ชื�อเอกสาร Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights   

ชื�อผูแ้ตง่ Richard Stim   

จัดทําโดย สํานักพมิพ ์Thomson Learning  

ขอ้มลูโดยสรปุ ครอบคลมุเนื1อหาทั1งเรื�องสทิธบิัตร เครื�องหมายการคา้ และลขิสทิธิ}   

จํานวนคํา 10,724 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM04.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://www.law.cornell.edu/supct/index.html 

http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/u 

sc_sec_15_00001127----000-.html  

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู n/a 

ชื�อเรื�อง Supreme Court Collection, US Code Collection  

จัดทําโดย มหาวทิยาลัย Cornell สหรัฐอเมรกิา 

ขอ้มลูโดยสรปุ คําพพิากษาคดเีกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้ของศาลสงูสดุใน

สหรัฐอเมรกิา และมาตรา 1127 ของ Lanham Trademark 

Act ซึ�งใหคํ้านยิามของเครื�องหมายรับรองและเครื�องหมาย

รว่ม 

จํานวนคํา 25,578 คํา 
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รหัสอา้งองิ TM05.TXT 

ที�มาของขอ้มลู  http://www.uspto.gov/index.html 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 6 มถินุายน 2005 

ชื�อเรื�อง Trademarks 

จัดทําโดย United States Patent and Trademark Office 

ขอ้มลูโดยสรปุ ใหข้อ้มูลทั�วไปเกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้ เช่น อธิบาย

ประเภทของเครื�องหมายการคา้และขั 1นตอนการจดทะเบยีน

เครื�องหมายการคา้ 

จํานวนคํา 20,511 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM06.TXT 

ที�มาของขอ้มลู  http://www.wipo.int 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 2006 

ชื�อเรื�อง IP for Business 

About Intellectual Property 

New Types of Marks 

WIPO Magazine 

Trademark Act B.E. 2534 

จัดทําโดย World Intellectual Property Organization 

ขอ้มลูโดยสรปุ บทความเกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้ซึ�งอธบิายศัพทเ์กี�ยวกับ

เครื�องหมายการคา้ และพระราชบัญญัตเิครื�องหมายการคา้ 

พ.ศ. 2534 ของประเทศไทยซึ�งแปลเป็นภาษาอังกฤษ   

จํานวนคํา 21,153 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM07.TXT 

ที�มาของขอ้มลู  http://www.bitlaw.com/ 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู n/a 

ชื�อเรื�อง Trademark Law in the United States 

จัดทําโดย บรษัิทกฎหมาย Beck & Tysver 

ขอ้มลูโดยสรปุ อธบิายกฎหมายเครื�องหมายการคา้ในสหรัฐอเมรกิา 

จํานวนคํา 23,347 คํา 
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รหัสอา้งองิ TM08.TXT 

ที�มาของขอ้มลู  http://www.canlii.org/ca/sta/t-13/whole.html 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู n/a 

ชื�อเรื�อง Trade-marks Act 

จัดทําโดย Canadian Legal Information Institute 

ขอ้มลูโดยสรปุ พระราชบัญญัตเิครื�องหมายการคา้ของประเทศแคนาดา 

จํานวนคํา 1,718 คํา 

  

รหัสอา้งองิ TM09.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://www.delphilaw.com/filearchive/1/112/050110  

_Protection%20of%20trademark%20in%20China.pdf 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู ธันวาคม 2004 

ชื�อเรื�อง “Hand on China,” have you prepared your trademark 

strategy? 

จัดทําโดย บรษัิทกฎหมาย Delphi & Co 

ขอ้มลูโดยสรปุ ความคุม้ครองเครื�องหมายการคา้ในประเทศจนี 

จํานวนคํา 734 คํา 

   

รหัสอา้งองิ TM10.TXT 

ที�มาของขอ้มลู  http://www.ige.ch/faq/f03e.shtm 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 2007 

ชื�อเรื�อง Trademarks 

จัดทําโดย ของ Swiss Federal Institute of Intellectual Property 

ขอ้มลูโดยสรปุ อธบิายเรื�องเครื�องหมายการคา้โดยทั�วไป ซึ�งรวมถงึเรื�อง

เครื�องหมายการคา้แบบเสยีง 

จํานวนคํา 473 คํา 

  

รหัสอา้งองิ TM11.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://www.indlaw.com/guest/columns/default.asp?u  

nconventionaltrademark 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู n/a 
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ชื�อเรื�อง Registration of Unconventional Trademarks in India 

จัดทําโดย บรษัิท Indlaw Communications 

ขอ้มลูโดยสรปุ การจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้แบบใหมท่ี�ประเทศอนิเดยี 

จํานวนคํา 1,197 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM12.TXT 

ที�มาของขอ้มลู www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/trademark

s/registry/Shape%20marks.PDF  

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 1 มกราคม 2007 

ชื�อเรื�อง Shape marks  

จัดทําโดย กรมทรัพยส์นิทางปัญญาของเขตปกครองพเิศษ ฮอ่งกง   

ขอ้มลูโดยสรปุ บทความเรื�อง Shape marks ซึ�งกลา่วถงึเครื�องหมายการคา้

แบบสามมติ ิ

จํานวนคํา 1,225 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM13.TXT 

ที�มาของขอ้มลู  http://symlaw.ac.in/doc/avantika.pdf 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 2006 

ชื�อเรื�อง Unconventional Trademark – Position in India 

จัดทําโดย มหาวทิยาลัย Symbiosis International University 

ขอ้มลูโดยสรปุ เครื�องหมายการคา้แบบใหม่ เนน้สถานการณ์ในประเทศ

อนิเดยี 

จํานวนคํา 3,150 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM14.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://blog.bretttrout.com/2007/02/collective-

trademarks.html 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 21 กมุภาพันธ ์2007 

ชื�อเรื�อง Collective Trademarks  

จัดทําโดย Brett J. Trout ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสทิธบิัตร 

ขอ้มลูโดยสรปุ เครื�องหมายรว่ม 
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จํานวนคํา 250 คํา 

  

รหัสอา้งองิ TM15.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://curia.europa.eu/jurisp/cgi- bin/gettext.pl?wher 

e=&lang=en&num=79939386T19030153&doc=T& 

ouvert=T&seance=ARRET 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 13 มถินุายน 2006 

ชื�อเรื�อง Judgment of the Court of First Instance (Second 

Chamber)  

จัดทําโดย The Court of Justice of the European Communities 

ขอ้มลูโดยสรปุ บางสว่นของคําพพิากษาคดรีะหวา่ง Inex SA และ Office 

for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) ซึ�ง

เป็นคดเีกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้ที�เหมอืนหรอืคลา้ยกันจน

อาจทําใหส้าธารณชนสบัสน 

จํานวนคํา 563 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM16.TXT 

ที�มาของขอ้มลู  http://www.inta.org 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 2006 

ชื�อเรื�อง Nontraditional Trademarks 

Protectability of Touch Marks 

Trademarks vs. Generic Terms 

จัดทําโดย International Trademark Association (INTA) 

ขอ้มลูโดยสรปุ บทความเรื�องเครื�องหมายการคา้แบบใหม ่เรื�องเครื�องหมาย

การคา้และคําสามัญ และคําตัดสนิคดเีกี�ยวกับเครื�องหมาย

การคา้แบบสมัผัส 

จํานวนคํา 2,697 คํา 

  

รหัสอา้งองิ TM17.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://www.ipthailand.org/en/index.php?option= 

com_content&task=view&id=114&Itemid=52 
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วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 4 พฤศจกิายน 2006 

ชื�อเรื�อง Registration Procedures 

จัดทําโดย กรมทรัพยส์นิทางปัญญา ประเทศไทย 

ขอ้มลูโดยสรปุ ขั 1นตอนการจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ 

จํานวนคํา 4,160 คํา 

  

รหัสอา้งองิ TM18.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://marklaw.com/ 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู n/a 

ชื�อเรื�อง How Do I Obtain Trademark Rights?  

จัดทําโดย บรษัิทกฎหมาย Pliam Law Firm 

ขอ้มลูโดยสรปุ บทความเกี�ยวกับการเลอืกเครื�องหมายการคา้ที�จะนํามาจด

ทะเบียน และเรื�องความเหมือนกันจนทําใหส้าธารณชน

สบัสนหลงผดิ 

จํานวนคํา 1,825 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM19.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler 

_om_varemerker/Taste_smell_and_sound/ 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 17 มนีาคม 2004 

ชื�อเรื�อง Taste, smell and sound – Future Trademarks?  

จัดทําโดย Norwegian Patent Office 

ขอ้มลูโดยสรปุ บทความเกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้แบบรส กลิ�น และเสยีง 

จํานวนคํา 1,039 คํา 

  

รหัสอา้งองิ TM20.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://www.tipo.gov.tw/eng/howto/procedures-

t2.asp 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 26 กันยายน 2005 

ชื�อเรื�อง Trademark-Related Definitions  

จัดทําโดย หน่วยงานดา้นทรัพยส์นิทางปัญญาของรัฐบาลไตห้วนั 
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ขอ้มลูโดยสรปุ ใหคํ้านยิามของเครื�องหมายการคา้ประเภทตา่งๆ 

จํานวนคํา 801คํา 

  

รหัสอา้งองิ TM21.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://www.twobirds.com/english/publications/ 

casereports/TM_Cases_for_May_2005.cfm?Render 

ForPrint=1  

http://www.twobirds.com/english/publications/ 

articles/Protection_for_nontraditional_trade_marks 

_in_Asia.cfm 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 31 พฤษภาคม 2005 

ชื�อเรื�อง Reported Trade Mark Cases for May 2005  

Protection for Non-Traditional Trade Marks in Asia 

จัดทําโดย บรษัิทกฎหมาย Bird & Bird 

ขอ้มลูโดยสรปุ คําพพิากษาคดรีะหว่าง The Gillette Company และ 

OHIM และบทความเกี�ยวกับการคุม้ครองเครื�องหมายการคา้

แบบใหมใ่นเอเชยี 

จํานวนคํา 786 คํา 

  

รหัสอา้งองิ TM22.TXT 

ที�มาของขอ้มลู  http://www.ipo.gov.uk/tm/t-decisionmaking/t-law/t-

law-pan/t-law-pan-pan1106.htm 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู 25 พฤษภาคม 2006 

ชื�อเรื�อง Practice Amendment Notice  

จัดทําโดย UK Intellectual Property Office 

ขอ้มลูโดยสรปุ คําตัดสนิคดรีะหวา่ง RTL Disney Fernsehen GmbH และ 

Finest Brands International Limited 

จํานวนคํา 1,064 คํา 

  

รหัสอา้งองิ TM23.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://www.trademarkedge.com/info/confuse.htm  
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วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู n/a 

ชื�อเรื�อง Trademark Confusion 

จัดทําโดย มหาวทิยาลัย Cornell สหรัฐอเมรกิา 

ขอ้มลูโดยสรปุ บทความเกี�ย วกับความสับสนในความเ ป็น เจ า้ของ

เครื�องหมายการคา้ 

จํานวนคํา 786 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM24.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://www.lawyersweekly.ca/index.php?section 

=article&articleid=229 

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู n/a 

ชื�อเรื�อง Poppy trade-mark argument reveals unique amalgam 

of rights 

จัดทําโดย The Lawyers Weekly 

ขอ้มลูโดยสรปุ ขอ้ถกเถยีงเรื�องเครื�องหมายตอ้งหา้มในประเทศแคนาดา 

จํานวนคํา 992 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM25.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://www.trademarkscanada.ca/designmarks.html  

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู n/a 

ชื�อเรื�อง Word marks and design marks 

จัดทําโดย Business Names Unlimited Ltd. บรษัิทใหคํ้าปรกึษาดา้น

กฎหมายในประเทศแคนาดา 

ขอ้มลูโดยสรปุ ประเภทเครื�องหมายการคา้ในประเทศแคนาดา 

จํานวนคํา 264 คํา 

 

รหัสอา้งองิ TM26.TXT 

ที�มาของขอ้มลู http://www.apisithalliance.com/summaryOfIPLawInA 

Nutshell.htm  

วนัที�ปรับปรงุแหลง่ขอ้มลู n/a 

ชื�อเรื�อง Summary of IP Law in a nutshell  



 

25 

จัดทําโดย Apisith & Alliance บรษัิทกฎหมายในประเทศไทย 

ขอ้มลูโดยสรปุ การคัดคา้นคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ 

จํานวนคํา 135 คํา 

 

3. 5 การดงึศพัทจ์ากคลงัขอ้มลูภาษา 

ศัพท์ (Term) หมายถงึคําที�ใชอ้า้งถงึมโนทัศน์ (Concept) หนึ�งๆ ที�อยู่ใน

สาขาวชิาความรูเ้ฉพาะดา้น ประมวลศัพท์สรา้งโดยการรวบรวมศัพท์เหล่านี1 (Sager, 

1990: 19) 

การดงึศัพท ์(Extraction) คอื การเลอืกคําซึ�งพจิารณาแลว้วา่เป็นศัพทเ์ฉพาะ

สาขาที�ทําประมวลศัพทอ์อกมาจากคลังขอ้มลูภาษา  ขั 1นตอนนี1 ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะสาขา

จะทําไดค้ลอ่งกวา่ผูท้ี�ไม่ใชผู่เ้ชี�ยวชาญในสาขานั1น เนื�องจากในคลังขอ้มูลภาษาหนึ�งๆ 

นั1นประกอบดว้ยทั1งคําศัพทเ์ฉพาะทางและคําทั�วไป  การพจิารณาวา่คําใดเป็นศัพท ์คํา

ใดไมใ่ช ่เป็นเรื�องไมต่ายตัว ขึ1นอยูก่ับจดุมุง่หมายของการประมวลศัพทแ์ละผูใ้ชป้ระมวล

ศัพท ์ อยา่งไรก็ตาม มตีัวบง่ชี1ที�บอกวา่คําคําหนึ�งเป็นศัพทด์ังนี1 

• วลทีี�มีคําหนึ�งเป็นคําหลักและมีคําอื�นๆ วางเรียงลําดับอย่างเป็นระบบ 

เชน่ Alternative Dispute Resolution, Intent to Use Application 

• วลีที�เป็นศัพท์เฉพาะจะตอ้งไม่มีคําอื�นมาแทรกได ้เช่น เครื�องหมาย

การคา้ ไมใ่ช ่เครื�องหมายของการคา้  Likelihood of dilusion ไมใ่ช ่

Likelihood of the dilusion 

• วลีที�เ ป็นศัพท์เฉพาะจะตอ้งไม่มีส่วนอื�นมาขยาย เช่น Dominant 

portion of mark ไมใ่ช ่Dominant portion of many marks 

• ศัพทม์คํีาที�มคีวามหมายพอ้งกันได ้เชน่ famous mark และ well-

known mark 

• ศัพทม์คํีาที�มคีวามหมายตรงกันขา้มซึ�งอยู่ในสาขาวชิาเดยีวกันได ้เชน่ 

registrable vs. unregistrable  

• วลทีี�เป็นศัพทจ์ะเกดิขึ1นถี�เฉพาะในตัวบทเฉพาะสาขาวชิานั1นๆ เชน่ คําวา่ 

‘mark(s)’ เกดิขึ1น 4,662 ครั1งจากคลังขอ้มลูภาษาจํานวน 217,183 คํา  

• ความหมายของวลทีี�เป็นศัพทไ์มส่ามารถเดาเอาจากคําใดคําหนึ�งของวลี

นั1นได ้เชน่ passing off ไมไ่ดแ้ปลวา่ pass/pass off (Cabré, 1999: 

137) 
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การดงึศัพทเ์พื�อการประมวลศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้นี1 ผูว้จัิยใชโ้ปรแกรม 

Concordancer for Windows Version 2.0 ในการหาความถี�ของคําที�อยูใ่นคลังขอ้มลู

ภาษา  จากนั1นจงึพจิารณาคําที�เป็นศัพทเ์ฉพาะดา้นโดยมขีั 1นตอนดังนี1 

1. สรา้ง Word frequency list โดยเรยีงลําดับตามความถี� เนื�องจากคําที�

เกดิขึ1นถี�ในตัวบทในสาขาวชิาเฉพาะหนึ�งๆ มโีอกาสเป็นศัพทเ์ฉพาะใน

สาขานั1นสงูตามที� Cabré ไดเ้สนอไว ้

2. ตัดคําที�มหีนา้ที�ทางไวยากรณ์ (Function word) ออก เชน่ ตัวบ่งชี1

ความชี1เฉพาะ/ไมช่ี1เฉพาะของคํานาม (a, an, the) คําบพุบท คําเชื�อม 

และคําสรรพนาม  

3. ตัดคําที�มคีวามถี�นอ้ยกวา่ 21 ครั1ง หรอืรอ้ยละ 0.01 ออกเนื�องจากสว่น

ใหญเ่ป็นคําทั�วไป 

4. หาคําปรากฏร่วมของคําที�เหลอืโดยพจิารณาขอ้มลูอา้งองิประกอบดว้ย 

เพื�อไมใ่หพ้ลาดวลทีี�ศัพทเ์ฉพาะ เนื�องจากศัพทท์ี�เป็นกลุม่คําเมื�อปรากฏ

โดดๆ แลว้อาจเขา้ใจไดว้า่เป็นคําทั�วไป เชน่ likelihood แตเ่มื�อดคูวามถี�

ของการปรากฏร่วมกับคําอื�น เชน่ confusion พบวา่มวีล ีlikelihood of 

confusion เกดิขึ1นถงึ 100 ครั1ง  วล ีlikelihood of confusion จงึน่าจะ

เป็นศัพทเ์ฉพาะทาง  

5. คน้หาจากโปรแกรม Concordancer โดยใชคํ้ากรยิาที�ใชใ้นการใหคํ้า

นยิามศัพท ์เชน่ is, means, defined as เนื�องจากมแีนวโนม้วา่คํา

ขา้งหนา้ตัวบ่งชี1เหล่านี1จะเป็นคําศัพท์ ซึ�งเป็นคําที�ตอ้งนิยาม เช่น 

Trademarks are generally distinctive symbols, pictures, or 

words that sellers affix to distinguish and identify the origin of 

their products.  

6. ตรวจสอบว่าคําที�คัดเลอืกไวเ้ป็นศัพท์เฉพาะทางหรือไม่โดยตรวจกับ

รายการศัพทท์ี�เป็นขอ้มลูอา้งองิและสอบถามจากผูเ้ชี�ยวชาญอกีชั 1นหนึ�ง 

 

เมื�อทําตามขั 1นตอนดังกล่าวแลว้ทําใหไ้ดศ้ัพท์สําหรับการประมวลศัพท์เรื�อง

เครื�องหมายการคา้จํานวน 50 คํา 
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บทที  4 

การสรา้งมโนทศันส์มัพนัธ ์การบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื4องตน้  

และการบนัทกึขอ้มลูศพัท ์

 

 บทนี1จะกล่าวถงึความหมายของมโนทัศน์ การสรา้งมโนทัศน์สัมพันธ์ การทํา

บันทกึขอ้มลูศัพทเ์บื1องตน้ และการทําบันทกึขอ้มลูศัพท ์

 

4.1 ความหมายของมโนทศัน ์

ศัพท ์ซึ�งเป็นหัวใจของการประมวลศัพท ์คอื สญัลักษณ์แทนมโนทัศน ์ การสรา้ง

มโนทัศนเ์ป็นกระบวนการจัดกลุม่และเรยีงลําดับสิ�งของที�เราสัมผัส รับรู ้หรอืจนิตนาการ

ถงึ ซึ�งรวมทั1งที�จับตอ้งไดแ้ละไม่ได ้ใหเ้ป็นหมวดหมู่  มนุษย์จัดหมวดหมู่ส ิ�งของที�มี

ลักษณะร่วมกัน ตัวอย่างเชน่ เรยีกสัตวบ์างชนิดซึ�งมลีักษณะร่วมกันว่า “แมว” และจัด

กลุ่มสิ�งของประเภทที�คลา้ยกันเป็นหมวดหมู่ที�กวา้งขึ1น เช่น จัดกลุ่มแมวและสุนัขใน

หมวดหมูส่ัตว ์แยกประเภทสัตวเ์ลี1ยงและสัตวท์ี�อยูใ่นป่า และแบง่ประเภทสิ�งมชีวีติและ

ไมม่ชีวีติ เราแบง่สิ�งตา่งๆ จากวัตถุที�เราสัมผัส รับรู ้หรอืจนิตนาการถงึ และจากลักษณะ

ที�เป็นนามธรรมหรอืมโนทัศน ์ มโนทัศนจ์งึหมายถงึสิ�งที�เกดิจากการรับรูข้องมนุษยซ์ ึ�งใช ้

ในการจัดแบ่งประเภทวัตถุส ิ�งของทั1งอย่างเป็นระบบและไม่เป็นระบบ (Sager, 1990: 

22) 

เมื�อมมีโนทัศนแ์ลว้ มนุษยก็์ตั 1งชื�อหรอืสรา้งศัพทเ์พื�อใชเ้รยีกมโนทัศน์นั1น ในการ

ประมวลศัพท ์เราจงึตอ้งศกึษามโนทัศน์โดยอาศัยความรูเ้กี�ยวกับสาขาวชิานั1นๆ แลว้จงึ

สรา้งมโนทัศนส์มัพันธเ์พื�อแสดงความสมัพันธข์องชดุคําศัพท ์

 

4.2 การสรา้งมโนทศันส์มัพนัธ ์

ศัพท์แต่ละคําในชุดคําศัพท์หนึ�งๆ ไม่ใช่หน่วยที�แยกออกจากกัน แต่เป็น

ส่วนประกอบของระบบภาษาเฉพาะทาง และพบในบรบิทเกี�ยวกับสาขาเฉพาะทางที�

เกดิขึ1นจรงิ ศัพทคํ์าหนึ�งๆ จะมคีวามสมัพันธก์ับศัพทคํ์าอื�นๆ ในสาขาเฉพาะทางนั1น 

ความสัมพันธร์ะหวา่งมโนทัศน์ที�พบบ่อยในการประมวลศัพทม์สีามรูปแบบดังนี1 

(Sager, 1990: 30-34) 

1. ความสัมพันธแ์บบทั�วไป (Generic relationship) หรอืความสัมพันธแ์บบ 

generic-specific เป็นความสัมพันธท์ี�แสดงลําดับชั 1น กลา่วคอื แสดงความสัมพันธข์อง

มโนทัศน์ที�มาจากกลุ่มเดยีวกันโดยมมีโนทัศน์ที�มขีอบเขตกวา้งกวา่หรอืมคีวามหมาย

ทั�วๆ ไปมากกว่า (generic/superordinate) และมโนทัศน์ที�มีขอบเขตแคบกว่าหรือมี
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ความหมายเฉพาะเจาะจงมากกวา่ (specific/subordinate) ความสัมพันธแ์บบทั�วไป

อธบิายไดด้ังนี1 

X เป็น A ประเภทหนึ�ง 

หรอื X, Y และ Z ตา่งเป็น A ประเภทหนึ�ง 

หรอื A มมีโนทัศนเ์ฉพาะเจาะจงเป็น X, Y และ Z 

หรอื X เป็นประเภทยอ่ยของ A 

ตัวอยา่งเชน่ ให ้ A แทน สตัว ์  

X แทน สนัุข   

Y แทน แมว  

และ Z แทน นก 

 อธิบายความสัมพันธ์ไดว้่าสุนัข แมว และนก ต่างเป็นสัตว์ประเภทหนึ�ง 

ความสมัพันธแ์บบนี1กลับกันไมไ่ด ้กลา่วคอื สนัุข แมว และนก ตา่งมคีณุลักษณะเป็นสัตว ์

แตส่ตัวไ์มส่ามารถอธบิายดว้ยมโนทัศน์สนัุข แมว และนกได ้เนื�องจากมสีัตวช์นดิอื�นอยู่

