
10. สถานที่ยื่นค�าขอ

 10.1  ศนูย์บรกิารจดทะเบยีนทรพัย์สินทางปัญญา ชัน้ 3 กรมทรพัย์สินทางปัญญา
 10.2 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด
 10.3 ยื่นค�าขอทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ www.ipthailand.go.th
 10.4 ยืน่ทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบั ถงึนายทะเบยีนกองเครือ่งหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 (แนบเอกสารการช�าระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ สั่งจ่าย
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า)

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
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“ หากเครื่องหมายการค้าที่จะยื่นขอจดทะเบียน
เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้า

ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนก่อนหรือที่ได้รับการจดทะเบียน
ไว้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็จะไม่สามารถ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนได้ ”

1. ลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า

 เครือ่งหมายท่ีจะได้รบัความคุ้มครองตามพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า พ.ศ. 2534 
และแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ 
ตรา ชื่อ ค�า ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ 
เสียงหรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

2. ประเภทของเครื่องหมาย
 กฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายทั้งหมด 4 ประเภท คือ
 2.1 เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายท่ีใช้หรือจะใช้เป็นท่ีหมายหรือ 
เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น

 2.2 เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมายท่ีใช้หรือจะใช้เป็นท่ีหมายหรือ 
เกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการท่ีใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการ 
นั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น

 2.3 เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายท่ีเจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือ 
จะใชเ้ป็นท่ีหมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรอง 
เกี่ยวกับแหล่งก�าเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของ 
สินค้านั้น หรือเพ่ือรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการ 
ตัวอย่างเช่น

3. การได้มาซึ่งความคุ้มครอง

 เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ กต่็อเม่ือน�าเครือ่งหมายการค้านัน้มายืน่ขอรบัความคุ้มครอง
และได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น

4. ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมที่จะ
จดทะเบียนได้ ต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายก�าหนด 3 ประการ ดังนี้
 4.1 มีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 7) หมายถึง มีลักษณะท่ีท�าให้ประชาชนหรือผู้ใช ้
สินค้านั้นสามารถจดจ�าและแยกแยะได้ว่าสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจาก 
สินค้าของบุคคลอื่น เช่น ค�าที่ประดิษฐ์ขึ้น อักษรประดิษฐ์ เป็นต้น
 4.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (มาตรา 8) เช่น พระบรมฉายาลักษณ์  
ตราแผ่นดิน เป็นต้น
 4.3 ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคล 
อื่นท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ค�าว่า “เหมือน” หมายถึง เครื่องหมายท่ีมีรูปลักษณะตรงกัน 
ค�าว่า “คล้าย” หมายถึง เครื่องหมายที่เกือบเหมือนกันจนอาจท�าให้สาธารณชนสับสนหรือ 
หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งก�าเนิดของสินค้า
ตัวอย่างเช่น

5. ข้อแนะน�าก่อนยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 ก่อนการยืน่ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า เจ้าของเครือ่งหมายการค้าควรตรวจสอบ
เครื่องหมายการค้าของตนกับฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า
เหมือนหรอืคล้ายกบัเครือ่งหมายการค้าของบคุคลอืน่หรอืไม่ เพราะหากเครือ่งหมายการค้า
ท่ีจะยื่นขอจดทะเบียนมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 
ท่ีจดทะเบียนไว้แล้วหรือยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน เครื่องหมายการคา้ดังกล่าวจะไม่ได้รับ 
การจดทะเบียน ทั้งนี้ สามารถตรวจค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าได้ที่ศูนย์บริการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีอัตราค่าบริการชั่วโมงละ 
200 บาท หรือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ www.ipthailand.go.th  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7. เอกสารประกอบการยื่นค�าขอจดทะเบียน

 7.1 แบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียน (แบบ ก.01) โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ ์
ข้อความเกี่ยวกับเจ้าของ ตัวแทน สถานท่ีติดต่อ จ�าพวก และรายการสินค้า ติดรูป 
เครื่องหมายขนาดไม่เกิน 5x5 ซม. (กรณีรูปเครื่องหมายมีขนาดเกิน 5x5 ซม. ต้องช�าระ 
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ซม. ละ 200 บาท) พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของ หรือตัวแทนให้ครบถ้วน
 7.2 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) ส�าเนาหนังสือรับรอง 
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นค�าขอจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 7.3 กรณีมอบอ�านาจหรือตั้งตัวแทนให้ยื่น แบบ ก.18 โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการ 
พิมพ์ข้อความ ลงลายมือชื่อผู้มอบอ�านาจ ผู้รับมอบอ�านาจและพยานให้ครบถว้น และ 
ปดิอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอ�านาจ 1 คน พร้อมท้ังส�าเนาบัตรประจ�าตัว 
ประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ

8. เอกสารประกอบการยื่นค�าขอต่ออายุ
 8.1 แบบฟอร์มค�าขอต่ออาย ุ(แบบ ก.07) โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพมิพ์ข้อความ
ระบุรายการสินค้าที่ต้องการต่ออายุ พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
 8.2 กรณีมอบอ�านาจหรือตั้งตัวแทนใหม่ ให้ยื่น แบบ ก.18 โดยกรอกแบบฟอร์ม 
ด้วยการพิมพ์ข ้อความ ลงลายมือชื่อผู ้มอบอ�านาจ ผู ้รับมอบอ�านาจและพยานให้ 
ครบถว้น และปิดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผูร้ับมอบอ�านาจ 1 คน พร้อมท้ังส�าเนา 
บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ
 8.3 กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ เจ้าของ หรือตั้งตัวแทนใหม่ ให้ยื่นแบบ ก.06 แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว

9. ค่าธรรมเนียม

 