อกีมาก  นอกจากนี1 สนัุข แมว และนกตา่งมคีณุลักษณะของสตัวค์รบถว้น แตม่อียา่งนอ้ย

คณุลักษณะใดคุณลักษณะหนึ�งที�แตกต่างกัน คุณลักษณะที�มโนทัศน์ที�มขีอบเขตแคบ

กวา่ เชน่ สนัุขและแมว มรี่วมกันนั1นอธบิายไดด้ว้ยมโนทัศน์ ‘สัตว’์ สว่นคณุลักษณะที�

ต่างกัน ในที�นี1คือรูปร่างลักษณะ เป็นตน้ เป็นคุณลักษณะเฉพาะของมโนทัศน์ที�มี

ขอบเขตแคบกวา่เทา่นั1น 

2. ความสัมพันธแ์บบสว่นประกอบ (Partitive relationship) หรอืความสัมพันธ์

แบบ whole-part เป็นความสัมพันธข์องมโนทัศน์ที�ประกอบดว้ยสว่นประกอบมากกวา่

หนึ�งสว่น  ความสมัพันธแ์บบสว่นประกอบอธบิายไดด้ังนี1 

X เป็นสว่นประกอบของ Y 

หรอื X, Y และ Z เป็นสว่นประกอบของ A  

หรอื A มสีว่นประกอบคอื X 

หรอื A มสีว่นประกอบคอื X Y และ Z  

ตัวอยา่งเชน่ นาฬกิาขอ้มอื ประกอบดว้ยตัวเรอืน เข็มนาฬกิา หนา้ปัทม ์และสาย

นาฬิกา  กล่าวอีกนัยหนึ�ง ตัวเรือน เข็มนาฬกิา หนา้ปัทม์ และสายนาฬกิาเป็น

สว่นประกอบของนาฬกิาขอ้มอื 

3. ความสัมพันธแ์บบหลายขั 1ว (Polyvalent relationship) เกดิขึ1นเมื�อมโนทัศน์

หนึ�งมคีวามสมัพันธแ์บบลําดับขั 1นมากกวา่หนึ�งลําดับขั 1น เชน่  
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สตัว ์

 

  สตัวเ์ลี1ยงลกูดว้ยนม   สตัวเ์ลี1ยง 

 

      สนัุข 

รปูนี1แสดงใหเ้ห็นวา่ ‘สนัุข’ เป็นทั1ง ‘สตัวเ์ลี1ยงลกูดว้ยนม’ และ ‘สตัวเ์ลี1ยง’ 

นอกจากนี1 มโนทัศนท์ี�มคีวามสัมพันธแ์บบซับซอ้น (Complex relationship) ซึ�ง

ไมส่ามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้ว้ยโครงสรา้งแบบทั�วไปและแบบสว่นประกอบก็มใีหเ้ห็นอยู่

บอ่ยครั1ง ตัวอยา่งความสมัพันธแ์บบซบัซอ้น เชน่ 

cause – effect   ไฟไหม ้– ควนั 

material – product    ดา้ย – ผา้ 

material – property    นํ1าแข็ง – เย็น 

process – product   กลั�นนํ1ามัน – นํ1ามัน 

process – instrument  ตัด – กรรไกร  

phenomenon – measurement นํ1าหนัก – กโิลกรัม  

object – counteragent  เชื1อรา – ยาฆา่เชื1อรา 

object – container   นํ1า – ขวด  

object – material    ขวด – แกว้  

activity – place    เรยีนหนังสอื – โรงเรยีน  

ในการประมวลศัพทเ์ครื�องหมายการคา้นี1ไดใ้ชร้ปูแบบความสมัพันธข์องมโนทัศน์

ทั 1งหมด 10 รปูแบบ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี1 

 

รหสัเรยีก รปูแบบความสมัพนัธ ์ คาํอธบิาย 

AC Action – Consequence แสดงความสัมพันธ์ที�มโนทัศน์หนึ�งซึ�งเป็น

การกระทําก่อใหเ้กดิผลอย่างหนึ�ง เชน่ เมื�อ

นายทะเบยีนมคํีาสั�งปฏเิสธไมรั่บจดทะเบยีน

เครื�องหมายการคา้ ผูย้ ื�นคําขอจดทะเบียน

สามารถอทุธรณ์คําสั�งนายทะเบยีนได ้

APd Action – Product  แสดงความสัมพันธท์ี�มโนทัศน์หนึ�งเป็นการ

กระทําซึ�งทําใหเ้กดิผลติผลหนึ�ง เชน่ การจด

ทะ เบียน เค รื� อ งหมายการค า้ ทํ า ให ไ้ด ้

เครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน 
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CE Cause - Effect แสดงความสัมพันธ์ที�มโนทัศน์หนึ�งเ ป็น

สาเหตุใหเ้กดิอีกมโนทัศน์หนึ�ง เช่น ความ

คลา้ยคลงึกันดา้นรปูลักษณ์เป็นสาเหตหุนึ�งที�

ทําใหเ้กดิความคลา้ยคลงึกันจนอาจทําให ้

เกดิความสบัสนหลงผดิ 

GS Generic – Specific แสดงความสัมพันธแ์บบมลํีาดับขั 1น กล่าวคอื 

มโนทัศน์หนึ�งเป็นประเภทย่อยของอกีมโน-

ทัศน์หนึ�ง เชน่ เครื�องหมาย แบง่ออกไดเ้ป็น

เครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ 

เครื�องหมายรับรอง และเครื�องหมายรว่ม 

OA Object – Action  แสดงความสัมพันธ์ที�มโนทัศน์หนึ�งกับการ

กระทําที�เก ิดกับมโนทัศน์นั1นได ้เช่น เมื�อ

ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้หมดอาย ุเจา้ของ

ทะเบยีนตอ้งตอ่อายทุะเบยีนเครื�องหมายนั1น 

OP Object – Property แสดงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์หนึ�งกับ

คณุสมบัตขิองมโนทัศน์นั1น เชน่ เครื�องหมาย

การคา้จดทะเบยีนทําใหเ้จา้ของเครื�องหมาย

มสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวที�จะใชเ้ครื�องหมายนั1น 

OR Object – Requirement แสดงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์หนึ�งและ 

ขอ้บังคับของมโนทัศน์นั1น เช่น เจา้ของ

เครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนตอ้งมกีารใช ้

เครื�องหมายโดยสจุรติเพื�อคงความคุม้ครอง

เครื�องหมายนั1น 

QA Qualification – Action  แสดงความสัมพันธ์ที�มโนทัศน์หนึ�งซึ�งเป็น

คุณสมบัติที�บุคคลหนึ�งมี ทําใหเ้กิดการ

กระทําหนึ�ง เชน่ ผูท้ี�เห็นวา่ตนมสีทิธดิกีวา่ผู ้

ขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้สามารถยื�น

คําคัดคา้นคําขอจดทะเบียนเครื�องหมาย

การคา้ได ้

SO Status indicator – Object  แสดงความสัมพันธ์ที�มโนทัศน์หนึ�งเป็นตัว

บอกสถานะของอีกมโนทัศน์หนึ�ง  เช่น 
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ทะเบียนเครื�องหมายการคา้ เป็นสิ�งที�บอก

สถานะของเครื�องหมายการคา้วา่เครื�องหมาย

นั1นไดรั้บการจดทะเบยีนแลว้ 

WP Whole – Part  แสดงความสัมพันธ์ที�มโนทัศน์หนึ�งเ ป็น

สว่นประกอบของอกีมโนทัศนห์นึ�ง เชน่ การมี

ลักษณะบง่เฉพาะเป็นเงื�อนไขหนึ�งของการมี

ลักษณะที�จดทะเบยีนได ้ 

 

 

4.2 การทําบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื4องตน้ 

บันทกึขอ้มลูศัพทเ์บื1องตน้เป็นเอกสารสนับสนุนประเภทหนึ�งซึ�งบอกรายละเอยีด

ของคําศัพทท์ี�ดงึมาจากคลังขอ้มลูภาษา   

บันทึกขอ้มูลศัพท์เบื1องตน้ของการประมวลศัพท์เครื�องหมายการคา้นี1มี

รายละเอยีดดังนี1 

 

Concept:   ERxx 

English term(s):   

Thai term(s):   

Feature:  

Conceptual relation:            

Extractions: 

 

1. Concept  แสดงมโนทัศนท์ี�กลา่วถงึ 

2. Number of record  หรอืหมายเลขบันทกึ สําหรับการประมวลศัพท์

เครื�องหมายการคา้ครั1งนี1ใชว้า่ ER ซึ�งยอ่มาจาก Extraction Record แลว้

ตามดว้ยลําดับของมโนทัศน ์โดยเริ�มจาก ER01 ไปจนถงึ ER50 

3. English term(s) แสดงศัพทภ์าษาอังกฤษ มโนทัศน์หนึ�งอาจมคํีา

เรยีกไดห้ลายคํา เชน่ acquired distinctiveness, secondary meaning 
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และ distinctiveness through use ต่างเป็นคําที�ใชเ้รยีกมโนทัศน์

เดยีวกัน คอื ACQUIRED DISTINCTIVENESS 

4. Thai term(s) แสดงศัพทเ์ทยีบเท่าภาษาไทยตามที�พบในหนังสอืหรอื

เอกสารอา้งองิ หรอืสอบถามจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

5. Feature  แสดงความหมายของศัพทโ์ดยสรุป โดยวเิคราะหแ์ละอา้งองิ

บรบิทที�พบในคลังขอ้มลูภาษา 

6. Conceptual relation  แสดงความสมัพันธร์ะหวา่งมโนทัศนอ์ื�น  

7. Extractions  แสดงบรบิทของศัพทท์ี�พบในคลังขอ้มลูภาษา โดยจะ

บันทกึเป็นประโยคสมบูรณ์เพื�อใหผู้ใ้ชป้ระมวลศัพทไ์ดเ้ห็นตัวอย่างการ

ใชศ้ัพทอ์ยา่งชดัเจน พรอ้มระบทุี�มาของบรบิทนั1นๆ  สําหรับการดงึบรบิท

จากคลังขอ้มูลภาษา ผูว้จัิยใชคํ้าสั�ง Word search ในโปรแกรม 

Concordancer for Windows Version 2.0 แลว้คัดเลอืกบรบิทซึ�ง

แบง่เป็นสามประเภทตามที� Cabré กลา่วไว ้(Cabré, 1999: 138) คอื 

- Testimonial context เป็นบรบิทที�แสดงใหเ้ห็นการใชศ้ัพทแ์ตไ่มไ่ด ้

ใหข้อ้มลูอื�นใดของศัพทนั์1น เชน่ Whether the term is registrable 

is now a heatedly discussed topic among legal scholars and 

practitioners.  

- Defining context เป็นบรบิทที�ใหข้อ้มูลเกี�ยวกับความหมายของ

ศัพท ์เชน่ For a color to be registrable as a trademark, the 

color cannot serve a functional purpose and cannot have 

some logical relationship to the goods. 

- Metalinguistic context เป็นบรบิทที�ใหข้อ้มูลของศัพทใ์นฐานะที�

เป็นหน่วยทางภาษา เช่น This acquired distinctiveness is 

generally called secondary meaning. 

Cabré กลา่วไวว้า่บรบิทแบบที�เหมาะสมที�สดุสําหรับการประมวลศัพทค์อื

แบบ Defining context (Cabré, 1999: 139)  

 

4.2 การทําบนัทกึขอ้มลูศพัท ์

เมื�อรวบรวมขอ้มลูจากคลังขอ้มลูภาษามาบันทกึไวใ้นบันทกึขอ้มลูศัพทเ์บื1องตน้

แลว้ ขั 1นตอนตอ่มาในการประมวลศัพทเ์ครื�องหมายการคา้ก็คอืการทําบันทกึขอ้มลูศัพท ์

Sager ไดแ้บง่ประเภทขอ้มลูพื1นฐาน (Basic data category) ที�บันทกึไวใ้นบันทกึขอ้มลู

ศัพทไ์วด้ังนี1 (Sager, 1990: 143) 
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1) ขอ้มูลอา้งองิซึ�งแสดงขอ้มูลดบิที�ไดจ้ากคลังขอ้มูลภาษา ขอ้มูลนี1เป็น

แหล่งขอ้มูลของคํานิยาม คําศัพท์ และบรบิทที�บันทกึในบันทกึขอ้มูล

ศัพท ์

2) ศัพท ์อาจเป็นศัพทท์ี�แทจ้รงิ เป็นเพยีงคําที�ใชเ้รยีกมโนทัศน์ หรอืเป็นทั1ง

ศัพทท์ี�แทจ้รงิและคําที�ใชเ้รยีกแทนมโนทัศนนั์1นๆ ก็ได ้

3) รูปภาษาและมโนทัศน์ของศัพท ์ไดแ้ก่ นยิาม ประเภทศัพท ์บันทกึการ

ใชง้าน และมโนทัศนอ์ื�นที�เชื�อมโยงกัน 

4) ขอ้มูลทางภาษาศาสตร์ของศัพท์ เช่น รูปศัพท์อื�นที�ใชแ้ทนมโนทัศน์

เดยีวกันและตัวยอ่  

5) ตัวอยา่งการใชศ้ัพทใ์นบรบิทจรงิ 

6) ขอ้มลูจัดระบบ เชน่ หมายเลขบันทกึศัพท ์

7) คําในภาษาตา่งประเทศที�มคีวามหมายเหมอืนกัน 

 

สําหรับบันทกึขอ้มลูศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้นี1 ผูว้จัิยไดนํ้าเสนอขอ้มลูตา่งๆ 

ดังตอ่ไปนี1  

English term:   TRxx 

Thai term:   

Grammatical category:   Subject field:   

Definition:    

Illustration:   

Note:   

Linguistic specification:   

Cross-reference:   

 

1. English term เป็นคําภาษาอังกฤษที�เป็นตัวแทนที�ดทีี�สดุที�ใชเ้รยีก

แทนมโนทัศน์นั1นๆ ในที�นี1  ผู ว้ ิจัยเลือกคําที�มีความถี�มากที�สุดใน

คลังขอ้มูลภาษา เนื�องจากน่าจะเป็นคําที�ผูใ้ชง้านจรงิคุน้เคยมากที�สุด

และใชม้ากที�สุดในบรรดาคําที�ใชส้ื�อมโนทัศน์เดียวกัน เช่น มโนทัศน ์

THREE-DIMENSIONAL MARK มคํีาที�ใชเ้รยีกแทนมโนทัศน์นี1ได ้4 คํา 

คอื three-dimensional mark, three-dimensional trademark, shape 
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mark และ shape trademark โดยมคีวามถี� 32 8 9 และ 1 ตามลําดับ 

ผูว้จัิยจงึเลอืก three-dimensional mark เป็นตัวแทนของมโนทัศนน์ี1  

2. Number of record หมายถงึหมายเลขบันทกึของมโนทัศน์ ในทนีี1 

ผูว้จัิยใหข้ ึ1นตน้ดว้ย TR (Terminological Record) แลว้ตามดว้ย

หมายเลขเรยีงลําดับกันไป โดยเริ�มจาก TR01 ไปจนถงึ TR50 

3. Thai term เป็นศัพทภ์าษาไทยเทยีบเคยีงที�พบวา่มกีารใชแ้ทนมโน-

ทัศนนั์1นๆ โดยอา้งองิจากหนังสอื ผูใ้ชม้ักคุน้เคยกับศัพทเ์หลา่นี1ดอียูแ่ลว้

และทราบว่าเป็นคําที�ใชแ้ทนมโนทัศน์ใด สังเกตไดจ้ากการที�มกีารใช ้

ศัพท์ภาษาไทยเดียวกันจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง เช่น มโนทัศน ์

TRADEMARK, SERVICE MARK, CERTIFICATION MARK และ 

COLLECTIVE MARK มคํีาในภาษาไทยที�เรียกแทนมโนทัศน์นี1ว่า

เครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง และ

เครื�องหมายรว่ม ตามลําดับ  

สําหรับมโนทัศน์ที�ยังไม่มีคําภาษาไทยที�สื�อถงึ ผูว้จัิยจะบัญญัตศิัพท์

ขึ1นมาใหมโ่ดยการแปลและสอบถามจากผูเ้ชี�ยวชาญ  

4. Grammatical category หมายถงึ ประเภททางไวยากรณ์ของศัพท ์

ในที�นี1 มปีระเภททางไวยากรณ์ประเภทเดยีวคอื คํานาม  

5. Subject field หมายถงึหมวดเรื�องซึ�งพบศัพทนั์1น เช่น traditional 

mark มาจากหมวดเรื�อง mark  

6. Definition เป็นคํานยิามหรอืคําอธบิายมโนทัศน์ ซึ�งตอ้งเป็นประโยคที�

มใีจความสมบรูณ์ (Cabré, 1999: 141) 

Cabré แบ่งคํานยิามออกเป็นสองประเภท คอื Intensional definition 

และ Extensional definition   

Intensional definition หมายถงึ คํานยิามที�กลา่วถงึลักษณะตา่งๆ ของ

มโนทัศน์ สว่น Extensional definition หมายถงึ คํานยิามที�แจกแจงสิ�ง

ที�มโนทัศนส์ื�อถงึ (Cabré, 1999: 105) 

Cabré กล่าวว่าคํานิยามตอ้งอธิบายมโนทัศน์และแสดงใหเ้ห็นความ

แตกต่างของมโนทัศน์หนึ�งกับมโนทัศน์อื�น นอกจากนี1ยังตอ้งแสดง

ความสมัพันธก์ับมโนทัศนอ์ื�นที�เกี�ยวขอ้งกัน แสดงตําแหน่งของมโนทัศน์

ในเครือข่ายมโนทัศน์สัมพันธ์ และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการ

ประมวลศัพทด์ว้ย (Cabré, 1999: 106) 
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ในการประมวลศัพทค์รั 1งนี1 ผูว้จัิยเขยีนคํานยิามโดยศกึษาบรบิทของศัพท ์

โดยเฉพาะบรบิทแบบ defining ซึ�งใหค้วามหมายของศัพท ์ศกึษาขอ้มลู

อา้งองิอื�นๆ ไดแ้ก่ พจนานุกรมและพระราชบัญญัตเิครื�องหมายการคา้ 

และปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อใหไ้ดคํ้านิยามที�ถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย 

เหมาะสมกับผูอ้า่นกลุม่เป้าหมาย 

7. Illustration หมายถงึตัวอย่างการใชง้านจรงิของศัพท์ซึ�งไดจ้าก

คลังขอ้มูล ตัวอย่างในบันทกึขอ้มูลศัพทอ์าจไม่ใช ่Defining context 

เชน่เดยีวกับบันทกึขอ้มลูศัพทเ์บื1องตน้ เนื�องจากตัวอยา่งในบันทกึขอ้มลู

ศัพทน์ี1ไมไ่ดนํ้ามาใชเ้ป็นบรบิทในการหานยิามเชน่ในบันทกึขอ้มูลศัพท์

เบื1องตน้ แตเ่ป็นตัวอยา่งที�แสดงการใชง้านจรงิของศัพท ์ 

8. Note ไดแ้ก ่ขอ้มลูอธบิายศัพทเ์พิ�มเตมินอกเหนือจากคํานยิามซึ�งผูว้จัิย

เห็นวา่จําเป็นตอ้งกลา่วถงึ 

9. Linguistic specification หมายถงึรูปศัพทอ์ื�นๆ ที�พบซึ�งสัมพันธก์ับ

ศัพท์นั1นๆ ในที�นี1แบ่งเป็นคําเหมือน (Synonym) และคําตรงขา้ม 

(Antonym)  

10. Cross-reference ไดแ้ก่ ศัพท์อื�นที�เกี�ยวขอ้งกับศัพท์นั1นๆ ซึ�งช่วย

อธบิายมโนทัศนข์องศัพทห์ลัก 
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บทที  5 

บทสรปุ 

 

ประมวลศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้นี1จัดทําขึ1นเพื�อศกึษาทฤษฎศีัพทวทิยาและ

นําความรูด้ังกล่าวมาใชทํ้าประมวลศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้อย่างเป็นระบบ โดยมี

ขั 1นตอนดังนี1คอื การสรา้งคลังขอ้มลู การศกึษาคลังขอ้มลูและดงึศัพทเ์พื�อจัดทําบันทกึ

ขอ้มูลศัพท์เบื1องตน้ การวเิคราะห์มโนทัศน์สัมพันธ์ และการสรา้งบันทึกขอ้มูลศัพท ์ 

ประมวลศัพทท์ี�ไดน้ี1สามารถนํามาใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิสําหรับนักแปลได ้

ในการประมวลศัพทค์รั 1งนี1 ผูว้จัิยพบปัญหาและขอ้จํากัดหลายประการ ดังจะได ้

อภปิรายตอ่ไปนี1 

ปญัหาในข ั4นตอนการเลอืกและเก็บขอ้มลู 

- ซอฟตแ์วรแ์ปลงเอกสารแบบ PDF เป็นไฟลต์ัวอักษร ขอ้มูลที�ใชใ้นการ

ประมวลศัพท์เรื�องเครื�องหมายการคา้ในครั1งนี1มีทั 1งแบบที�เป็นเอกสาร

อเิล็กทรอนกิสแ์ละเอกสารจากกระดาษ สําหรับเอกสารอเิล็กทรอนกิสซ์ ึ�ง

เป็นไฟลข์อ้ความ (text file) อยูแ่ลว้นั1นสามารถนํามาวเิคราะหโ์ดยใช ้

โปรแกรม Concordancer for Windows ไดทั้นที แต่เอกสารจาก

กระดาษและเอกสารอเิล็กทรอนกิสท์ี�เป็นสกลุ PDF จะตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์

แปลงเอกสารสกลุ PDF ใหเ้ป็นไฟลข์อ้ความกอ่น ซอฟตแ์วรท์ี�วา่นี1มอียู่

มากมาย มคีณุภาพต่างกันไป ผูว้จัิยเลอืกใชโ้ปรแกรม SimpleOCR แต่

เมื�อแปลงเอกสารเป็นแบบตัวอักษรแลว้พบวา่ตัวอักษรสว่นมากผดิไป ไม่

ตรงกับเอกสารตน้ฉบับ เมื�อปรึกษากับอาจารย์ที�ปรึกษาแลว้จึงได ้

เปลี�ยนไปใชซ้อฟตแ์วรอ์ื�น คอื ABBYY FineReady 8.0 Professional 

Edition ซอฟต์แวร์นี1แกปั้ญหาที�กล่าวมาไดค้่อนขา้งมาก แต่ก็ยังมี

ขอ้ผดิพลาดอยู่บา้ง ผูว้จัิยจึงตอ้งตรวจสอบขอ้มูลใหต้รงกับเอกสาร

ตน้ฉบับเพื�อใหแ้น่ใจวา่ไดข้อ้มลูที�ถกูตอ้งสมบรูณ์ 

- การเลอืกขอ้มูลบนอนิเทอร์เน็ต ดังที�ไดก้ล่าวไปแลว้ ขอ้มูลที�ใชใ้นการ

ประมวลศัพทค์รั 1งนี1มแีบบที�เป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์หรอืเป็นขอ้มูลที�

ไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ตดว้ย มเีว็บไซตม์ากมายที�เกี�ยวกับเครื�องหมายการคา้ 

แต่ก็มเีว็บไซตจํ์านวนไมน่อ้ยที�ไม่แหล่งที�มาของขอ้มูลใหช้ัดเจน ผูว้จัิย

จงึตัดสนิใจเลอืกแต่ขอ้มูลที�มาจากเว็บไซตข์ององคก์รที�เป็นที�รูจั้ก เชน่ 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญาของประเทศไทย องคก์รทรัพยส์นิทางปัญญา

โลก (World Intellectual Property Organization) เว็บไซตข์องบรษัิท
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กฎหมาย และบทความที�เขยีนโดยนักกฎหมาย วธินีี1ทําใหม้ขีอ้มลูจํานวน

มากที�ผูว้จัิยตอ้งตัดทิ1งเนื�องจากขาดคุณสมบัตดิา้นความน่าเชื�อถอื และ

ใชเ้วลามากขึ1นในการเลอืกขอ้มลู  

ปญัหาในข ั4นตอนการทําบนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื4องตน้ 

- การดงึศัพท ์ผูว้จัิยมคีวามรูเ้รื�องเครื�องหมายการคา้ไมด่พีอที�จะแยกแยะ

ศัพทเ์ฉพาะดา้นได ้และไมแ่น่ใจวา่จะเลอืกคําใดใหเ้ป็นตัวแทนของมโน

ทัศน์นั1นๆ ในกรณีที�มคํีาหลายคําที�ใชเ้รยีกมโนทัศน์หนึ�ง ทําใหม้ปัีญหา

ในการเลือกศัพท์ นอกจากนี1 กฎหมายเครื�องหมายการคา้ของแต่ละ

ประเทศมรีายละเอยีดต่างกันไปบา้ง ทําใหม้ศีัพท์จํานวนหนึ�งที�ไม่มใีน

กฎหมายไทย แตม่ใีนตา่งประเทศ เชน่ ในบางประเทศมกีารแบง่ประเภท

เครื�องหมายร่วมเป็นเครื�องหมายร่วมที� เ ป็นเครื�องหมายการคา้ 

เครื�องหมายร่วมที�เป็นเครื�องหมายบรกิาร และเครื�องหมายร่วมที�ใชบ้อก

สมาชกิภาพ แต่สําหรับในประเทศไทย มคํีาคําเดยีวที�ใชแ้ทนศัพท์ทั 1ง

สามคํานี1 คอื เครื�องหมายร่วม  วธิแีกปั้ญหานี1คอืหาความรูเ้พิ�มเตมิเอง 

และขอคําปรกึษาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

- การเลอืกบรบิทศัพทใ์นคลังขอ้มลูภาษา บรบิทที�จะนํามาแสดงในบันทกึ

ขอ้มูลศัพทเ์บื1องตน้ควรเป็นบรบิทประเภท defining context ซึ�งเป็น

บรบิทที�ใหข้อ้มูลเกี�ยวกับความหมายของศัพท ์แต่เมื�อคน้หาบรบิทโดย

ใชคํ้าสั�ง Word search และ Advanced word search ในโปรแกรม 

Concordancer for Windows ก็พบวา่มบีางมโนทัศน์ที�หาบรบิทแบบ 

defining หรอืแมแ้ตแ่บบ Metalinguistic ไมไ่ด ้ผูว้จัิยแกปั้ญหานี1โดย

การหาขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ตมาใสใ่นคลังขอ้มลูภาษาเพิ�มเตมิ แตห่ากหา

ไม่ได ้ก็จะเลอืกใชบ้รบิทแบบ Testimonial context ซึ�งเป็นบรบิทที�

แสดงใหเ้ห็นการใชศ้ัพทแ์ทน 

ปญัหาในข ั4นตอนการเขยีนศพัทเ์ทยีบเคยีงภาษาไทย 

การเขยีนศัพทเ์ทยีบเคยีงภาษาไทย ดังที�ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้วา่กฎหมาย

เครื�องหมายการคา้ในแตล่ะประเทศอาจแตกตา่งกันบา้ง ทําใหม้บีางคําที�

กฎหมายไทยไม่มคํีาเรยีก เช่น ในปัจจุบัน พระราชบัญญัตเิครื�องหมาย

การคา้ของประเทศไทยยังไมไ่ดใ้หค้วามคุม้ครองเครื�องหมายที�มองเห็น

ไม่ได ้จะคุม้ครองเครื�องหมายเพียง 4 ลักษณะ ไดแ้ก่ เครื�องหมายคํา 

เครื�องหมายรูป กลุ่มของส ีและเครื�องหมายสามมติ ิในขณะที�กฎหมาย

บางประเทศคุม้ครองเครื�องหมายที�นอกเหนอืจากเครื�องหมาย 4 ประเภท
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ดังกล่าวแลว้ เชน่ เครื�องหมายเสยีง เครื�องหมายกลิ�น และเครื�องหมาย

รส นอกจากนี1 ยังไม่มีคําไทยที�ใชเ้รียกประเภทเครื�องหมายตามระดับ

ความบง่ชี1เฉพาะอยา่งที�ตา่งประเทศม ีปัญหานี1 ผูว้จัิยแกไ้ขโดยการแปล

ศัพท์ตามความหมายทั� วไปของศัพท์นั1น โดยขอคําแนะนําจาก

ผูเ้ชี�ยวชาญ 

 

 ขอ้สรปุ 

ความรู เ้รื�องเครื�องหมายการคา้ประกอบดว้ยศัพท์เฉพาะที�ไม่สามารถพบ

คําอธบิายไดจ้ากพจนานุกรมทั�วไป หรอืแมแ้ตใ่นพจนานุกรมเฉพาะทางที�มอียูใ่นปัจจุบัน

ได ้การประมวลศัพท์ครั 1งนี1ทําใหไ้ดชุ้ดศํพท์เฉพาะดา้นซึ�งผูว้จัิยหวังว่าจะเป็นแหล่ง

อา้งองิใหแ้ก่ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะนักแปลเอกสารกฎหมายเกี�ยวกับเครื�องหมาย

การคา้ เพื�อใหใ้ชคํ้าไทยเรยีกศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้ไดต้รงกัน 

อย่างไรก็ตาม ประมวลศัพท์เรื�องเครื�องหมายการคา้อาจมขีอ้บกพร่องอยู่ คือ 

ประมวลศัพทน์ี1ไมไ่ดค้รอบคลมุเนื1อหาเรื�องเครื�องหมายการคา้ในทกุดา้น กลา่วคอื ไมไ่ด ้

ครอบคลุมเรื�องการบังคับใชก้ฎหมาย เนื�องจากมขีอ้จํากัดเรื�องเวลา นอกจากนี1 เรื�อง

เครื�องหมายการคา้ หรือรวมทั1งทรัพย์สนิทางปัญญา นับว่าเป็นเรื�องใหม่ซึ�งยังมีการ

พัฒนาเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ ประมวลศัพทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้นี1จงึควรตอ้งไดรั้บการ

ปรับปรงุใหทั้นสมัยอยา่งตอ่เนื�องดว้ย 
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บนัทกึขอ้มลูศพัทเ์บื1องตน้ 
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แผนภมูมิโนทศันส์มัพนัธห์มวดเรื องประเภทเครื องหมายการคา้ 
(แบง่ตามลกัษณะ) 
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Concept: MARK  ER01 

English term(s): mark (noun), trademark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมาย [ศัพทบ์ัญญัตริาชบัณฑติยสถาน] 

Feature: เครื�องหมาย หมายถงึ คํา คําโฆษณา สัญลักษณ์ ภาพประดษิฐ ์หรอืสิ�งเหลา่นี1อยา่ง

ใดอยา่งหนึ�งหรอืหลายอยา่งรวมกัน ใชเ้พื�อแสดงใหเ้ห็นวา่สนิคา้หรอืบรกิารที�ใชเ้ครื�องหมาย

นั1นแตกตา่งจากสนิคา้หรอืบรกิารของบคุคลอื�น เครื�องหมายที�มลีักษณะบ่งเฉพาะสามารถใช ้

เป็นเครื�องหมายการคา้ได ้ โดยทั�วไปแบ่งตามประเภทของเครื�องหมายไดเ้ป็นเครื�องหมาย

การคา้ เครื�องหมายบรกิาร เครื�องหมายรับรอง และเครื�องหมายรว่ม   

Conceptual relation:  

 
 
 
          
     
 
 
 

Extractions: 

1. A trademark is a word, slogan, symbol, design, or combination of these 
elements, which identifies and distinguishes the goods or services of one party 
from others. [TM03.TXT] 

2. As noted earlier, the term trademark or mark is used in this book 
interchangeably to describe trademarks, service marks, collective marks, or 
certification marks, unless the specific type of mark is distinguished by the 
context. [TM03.TXT] 
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Concept: TRADEMARK  ER02 

English term(s): trademark (noun), mark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Feature: เครื�องหมายการคา้ซึ�งอาจเป็นคํา ชื�อ สญัลักษณ์ หรอืรปูที�มลีักษณะบง่เฉพาะ ใชก้ับ

สนิคา้เพื�อใหรู้ว้า่สนิคา้นั1นแตกตา่งจากสนิคา้ของบคุคลอื�น 

Conceptual relation:  

                                                   

 

Extractions: 

1. Trademarks are generally distinctive symbols, pictures, or words that sellers affix 

to distinguish and identify the origin of their products. [TM04.TXT] 

2. Any word, symbol, design, device, logo, or slogan that identifies and 

distinguishes one product from another is a trademark. [TM03.TXT] 

3. A trademark is a word, name, symbol or device which is used in trade with 

goods to indicate the source of the goods and to distinguish them from the 

goods of others. [TM05.TXT] 
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Concept: SERVICE MARK  ER03 

English term(s): service mark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายบรกิาร [วสั ตงิสมติร] 

Feature: เครื�องหมายบรกิาร ประกอบดว้ยคํา ชื�อ สัญลักษณ์ หรอืรูป หรอืสิ�งเหลา่นี1อยา่งใด

อย่างหนึ�งหรอืหลายอย่างรวมกัน ใชโ้ดยบุคคลหนึ�งเพื�อใหรู้ว้่าบรกิารนั1นแตกต่างจากบรกิาร

ของบคุคลอื�น 

Conceptual relation:  

                                                  GS 

Extractions: 

1. The term "service mark" means any word, name, symbol, or device, or any 

combination thereof - (1) used by a person, or (2) which a person has a bona 

fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register 

established by this chapter, to identify and distinguish the services of one 

person, including a unique service, from the services of others and to indicate 

the source of the services, even if that source is unknown. [TM04.TXT] 

2. A trademark is a mark used to distinguish goods, whereas a service mark is used 

to distinguish services. [TM03.TXT] 

3. A mark that is used in the sale or advertising of services to identify and 

distinguish services performed for the benefit of others is known as a service 

mark. [TM03.TXT]  

 

 

 

 

 

service mark mark 
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Concept: CERTIFICATION MARK  ER04 

English term(s): certification mark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายรับรอง [วสั ตงิสมติร] 

Feature: เครื�องหมายรับรอง ประกอบดว้ยคํา ชื�อ สัญลักษณ์ หรอืรูป หรอืสิ�งเหลา่นี1อยา่งใด

อย่างหนึ�งหรือหลายอย่างรวมกัน ใชโ้ดยบุคคลอื�นที�ไม่ใชเ้จา้ของโดยไดรั้บอนุญาตจาก

เจา้ของเพื�อรับรองแหล่งกําเนดิ สว่นประกอบ วธิกีารผลติ คุณภาพ ถูกตอ้ง หรอืคุณลักษณะ
อื�นใดของสนิคา้หรอืบรกิาร   

Conceptual relation:  

                                                 GS 

 

Extractions: 

1. The term "certification mark" means any word, name, symbol, or device, or any 

combination thereof - (1) used by a person other than its owner, or (2) which its 

owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use 

in commerce and files an application to register on the principal register 

established by this chapter, to certify regional or other origin, material, mode of 

manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods 
or services or that the work or labor on the goods or services was performed by 

members of a union or other organization. [TM04.TXT] 

2. A certification mark is used in connection with products and services to certify 

regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or 

other characteristics. [TM03.TXT] 

3. A certification mark is always used in conjunction with another mark, because 

the owner of the certification mark does not produce or sell goods—it only 

certifies some quality of the goods or services. [TM03.TXT] 

4. Certification marks are, unlike any others, not intended to have any functions 

indicating the origin of goods, but only indications of their geographic origin, 

quality or other characteristics, etc. [TM02.TXT] 

certification mark mark 
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Concept: COLLECTIVE MARK  ER05 

English term(s): collective mark (noun), collective trademark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายรว่ม [วสั ตงิสมติร] 

Feature: เครื�องหมายร่วม คอื เครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายบรกิารที�ใชโ้ดยสมาชกิ

สหกรณ์ สมาคม กลุม่บคุคลหรอืองคก์รใดเพื�อแสดงวา่เครื�องหมายนั1นไมไ่ดใ้ชโ้ดยบคุคลหรอื

องค์กรใดองคก์รหนึ�ง แต่ใชเ้ป็นกลุ่มร่วมกัน หรือใชเ้พื�อบอกสมาชกิภาพ เครื�องหมายร่วม
แบง่เป็นสองประเภทคอื 1) เครื�องหมายการคา้รว่มหรอืเครื�องหมายบรกิารร่วม 2) เครื�องหมาย

สมาชกิรว่ม 

Conceptual relation:  

                                                 GS 

 

Extractions: 

1. The term "collective mark" means a trademark or service mark - (1) used by the 

members of a cooperative, an association, or other collective group or 

organization, or (2) which such cooperative, association, or other collective 

group or organization has a bona fida intention to use in commerce and applies 

to register on the principal register established by this chapter, and includes 
marks indicating membership in a union, an association, or other organization. 

[TM04.TXT] 

2. There are basically two types of collective marks: (1) collective trademarks or 

collective service marks; and (2) collective membership marks. [TM07.TXT] 

3. A collective mark is a trademark used by the members of a group to indicate 

association with that group. Popular collective trademarks include American Bar 

Association, Realtor Associate, Rotary International, American Institute of 

Certified Public Accountants, as well as the names of various fraternities and 
sororities. A collective trademark, may also indicate membership in an 

organization, such as a union or a cooperative. [TM14.TXT] 

 

collective mark mark 
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แผนภมูมิโนทศันส์มัพนัธห์มวดเรื องประเภทเครื องหมายการคา้ 
(แบง่ตามระดบัความบง่เฉพาะ) 
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Concept: FANCIFUL MARK  ER06 

English term(s): fanciful mark (noun)  

Thai term(s): เครื�องหมายที�เป็นคําที�สรา้งขึ1นใหม ่[ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายที�เป็นคําที�สรา้งขึ1นใหม่เพื�อใชเ้ป็นเครื�องหมายการคา้เท่านั1น เช่น 

Kodak อยา่งไรก็ตาม หากคําที�สรา้งขึ1นใหมส่ื�อถงึลักษณะของสนิคา้จดทะเบยีนเครื�องหมาย

การคา้ไมไ่ด ้เชน่ Breadspred (จดสําหรับสนิคา้ประเภทแยมหรอืเยลลี�) เครื�องหมายประเภท
นี1มลีักษณะบง่เฉพาะในตัวเอง และถอืวา่มคีวามบง่เฉพาะมากที�สดุ 

Conceptual relation:  

                                                GS 

 

1. From most distinctive to least distinctive, these categories are * fanciful, * 

arbitrary, * suggestive, * descriptive (including surnames), and * generic. 

[TM07.TXT] 

2. Fanciful marks are considered stronger than suggestive marks, and therefore are 

granted greater protection by the courts. [TM07.TXT] 

3. Fanciful marks are devices which have been invented for the sole purpose of 

functioning as a trademark and have no other meaning than acting as a mark. 
[TM07.TXT] 

4. Not All Coined Terms Are Fanciful. [TM03.TXT] 

5. Breadspred (for jams and jellies) is not a fanciful mark because it has a meaning 

to consumers and is descriptive of the qualities of the goods—i.e., that they can 

be spread on bread [TM03.TXT] 

6. In the context of word marks, courts have applied the now-classic test originally 

formulated by Judge Friendly, in which word marks that are arbitrary (Camel 

cigarettes), fanciful (Kodak film), or suggestive (Tide laundry detergent) are held 
to be inherently distinctive. [TM04.TXT] 

mark fanciful mark 
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Concept: ARBITRARY MARK  ER07 

English term(s): arbitrary mark (noun)  

Thai term(s): เครื�องหมายที�เป็นคําที�ยกมาใชต้ามอําเภอใจ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายที�เป็นคําที�มคีวามหมายอยู่แลว้แต่ไมอ่ธบิายหรอืบอกลักษณะของตัว

สนิคา้หรอืบรกิารที�ใชเ้ครื�องหมายนี1 เชน่ Camel แปลวา่อฐู เอามาจดเป็นเครื�องหมายสําหรับ

บหุรี�  อูฐกับบหุรี�ไม่ไดม้คีวามสัมพันธเ์กี�ยวเนื�องกัน ไม่ไดอ้ธบิายลักษณะของสนิคา้ ผูบ้รโิภค
ตอ้งทําความเขา้ใจเองว่าเครื�องหมายนี1ใชก้ับสนิคา้หรือบรกิารใด เครื�องหมายประเภทนี1มี

ลักษณะบง่เฉพาะในตัวเองโดยมรีะดับความบง่เฉพาะมากรองจากเครื�องหมายที�เป็นคําที�สรา้ง

ขึ1นใหมส่ามารถจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ได ้ ชื�อทางภมูศิาสตรท์ี�ไมไ่ดบ้อกแหลง่กําเนดิ

สนิคา้และบรกิารที�ใชเ้ครื�องหมายนั1นถอืเป็นเครื�องหมายประเภทนี1 

Conceptual relation:  

                                                GS 

 

1. An arbitrary mark utilizes a device having a common meaning that has no 

relation to the goods or services being sold. [TM07.TXT] 

2. Devices that are fanciful, arbitrary, or suggestive are considered distinctive 

enough to function as trademarks. [TM07.TXT] 

3. In the context of word marks, courts have applied the now-classic test originally 

formulated by Judge Friendly, in which word marks that are arbitrary (Camel 

cigarettes), fanciful (Kodak film), or suggestive (Tide laundry detergent) are held 

to be inherently distinctive. [TM04.TXT] 

4. Arbitrary marks, like fanciful marks, require education of consumers as to the 

association between the mark and the goods or services. [TM03.TXT] 

5. When a geographic term does not describe the location or the origin of the 

goods, then the mark is considered to be arbitrary. [TM03.TXT] 

 

mark arbitrary mark 
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Concept: SUGGESTIVE MARK  ER08 

English term(s): suggestive mark (noun)  

Thai term(s):เครื�องหมายที�เป็นคําที�เล็งถงึลักษณะและคณุสมบัตขิองสนิคา้โดยตรง [วัส ตงิ-
สมติร] 

Feature: เครื�องหมายที�แนะใหรู้คุ้ณภาพหรอืลักษณะของสนิคา้หรอืบรกิาร ผูบ้รโิภคตอ้งใช ้

จนิตนาการบา้งเพื�อเขา้ใจลักษณะเกี�ยวกับสนิคา้หรอืบรกิารนั1น เครื�องหมายประเภทนี1บง่เฉพาะ

พอที�จะจดเป็นเครื�องหมายการคา้ได ้ ถงึจะไดค้วามคุม้ครองไม่เท่าเครื�องหมายที�เป็นคําที�

สรา้งขึ1นใหม่และเครื�องหมายที�เป็นคําที�ใชต้ามอําเภอใจ แตเ่ครื�องหมายประเภทนี1เป็นที�นยิม

มากกว่าเนื�องจากทําใหผู้บ้ริโภครูล้ักษณะบางอย่างของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื�องหมาย 

Microsoft สื�อวา่เป็นสนิคา้ซอฟตแ์วรส์ําหรับไมโครคอมพวิเตอร ์บอ่ยครั1งที�แยกเครื�องหมาย

แบบแนะและเครื�องหมายแบบบรรยายยากเนื�องจากเครื�องหมายทั1งสองประเภทต่างอา้งถงึ

สนิคา้หรอืบรกิารที�ใชเ้ครื�องหมายนั1น 

Conceptual relation:  

                                                 GS 

1. Suggestive marks are marks that suggest a quality or characteristic of the goods 
and services. [TM07.TXT] 

2. Suggestive marks require some imagination, thought, or perception to reach a 

conclusion as to the nature of the goods. [TM07.TXT] 

3. Devices that are fanciful, arbitrary, or suggestive are considered distinctive 

enough to function as trademarks. [TM07.TXT] 

4. Despite the fact that suggestive marks are not as strong as fanciful or arbitrary 

marks, suggestive marks are far more common due to the inherent marketing 

advantage of tying a mark to the product in a customer's mind. [TM07.TXT] 

5. Suggestive marks are often difficult to distinguish from descriptive marks 
(described below), since both are intended to refer to the goods and services in 

question. [TM07.TXT] 

6. The following marks can be considered suggestive: * MICROSOFT (suggestive of 

software for microcomputers) * NETSCAPE (suggestive of software which allows 

traversing the landscape of the Internet) [TM07.TXT] 

mark suggestive mark 
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Concept: DESCRIPTIVE MARK  ER09 

English term(s): descriptive mark (noun), merely descriptive mark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายที�เป็นคําบรรยาย [วสั ตงิสมติร] 

Feature: เครื�องหมายที�บอกจดุประสงค ์การใช ้คณุภาพ ลักษณะ คณุภาพ สว่นประกอบ หรอื

แหล่งกําเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินคา้หรือบริการ ผูบ้ริโภคเขา้ใจความเชื�อมโยงของ

เครื�องหมายและสนิคา้หรือบรกิารไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศัยความเขา้ใจหรือจนิตนาการ  ชื�อทาง
ภูมศิาสตร์ที�บอกแหล่งกําเนิดของสนิคา้หรือบรกิารถือว่าเป็นเครื�องหมายที�เป็นคําบรรยาย 

เครื�องหมายประเภทนี1จดทะเบยีนการคา้ไม่ได ้เวน้แต่จะมลีักษณะบ่งเฉพาะที�ไดจ้ากการใช ้

หรอืมคีวามหมายที�สอง เชน่ SHARP (สําหรับโทรทัศน)์ 

Conceptual relation:  

                                                 GS 

1. A descriptive mark describes a product or service, or its purpose, function, use, 

nature, quality, characteristics, ingredients, or geographic origin. [TM03.TXT] 

2. Descriptive marks allow one to reach that conclusion without such imagination, 

thought or perception. [TM07.TXT] 

3. Descriptive marks (or more properly, merely descriptive marks) are devices 

which merely describe the services or goods on which the mark is used. 
[TM07.TXT] 

4. No trademark rights are granted to merely descriptive marks. [TM07.TXT] 

5. Once it can be shown that a descriptive term or phrase has achieved this second 

meaning (the first meaning being the generally understood meaning of the term 

or phrase), a protectable trademark is developed. [TM07.TXT] 

6. Examples of marks which might be considered descriptive but have clearly 

developed secondary meaning include: * SHARP for televisions [TM07.TXT] 

7. When a geographic term is used to describe the location or origin of the goods, 
it is considered to be descriptive and is therefore not inherently distinctive. 

[TM03.TXT] 

mark descriptive mark 
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Concept: GENERIC MARK  ER10 

English term(s): generic mark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายที�เป็นคําสามัญ [วสั ตงิสมติร] 

Feature: เครื�องหมายที�เป็นคําทั�วไปที�ใชเ้รยีกสนิคา้ เชน่ เครื�องพมิพ ์มคีวามบง่ชี1นอ้ยที�สดุ

เมื�อเทยีบกับเครื�องหมายการคา้ที�เป็นคําที�สรา้งขี1นใหม่ เครื�องหมายที�เป็นคําที�ยกมาใชต้าม

อําเภอใจ เครื�องหมายที�เป็นคําที�เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสนิคา้โดยตรง และ
เครื�องหมายที�เป็นคําบรรยาย  

Conceptual relation:  

                                                 GS 

1. Generic marks are devices which actually name a product and are incapable of 

functioning as a trademark. [TM07.TXT] 

2. From most distinctive to least distinctive, these categories are * fanciful, * 

arbitrary, * suggestive, * descriptive (including surnames), and * generic. 

[TM07.TXT] 

3. Unlike descriptive marks, generic devices will not become a trademark even if 

they are advertised so heavily that secondary meaning can be proven in the 

mind of consumers. [TM07.TXT] 

4. Consumers are used to seeing a generic term used in conjunction with a 

trademark (for example, Avery labels or Hewlett-Packard printers). [TM03.TXT] 
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แผนภมูมิโนทศันส์มัพนัธห์มวดเรื องประเภทเครื องหมายการคา้ 
(แบง่ตามองคป์ระกอบ) 

 
 
 
        
               
                       

                      

      

        

         

         

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

GS = General-Specific 
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Concept: TRADITIONAL MARK  ER11 

English term(s): traditional mark (noun), traditional trademark (noun), traditional 
types of trademark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายการคา้แบบดั 1งเดมิ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายที�เป็นคํา รปูรอยประดษิฐ ์ตัวเลข หรอืเครื�องหมายอื�นๆ ซึ�งใชเ้พื�อใหรู้ว้า่

สนิคา้นั1นแตกตา่งจากสนิคา้ของบคุคลอื�น 

Conceptual relation:  

                                                 GS 

1. Non-traditional trademarks may have a very different appearance than the 

traditional trademarks, such as word marks, logos, slogans, figurative marks or 

even three-dimensional marks. [TM19.TXT]  

2. In the case of new types of marks, the response to the need to keep signs 

available does not differ from the standard applied with regard to traditional 

trademarks. [TM06.TXT] 

3. Examples include traditional types of trademarks, such as logotypes, paintings, 
figures and drawings. [TM06.TXT] 

4. Traditional marks are typically words, designs, numerals and/or devices used to 

identify and distinguish goods and non-traditional trademarks are those which 

are used to distinguish the goods but not in similar manner such as traditional 

trademark they are Color Sound, Shape, Moving Images and/or smells. 

[TM13.TXT] 
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Concept: WORD MARK  ER12 

English term(s): word mark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายคํา [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายที�ประกอบดว้ยตัวอักษรแบบปกตเิพยีงอยา่งเดยีว อาจเป็นคําทั�วไปหรอื

คําที�สรา้งขึ1นใหม่ก็ได ้อาจเป็นสีก็ได ้โดยทั�วไปแลว้ การพิจารณาว่าเครื�องหมายสอง

เครื�องหมายมีเสียงเรียกขานเหมือนคลา้ยกันหรือไม่ จะพิจารณาจากเครื�องหมายคําหรือ
สว่นประกอบของเครื�องหมายที�เป็นคํา  

Conceptual relation:  

                                                 GS 

1. When applying for a Canadian trademark registration, you are asked to identify 

your trademark as one of three types: a word mark, design mark or word mark 

with design characteristics. [TM25.TXT]  

2. Word marks normally consist solely of letters and common characters that are 

used for real or made-up words. [TM25.TXT] 

3. Word marks may appear as stylized marks in color lettering. [TM05.TXT] 

4. In assessing the degree of aural similarity between two marks one is mainly 

concerned with word marks or word elements, although pictures with an obvious 
aural description may also give rise to a degree of aural similarity. [TM22.TXT] 
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Concept: DEVICE MARK  ER13 

English term(s): device mark (noun), figurative mark (noun), design mark (noun)  

Thai term(s): เครื�องหมายรปูรอยประดษิฐ ์[ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายที�ประกอบดว้ยรูปเพยีงอยา่งเดยีว เชน่ เครื�องหมายคลา้ยเครื�องหมาย

ถูก (swoosh) ของไนกี1 เครื�องหมายรูปแอปเปิ1ลที�มีรอยกัดของแอปเปิ1ล คอมพิวเตอร ์

เครื�องหมายรปูจระเขข้องลาคอสท ์ เครื�องหมายรปูมักมคีวามบง่เฉพาะมากกวา่เครื�องหมายคํา 
สํานักงานเครื�องหมายการคา้ในบางประเทศรับจดทะเบียนเครื�องหมายฮอโลแกรมหรือ

เครื�องหมายสามมติเิป็นเครื�องหมายรปู  

Conceptual relation:  

                                                 GS 

1. When applying for a Canadian trademark registration, you are asked to identify your 

trademark as one of three types: a word mark, design mark or word mark with design 
characteristics. [TM25.TXT]  

2. Design Mark: A trademark may consist of only a design, with no words or characters at 
all, such as the Nike "swoosh." [TM25.TXT] 

3. Design marks are often inherently more distinctive than word marks, and hence are 
stronger trademarks. [TM25.TXT] 

4. Although Apple Computer's design mark shows an apple with a bite in it and the cited 

design shows a complete apple, the court agreed with the Chinese Trademark Office 
that the two marks were confusingly similar conceptually and phonetically and the 
goods designated were related. [TM01.TXT] 

5. Lacoste, of course, was the first one in the world to make the crocodile design mark 
famous for its clothing products and accessories, and the company had registered it in 
China. [TM01.TXT] 

6. One trademark office has accepted holograms for registration as trademarks and 
published them as figurative marks in the trademark gazette on paper. [TM06.TXT] 

7. Notices of opposition were filed against the registration of two device marks in Classes 

29 and 30 in the name of PepsiCo. [TM01.TXT] 
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Concept: COMBINED MARK  ER14 

English term(s): combined mark (noun), combined word-device mark (noun), word 
mark with design characteristics (noun), word & device mark (noun), composite 
word and device mark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายผสม [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายที�ประกอบดว้ยทั1งคําและรปู 

Conceptual relation:  

                                                 GS 

1. When applying for a Canadian trademark registration, you are asked to identify 

your trademark as one of three types: a word mark, design mark or word mark 

with design characteristics. [TM25.TXT]  

2. Its wine labels bore a word & device mark with the name MEZZACORONA and a 

picture of a half crown (the Italian meaning of the word). [TM01.TXT]  

3. Interquell GmbH applied to register a mark consisting of the words HAPPY DOG 
and device elements for foodstuffs for dogs. The application was opposed by 

SCA Nutrition Limited under Article 8(l)(b) of Council Regulation No. 40/94 on 

the basis of the similarity of the mark to the word mark HAPPIDOG and a 

composite word and device mark, featuring the word HAPPIDOG registered in 

the United Kingdom for foodstuffs for dogs. [TM01.TXT] 

4. An argument against registration based on lack of distinctiveness of a combined 

word-device mark for food and beverages consisting of the slogan Plus, voir 

bieten mehr (Plus, we offer more) accompanied by an illustration of various 
fruits, cheese and skewers remained unsuccessful. [TM01.TXT] 

5. It clarified that, although STARBUCKS COFFEE was a combined mark, that is, 

formed by both a graphic element and a nominative element, the prevailing 

element was the word. [TM01.TXT] 
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Concept: NON-TRADITIONAL MARK  ER15 

English term(s): non-traditional mark (noun), non-traditional trademark (noun), 
non-conventional mark (noun), non-conventional trademark (noun), unconventional 
trademark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายการคา้แบบใหม ่[ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายการคา้แบบใหม่ แบ่งไดเ้ป็นหลายประเภท เช่น เครื�องหมายที�เป็น

รูปทรง ส ีกลิ�น เสยีง รส สัมผัส รูปเคลื�อนไหวที�มเีสยีงประกอบและไม่ม ี แต่เดมิ กฎหมาย

เครื�องหมายการคา้ไมไ่ดค้รอบคลมุเครื�องหมายการคา้ประเภทนี1 เครื�องหมายประเภทนี1พบนอ้ย

กวา่เครื�องหมายการคา้แบบดั 1งเดมิ แตก็่ไดรั้บความคุม้ครองเทา่กับเครื�องหมายแบบดั 1งเดมิ 

Conceptual relation:  

                                               GS 

1. Although smells, sounds, taste and holograms are not specifically mentioned, the 

predominant legal opinion seems to suggest that the newly amended definition 

of trade mark is wide enough to include these non-conventional marks within its 
ambit. [TM11.TXT] 

2. However, there are many other, less familiar types of trademarks, which may be 

described as nontraditional trademarks. [TM16.TXT] 

3. Such nontraditional marks usually have consisted of the following types of 

marks: product designs or configurations, colors, scents, sounds, taste and 

touch. [TM16.TXT] 

4. In addition to these types of marks, rights in moving images, dubbed motion 

marks, which can combine colors, sounds and aspects of product designs, can 
be considered under the nontraditional marks banner. [TM16.TXT] 

5. There are 5 kinds of marks which are recognized as unconventional trademarks 

that are Color Shape Smell Olfactory Marks and moving images. [TM13.TXT] 

6. There is nothing to show in the Act or Rules thereunder to treat non- 

conventional trademarks different from traditional trademarks. [TM11.TXT] 
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Concept: THREE-DIMENSIONAL MARK  ER16 

English term(s): three-dimensional mark (noun), three-dimensional trademark 
(noun), shape mark (noun), shape trademark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายการคา้แบบสามมติ ิ[ผูเ้ชี�ยวชาญ]   

Feature: เครื�องหมายการคา้แบบสามมติ ิเป็นเครื�องหมายการคา้แบบใหมป่ระเภทมองเห็นได ้

ประกอบดว้ยรปูสามมติ ิกลา่วคอื มคีวามสงู ความกวา้ง และความลกึ  อาจจะเป็นรูปสนิคา้หรอื

บรรจุภัณฑข์องสนิคา้ก็ได ้ รูปทรงที�จดทะเบยีนเป็นเครื�องหมายการคา้ไดต้อ้งเป็นรูปทรงที�

ไมไ่ดทํ้าหนา้ที� และผูผ้ลติอื�นยังมรีปูทรงอื�นใหเ้ลอืกใชไ้ด ้

Conceptual relation:  

                                                      GS 

1. A three-dimensional trademark is a mark occupying three dimensions in a space 

(height, width and depth). [TM01.TXT] 

2. Non-conventional trade marks like combination of colors per se, three-

dimensional marks, smells, sounds, and taste, were not capable of being 

registered under the Act of 1958. [TM11.TXT] 

3. Shape: This type of mark may be a three-dimensional representation of the 

product itself, the container for the product, or the architectural design of a 

store or sign-post. [TM16.TXT] 

4. Shape marks: Three-dimensional marks or shapes which are capable of 

distinguishing the goods and services of one trader from those of another have 

been registrable as trade marks since 1996. [TM12.TXT] 

5. In addition to traditional trademarks labeled on the goods or their packaging and 

containers, trademarks may also include some special forms such as three-

dimensional, color and sound trademarks. [TM20.TXT] 

6. The general rule regarding shape trademark is that, i) a shape can be registered 

as long as product feature is not primarily functional or ii) as long as an 

unlimited number of alternatives configurations of shapes remain in the market, 

a feature with the functionality may still be protected as a trade mark or trade 

dress. [TM13.TXT] 
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Concept: COLOR MARK  ER17 

English term(s): color mark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายการคา้แบบส ี[ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายการคา้แบบสปีระกอบดว้ยสเีพยีงอยา่งเดยีว อาจมสีเีดยีวหรอืหลายสก็ี

ได ้หากเป็นสเีดยีว ตอ้งมคีวามบง่เฉพาะสงูจงึจะจดเป็นเครื�องหมายการคา้ได ้

Conceptual relation:  

                                                            GS 

1. This section only concerns marks that include color as well as other elements 

and not color marks, which consist exclusively of color. [TM05.TXT] 

2. Color marks are marks that consist solely of one or more colors used on 

particular objects or substances (as opposed to marks that include color in 

addition to other elements). [TM05.TXT] 

3. This decision is significant because the Assistant Commissioner confirmed that in 

order for colour marks consisting of a single basic colour to be registrable as a 

trade mark a very substantial level of factual distinctiveness, obtained through 

use, is required. [TM01.TXT] 
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Concept: SMELL MARK  ER18 

English term(s): smell mark (noun), fragrance mark, odor mark, olfactory mark, 
scent mark 

Thai term(s): เครื�องหมายการคา้แบบกลิ�น [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: ในบางประเทศ สามารถจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้แบบกลิ�นได ้เครื�องหมาย

ประเภทนี1ไมส่ามารถมองเห็นได ้ กลิ�นที�มเีพื�อทําหนา้ที�บางอยา่ง เชน่ กลิ�นนํ1าหอม หรอืกลิ�นที�

มคีวามสมัพันธก์ับสนิคา้หรอืบรกิารอยา่งมเีหตผุล จดทะเบยีนเป็นเครื�องหมายการคา้ไมไ่ด ้  

Conceptual relation:  

                                                            GS 

1. It is widely accepted that a trademark or service mark which is not perceived 

visually (for example a sound mark or a smell mark) can be protected and 

registered, provided that the mark can be defined clearly and unambiguously. 

[TM16.TXT] 

2. A scent will not be protected as a trademark if it serves a function (for example, 

the scent of perfume) or has a logical relationship to the goods (the pine scent 
used in a deodorizer). [TM03.TXT] 

3. It is possible to register olfactory (odor, scent or smell) marks in some countries. 

[TM06.TXT] 

4. It seems as though the new Trademark Act is still conservative on accepting 

acoustic marks, fragrance marks and colour marks as registrable marks. 

[TM09.TXT] 

5. OLFACTORY/SMELL/SCENT Mark consisting of scents and smells are the most 

problematic and the issue related to their registration is debatable. [TM13.TXT] 
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Concept: SOUND MARK  ER19 

English term(s): sound mark (noun), sound trademark (noun), acoustic mark 
(noun)  

Thai term(s): เครื�องหมายการคา้แบบเสยีง [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายการคา้แบบเสยีงเป็นเครื�องหมายแบบที�ไมส่ามารถมองเห็นได ้ เสยีงที�

จดทะเบยีนตอ้งเป็นเสยีงที�ทําใหผู้บ้รโิภครูแ้หล่งของสนิคา้หรอืบรกิารได ้อาจเป็นเสยีงที�เป็น

ดนตรหีรอืไมใ่ชก็่ได ้เชน่ เสยีงเพลงโฆษณา เสยีงคนพดู 

Conceptual relation:  

                                                               GS 

1. It is widely accepted that a trademark or service mark which is not perceived 

visually (for example a sound mark or a smell mark) can be protected and 

registered, provided that the mark can be defined clearly and unambiguously. 

[TM16.TXT] 

2. *Sounds: This type of mark may be a jingle or any piece of music or other 

sound. [TM16.TXT] 

3. A sound trademark is a sound that can adequately allow relevant consumers to 

identify the source of certain goods or services. [TM20.TXT] 

4. For instance, a short advertising jingle, rhythm, sound of human speaking, peal, 

bell ringing, or the call of an animal can be registered as a sound trademark. 

[TM20.TXT] 

5. Sound marks: Sounds may be both musical and non-musical. [TM06.TXT] 

6. Acoustic marks (jingles) are also possible. [TM10.TXT] 
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Concept: TASTE MARK  ER20 

English term(s): taste mark (noun)  

Thai term(s): เครื�องหมายการคา้แบบรส [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายการคา้แบบรสใชก้ับสนิคา้ไดเ้ท่านั1น  รสที�จดทะเบยีนเครื�องหมาย

การคา้ตอ้งบอกแหลง่กําเนดิของสนิคา้ได ้

Conceptual relation:  

                                                               GS 

1. And here we can safely say that taste marks can only be applied to goods and 

not services. [TM19.TXT] 

2. Taste marks: Here it is the taste that will indicate the commercial origin of the 

goods. [TM19.TXT] 

3. Such nontraditional marks usually have consisted of the following types of 

marks: product designs or configurations, colors, scents, sounds, taste and 

touch. [TM16.TXT] 
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Concept: TOUCH MARK  ER21 

English term(s): touch mark (noun), tactile mark (noun), feel mark (noun), texture 
mark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายการคา้แบบสมัผัส [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: สมัผัสหนึ�งๆ สามารถจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ไดห้ากสมัผัสนั1นมโีครงสรา้งหรอื

รูปร่างที�เป็นเอกลักษณ์  เครื�องหมายการคา้แบบสัมผัสอาจมลีักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได ้

หากสมัผัสนั1นไมใ่ชส่มัผัสปกตขิองสนิคา้หรอืบรกิารได ้

Conceptual relation:  

                                                              GS 

1. Feel marks (tactile marks): A single touch of a certain object might lead to 

recognition, for instance because the surface touched has a specific recognizable 

structure or shape. [TM19.TXT] 

2. *Touch: It is possible for products to be manufactured in such a way that the 

good or their packaging have a particular sensation to the touch, which can 

distinguish them from those of competitors. [TM16.TXT] 

3. While a touch mark may possibly be inherently distinctive (if the touch 

characteristic, properly defined, is unusual and unexpected in the context of the 

goods or services involved), it is more likely that evidence of distinctiveness 

acquired through use will have to be provided before a touch mark is registrable 

as a trademark or service mark. [TM16.TXT] 

4. In general, it is the norm amongst Asian countries for trade mark examination to 

exclude from registrability smell marks, taste marks and texture marks. 

[TM21.TXT] 
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Concept: MOVING IMAGE MARK  ER22 

English term(s): moving image mark (noun), moving mark (noun)  

Thai term(s): เครื�องหมายการคา้แบบภาพเคลื�อนไหว [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: ภาพเคลื�อนไหวจดเป็นเครื�องหมายการคา้ได ้ ภาพเคลื�อนไหวที�นํามาจดทะเบยีน

อาจเป็นคลปิภาพยนตร์ วดีทัีศน์ หรือโลโกข้องรายการโทรทัศน์ที�เป็นภาพเคลื�อนไหวก็ได ้ 

โดยมาก เครื�องหมายการคา้แบบภาพเคลื�อนไหวแสดงเป็นภาพได ้

Conceptual relation:  

                                                         GS 

1. The UK has registered a moving mark for Kraft Foods UK Ltd. [TM19.TXT] 

2. The moving image can be a film-clip, video, moving logo for TV-shows, etc. 
[TM06.TXT] 

3. Most moving image marks can be represented graphically. [TM19.TXT] 
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แผนภมูมิโนทศันส์มัพนัธห์มวดเรื อง 

เง ื อนไขในการจดทะเบยีนเครื องหมายการคา้ 

       

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GS = General-Specific 
WP = Whole-Part 
CE = Cause-Effect 
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Concept: REGISTRABILITY ER23 

English term(s): registrability (noun)  

Thai term(s): การมลีักษณะที�จดทะเบยีนได ้[ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายที�จะจดทะเบยีนการคา้ไดต้อ้งมลีักษณะบง่เฉพาะ ไมว่า่จะบง่เฉพาะใน

ตัวเองหรอืที�ไดจ้ากการใช ้ตอ้งไมใ่ชเ่ครื�องหมายที�มลีักษณะตอ้งหา้ม และตอ้งไมเ่หมอืนหรอื

คลา้ยกับเครื�องหมายการคา้ของบคุคลอื�นจนอาจทําใหเ้กดิความสบัสน 

Conceptual relation: 

 

 

                                                           

             

     

1. Requisites for Registrability. To be registrable, a trademark must (1) be 

distinctive; (2) not be prohibited under this Act; (3) not be the same as or 

similar to a trademark registered by another person. [TM06.TXT] 

2. Given the low level of inherent distinctiveness, a substantial level of factual 

distinctiveness, through use by the applicant, was required to establish 

registrability. [TM01.TXT] 

3. The test of registrability of the trademarks is whether the mark indicates a 

source or origin. [TM11.TXT] 

4. The second, vital overall requirement for registrability set out in section 1(1) of 

the 1994 Act is that the sign to be registered must be capable of distinguishing 

the goods or services of the applicant from those of his competitors. [TM02.TXT] 
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concept: DISTINCTIVENESS ER24 

English term(s): distinctiveness (noun)  

Thai term(s): ลักษณะบง่เฉพาะ [ไมตร ีสเุทพากลุ] 

Feature: ลักษณะบ่งเฉพาะแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทคือ ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองและ

ลักษณะบง่เฉพาะที�ไดจ้ากการใช ้ เครื�องหมายการคา้ แบง่ตามระดับความบง่เฉพาะไดห้า้ชนดิ 

เรยีงจากมากไปนอ้ย คอื เครื�องหมายการคา้ที�สรา้งขึ1นใหม่ เครื�องหมายการคา้ที�กําหนดเอง 
เครื�องหมายการคา้แบบแนะ เครื�องหมายการคา้แบบบรรยาย และเครื�องหมายการคา้ที�เป็นคํา

สามัญ  ทั1งนี1 เครื�องหมายการคา้อาจสูญเสยีลักษณะบ่งเฉพาะไดเ้มื�อเครื�องหมายการคา้นั1น

กลายเป็นชื�อสามัญของสนิคา้หรอืบรกิาร เชน่ Aspirin 

Conceptual relation:  

                                                 

                                                      

1. The general rule regarding distinctiveness is clear: an identifying mark is 

distinctive and capable of being protected if it either (1) is inherently distinctive 

or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning. [TM04.TXT] 

2. The distinctiveness of a device can generally be categorized into one of five 

categories which fall along a spectrum of distinctiveness. From most |distinctive| 
to least distinctive, these categories are * fanciful, * arbitrary, * suggestive, * 

descriptive (including surnames), and * generic. [TM07.TXT] 

3. This can be difficult where the mark is applied to an innovative product of some 

sort, such as Shredded Wheat, Aspirin, or Escalator, all of which were originally 

trade marks but lost their distinctiveness by becoming the generic name of the 

goods. [TM02.TXT] 
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Concept: INHERENT DISTINCTIVENESS ER25 

English term(s): inherent distinctiveness (noun)  

Thai term(s): ลักษณะบง่เฉพาะในตัวเอง [ธัชชยั ศภุผลศริ]ิ 

Feature: เครื�องหมายการคา้ที�มลีกัษณะบง่เฉพาะในตวัเองคอืเครื�องหมายที�ไมเ่ล็งถงึแหลง่กําเนดิ
ของสนิคา้โดยตรง จะไดรั้บความคุม้ครองทันทีที�มีการใชใ้นทางพาณิชย์ซ ึ�งทําใหผู้อ้ ื�นที�ใช ้

เครื�องหมายที�คลา้ยกันตอ้งหยุดใชเ้ครื�องหมายนั1น เครื�องหมายการคา้ที�มลีักษณะบ่งเฉพาะใน

ตวัเองไดแ้กเ่ครื�องหมายการคา้ที�สรา้งขึ1นใหม ่เครื�องหมายการคา้ที�กําหนดเอง เครื�องหมายการคา้
แบบแนะ  การพจิารณาวา่เครื�องหมายมลีกัษณะบง่เฉพาะในตัวเองหรอืไม่คอืตอ้งดวู่าเครื�องหมาย

นั1นเป็นรูปร่างทั�วไปหรอืเป็นรูปที�ออกแบบขึ1นมา เป็นเครื�องหมายที�ปกตไิม่ไดใ้ชใ้นจําพวกสนิคา้/
บรกิารนั1นหรือไม่ เป็นเครื�องหมายที�ลอกเลยีนมาจากเครื�องหมายที�มีชื�อเสยีงแพร่หลายทั�วไป

หรอืไม ่และเป็นเครื�องหมายที�โดดเดน่พอหรอืไม ่

Conceptual relation:  

                                                     

1. It seems to us that design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of 
inherent distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging 
derives from the fact that the very purpose of attaching a particular word to a 
product, or encasing it in a distinctive packaging, is most often to identify the source 
of the product. [TM04.TXT] 

2. If a trademark is inherently distinctive, protection begins upon its use in commerce. 
[TM03.TXT]  

3. A mark is "inherently distinctive" if it is: * Fanciful, or completely made up (e. g. 
EXXON, KODAK, or REEBOK); * Arbitrary with respect to the underlying goods or 
services (e.g. APPLE for computers, BLUE DIAMOND for nuts, or GREEN LEAF for 
insurance), or * Suggestive of the the qualities of the underlying goods or services 
(e.g. COPPERTONE for suntan oil, ROACH MOTEL for insect traps). [TM18.TXT] 

4. The owner of an inherently distinctive mark will immediately be able to stop 
subsequent users of similar marks on similar goods and services. [TM03.TXT] 

5. To determine whether a mark is inherently distinctive, the examining attorney must 
consider whether the proposed mark is: 1) a common basic shape or design; 2) 
unique or unusual in the field in which it is used; 3) a mere refinement of a 
commonly-adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of 
goods viewed by the public as a dress or ornamentation for the goods; 4) capable of 
creating a commercial impression distinct from the accompanying words. 
[TM05.TXT] 

inherent distinctiveness distinctiveness GS 
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Concept: ACQUIRED DISTINCTIVENESS ER26 

English term(s): acquired distinctiveness (noun), secondary meaning (noun), 
distinctiveness through use (noun)  

Thai term(s): ลักษณะบง่เฉพาะที�ไดจ้ากการใช ้[ธัชชยั ศภุผลศริ]ิ 

Feature: เครื�องหมายการคา้จะจดทะเบยีนไดก็้ตอ่เมื�อมลีักษณะบง่เฉพาะที�ไดจ้ากการใชห้รอื

มคีวามหมายที�สอง หมายถงึการที�เครื�องหมายการคา้ที�ไมม่ลีักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองสื�อให ้

ผูบ้รโิภครูแ้หลง่กําเนดิเชงิพาณชิยข์องสนิคา้หรอืบรกิารได ้ไมใ่ชบ่อกลักษณะของผลติภัณฑ ์

ลักษณะบ่งเฉพาะชนดินี1เกดิขึ1นเมื�อเครื�องหมายการคา้นั1นใชม้าเป็นระยะเวลานานหรอืมกีาร

โฆษณามาก  ทั1งนี1 ผูบ้รโิภคไม่จําเป็นตอ้งรูช้ ื�อบรษัิทที�ผลติสนิคา้หรอืใหบ้รกิารนั1น เพยีงแต่รู ้

วา่มผีูผ้ลติหนึ�งผลติสนิคา้หรอืใหบ้รกิารภายใตเ้ครื�องหมายการคา้นั1น 

Conceptual relation:  

                                                       

1. This acquired distinctiveness is generally called secondary meaning. [TM04.TXT]  

2. The Court of Appeal upheld the earlier decision that the mark applied for was not 

inherently distinctive and that it could be registered only if acquired distinctiveness 

could be shown in accordance with Section 3(1). [TM01.TXT] 

3. Secondary meaning can be achieved through long term use, or large amounts of 

advertising and publicity. [TM07.TXT] 

4. Second, a mark has acquired distinctiveness, even if it is not inherently distinctive, if 

it has developed secondary meaning, which occurs when, in the minds of the public, 

the primary significance of a mark is to identify the source of the product rather 
than the product itself. [TM04.TXT] 

5. Secondary meaning does not mean that the consumer knows the name of the 
business that supplies the goods; it only means that the consuming public thinks 

that there is one particular source for certain trademarked goods. [TM03.TXT] 

6. The Court ruled that the bottle device was not an ordinary design for a bottle, as 
asserted by the defendant; that the trademark had been registered and marketed in 

the plaintiff's home country and other European countries; and therefore that it had 
gained distinctiveness through use. [TM01.TXT] 

acquired distinctiveness distinctiveness 
GS 
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Concept: PROHIBITED TRADEMARK ER27 

English term(s): prohibited trademark (noun), forbidden trademark (noun), 

Thai term(s): เครื�องหมายที�มลีักษณะตอ้งหา้ม [วสั ตงิสมติร] 

Feature: เครื�องหมายที�จะจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ไดต้อ้งไมม่มีลีักษณะตอ้งหา้ม เชน่ 

ไม่เป็นคําที�ขัดต่อศลีธรรม ไม่ทําใหบ้คุคล สถาบัน ความเชื�อ หรอืสัญลักษณ์ประจําชาตติอ้ง

เสื�อมเสยี ไม่ประกอบดว้ยชื�อ ภาพ หรือลายเซ็นของบุคคลที�ยังมีชวีติอยู่ เวน้แต่จะไดรั้บ
หนังสอือนุญาตแลว้  

Conceptual relation:  

                                                      WP      NOT                     

1. In addition to generic marks, several other categories of marks never receive 

legal protection. If you adopt one of these marks, anybody can copy your mark 

without consequence. These are sometimes referred to as prohibited or 

forbidden trademarks, and include: (1) Immoral, or scandalous marks; (2) Marks 

which disparage any person, institution, belief or national symbol; (3) Marks 

consisting of a living person's name, portrait or signature, unless written 

permission has been granted; (4) Deceptive marks (i.e. those that are either 

used intentionally to deceive or in fact cause consumers to rely upon the 
deceptive aspect when making purchasing decisions); (5) Marks consisting of a 

deceased President's name, portrait or signature unless that President's spouse 

has granted written permission or is no longer alive; (6) Marks consisting of a 

flag, coat of arms or other national insignia; and (7) Marks which are primarily 

functional (i.e. those where the feature for which protection is sought has a 

primarily utilitarian purpose to improve the salability of the product). [TM18.TXT] 
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Concept: CONFUSING SIMILARITY ER28 

English term(s): confusing similarity (noun), confusingly similar (adjective) 

Thai term(s): ความคลา้ยคลงึกันจนอาจทําใหเ้กดิความสบัสนหลงผดิ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: ความคลา้ยคลงึกันของเครื�องหมายการคา้จนอาจทําใหป้ระชาชนสบัสนหลงผดิ ใช ้

เป็นเกณฑพ์จิารณาวา่มกีารละเมดิสทิธิ}ในเครื�องหมายการคา้หรอืไม ่ เครื�องหมายที�คลา้ยกัน

จนอาจทําใหป้ระชาชนสบัสนหลงผดิจะจดทะเบยีนไมไ่ด ้

Conceptual relation: (CE: cause-effect) 

 
                                                                 

                                             
                                             

                                                      

1. In short, marks that sound alike, look alike or have similar meanings are 

confusingly similar. [TM18.TXT] 

2. Secondly, registration might be refused of a mark with confusingly similar 

essential features [TM02.TXT] 

3. The terms, confusingly similar or likelihood of confusion both refer to the legal 

criteria required to prove infringement of a trademark. [TM23.TXT] 
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Concept: VISUAL SIMILARITY  ER29 

English term(s): visual similarity (noun), visually similar (adjective), graphic 
similarity (noun) 

Thai term(s): ความคลา้ยคลงึกันดา้นลักษณะปรากฏ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: ความคลา้ยคลงึกันทางดา้นลักษณะปรากฏของเครื�องหมายการคา้ซึ�งอาจทําให ้

ผูบ้รโิภคสบัสนไดเ้มื�อใชก้ับสนิคา้หรอืบรกิารในประเภทเดยีวกัน 

Conceptual relation:  

                                                 
                                                         
        
 

1. The Council of State applied this interpretation to the case at hand, and 

established that there certainly were phonetic and visual similarities between the 

marks STARBUCKS COFFEE and STARBURST that could confuse consumers, 

even more so because they cover products belonging to the same class. 

[TM01.TXT] 

2. It also recognized that, in this case, there were no graphic or visual similarities 

between the trademarks CRAYOLA and MINI MILK CRAYOLA because of their 
different extension and their different sequence of vowels and consonants. 

[TM01.TXT] 

3. It was found that the two marks are visually similar because they share a 

common second word COLA. [TM01.TXT] 
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Concept: PHONETIC SIMILARITY  ER30 

English term(s): phonetic similarity (noun), phonetically similar (adjective), aural 
similarity (noun) 

Thai term(s): ความคลา้ยคลงึกันดา้นเสยีงเรยีกขาน [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: ความคลา้ยคลงึกันทางดา้นเสยีงเรยีกขานของเครื�องหมายการคา้ซึ�งอาจทําให ้

ผูบ้รโิภคสบัสนไดเ้มื�อใชก้ับสนิคา้หรอืบรกิารในประเภทเดยีวกัน 

Conceptual relation:  

                                                 
                                                         
 

1. Because of the phonetic similarity of the trademarks and the fact that both were 
intended to protect Class 5 products, the Tribunal found that the similarity was 

evident and could lead to the confusion of consumers. [TM01.TXT] 

2. The Committee held that the two trademarks are visually and phonetically similar 

and that the covered goods in Class 30 are similar, thus creating risk of 

confusion to consumers as far as the origin of the goods from a certain company 

is concerned. [TM01.TXT] 

3. In assessing the degree of aural similarity between two marks one is mainly 

concerned with word marks or word elements, although pictures with an obvious 
aural description may also give rise to a degree of aural similarity. [TM22.TXT] 
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Concept: CONCEPTUAL SIMILARITY  ER31 

English term(s): conceptual similarity (noun), conceptually similar (adjective) 

Thai term(s): ความคลา้ยคลงึกันดา้นความคดิ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: ความคลา้ยคลงึกันดา้นความคดิ กลา่วคอื ทําใหผู้บ้รโิภคเกดิจนิตภาพหรอืความคดิ

เดยีวกัน  อยา่งไรก็ตาม ความคลา้ยคลงึกันประเภทนี1อาจไมทํ่าใหเ้กดิความสบัสนไดห้ากจนิต-

ภาพหรอืความคดินั1นไมเ่กี�ยวขอ้งโดยตรงกับสนิคา้หรอืบรกิารที�ใชเ้ครื�องหมายนั1น 

Conceptual relation:  

                                                 
                                                         
 

1. Since both marks would be perceived as evoking Western goods or services in 

the case of WEST or as pertaining to a Western lifestyle in the case of 
WESTLIFE, they both had similar connotations, which entailed a degree of 

conceptual similarity. [TM21.TXT] 

2. The conflicting marks were also conceptually similar in the sense that they both 

evoked the same idea of a film star. [TM21.TXT] 

3. It considered, however, that the marks at issue were conceptually similar since 

they both called to mind the idea of a cow. However, on account of the fact that 

that similarity related to an aspect which was not very distinctive for the goods 

in question, it was not considered sufficient to lead to the conclusion that there 

was a likelihood of confusion. [TM15.TXT] 
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แผนภมูมิโนทศันส์มัพนัธห์มวดเรื องข ั4นตอนการจดทะเบยีนเครื องหมายการคา้ 

                     

                                                                       
                                                            
                     
                                  
                          
              
      
                                                               
      
        
                          
                                                   
          
 
                    
                  
                  
        
 
 
 
 
                      
        
          
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      

 

 
     
      

 

 

AC = Action-Consequence QA = Qualification-Action 
APd = Action-Product  OP = Object-Property 
OR = Object-Requirement OA = Object-Action 
SO = Status indicator-Object 
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bona fide use exclusive right 
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trademark registration fee AC 

AC 



 

80 

Concept: APPLICATION FOR TRADEMARK REGISTRATION   ER32 

English term(s): application for trademark registration (noun), application for 
registration (noun), application for registration of a trademark (noun)  

Thai term(s): การขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Feature: การขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที�

กําหนดในกฎกระทรวง 

 หากนายทะเบยีนตรวจสอบแลว้เห็นวา่คําขอจดทะเบยีนไมเ่ป็นไปตามนั1น นายทะเบยีน

ตอ้งมคํีาสั�งใหผู้ข้อจดทะเบยีนแกไ้ขเปลี�ยนแปลงใหถู้กตอ้งภายในเกา้สบิวันนับแตว่ันที�ไดรั้บ

คําสั�ง  

 หากบางสว่นของเครื�องหมายการคา้เป็นสิ�งที�ใชก้ันสามัญอันไมค่วรใหผู้ข้อจดทะเบยีน

รายหนึ�งรายใดถอืเป็นสทิธขิองตนแต่ผูเ้ดยีว นายทะเบยีนจะมคํีาสั�งใหผู้ข้อจดทะเบยีนแสดง

ปฏเิสธวา่ไมข่อถอืเป็นสทิธขิองตนแตผู่เ้ดยีวที�จะใหส้ว่นดังกลา่วของเครื�องหมายการคา้นั1น  

 หากนายทะเบยีนเห็นวา่เครื�องหมายการคา้ที�ขอจดทะเบยีนไม่มลีักษณะอันพงึรับจด
ทะเบยีน นายทะเบยีนจะมคํีาสั�งไมรั่บจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1น  

 หากนายทะเบยีนพจิารณาแลว้เห็นควรรับจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายใด นาย

ทะเบยีนจะมคํีาสั�งใหป้ระกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1น  

 หากนายทะเบยีนเห็นวา่เครื�องหมายการคา้จากเจา้ของเดยีวกันเหมอืนกันหรอืคลา้ยกัน

จนถงึกับวา่ ถา้บคุคลอื�นจะเป็นผูใ้ชเ้ครื�องหมายการคา้ที�ขอจดทะเบยีนนั1นแลว้ก็อาจจะทําให ้

สาธารณชนสับสนหรอืหลงผดิในความเป็นเจา้ของของสนิคา้หรอืแหล่งกําเนดิของสนิคา้ ให ้

นายทะเบยีนมคํีาสั�งใหจ้ดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้เหลา่นั1นเป็นเครื�องหมายชดุ 

Conceptual relation:  
 
                                                                             
                                                                             
                                                                         
                                                                            
                              
          
                                                                
 
 

1. The Trademark Act just lays down the principle that the application for 
trademark registration shall follow the rules and methods provided by the 

Ministerial Regulations because of the detailed content and the flexibility for 

changes. [TM17.TXT] 

2. An application for registration of a trademark may be made for specific goods in 

one class or in different classes but the particular kinds of goods for which 

protection is sought shall be clearly specified. [TM06.TXT] 

application for  
trademark registration 

refusal amendment associated 
trademark 

disclaimer publication 

AC AC AC AC AC 
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3. Subject to Section 27, where the Registrar finds that the trademark for which 

on application for registration is filed: (1) is identical with a trademark already 

registered by another person; or (2) is so similar to a registered trademark of 

another person that the public might be confused or misled as to the owner or 

origin of the goods, and such application is for goods of the same class or for 

goods of a different class found by the Registrar to be of the same character, 
he shall not register such trademark. In the event registered or pending 

trademarks of the same owner covering goods of the same class or different 

classes but the same character so similar to one another that the public might 

be confused or misled as to the owner or origin of the goods of used by 

different persons, the Registrar shall require the trademarks to be registered as 

associated trademarks and shall in writing notify the applicant without delay. If, 

in the opinion of the Registrar, (1) any unessential part of a trademark applied 

for is not registrable under Section 6, or (2) any application for registration is 
contrary to Section 9 or Section 10 or is not in accordance with the rules and 

procedures prescribed in Ministerial Regulations issued under Section 11, the 

Registrar shall require and, without delay, in writing notify the applicant to 

amend the application within ninety days from the date of receipt of the order. 

If, in the opinion of the Registrar, the entire trademark or any essential part 

thereof is not registrable under Section 6, the Registrar shall refuse registration 

and shall, without delay, in writing notify the applicant of the order giving the 

grounds therefor. If, in the opinion of the Registrar, a trademark considered as 

a whole is registrable under Section 6 but contains one or more parts which are 
common to the trade for some types or classes of goods such that no applicant 

should have exclusive right thereto or which are not distinctive, the Registrar 

shall make either of the following: (1) order the applicant, within ninety days 

from receipt of the order, to disclaim exclusive right to use of such part of the 

trademark; (2) order the applicant, within ninety days from receipt of the order, 

to make such other disclaimer as the Registrar may consider necessary for the 

purpose of defining the rights of the owner under such registrations. 

[TM06.TXT] 

4. The Registrar shall order the publication of the application for trademark 

registration if the trademark fulfills the registrability. [TM17.TXT] 
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Concept: REFUSAL ER33 

English term(s): refusal (noun), refuse (verb), reject (verb)  

Thai term(s): การปฏเิสธไมรั่บจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: นายทะเบยีนจะไมรั่บจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้หากพจิารณาแลว้วา่เครื�องหมาย

นั1นอาจทําใหป้ระชาชนเกดิความสับสนหลงผดิในแหลง่กําเนดิของสนิคา้ หรอืไม่เป็นไปตาม

มาตรา 6 อย่างไรก็ตาม ผูข้อจดทะเบยีนมสีทิธอิุทธรณ์คําสั�งไม่รับจดทะเบยีนเครื�องหมาย
การคา้ได ้ หากผูข้อจดทะเบยีนไม่อุทธรณ์ ใหถ้อืวา่ผูข้อจดทะเบยีนละทิ1งคําขอจดทะเบยีน

เครื�องหมายการคา้รายนั1น 

Conceptual relation:  

                         
                                                   AC            AC 
 
            AC 
 
 
 
 

1. A.G. Combi B.V. (Combi) applied to register the trademark UNITED STEAKS OF 

AMERICA for meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved meat, fish, 

poultry and game in Class 29.The Administrative Trademark Committee rejected 

the application on the grounds that it describes the goods it is intended to cover 
and that it may cause confusion to consumers regarding the origin of the 

covered goods because consumers may think that the covered goods originate 

from the USA, whereas Combi is a Dutch company. [TM01.TXT] 

2. The Examiner found the mark applied for was exclusively composed of a very 

simple slogan devoid of any distinctive character and, therefore, not capable of 

registration pursuant to Article 7(l)(b) of Council Regulation No. 40/94. The 

rhetorical flourish, emphatic sound and symmetrical form, which were claimed, 

were not sufficient to confer any distinctiveness on the mark. The fact that the 
mark was registered in the United States was not a sufficient reason to conclude 

that the mark was distinctive. The Board of Appeal maintained the refusal. The 

applicant appealed to the Court of First Instance. [TM01.TXT] 

3. Section 16. If, in the opinion of the Registrar, the entire trademark or any 

essential part thereof is not registrable under Section 6, the Registrar shall 

application for  
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refuse registration and shall, without delay, in writing notify the applicant of the 

order giving the grounds therefor. Section 17. If, in the opinion of the Registrar, 

a trademark considered as a whole is registrable under Section 6 but contains 

one or more parts which are common to the trade for some types or classes of 

goods such that no applicant should have exclusive right thereto or which are 

not distinctive, the Registrar shall make either of the following: (1) order the 
applicant, within ninety days from receipt of the order, to disclaim exclusive right 

to use of such part of the trademark; (2) order the applicant, within ninety days 

from receipt of the order, to make such other disclaimer as the Registrar may 

consider necessary for the purpose of defining the rights of the owner under 

such registrations. For the purpose of implementing the provisions of the first 

paragraph, the Registrar shall have the power to declare by notification what is 

common to the trade with respect to certain types or classes of goods. The 

Registrar shall, without delay, in writing notify the applicant of any order under 
the first paragraph giving the grounds therefor. Section 18. The applicant may 

appeal against the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 to the Trademark 

Board within ninety days from receipt thereof. Decisions of the Trademark Board 

shall be final. If the Board has decided that an order of the Registrar under 

Section 14 is correct, the Registrar shall proceed to process such application. If 

the Board has decided that an order of the Registrar under Section 15 or 17 is 

correct, the applicant shall comply with the order of the Registrar within ninety 

days from receipt of the decision of the Board. If the Board has decided that an 

order of the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 is incorrect, the 
Registrar shall proceed to process such application. Section 19. If the applicant 

does not appeal under the first paragraph Section 18, and does not comply with 

an order of the Registrar under Section 15 or 17, as the case may be, or if the 

applicant files an appeal under the first paragraph of Section 18, but does not 

comply with Section 18, paragraph three, the application shall be deemed 

abandoned. [TM06.TXT] 
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Concept: AMENDMENT   ER34 

English term(s): amendment (noun), amend (verb)  

Thai term(s): การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงคําขอ/ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: การขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้จะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�

กําหนดในกฎกระทรวง หากไม่เป็นไปตามนั1น นายทะเบียนตอ้งมคํีาสั�งใหผู้ข้อจดทะเบยีน

แกไ้ขเปลี�ยนแปลงใหถู้กตอ้งภายในเกา้สบิวันแตว่ันที�ไดรั้บคําสั�ง การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงนี1มี
ขอ้จํากัดคอืตอ้งไม่ทําใหล้ักษณะของเครื�องหมายการคา้เปลี�ยนไป และตอ้งไม่เพิ�มรายการ

สนิคา้หรอืบรกิารที�คําขอนั1นครอบคลมุ เมื�อผูข้อจดทะเบยีนปฏบิัตติามคําสั�งนายทะเบยีนแลว้ 

ใหน้ายทะเบยีนดําเนนิตามขั 1นตอนการจดทะเบยีนตอ่ไป นั�นก็คอืการลงประกาศโฆษณาคําขอ

จดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1น ผูข้อจดทะเบยีนมสีทิธอิทุธรณ์คําสั�งนายทะเบยีน หากผู ้

ขอจดทะเบยีนไมป่ฏบิัตติามคําสั�งนายทะเบยีนและไมอ่ทุธรณ์คําสั�งนายทะเบยีน ใหถ้อืวา่ผูข้อ

จดทะเบยีนละทิ1งคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1น 

Conceptual relation:  

                         
                                          AC     AC 
                         AC 
  
 
 

1. This provides, on the one hand, that the applicant may at any time restrict the 

goods or services to be covered by the application but, on the other, provides 

that in other respects the application may only be amended by correcting the 

name or address of the applicant, errors of wording or of copying, or obvious 

mistakes and then subject to the proviso that such amendments may be allowed 
only where the correction does not substantially affect the identity of the trade 

mark or extend the goods or services covered by the application. [TM02.TEXT] 

2. Section 15. If, in the opinion of the Registrar, (1) any unessential part of a 

trademark applied for is not registrable under Section 6, or (2) any application 

for registration is contrary to Section 9 or Section 10 or is not in accordance with 

the rules and procedures prescribed in the Ministerial Regulations issued under 

Section 11, The Registrar shall require and, without delay, in writing notify the 

applicant to amend the application within ninety days from the date of receipt of 
the order. 16. If, in the opinion of the Registrar, the entire trademark or any 

essential part thereof is not registrable under Section 6, the Registrar shall 
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refuse registration and shall, without delay, in writing notify the applicant of the 

order giving the grounds therefor. Section 17. If, in the opinion of the Registrar, 

a trademark considered as a whole is registrable under Section 6 but contains 

one or more parts which are common to the trade for some types or classes of 

goods such that no applicant should have exclusive right thereto or which are 

not distinctive, the Registrar shall make either of the following: (1) order the 
applicant, within ninety days from receipt of the order, to disclaim exclusive right 

to use of such part of the trademark; (2) order the applicant, within ninety days 

from receipt of the order, to make such other disclaimer as the Registrar may 

consider necessary for the purpose of defining the rights of the owner under 

such registrations. For the purpose of implementing the provisions of the first 

paragraph, the Registrar shall have the power to declare by notification what is 

common to the trade with respect to certain types or classes of goods. The 

Registrar shall, without delay, in writing notify the applicant of any order under 
the first paragraph giving the grounds therefor. Section 18. The applicant may 

appeal against the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 to the Trademark 

Board within ninety days from receipt thereof. Decisions of the Trademark Board 

shall be final. If the Board has decided that an order of the Registrar under 

Section 14 is correct, the Registrar shall proceed to process such application. If 

the Board has decided that an order of the Registrar under Section 15 or 17 is 

correct, the applicant shall comply with the order of the Registrar within ninety 

days from receipt of the decision of the Board. If the Board has decided that an 

order of the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 is incorrect, the 
Registrar shall proceed to process such application. Section 19. If the applicant 

does not appeal under the first paragraph Section 18, and does not comply with 

an order of the Registrar under Section 15 or 17, as the case may be, or if the 

applicant files an appeal under the first paragraph of Section 18, but does not 

comply with Section 18, paragraph three, the application shall be deemed 

abandoned. [TM06.TXT] 
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Concept: DISCLAIMER ER35 

English term(s): disclaimer (noun), disclaim (verb)  

Thai term(s): การสละสทิธ ิ[ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: นายทะเบยีนจะสั�งใหผู้ข้อจดทะเบยีนแสดงปฏเิสธวา่ไมข่อถอืเป็นสทิธขิองตนแตผู่ ้

เดียวในอันที�จะใชส้่วนของเครื�องหมายการคา้ที�เป็นสิ�งที�ใชก้ันสามัญในการคา้ขายสนิคา้

บางอย่างอันไม่ควรใหผู้ข้อจดทะเบยีนรายหนึ�งรายใดถือเป็นสทิธขิองตนแต่ผูเ้ดียว หรือมี
ลักษณะไม่บ่งเฉพาะ เมื�อผูข้อจดทะเบยีนปฏบิัตติามคําสั�งนายทะเบยีนแลว้ ใหน้ายทะเบยีน

ดําเนินตามขั 1นตอนการจดทะเบียนต่อไป นั�นก็คอืการลงประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีน

เครื�องหมายการคา้รายนั1น ผูข้อจดทะเบียนมีสทิธอิุทธรณ์คําสั�งนายทะเบียน หากผูข้อจด

ทะเบยีนไม่ปฏบิัตติามคําสั�งนายทะเบยีนและไม่อุทธรณ์คําสั�งนายทะเบยีน ใหถ้อืวา่ผูข้อจด

ทะเบยีนละทิ1งคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1น 

Conceptual relation:  

                         
                                          AC     AC 
                         AC 
  
 
 

1. It is noted that the word JEAN would also be descriptive and non-registrable if 

used on jeans or denim products. However, it was one of various elements in the 

applicant's mark and the applicant had disclaimed it. [TM01.TXT] 

2. Section 17. If, in the opinion of the Registrar, a trademark considered as a whole 

is registrable under Section 6 but contains one or more parts which are common 

to the trade for some types or classes of goods such that no applicant should 
have exclusive right thereto or which are not distinctive, the Registrar shall make 

either of the following: (1) order the applicant, within ninety days from receipt of 

the order, to disclaim exclusive right to use of such part of the trademark; (2) 

order the applicant, within ninety days from receipt of the order, to make such 

other disclaimer as the Registrar may consider necessary for the purpose of 

defining the rights of the owner under such registrations. For the purpose of 

implementing the provisions of the first paragraph, the Registrar shall have the 

power to declare by notification what is common to the trade with respect to 
certain types or classes of goods. The Registrar shall, without delay, in writing 

notify the applicant of any order under the first paragraph giving the grounds 
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therefor. Section 18. The applicant may appeal against the Registrar under 

Sections 14, 15, 16 and 17 to the Trademark Board within ninety days from 

receipt thereof. Decisions of the Trademark Board shall be final. If the Board has 

decided that an order of the Registrar under Section 14 is correct, the Registrar 

shall proceed to process such application. If the Board has decided that an order 

of the Registrar under Section 15 or 17 is correct, the applicant shall comply with 
the order of the Registrar within ninety days from receipt of the decision of the 

Board. If the Board has decided that an order of the Registrar under Sections 

14, 15, 16 and 17 is incorrect, the Registrar shall proceed to process such 

application. Section 19. If the applicant does not appeal under the first 

paragraph Section 18, and does not comply with an order of the Registrar under 

Section 15 or 17, as the case may be, or if the applicant files an appeal under 

the first paragraph of Section 18, but does not comply with Section 18, 

paragraph three, the application shall be deemed abandoned. [TM06.TXT] 
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Concept: ASSOCIATED TRADEMARK   ER36 

English term(s): associated trademark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายชดุ [วสั ตงิสมติร] 

Feature: หากเครื�องหมายการคา้คลา้ยกันจนทําใหป้ระชาชนสับสนหลงผดิเรื�องแหลง่กําเนดิ

สินคา้แต่เป็นเครื�องหมายของเจา้ของเดียวกัน นายทะเบียนจะสั�งใหจ้ดทะเบียนเป็น

เครื�องหมายชดุ เครื�องหมายการคา้ที�จดทะเบยีนไวเ้ป็นเครื�องหมายชดุจะโอนหรอืรับมรดกกัน
ไดต้อ่เมื�อเป็นการโอนหรอืรับมรดกกันทั1งชดุ เมื�อผูข้อจดทะเบยีนปฏบิัตติามคําสั�งนายทะเบยีน

แลว้ ใหน้ายทะเบยีนดําเนนิตามขั 1นตอนการจดทะเบยีนต่อไป นั�นก็คอืการลงประกาศโฆษณา

คําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1น ผูข้อจดทะเบยีนมสีทิธอิทุธรณ์คําสั�งนายทะเบยีน 

หากผูข้อจดทะเบยีนไม่ปฏบิัตติามคําสั�งนายทะเบยีนและไมอุ่ทธรณ์คําสั�งนายทะเบยีน ใหถ้อื

วา่ผูข้อจดทะเบยีนละทิ1งคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1น 

Conceptual relation:  

                         
                                          AC     AC 
                         AC 
  
 
 

1. Notwithstanding section 12 or 14, confusing trademarks are registrable if the 

applicant is the owner of all such trademarks, which shall be known as 

associated trademarks. [TM08.TXT] 

2. Associated trademarks may be assigned or transferred by succession only when 

all of them are assigned or transferred together. [TM06.TXT] 

3. Section 14. In the event registered or pending trademarks of the same owner 
covering goods of the same class or different classes but the same character so 

similar to one another that the public might be confused or misled as to the 

owner or origin of the goods of used by different persons, the Registrar shall 

require the trademarks to be registered as associated trademarks and shall in 

writing notify the applicant without delay. Section 15. If, in the opinion of the 

Registrar, (1) any unessential part of a trademark applied for is not registrable 

under Section 6, or (2) any application for registration is contrary to Section 9 or 

Section 10 or is not in accordance with the rules and procedures prescribed in 
the Ministerial Regulations issued under Section 11, The Registrar shall require 
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and, without delay, in writing notify the applicant to amend the application 

within ninety days from the date of receipt of the order. Section 16. If, in the 

opinion of the Registrar, the entire trademark or any essential part thereof is not 

registrable under Section 6, the Registrar shall refuse registration and shall, 

without delay, in writing notify the applicant of the order giving the grounds 

therefor. Section 17. If, in the opinion of the Registrar, a trademark considered 
as a whole is registrable under Section 6 but contains one or more parts which 

are common to the trade for some types or classes of goods such that no 

applicant should have exclusive right thereto or which are not distinctive, the 

Registrar shall make either of the following: (1) order the applicant, within 

ninety days from receipt of the order, to disclaim exclusive right to use of such 

part of the trademark; (2) order the applicant, within ninety days from receipt of 

the order, to make such other disclaimer as the Registrar may consider 

necessary for the purpose of defining the rights of the owner under such 
registrations. For the purpose of implementing the provisions of the first 

paragraph, the Registrar shall have the power to declare by notification what is 

common to the trade with respect to certain types or classes of goods. The 

Registrar shall, without delay, in writing notify the applicant of any order under 

the first paragraph giving the grounds therefor. Section 18. The applicant may 

appeal against the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 to the Trademark 

Board within ninety days from receipt thereof. Decisions of the Trademark Board 

shall be final. If the Board has decided that an order of the Registrar under 

Section 14 is correct, the Registrar shall proceed to process such application. If 
the Board has decided that an order of the Registrar under Section 15 or 17 is 

correct, the applicant shall comply with the order of the Registrar within ninety 

days from receipt of the decision of the Board. If the Board has decided that an 

order of the Registrar under Sections 14, 15, 16 and 17 is incorrect, the 

Registrar shall proceed to process such application. Section 19. If the applicant 

does not appeal under the first paragraph Section 18, and does not comply with 

an order of the Registrar under Section 15 or 17, as the case may be, or if the 

applicant files an appeal under the first paragraph of Section 18, but does not 
comply with Section 18, paragraph three, the application shall be deemed 

abandoned. [TM06.TXT] 
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Concept: APPEAL ER37 

English term(s): appeal (noun), (verb)  

Thai term(s): อทุธรณ์ [ศัพทบ์ัญญัตริาชบัณฑติยสถาน] 

Feature: เมื�อนายทะเบยีนมคํีาสั�งไมรั่บจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ ใหแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลง

คําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ ใหป้ฏเิสธวา่ไมข่อถอืเป็นสทิธขิองตนแตผู่เ้ดยีว หรอืให ้

จดทะเบยีนเป็นเครื�องหมายชดุ ผูย้ ื�นคําขอจดทะเบยีนมสีทิธอิทุธรณ์คําสั�งนายทะเบยีน ใหถ้อื
คําวนิจิฉัยของคณะกรรมการเครื�องหมายการคา้เป็นที�สดุ 

Conceptual relation:  

                         
                                                     
 
     
 
        
  

1. Having received notification from the French Intellectual Property Office (INPI) 

confirming its refusal to register the trademark E-SERVICE, in respect of 

customer maintenance and assistance provided by video teleconference and via 

the Internet, the applicant filed an appeal with the Court of Appeal of Paris to 

have this decision reversed. [TM01.TXT] 

2. Section 18. The applicant may appeal against the Registrar under Sections 14, 

15, 16 and 17 to the Trademark Board within ninety days from receipt thereof. 

Decisions of the Trademark Board shall be final. [TM06.TXT] 
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Concept: PUBLICATION ER38 

English term(s): publication (noun), publish (verb)  

Thai term(s): การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [วัส ตงิสมติร] 

Feature: นายทะเบยีนจะสั�งใหป้ระกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้หากพจิารณาแลว้
เห็นวา่เครื�องหมายนั1นเป็นไปตามขอ้กําหนดในการจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ การประกาศโฆษณา
คําขอจดทะเบยีนตอ้งเป็นไปตามวธิีการที�กําหนดในกฎกระทรวง การลงประกาศโฆษณาคําขอจด

ทะเบยีนเปิดโอกาสใหม้กีารยื�นคําคัดคา้นได ้หากลงประกาศโฆษณาไป 90 วันแลว้ยังไมม่ผีูใ้ดคัดคา้น 
ใหน้ายทะเบยีนมคํีาสั�งใหจ้ดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1นได ้หากไม่มผีูใ้ดคัดคา้น เครื�องหมาย
การคา้นั1นจะไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน 

Conceptual relation:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                                             
                                                                         
                                                                            
                                     
          
                                                                
 
   

1. The Registrar shall order the publication of the application for trademark registration if 
the trademark fulfills the registrability. [TM17.TXT]  

2. When an application for registration of a trademark is considered acceptable, the 

Registrar shall order the application to be published. [TM06.TXT] 

3. The publication of applications shall be in accordance with the procedures prescribed in 
the Ministerial Regulations. [TM06.TXT] 

4. The publication of the application is an effective mechanism to provide an opportunity 

to any one who wants to oppose the application. [TM17.TXT] 

5. If, during the ninety-day period from the date of publication, no opposition is 
encountered, the mark will normally proceed to registration. [TM26.TXT] 
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Concept: BETTER RIGHT ER39 

English term(s): better right (noun) 

Thai term(s): สทิธดิกีวา่ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เมื�อไดป้ระกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ตามมาตรา 29 แลว้ 

บุคคลใดเห็นว่าตนมีสทิธิดีกว่าผูข้อจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้รายนั1น หรือเห็นว่า

เครื�องหมายการคา้นั1นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดต้ามมาตรา 6 หรือการขอจด
ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1นไมถู่กตอ้งตามบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัตเิครื�องหมาย

การคา้ บคุคลนั1นจะยื�นคําคัดคา้นตอ่นายทะเบยีนไดภ้ายในเกา้สบิวันนับแตว่ันประกาศโฆษณา   

การลงประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเปิดโอกาสใหม้กีารยื�นคําคัดคา้นได ้

Conceptual relation:  

                         
                                                               QA 
 
 

1. The Trademark Act recognizes the right of a person who thinks that he has a 

better right to the trademark or that the trademark being applied for registration 

does not fulfill the registration requirements or the applicant does not duly follow 

the application procedures. The publication of the application is an effective 
mechanism to provide an opportunity to any one who wants to oppose the 

application. Such person is entitled to file an opposition to the Registrar within 

ninety days as from the publication of the application together with the reasons 

supporting the opposition. [TM17.TXT] 

2. After the publication of a trademark application under Section 29, any person 

who thinks that he has better right in the trademark than the applicant or that 

the trademark is not registrable under Section 6 or that the application is not in 

conformity with the provisions of this Act may, within ninety days from the date 
of publication under Section 29, file a notice of opposition with the Registrar 

stating the grounds of the opposition. [TM06.TXT] 

 

 

 

opposition better right 
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Concept: OPPOSITION  ER40 

English term(s): opposition (noun), oppose (verb)  

Thai term(s): การคัดคา้นคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เมื�อไดป้ระกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้แลว้ บคุคลใดเห็นวา่ตน

มสีทิธดิกีวา่ผูข้อจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1น หรอืเห็นวา่เครื�องหมายการคา้นั1นไม่มี

ลักษณะอันพงึรับจดทะเบยีนได ้บคุคลนั1นจะยื�นคําคัดคา้นตอ่นายทะเบยีนไดภ้ายในเกา้สบิวัน
นับแตว่ันประกาศโฆษณา เมื�อมกีารคัดคา้นแลว้ ผูข้อจดทะเบยีนสามารถยื�นคําโตแ้ยง้คัดคา้น

ไดภ้ายในเกา้สบิวนัที�ไดรั้บสําเนาคําคัดคา้น ไมเ่ชน่นั1นจะถอืวา่ละทิ1งคําขอจดทะเบยีน   

Conceptual relation:  

                         
 
 
 
 

1. After the publication of a trademark application under Section 29, any person 

who thinks that he has better right in the trademark than the applicant or that 

the trademark is not registrable under Section 6 or that the application is not in 
conformity with the provisions of this Act may, within ninety days from the date 

of publication under Section 29, file a notice of opposition with the Registrar 

stating the grounds of the opposition. [TM06.TXT] 

2. If an opposition is filed under Section 35, the Registrar shall send a copy thereof 

to the applicant without delay. The applicant shall, within ninety days from the 

date of receipt of the copy of the opposition, file a counterstatement, in the form 

prescribed by the Director-General, stating the grounds on which he relies in 

support of his application. The Registrar shall send a copy of the 

counterstatement to the opposer without delay. If the applicant fails to comply 
with the requirement under paragraph two, he shall be deemed to have 

abandoned his application. [TM06.TXT]  

3. The publication of the application is an effective mechanism to provide an 

opportunity to any one who wants to oppose the application. [TM17.TXT] 
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Concept: ABANDONMENT  ER41 

English term(s): abandonment (noun), abandon (verb)  

Thai term(s): การละทิ1งคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Feature: หากนายทะเบยีนปฏเิสธไมรั่บคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ มคํีาสั�งใหผู้ข้อ

จดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้แกไ้ขเปลี�ยนแปลงคําขอจดทะเบยีน ใหป้ฏเิสธไม่ขอถอืเป็น

สทิธขิองตนแต่ผูเ้ดยีว หรอืใหจ้ดเครื�องหมายนั1นเป็นเครื�องหมายชดุแลว้ผูข้อจดทะเบยีนไม่
ปฏบิัตติามคําสั�งนายทะเบยีนและไมอ่ทุธรณ์คําสั�งนายทะเบยีน ใหถ้อืวา่ผูข้อจดทะเบยีนละทิ1ง

คําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1น  

หากมผีูค้ัดคา้นคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้แลว้ผูข้อจดทะเบยีนไมย่ื�นหนังสอืโตแ้ยง้

คําคัดคา้น ใหถ้อืวา่ผูข้อจดทะเบยีนละทิ1งคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้รายนั1น 

เจา้ของทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ที�ไมไ่ดม้กีารใชท้ะเบยีนเครื�องหมายการคา้ในเชงิพาณชิย์

เป็นเวลาตอ่เนื�องตามที�กําหนด ใหถ้อืวา่เจา้ของทะเบยีนละทิ1งทะเบยีนเครื�องหมายการคา้นั1น 

Conceptual relation:  

                         
                                                     
 
            
        AC     AC           AC        AC 
 
 
 
            
 
  

1. Section 19. If the applicant does not appeal under the first paragraph Section 

18, and does not comply with an order of the Registrar under Section 15 or 17, 

as the case may be, or if the applicant files an appeal under the first paragraph 

of Section 18, but does not comply with Section 18, paragraph three, the 

application shall be deemed abandoned. [TM06.TXT] 

2. If the applicant fails to pay the fee within the prescribed period, the application 
shall be deemed abandoned. [TM06.TXT] 
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Concept: TRADEMARK REGISTRATION FEE ER42 

English term(s): trademark registration fee (noun), fee for trademark registration 
(noun) 

Thai term(s): คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เมื�อนายทะเบยีนมคํีาสั�งใหจ้ดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้แลว้ นายทะเบยีนจะมี

หนังสอืแจง้คําสั�งใหผู้ข้อจดทะเบยีนทราบ และใหช้ําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนภายใน

สามสบิวัน นับแตว่ันที�ไดรั้บหนังสอืแจง้คําสั�ง ถา้ผูข้อจดทะเบยีนไมช่ําระคา่ธรรมเนียมภายใน

กําหนดเวลาดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ละทิ1งคําขอจดทะเบยีน 

Conceptual relation:  

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. When an order to register a trademark has been made under the first 

paragraph, the Registrar shall notify the applicant in writing and the registration 

fee shall be paid within thirty days of receipt of the notification. [TM06.TXT]  

2. The fee paid for filing an opposition to the Institute's decision with respect to a 

trademark application shall be deducted from the trademark registration fee if 
the appeal is accepted. [TM06.TXT] 

3. Section 79 of the Act similarly provides that rules may be made as to the 

payment or fees for trade mark registration procedures: the current scale of fees 

is set out in the Trade Marks (Fees) Rules 1994. [TM02.TXT] 
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Concept: TRADEMARK REGISTRATION ER43 

English term(s): trademark registration (noun), registration certificate (noun) 

Thai term(s): ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Feature: เมื�อคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ลงประกาศโฆษณาแลว้และไม่มผีูใ้ดยื�น

คัดคา้น เครื�องหมายการคา้รายนั1นจะไดรั้บจดทะเบยีน ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้มอีายสุบิปี

นับแต่วันที�จดทะเบยีน หากเจา้ของทะเบยีนไม่ยื�นคําขอต่ออายุทะเบยีนเครื�องหมายการคา้
ภายในเวลาที�กําหนด ใหถ้อืวา่เครื�องหมายการคา้ไดถ้กูเพกิถอนการจดทะเบยีนแลว้ 

Conceptual relation:  

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. The owner of a trademark who wants to renew the term of his trademark 

registration shall apply to the Registrar within ninety days before the expiration 

of the term. [TM06.TXT]  

2. In the case where the trademark owner does not apply for renewal of the 
trademark registration within the period prescribed under Section 54 paragraph 

one, the registration of the trademark shall be deemed cancelled. [TM06.TXT] 
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Concept: REGISTERED TRADEMARK   ER44 

English term(s): registered trademark (noun) 

Thai term(s): เครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เมื�อคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ลงประกาศโฆษณาแลว้และไม่มผีูใ้ดยื�น

คัดคา้น เครื�องหมายการคา้รายนั1นจะไดรั้บจดทะเบียน เจา้ของเครื�องหมายการคา้ที�จด

ทะเบยีนแลว้เป็นผูม้สีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในอันที�จะใชเ้ครื�องหมายการคา้นั1น และหากมผีูใ้ดใช ้

เครื�องหมายที�เหมือนคลา้ยกับเครื�องหมายการคา้จดทะเบียน จะถือว่าละเมิดสิทธิใน

เครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน 

Conceptual relation:  

                                                  
                                
          
 
 
 

1. Once a trademark is registered, it doesn’t mean that the proprietor holds the 
exclusive trademark right forever. The validity duration of a registered trademark 

is ten years, subject to renewals for further validity, which is in conformity to the 

prevailing international norms. [TM09.TXT]  

2. Paragraph 12 of the same provides that a mark that is identical with or similar to 

a registered trademark of another person, designated for the same or similar 

goods, cannot be registered either. [TM01.TXT] 

3. Infringement takes place when: • someone uses a sign identical or similar to 

your registered trade mark for identical or similar goods or services; and the 

public are likely to confuse the two marks. [TM18.TXT.TXT] 
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Concept: EXCLUSIVE RIGHT   ER45 

English term(s): exclusive right (noun) 

Thai term(s): สทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีว [วสั ตงิสมติร] 

Feature: ผูท้ี�จดทะเบียนเป็นเจา้ของเครื�องหมายการคา้จะมสีทิธแิต่เพียงผูเ้ดยีวที�จะใช ้

เครื�องหมายการคา้นั1นสําหรับสนิคา้ที�ไดจ้ดทะเบยีน กลา่วคอื บคุคลอื�นใดหา้มนําเครื�องหมาย

นั1นไปใช ้ทั 1งนี1 ตอ้งมกีารใชเ้ครื�องหมายการคา้นั1นดว้ยเพื�อรักษาสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวที�จะใช ้

เครื�องหมายการคา้นั1น  สําหรับเครื�องหมายการคา้แบบบรรยายที�มคีวามหมายที�สองแลว้ ผูท้ี�

จดทะเบยีนไดส้ทิธทิี�จะใชเ้ครื�องหมายการคา้นั1นในความหมายที�สองเท่านั1น ไมใ่ชค่วามหมาย

ดั 1งเดมิซึ�งเป็นแบบบรรยาย 

Conceptual relation:  

                                                   
                                                     OP 
 

1. The owner of a trademark has exclusive right to use it on the product it was 

intended to identify and often on related products. [TM04.TXT] 

2. This right to describe is the reason that descriptive terms qualify for registration 

as trademarks only after taking on secondary meaning as distinctive of the 

applicant’s goods, with the registrant getting an exclusive right not in the 

original, descriptive sense, but only in the secondary one associated with the 

markholder’s goods. [TM04.TXT] 

3. Furthermore, the use of the trademark is also a requirement to maintain the 
exclusive right of the registered trademark. [TM09.TXT] 

4. Under trademark law, the trademark owner enjoys the exclusive right to use the 

protected trademark, as expressed by the right to exclude third parties from 

such use. [TM06.TXT] 

5. Subject to Sections 27 and 68, a person who is registered as the owner of a 

trademark shall have the exclusive right to use it for the goods for which it is 

registered. [TM06.TXT] 

 

registered trademark exclusive right 



 

99 

Concept: BONA FIDE USE   ER46 

English term(s): bona fide use (noun) 

Thai term(s): การใชเ้ครื�องหมายการคา้โดยสจุรติ [วสั ตงิสมติร] 

Feature: เจา้ของเครื�องหมายการคา้ตอ้งมกีารใชเ้ครื�องหมายการคา้โดยสจุรติสําหรับสนิคา้ที�

จดทะเบยีน ไม่เช่นนั1นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหรือนายทะเบยีนอาจรอ้งขอใหเ้พกิถอนทะเบยีน

เครื�องหมายการคา้ดังกลา่วได ้

Conceptual relation:  

                                                   
                                                     OR 
 

1. Any interested person or the Registrar may petition the Board to cancel a 

trademark registration if it is proved that at the time of registration the owner of 
the trademark had no bona fide intention to use the trademark with the goods 

for which it was registered and in fact there was no bona fide use whatsoever of 

the trademark for such goods or that during the three years prior to the petition 

for cancellation there was no bona fide use of the trademark for the goods for 

which it was registered unless the owner can prove that such non-use was due 

to special circumstances in the trade and not to an intention not to use or to 

abandon the trademark for the goods for which it was registered. [TM06.TXT] 

2. The term use in commerce means the bona fide use of a mark in the ordinary 

course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. [TM04.TXT] 

 

 

 

 

 

 

registered trademark bona fide use 
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Concept: RENEWAL ER47 

English term(s): renewal (noun), renew (noun) 

Thai term(s): การตอ่อายทุะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Feature: เครื�องหมายการคา้ที�จดทะเบยีนแลว้มอีายสุบิปีนับแตว่นัที�จดทะเบยีนตามมาตรา 42 

และอาจต่ออายุไดต้ามมาตรา 54  เจา้ของเครื�องหมายการคา้ที�ประสงคจ์ะต่ออายุทะเบยีน

เครื�องหมายการคา้ ใหย้ื�นคําขอตอ่อายตุอ่นายทะเบยีนภายในเกา้สบิวันกอ่นวันสิ1นอาย ุเมื�อได ้
ยื�นคําขอตอ่อายแุลว้ ใหถ้อืวา่เครื�องหมายนั1นจดทะเบยีนอยูจ่นกวา่นายทะเบยีนจะมคํีาสั�งเป็น

อย่างอื�น การขอต่ออายุทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที�

กําหนดในกฎกระทรวง หากนายทะเบียนเห็นว่าการขอต่ออายุเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วธิกีารที�กําหนดในกฎกระทรวง ใหน้ายทะเบยีนตอ่อายกุารจดทะเบยีนเครื�องหมายนั1นอกีสบิปี

นับแต่วันสิ1นอายุการจดทะเบียน หากนายทะเบียนเห็นว่าการขอต่ออายุไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�กําหนดในกฎกระทรวง ใหน้ายทะเบยีนมคํีาสั�งใหเ้จา้ของเครื�องหมาย

การคา้นั1นแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในสามสบิวันนับแตว่ันที�ไดรั้บคําสั�งนั1น ถา้เจา้ของเครื�องหมาย

การคา้ไมป่ฏบิัตติามคําสั�ง ใหน้ายทะเบยีนเพกิถอนการจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้นั1น 

Conceptual relation:  

EXPIRED     OA         

                                                                 

1. The registration of a trademark shall have a term of ten years from the date of 

registration under Section 42 and may be renewed under Section 54. 

[TM06.TXT] 

2. The owner of a trademark who wants to renew the term of his trademark 

registration shall apply to the Registrar within ninety days before the expiration 

of the term. When an application for renewal is filed within the prescribed 

period, the trademark shall be deemed registered until the Registrar orders 
otherwise. [TM06.TXT] 

3. The renewal of trademark registration shall be in accordance with the rules and 

procedures prescribed in the Ministerial Regulations. [TM06.TXT] 

4. In the case where the owner of a trademark has applied for renewal within the 

period prescribed in Section 54 paragraph one, and the Registrar finds that the 

application complies with the rules and procedures prescribed in the Ministerial 

Regulations under Section 54 paragraph two, the Registrar shall renew the 

trademark registration renewal 
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registration for a further period of ten years from the date of expiration of the 

registration or of the last renewal thereof, as the case may be. [TM06.TXT] 

5. In the case where the owner of a trademark has applied for renewal within the 

period prescribed in Section 54 paragraph one, but the Registrar finds that the 

application is not in compliance with the rules and procedures prescribed in the 

Ministerial Regulations under Section 54 paragraph two, the Registrar shall 
require the owner to correct the application within thirty days from the date of 

receipt of such order and notify, without delay the owner in writing. If the owner 

does not comply with the order within the time prescribed, the Registrar shall 

order the cancellation of the trademark registration. [TM06.TXT] 
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Concept: CANCELLATION ER48 

English term(s): cancellation (noun), cancel (verb)  

Thai term(s): การเพกิถอนทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Feature: เจา้ของทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ที�ประสงคจ์ะตอ่อายทุะเบยีนเครื�องหมายการคา้ 

ตอ้งยื�นขอตอ่อายตุอ่นายทะเบยีนภายในเวลาที�กําหนด ไม่เชน่นั1นจะถอืวา่เครื�องหมายการคา้

นั1นถกูเพกิถอนการจดทะเบยีนแลว้ 

Conceptual relation:  

                                   
 
      EXPIRED         OA                                                 
 
                                                               

1. In the case where the trademark owner does not apply for renewal of the 

trademark registration within the period prescribed under Section 54 paragraph 

one, the registration of the trademark shall be deemed cancelled. [TM06.TXT] 

2. In the case where the owner of a trademark has applied for renewal within the 

period prescribed in Section 54 paragraph one, but the Registrar finds that the 
application is not in compliance with the rules and procedures prescribed in the 

Ministerial Regulations under Section 54 paragraph two, the Registrar shall 

require the owner to correct the application within thirty days from the date of 

receipt of such order and notify, without delay the owner in writing. If the 

owner does not comply with the order within the time prescribed, the Registrar 

shall order the cancellation of the trademark registration. [TM17.TXT] 

 

 

 

 

 

 

cancellation trademark registration 
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แผนภมูมิโนทศันส์มัพนัธห์มวดเรื องการอยูร่ว่มกนัของเครื องหมายการคา้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CE = Cause-Effect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

honest concurrent use 
CE 

trademark coexistence 
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Concept: HONEST CONCURRENT USE   ER49 

English term(s): honest concurrent use (noun) 

Thai term(s): การใชม้าแลว้รว่มกันโดยสจุรติ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: การใชเ้ครื�องหมายการคา้มาแลว้ร่วมกันโดยสจุรติเป็นปัจจัยที�ทําใหเ้ครื�องหมาย

การคา้ที�คลา้ยกันจนทําใหป้ระชาชนสับสนหลงผดิจดทะเบยีนได ้ เกณฑส์ําหรับพจิารณาวา่มี

การใชเ้ครื�องหมายการคา้มาแลว้ร่วมกันโดยสจุรติหรอืไม ่คอื ระยะเวลาการใช ้วธิกีารใช ้เขต
แห่งการใช ้และความสุจรติในการใชเ้ครื�องหมายนั1น  เมื�อจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ที�

คลา้ยกันแลว้ทําใหม้เีครื�องหมายที�คลา้ยกันอยูร่ว่มกันได ้

Conceptual relation:  

 
 
 

1. Indeed, although a similarity of marks may well not cause confusion if there is 

no similarity of goods (Swan for matches hardly clashing with Swan for soap, for 

example), it would seem very likely that the necessary similarity of both marks 

and goods would be likely to lead to confusion in many cases, and the 

exceptions would tend to depend upon special circumstances, such as honest 

concurrent use, itself provided for in section 27. [TM02.TXT] 

2. Section 27 applies to cases where an applicant satisfies the Registrar that there 

has been honest concurrent use of the trade mark for which he seeks 

registration, despite conflict with an earlier trade mark or earlier right which 
would otherwise disentitle him to registration pursuant to sub-sections 5(1) to 

(4) inclusive. [TM02.TXT] 

3. In certain common law jurisdictions, the concept of "honest concurrent use" may 

apply. This takes into account the nature and length of use, the geographical 

area of trade, and the honesty of the adoption and subsequent use of the mark. 

A long period of concurrent use (at least five years) may help to overcome an 

opposition, and allow the two marks to coexist. [TM06.TXT] 

 

 

honest concurrent use 
CE 

trademark coexistence 
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Concept: TRADEMARK COEXISTENCE   ER50 

English term(s): trademark coexistence (noun) 

Thai term(s): การอยูร่ว่มกันของเครื�องหมายการคา้ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Feature: เครื�องหมายการคา้ที�เหมอืนหรอืคลา้ยกับเครื�องหมายการคา้ของบคุคลอื�นที�ไดจ้ด

ทะเบยีนไวแ้ลว้สามารถจดทะเบยีนไดแ้ละอยู่ร่วมกันไดใ้นกรณีที�เจา้ของเครื�องหมายทั1งสอง

ตา่งไดใ้ชเ้ครื�องหมายมาดว้ยกันโดยสจุรติ  

Conceptual relation:  

 
 
 

 

1. Trademark coexistence describes a situation in which two different enterprises 
use a similar or identical trademark to market a product or service without 

necessarily interfering with each other’s businesses. [TM06.TXT] 

2. In Colombia, trademark coexistence agreements— instruments that traders 

execute to commercialize products or merchandise covered by similar or identical 

trademarks— must meet the following requirements: 1. Existence of 

registrations for identical trademarks in the Subregion; 2. Existence of an 

agreement between the parties; 3. Adoption by the parties of measures intended 

to prevent confusion among consumers, and clear information about the origin 

of the products or services; 4. Recordal of the agreement before the national 
competent office; and 5. Observance of provisions concerning commercial 

practices and promotion of competition. [TM01.TXT] 
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บนัทกึขอ้มลูศพัท ์
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รหสัอา้งองิที ใชบ้นัทกึขอ้มลูศพัท ์

 

ในบันทกึขอ้มลูศพัทเ์รื�องเครื�องหมายการคา้นี1ไดกํ้าหนดรหัสอา้งองิไวด้ังนี1 

 

รหัสนํา ความหมาย 

TRxx เลขที�ศัพท ์

TMxx.txt เลขที�แฟ้มขอ้มลูจากคลังขอ้มลู 

SYN คําเหมอืน 

ANT คําตรงขา้ม 

 

English term: mark   TR01 

Thai term: เครื�องหมาย [ราชบัณฑติยสถาน] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: คํา คําโฆษณา สัญลักษณ์ ภาพประดษิฐ ์หรอืสิ�งเหล่านี1อย่างใดอย่างหนึ�งหรอื

หลายอยา่งรวมกันซึ�งใชเ้พื�อแสดงใหเ้ห็นวา่สนิคา้หรอืบรกิารที�ใชเ้ครื�องหมายนั1นแตกตา่งจาก

สนิคา้หรือบริการของบุคคลอื�น อาจมีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงเครื�องหมายการคา้ 

เครื�องหมายบรกิาร เครื�องหมายรับรอง หรอืเครื�องหมายรว่มได ้

Illustration: In July 1998 the two parties signed an agreement allowing Zhengfang 

to use the mark PIERRE CARDIN on Chinese-made children's shoes and socks until 

the end of 2001. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: (SYN) trademark [TM03.TXT] 

Cross-reference: trademark (TR02) 

 

English term: trademark TR02 

Thai term: เครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายซึ�งใชก้ับสนิคา้เพื�อใหรู้ว้า่สนิคา้นั1นแตกต่างจากสนิคา้ของบคุคลอื�น 

อาจหมายความถงึเครื�องหมายบรกิาร เครื�องหมายรับรอง และเครื�องหมายรว่มได ้นอกเสยีจาก

ระบชุดัเจนวา่เป็นเครื�องหมายที�ใชก้ับสนิคา้เทา่นั1น 

Illustration: The Judge of First Instance admitted the complaint and ruled that the 

trademarks were not confusingly similar. [TM01.TXT] 

Note: - 
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Linguistic specification: (SYN) mark [TM03.TXT] 

Cross-reference: mark (TR01) 

 

English term: service mark TR03 

Thai term: เครื�องหมายบรกิาร [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายซึ�งใชเ้พื�อใหรู้ว้า่บรกิารนั1นแตกตา่งจากบรกิารของบคุคลอื�น 

Illustration: Specimens that show use of a service mark in relation to television 

programs or a movie series may be in the nature of a photograph of the video or 

film frame when the mark is used in the program. [TM07.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: mark (TR01) 

 

English term: certification mark TR04 

Thai term: เครื�องหมายรับรอง [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายซึ�งใชโ้ดยบคุคลอื�นที�ไมใ่ชเ่จา้ของโดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของเพื�อ

รับรองแหล่งกําเนิด ส่วนประกอบ วธิกีารผลติ คุณภาพ ถูกตอ้ง หรือคุณลักษณะอื�นใดของ

สนิคา้หรอืบรกิาร   

Illustration: The Board noted that the words COMPATIBILITY CERTIFIED served to 

inform those seeing the mark that it is functioning as a certification mark, and that 

the certification mark included a design feature not found in the previously 

registered marks). [TM07.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: mark (TR01) 

 

English term: collective mark TR05 

Thai term: เครื�องหมายรว่ม [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   
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Definition: เครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายบรกิารที�ใชโ้ดยสมาชกิสหกรณ์ สมาคม กลุม่

บคุคลหรอืองคก์รใดเพื�อแสดงวา่เครื�องหมายนั1นไมไ่ดใ้ชโ้ดยบคุคลหรอืองคก์รใดองคก์รหนึ�ง 

แตใ่ชเ้ป็นกลุม่รว่มกัน หรอืใชเ้พื�อบอกสมาชกิภาพ  

Illustration: In such cases, the creation of a collective mark has not only helped to 

market such products domestically and occasionally internationally, but has also 

provided a framework for cooperation between local producers. [TM06.TXT] 

Note: ในบางประเทศมกีารแบง่ประเภทเครื�องหมายรว่มเป็นสามประเภทคอื เครื�องหมาย

การคา้รว่ม (Collective trademark) เครื�องหมายบรกิารรว่ม (Collective service mark) และ

เครื�องหมายสมาชกิรว่ม (Collective membership mark) แตป่ระเทศไทยไมม่กีารแบง่
ประเภทดังกลา่ว แตใ่ชคํ้าวา่ เครื�องหมายรว่ม เพยีงคําเดยีวเพื�อใชเ้รยีกเครื�องหมายซึ�งมคีณุ

สมบัติเืป็นไดทั้1งเครื�องหมายการคา้รว่ม เครื�องหมายบริกืารรว่ม และเครื�องหมายสมาชกิรว่ม 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: mark (TR01) 

 

English term: fanciful mark TR06 

Thai term: เครื�องหมายที�เป็นคําที�สรา้งขึ1นใหม ่[ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�เป็นคําที�สรา้งขึ1นใหมเ่พื�อใชเ้ป็นเครื�องหมายการคา้เท่านั1นจงึเป็น

เครื�องหมายที�มคีวามบง่เฉพาะมากที�สดุ เชน่ KODAK 

Illustration: Breadspred (for jams and jellies) is not a fanciful mark because it has a 

meaning to consumers and is descriptive of the qualities of the goods—i.e., that 

they can be spread on bread. [TM03.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: mark (TR01) 

 

English term: arbitrary mark TR07 

Thai term: เครื�องหมายที�เป็นคําที�ยกมาใชต้ามอําเภอใจ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�เป็นคําที�มคีวามหมายอยูแ่ลว้และไมไ่ดอ้ธบิายหรอืบอกลักษณะของ

ตัวสนิคา้หรอืบรกิารที�ใชเ้ครื�องหมายนี1 เชน่ ใชเ้ครื�องหมายการคา้ APPLE กับสนิคา้ประเภท

คอมพวิเตอร ์
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Illustration: AstraZeneca submitted that the elements of color and shape in each of 

the two marks made the marks inherently distinctive; AstraZeneca noted that these 

elements were arbitrary and contended that an arbitrary mark is inherently 

distinctive. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: mark (TR01) 

 

English term: suggestive mark TR08 

Thai term: เครื�องหมายที�เป็นคําที�เล็งถงึลักษณะและคณุสมบัตขิองสนิคา้โดยตรง [วัส ตงิ-
สมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�เป็นคําที�แนะใหผู้บ้รโิภครูว้า่สนิคา้หรอืบรกิารนั1นๆ มคีุณภาพหรอื

ลักษณะอยา่งไร เชน่ เครื�องหมายการคา้ MICROSOFT แนะใหผู้บ้รโิภครูว้า่เป็นเครื�องหมายที�

ใชก้ับสนิคา้ประเภทผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรส์ําหรับไมโครคอมพวิเตอร ์

Illustration: Suggestive marks require some imagination, thought, or perception to 

reach a conclusion as to the nature of the goods. [TM07.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: mark (TR01) 

 

English term: descriptive mark TR09 

Thai term: เครื�องหมายที�เป็นคําบรรยาย [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�เป็นคําที�บอกจุดประสงค์ การใช ้คุณภาพ ลักษณะ คุณภาพ 
สว่นประกอบ หรอืแหลง่กําเนดิทางภมูศิาสตรข์องสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรง เชน่ เครื�องหมาย 

SLIM-FAST เมื�อใชก้ับสนิคา้ประเภทผลคิภัณฑล์ดนํ1าหนัก 

Illustration: Thirdly, there might be bad faith where an application is made in some 

other way in misleading terms, such as by misrepresenting the extent of the user 

upon which it is sought to justify registration of a descriptive mark. [TM02.TXT] 

Note: เครื�องหมายที�เป็นคําบรรยายจะจดทะเบยีนการคา้ไมไ่ดเ้วน้แตจ่ะมลีกัษณะบง่เฉพาะที�

ไดจ้ากการใชห้รอืมคีวามหมายที�สอง 
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Linguistic specification: (SYN) merely descriptive mark [TM07.TXT] 

Cross-reference: mark (TR01) 

 

English term: generic mark TR10 

Thai term: เครื�องหมายที�เป็นคําสามัญ [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�เป็นคําทั�วไปที�ใชเ้รยีกสนิคา้ เชน่ TEFLON ไมส่ามารถนํามาจด

ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้สําหรับสนิคา้จําพวกเครื�องครัวไดเ้นื�องจากคําวา่ Teflon เป็นคํา
ทั�วไปที�ใชเ้รยีกวัสดุที�ใชเ้คลอืบอุปกรณ์ทําครัว คําประเภทนี1ไม่สามารถนํามาจดทะเบยีนเป็น

เครื�องหมายการคา้ได ้

Illustration: The rationale for creating the category of generic marks is that no 

manufacturer or service provider should be given exclusive right to use words that 

generically identify a product. [TM07.TXT] 

Note: เครื�องหมายการคา้ที�จดทะเบยีนแลว้อาจกลายเป็นคําสามัญไดห้ากสญูเสยี

ความสามารถในการระบแุหลง่ที�มาของสนิคา้หรอืบรกิาร เรยีกกระบวนการนี1วา่ genericide 

[TM16.TXT] 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: mark (TR01) 

 

English term: traditional mark TR11 

Thai term: เครื�องหมายแบบดั 1งเดมิ [ผูเ้ชี�ยวชาญ]  

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�เป็นคํา รปูรอยประดษิฐ ์ตัวเลข หรอืเครื�องหมายอื�นๆ ซึ�งใชเ้พื�อใหรู้ ้
วา่สนิคา้นั1นแตกตา่งจากสนิคา้ของบคุคลอื�น  

Illustration: Colors and color combination play an important role in distinguishing 
products in the marketplace and are particularly useful where traditional marks are 

not easily understood by consumer. [TM13.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: (SYN) traditional trademark, traditional types of trademark; 

(ANT) non-traditional mark 

Cross-reference: mark (TR01), word mark (TR12), device mark (TR13), combined 

mark (TR14), non-traditional mark (TR15) 
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English term: word mark TR12 

Thai term: เครื�องหมายคํา [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายการคา้ที�ประกอบดว้ยตัวอักษรเพยีงอยา่งเดยีว อาจเป็นคําทั�วไปหรอื

เป็นคําที�สรา้งขึ1นใหมก็่ได ้และอาจเป็นสก็ีได ้

Illustration: Iceland Michelin & Cie appealed the Registrar's decision to refuse 

registration of its word mark HI-CONTROL for tires and similar goods in Class 12. 
[TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: mark (TR01), traditional mark (TR11) 

 

English term: device mark TR13 

Thai term: เครื�องหมายรปูรอยประดษิฐ ์[ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายการคา้ที�ประกอบดว้ยรปูเพยีงอยา่งเดยีว  

Illustration: Under the heading reverse confusion the judge considered whether the 

relevant section of the Trade Marks Act mandated a consideration that, by reason 

of the reputation of the opposed mark (the THORPEDO mark), purchasers of the 

goods with the registered mark (the T device mark) might be caused to wonder 

whether the source of those goods was Thorpe or Thorpedo Enterprises Pty Ltd. 
[TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: (SYN) figurative mark, design mark 

Cross-reference: mark (TR01), traditional mark (TR11) 

 

English term: combined mark TR14 

Thai term: เครื�องหมายผสม [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายการคา้ที�ประกอบดว้ยทั1งคําและรปู  

Illustration: It clarified that, although STARBUCKS COFFEE was a combined mark, 

that is, formed by both a graphic element and a nominative element, the prevailing 

element was the word. [TM01.TXT] 
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Note: - 

Linguistic specification: (SYN) combined word-device mark, word mark with design 

characteristics, word & design mark, composite word and device mark 

Cross-reference: mark (TR01), traditional mark (TR11) 

 

English term: non-traditional mark TR15 

Thai term: เครื�องหมายแบบใหม ่[ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายการคา้แบบใหมซ่ ึ�งไมจั่ดวา่เครื�องหมายการคา้แบบดั 1งเดมิ กล่าวคอื 

ไมไ่ดเ้ป็นเครื�องหมายในรูปของตัวหนังสอื ตัวเลข ตรา ภาพถ่าย ภาพวาด สัญลักษณ์ หรอืสิ�ง

เหลา่นี1อยา่งใดอยา่งหนึ�งหรอืหลายอยา่งรวมกัน 

Illustration: Furthermore, the legal requirement in many Asian nations for a 

graphical representation of the mark applied-for presents an additional legislative 

hurdle that has yet to be dealt with satisfactorily in practice before non-traditional 

marks are ready for mass adoption. [TM21.TXT] 

Note: คํานยิามนี1สรปุมาจากเว็บไซตว์กิพิเีดยี (http://en.wikipedia.org/wiki/Non-
conventional_trademark)  
A non-conventional trademark, also known as a nontraditional trademark, is any 
new type of trademark which does not belong to a pre-existing, conventional 
category of trade mark, and which is often difficult to register, but which may 
nevertheless fulfill the essential trademark function of uniquely identifying the 
commercial origin of products or services. 

The term is broadly inclusive as it encompasses marks which do not fall into the 
conventional set of marks (eg. those consisting of letters, numerals, words, logos, 
pictures, symbols, or combinations of one or more of these elements), and 
therefore includes marks based on appearance, shape, sound, smell, taste and 
texture. 

Linguistic specification: (SYN) non-traditional trademark, non-conventional mark, 

non-conventional trademark, unconventional trademark; (ANT) traditional mark 

Cross-reference: mark (TR01), traditional mark (TR14) 

 

English term: three-dimensional mark TR16 

Thai term: เครื�องหมายสามมติ ิ[ผูเ้ชี�ยวชาญ]   

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�ประกอบดว้ยรูปหรอืวัตถุสามมติ ิกล่าวคอื มคีวามสงู ความกวา้ง 

และความลกึ ที�มลีักษณะบ่งเฉพาะจนทําใหผู้บ้รโิภคสามารถแยกแยะแหล่งกําเนดิของสนิคา้
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หรอืบรกิารและจําแนกความแตกตา่งจากสนิคา้หรอืบรกิารของบคุคลอื�นได ้

Illustration: Portugal Unilever, NV appealed to the Court against the decision of the 

IPO refusing protection to its three-dimensional mark on the ground of lack of 

distinctiveness. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: (SYN) three-dimensional trademark, shape mark, shape 

trademark [TM12.TXT] 

Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15) 

 

English term: color mark TR17 

Thai term: เครื�องหมายส ี[ผูเ้ชี�ยวชาญ]   

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�ประกอบดว้ยสเีพยีงอย่างเดยีว อาจมสีเีดยีวหรอืหลายสก็ีไดท้ี�มี

ลักษณะบ่งเฉพาะจนทําใหผู้บ้รโิภคสามารถแยกแยะแหล่งกําเนิดของสนิคา้หรอืบรกิารและ

จําแนกความแตกตา่งจากสนิคา้หรอืบรกิารของบคุคลอื�นได ้

Illustration: In modern commercial dealings colors are becoming an important 

means of identification from the point of view of consumers and this may explain 

the rising numbers of trademark applications concerning color marks. [TM06.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15) 

 

English term: smell mark TR18 

Thai term: เครื�องหมายกลิ�น [ผูเ้ชี�ยวชาญ]   

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�ประกอบดว้ยกลิ�นที�มลีักษณะบง่เฉพาะจนทําใหผู้บ้รโิภคสามารถ

แยกแยะแหลง่กําเนดิของสนิคา้หรอืบรกิารและจําแนกความแตกตา่งจากสนิคา้หรอืบรกิารของ

บคุคลอื�นได ้

Illustration: The UK has a few smell marks registered; the smell of bitter ale for 

plights for darts, and the smell of roses for tires. [TM19.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: (SYN) fragrance mark, odor mark, olfactory mark, scent 

mark [TM06.TXT] 
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Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15) 

 

English term: sound mark TR19 

Thai term: เครื�องหมายเสยีง [ผูเ้ชี�ยวชาญ]   

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�ประกอบดว้ยเสยีงที�มลีักษณะบ่งเฉพาะจนทําใหผู้บ้รโิภคสามารถ

แยกแยะแหลง่กําเนดิของสนิคา้หรอืบรกิารและจําแนกความแตกตา่งจากสนิคา้หรอืบรกิารของ
บคุคลอื�นได ้

Illustration: The IP office of another Member State requires applicants to describe 

sound marks using musical notation, where possible. [TM06.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: (SYN) sound trademark, acoustic mark 

Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15) 

 

English term: taste mark TR20 

Thai term: เครื�องหมายรส [ผูเ้ชี�ยวชาญ]   

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�ประกอบดว้ยรสที�มลีักษณะบ่งเฉพาะจนทําใหผู้บ้รโิภคสามารถ

แยกแยะแหลง่กําเนดิของสนิคา้และจําแนกความแตกตา่งจากสนิคา้ของบคุคลอื�นได ้

Illustration: There are no applications for taste marks in Norway or in any of the 

other Scandinavian countries. [TM19.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15) 

 

English term: touch mark TR21 

Thai term: เครื�องหมายสมัผัส [ผูเ้ชี�ยวชาญ]   

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�ประกอบดว้ยพื1นผวิซึ�งรับรูไ้ดด้ว้ยการสัมผัสที�มลีักษณะบง่เฉพาะจน

ทําใหผู้บ้รโิภคสามารถแยกแยะแหล่งกําเนดิของสนิคา้หรอืบรกิารและจําแนกความแตกต่าง

จากสนิคา้หรอืบรกิารของบคุคลอื�นได ้

Illustration: In summary, the Committee believes that it is important for the Board 

to adopt a position on the protectability of touch marks. [TM16.TXT] 
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Note: - 

Linguistic specification: (SYN) tactile mark, feel mark, texture mark 

Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15) 

English term: moving image mark TR22 

Thai term: เครื�องหมายภาพเคลื�อนไหว [ผูเ้ชี�ยวชาญ]   

Grammatical category: noun  Subject field: mark   

Definition: เครื�องหมายที�ประกอบดว้ยภาพเคลื�อนไหวซึ�งมีลักษณะบ่งเฉพาะจนทําให ้

ผูบ้รโิภคสามารถแยกแยะแหล่งกําเนิดของสนิคา้หรือบรกิารและจําแนกความแตกต่างจาก
สนิคา้หรอืบรกิารของบคุคลอื�นได ้  

Illustration: Denmark has registered one moving image mark. [TM19.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: (SYN) moving mark 

Cross-reference: mark (TR01), non-traditional mark (TR15) 

 

English term: registrability TR23 

Thai term: ลักษณะที�สามารถจดทะเบยีนได ้[ผูเ้ชี�ยวชาญ]   

Grammatical category: noun  Subject field: registrability 

Definition: ลักษณะของเครื�องหมายการคา้ที�สามารถจดทะเบยีนไดซ้ ึ�งมอีงคป์ระกอบคอืตอ้ง

เป็นเครื�องหมายที�มลีักษณะบง่เฉพาะ ไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และไม่เหมอืนหรอื

คลา้ยกับเครื�องหมายการคา้ของบุคคลอื�นซึ�งไดรั้บการจดทะเบยีนไวแ้ลว้หรือยื�นคําขอจด

ทะเบยีนกอ่นจนอาจทําใหเ้กดิความสบัสน 

Illustration: If not, the applicant may have to look for other arguments to support 

registrability — for example, that the words when sounded together are not clearly 
descriptive or deceptively misdescriptive. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: distinctiveness (TR24), prohibited trademark (TR27), confusing 

similarity (TR28) 

 

English term: distinctiveness TR24 

Thai term: ลักษณะบง่เฉพาะ [ไมตร ีสเุทพากลุ] 

Grammatical category: noun  Subject field: registrability 

Definition: ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื�องหมายซึ�งเป็นตัวบง่ชี1หนึ�งวา่เครื�องหมายนั1นๆ จะจด
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ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ไดห้รอืไม ่ 

Illustration: Under Section 9, a mark referring directly to the character or quality of 

goods is unregistrable in Part A unless evidence of distinctiveness is adduced. 

[TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: registrability (TR23), inherent distinctiveness (TR25), acquired 

distinctiveness (TR26) 

 

English term: inherent distinctiveness TR25 

Thai term: ลักษณะบง่เฉพาะในตัวเอง [ธัชชยั ศภุผลศริ]ิ 

Grammatical category: noun  Subject field: registrability 

Definition: ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื�องหมายซึ�งเกดิจากการที�เครื�องหมายนั1นไม่เล็งถงึ

แหลง่กําเนดิหรอืคณุสมบัตขิองสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรงทําใหไ้ดรั้บความคุม้ครองทันททีี�มกีาร

ใชใ้นทางพาณชิย ์ 

Illustration: In particular, the Court of Appeals rejected petitioner's argument that a 

finding ofno secondary meaning contradicted a finding of inherent distinctiveness. 

[TM04.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: registrability (TR23), distinctiveness (TR24)  

 

English term: acquired distinctiveness TR26 

Thai term: ลักษณะบง่เฉพาะที�ไดจ้ากการใช ้[ธัชชยั ศภุผลศริ]ิ 

Grammatical category: noun  Subject field: registrability 

Definition: ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื�องหมายซึ�งเกดิขึ1นเมื�อมีการใชเ้ครื�องหมายที�ไม่มี

ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอย่างแพร่หลายและเป็นระยะเวลานานจนสาธารณชนรับรูไ้ดถ้งึ

ความเป็นเครื�องหมายการคา้และสื�อใหผู้บ้รโิภครูแ้หลง่กําเนดิเชงิพาณชิยข์องสนิคา้หรอืบรกิาร

ได ้

Illustration: In connection with evidence of intensive use in local and international 

commerce and extended use, the Court found that these alone did not evidence 

acquired distinctiveness and suggested that additional evidence was missing. 

[TM01.TXT] 

Note: - 
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Linguistic specification: (SYN) secondary meaning [TM04.TXT], distinctiveness 

through use 

Cross-reference: registrability (TR23), distinctiveness (TR24) 

 

English term: prohibited trademark TR27 

Thai term: เครื�องหมายที�มลีักษณะตอ้งหา้ม [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: registrability 

Definition: เครื�องหมายที�มลีักษณะที�ไมพ่งึจดทะเบยีนได ้เชน่ ขดัตอ่ศลีธรรม 

Illustration: Section 9 of the TMA lists these prohibited marks, which include 

various Crown and state symbols (such as armorial crests, flags and the letters 
“RCMP”), as well as the national flags of foreign states, United Nations symbols and 

the emblems of the Red Cross, Red Crescent and Red Lion. [TM24.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: (SYN) forbidden trademark [TM18.TXT], prohibited mark 

Cross-reference: registrability (TR23) 

 

English term: confusing similarity TR28 

Thai term: ความคลา้ยคลงึกันจนอาจทําใหเ้กดิความสบัสนหลงผดิ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: registrability 

Definition: ความคลา้ยคลงึกันของเครื�องหมายการคา้จนอาจทําใหป้ระชาชนสับสนหลงผดิใน

แหล่งกําเนดิสนิคา้ โดยพจิารณาจากความคลา้ยคลงึกันทางดา้นลักษณะปรากฏ เสยีงเรยีก

ขาน และความคดิ 

Illustration: Thus, the fact that the initial four letters of the denominations BARBIE 
and BARBRA are identical results in confusing similarity from the visual and 

phonetic perspectives. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: registrability (TR23), visual similarity (TR29), phonetic similarity 

(TR30), conceptual similarity (TR31) 

 

English term: visual similarity TR29 

Thai term: ความคลา้ยคลงึกันดา้นลักษณะปรากฏ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: registrability 
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Definition: ความคลา้ยคลงึกันของเครื�องหมายการคา้ในดา้นลักษณะปรากฏ ซึ�งอาจทําให ้

ผูบ้รโิภคสับสนในตัวเจา้ของหรือแหล่งกําเนิดของสนิคา้หรือบรกิารไดเ้มื�อใชก้ับสนิคา้หรือ

บรกิารในประเภทเดยีวกัน 

Illustration: The Council of State applied this interpretation to the case at hand, 

and established that there certainly were phonetic and visual similarities between 

the marks STARBUCKS COFFEE and STARBURST that could confuse consumers, 

even more so because they cover products belonging to the same class. 
[TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: (SYN) graphic similarity 

Cross-reference: confusing similarity (TR28) 

 

English term: phonetic similarity TR30 

Thai term: ความคลา้ยคลงึกันดา้นเสยีงเรยีกขาน [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: registrability 

Definition: ความคลา้ยคลงึกันของเครื�องหมายการคา้ในดา้นเสยีงเรยีกขาน ซึ�งอาจทําให ้

ผูบ้รโิภคสับสนในตัวเจา้ของหรือแหล่งกําเนิดของสนิคา้หรือบรกิารไดเ้มื�อใชก้ับสนิคา้หรือ

บรกิารในประเภทเดยีวกัน 

Illustration: Because of the phonetic similarity of the trademarks and the fact that 

both were intended to protect Class 5 products, the Tribunal found that the 

similarity was evident and could lead to the confusion of consumers. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: (SYN) aural similarity 

Cross-reference: confusing similarity (TR28) 

 

English term: conceptual similarity TR31 

Thai term: ความคลา้ยคลงึกันดา้นความคดิ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: registrability 

Definition: ความคลา้ยคลงึกันของเครื�องหมายการคา้ในดา้นความคดิ ทําใหผู้บ้รโิภคมมีโน-

ภาพคลา้ยกันเมื�อเห็นเครื�องหมายการคา้ที�คลา้ยคลงึกันนี1 ซ ึ�งอาจทําใหผู้บ้รโิภคสับสนในตัว

เจา้ของหรอืแหลง่กําเนดิของสนิคา้หรอืบรกิารไดเ้มื�อใชก้ับสนิคา้หรอืบรกิารในประเภทเดยีวกนั 

Illustration: Since both marks would be perceived as evoking Western goods or 

services in the case of WEST or as pertaining to a Western lifestyle in the case of 

WESTLIFE, they both had similar connotations, which entailed a degree of 
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conceptual similarity. [TM21.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: confusing similarity (TR28) 

 

English term: application for trademark registration TR32 

Thai term: การขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: การยื�นขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้   

Illustration: Brill Manitoba S.p.A, an Italian corporation, filed an application for 

registration of the trademark OMINO BIANCO MARSEILLAISE FOAM to cover liquid 
detergent, used mainly for household purposes, in Class 3. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: refusal (TR33), amendment (TR34), disclaimer (TR35), associated 

trademark (TR36) publication (TR38) 

 

English term: refusal TR33 

Thai term: การปฏเิสธไมรั่บจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้เมื�อนายทะเบียนเห็นว่า

เครื�องหมายนั1นอาจทําใหป้ระชาชนเกดิความสับสนหลงผดิในแหลง่กําเนดิของสนิคา้ หรอืไม่

เป็นไปตามมาตรา 6 

Illustration: Having received notification from the French Intellectual Property 

Office (INPI) confirming its refusal to register the trademark E-SERVICE, in respect 
of customer maintenance and assistance provided by video teleconference and via 

the Internet, the applicant filed an appeal with the Court of Appeal of Paris to have 

this decision reversed. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: refuse (verb) 

Cross-reference: application for trademark registration (TR32), appeal (TR37), 

publication (38) 
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English term: amendment TR34 

Thai term: การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงคําขอ/ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงคําขอ/ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้เมื�อนายทะเบยีนมคํีาสั�ง

เนื�องจากเห็นวา่สว่นหนึ�งสว่นใดอันมใิชส่าระสําคัญของเครื�องหมายการคา้ที�ขอจดทะเบยีนไม่

มลีักษณะอันพงึรับจดทะเบียนได ้หรือการขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�กําหนดในกฎกระทรวง 

Illustration: Whether the drawing in the application can be amended depends on 

whether the amendment would be a material alteration of the mark, as discussed 

above. [TM05.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: amend (verb) 

Cross-reference: application for trademark registration (TR32), appeal (TR37), 

publication (38) 

 

English term: disclaimer  TR35 

Thai term: การสละสทิธ ิ[ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: การที�ผูข้อจดทะเบยีนสละสทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในอันที�จะใชส้ว่นของเครื�องหมาย
การคา้ที�เป็นสิ�งที�ใชก้ันสามัญในการคา้ขายสนิคา้บางอย่างอันไม่ควรใหผู้ข้อจดทะเบยีนราย

หนึ�งรายใดถอืเป็นสทิธขิองตนแตผู่เ้ดยีว หรอืมลีักษณะไมบ่ง่เฉพาะ 

Illustration: The Opposition Board noted that the maple leaf had been disclaimed 

and could not be distinctive. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: disclaim (verb) 

Cross-reference: application for trademark registration (TR32), appeal (TR37), 

publication (38) 

 

English term: associated trademark TR36 

Thai term: เครื�องหมายชดุ [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: เครื�องหมายการคา้ที�คลา้ยกันจนทําใหป้ระชาชนสับสนหลงผดิเรื�องแหลง่กําเนดิ

สนิคา้แตเ่ป็นเครื�องหมายของเจา้ของเดยีวกัน 
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Illustration: Associated trademarks may be assigned or transferred by succession 

only when all of them are assigned or transferred together. [TM06.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: application for trademark registration (TR32), appeal (TR37), 

publication (38) 

 

English term: appeal TR37 

Thai term: อทุธรณ์ [ศัพทบ์ัญญัตริาชบัณฑติยสถาน] 

Grammatical category: noun, verb  Subject field: trademark registration 

Definition: กระบวนการในการขอใหค้ณะกรรมการเครื�องหมายพจิารณาคําสั�งนายทะเบยีน 

Illustration: On appeal, the National Bureau of Registries revoked the Intellectual 

Property Department's denial of registration, noting that the word mark had been 

assigned by Akapol to Sidela after the date of the denial resolution. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: refusal (TR33), amendment (TR34), disclaimer (TR35), associated 

trademark (TR36) 

 

English term: publication TR38 

Thai term: การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: การที�นายทะเบยีนสั�งใหป้ระกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้
หลังจากพิจารณาแลว้เห็นว่าเครื�องหมายนั1นเป็นไปตามขอ้กําหนดในการจดทะเบียน

เครื�องหมายการคา้ 

Illustration: China In 2004, after the Chinese Trademark Office approved and 

published a trademark application for CHIONG YAO JIANG (meaning fairy drinks) 

for wine, brandy and fruit wine in International Class 33 by Yantai Zhangyu Group, 

Inc. in Yantai City, Shandong Province, Weilong Wine Co. Ltd., also in Yantai, filed 

an opposition against the registration of the mark. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: publish (verb) 

Cross-reference: application for trademark registration (TR32), amendment (TR34), 
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disclaimer (TR35), associated trademark (TR36), opposition (TR40), trademark 

registration fee (TR42) 

 

English term: better right TR39 

Thai term: สทิธดิกีวา่ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: สทิธดิกีว่าในเครื�องหมายการคา้ซึ�งอาจไดจ้ากการใชห้รือจดทะเบยีนมาก่อน
เครื�องหมายการคา้อกีรายหนึ�งที�เหมอืนหรอืคลา้ยกันจนอาจทําใหส้าธารณชนสับสนหลงผดิใน

ตัวเจา้ของหรอืแหลง่กําเนดิของสนิคา้หรอืบรกิาร 

Illustration: After the publication of a trademark application under Section 29, any 

person who thinks that he has better right in the trademark than the applicant or 

that the trademark is not registrable under Section 6 or that the application is not 

in conformity with the provisions of this Act may, within ninety days from the date 

of publication under Section 29, file a notice of opposition with the Registrar stating 

the grounds of the opposition. [TM06.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: opposition (TR40) 

 

English term: opposition TR40 

Thai term: การคัดคา้นคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: การที�บคุคลซึ�งเห็นวา่ตนมสีทิธดิกีวา่ผูข้อจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้หรอืเห็น

วา่เครื�องหมายการคา้นั1นไมม่ลีักษณะอันพงึรับจดทะเบยีนไดย้ื�นคําคัดคา้นตอ่นายทะเบยีนให ้

ไม่รับจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้รายนั1นหลังจากที�คําขอจดทะเบียนนั1นไดล้งประกาศ

โฆษณาแลว้ 

Illustration: That application was opposed by Danjaq LLC (the opponent), which 

claimed ownership of the well-known JAMES BOND character. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: oppose (verb) 

Cross-reference: publication (TR38), better right (TR39), abandonment (TR41) 
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English term: abandonment TR41 

Thai term: การละทิ1งคําขอจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: การที�ผูข้อจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ไม่ปฏบิัตติามขั 1นตอนการจดทะเบยีน 

เชน่ ไมอ่ทุธรณ์คําสั�งของนายทะเบยีนเมื�อนายทะเบยีนมคํีาสั�งใหผู้ข้อจดทะเบยีนเครื�องหมาย

การคา้แกไ้ขเปลี�ยนแปลงคําขอจดทะเบยีน  

Illustration: In the case where the first foreign application has been refused, or 
withdrawn or abandoned by the applicant, he may not claim the rights under the 

first paragraph. [TM06.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: abandon (verb) 

Cross-reference: refusal (TR33), amendment (TR34), disclaimer (TR35), associated 

trademark (TR36), opposition (TR40), trademark registration fee (TR41) 

 

English term: trademark registration fee TR42 

Thai term: คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ที�ผูย้ ื�นคําขอจดทะเบียน

เครื�องหมายการคา้ตอ้งชําระภายในเวลาที�กําหนด ไมเ่ชน่นั1นจะถอืวา่ผูย้ ื�นคําขอจดทะเบยีนละ
ทิ1งคําขอจดทะเบยีน 

Illustration: When an order to register a trademark has been made under the first 
paragraph, the Registrar shall notify the applicant in writing and the trademark 

registration fee shall be paid within thirty days of receipt of the notification. 

[TM06.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: publication (TR38), abandonment (TR41), trademark registration 

(TR43), registered trademark (TR44) 

 

English term: trademark registration TR43 

Thai term: ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ซึ�งผูข้อจดทะเบยีนไดห้ลังจากผ่านกระบวนการจด
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ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้แลว้และไมม่ผีูใ้ดคัดคา้นคําขอจดทะเบยีน  

Illustration: An application for registration of the denomination BARF3RA 

(combined) was refused on the basis of an opposition filed by the owner of the 

older trademark registration BARBIE. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: trademark registration fee (TR42), registered trademark (TR44), 

renewal (TR47), cancellation (TR48) 

 

English term: registered trademark TR44 

Thai term: เครื�องหมายการคา้จดทะเบยีน [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: เครื�องหมายการคา้ที�จดทะเบยีนแลว้ซึ�งจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเป็น

เวลาสบิปี ทั 1งนี1เจา้ของเครื�องหมายการคา้ตอ้งมกีารใชเ้ครื�องหมายนั1นโดยสจุรติดว้ย 

Illustration: The decision stated that the first and most important and relevant 

element of the application was the word VISION, which was clearly identical, both 

graphically and phonetically, to the registered trademark VISION. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: trademark registration fee (TR42), trademark registration (TR43), 

exclusive right (TR45), bona fide use (TR46)  

 

English term: exclusive right TR45 

Thai term: สทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีว [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: สทิธแิต่เพียงผูเ้ดยีวของผูท้ี�จดทะเบยีนเป็นเจา้ของเครื�องหมายการคา้ที�จะใช ้

เครื�องหมายการคา้นั1นสําหรับสนิคา้ที�ไดจ้ดทะเบยีน 

Illustration: The Lanham Act gives a seller or producer the exclusive right to 

register a trademark, and to prevent his or her competitors from using that 

trademark. [TM04.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: registered trademark (TR44) 
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English term: bona fide use TR46 

Thai term: การใชเ้ครื�องหมายการคา้โดยสจุรติ [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: การใชเ้ครื�องหมายการคา้โดยสุจรติ โดยพจิารณาจากความเป็นเจา้ของและ

รปูแบบการใชเ้ครื�องหมาย 

Illustration: The term use in commerce means the bona fide use of a mark in the 

ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. 
[TM04.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: registered trademark (TR44) 

 

English term: renewal TR47 

Thai term: การตอ่อายทุะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: การตอ่อายทุะเบยีนเครื�องหมายการคา้เมื�อเครื�องหมายการคา้หมดอาย ุกลา่วคอื 

สบิปีนับแตว่นัที�จดทะเบยีน 

Illustration: The applicant argued that the fact that it had obtained a previous 

registration for CUBA LIBRE ORIGINAL FORMULA & Design for products in Class 33 

as of March 6, 1992, which was renewed on March 6, 2002, for ten more years, 

evidenced that its trademarks did not fall in the prohibition, and therefore the new 
registrations ought to be granted. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: renew (verb) 

Cross-reference: trademark registration (TR43) 

 

English term: cancellation TR48 

Thai term: การเพกิถอนทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ [วสั ตงิสมติร] 

Grammatical category: noun  Subject field: trademark registration 

Definition: การเพกิถอนทะเบยีนเครื�องหมายการคา้เมื�อเจา้ของทะเบยีนเครื�องหมายการคา้

ไมไ่ดย้ื�นคําขอตอ่อายเุครื�องหมายการคา้ที�หมดอายแุลว้ภายในเวลาที�กําหนด  

Illustration: China In 2003, Warner Bros, failed in its attempt to cancel two 

registrations for TU BA GE in Chinese characters (translation and transliteration of 
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BUGS BUNNY) for cookies and instant noodles in International Class 30 and for 

nonalcoholic beverages in Class 32. [TM01.TXT] 

Note: นอกจากกรณีเจา้ของทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ไมไ่ดย้ื�นคําขอตอ่อายเุครื�องหมาย
การคา้ที�หมดอายแุลว้ภายในเวลาที�กําหนดแลว้ ยังมกีรณีอื�นๆ อกีที�ทําใหเ้กดิการเพกิถอน
ทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ได ้เชน่ การไมไ่ดใ้ชเ้ครื�องหมายการคา้อยา่งตอ่เนื�องเป็น
ระยะเวลาเกนิกวา่สามปี กรณีที�ปรากฏตอ่นายทะเบยีนวา่เจา้ของเครื�องหมายการคา้ที�ไดจ้ด
ทะเบยีนแลว้ฝ่าฝืนหรอืมไิดป้ฏบิัตติามเงื�อนไขหรอืขอ้จํากัดอื�นที�นายทะเบยีนกําหนดในการรับ
จดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้ กรณีที�เจา้ของเครื�องหมายการคา้ที�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้หรอื
ตัวแทนเลกิตั 1งสํานักงานหรอืสถานที�ที�ไดจ้ดทะเบยีนไวใ้นประเทศไทยแลว้ เป็นตน้ 

Linguistic specification: cancel (verb)  

Cross-reference: trademark registration (TR43) 

 

English term: honest concurrent use TR49 

Thai term: การใชม้าแลว้รว่มกันโดยสจุรติ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: registrability 

Definition: การใชเ้ครื�องหมายการคา้มาแลว้ร่วมกันโดยสจุรติโดยพจิารณาจากระยะเวลาการ

ใช ้วธิกีารใช ้เขตแหง่การใช ้และความสจุรติในการใชเ้ครื�องหมายนั1น 

Illustration: Indeed, although a similarity of marks may well not cause confusion if 

there is no similarity of goods (Swan for matches hardly clashing with Swan for 
soap, for example), it would seem very likely that the necessary similarity of both 

marks and goods would be likely to lead to confusion in many cases, and the 

exceptions would tend to depend upon special circumstances, such as honest 

concurrent use, itself provided for in section 7. [TM02.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: trademark coexistence (TR50) 

 

English term: trademark coexistence TR50 

Thai term: การอยูร่ว่มกันของเครื�องหมายการคา้ [ผูเ้ชี�ยวชาญ] 

Grammatical category: noun  Subject field: registrability 

Definition: การที�เครื�องหมายการคา้ที�เหมอืนหรือคลา้ยกันอยู่ร่วมกันไดเ้นื�องจากเจา้ของ
เครื�องหมายทั1งสองตา่งไดใ้ชเ้ครื�องหมายมาดว้ยกันโดยสจุรติ 

Illustration: In the complaint, the corporation asked this body to take into account 

the worldwide trademark coexistence agreement entered into by the parties, which 

agreement had allowed these trademarks to coexist peacefully in the market for 
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several years. [TM01.TXT] 

Note: - 

Linguistic specification: - 

Cross-reference: honest concurrent use (TR49) 

 
 


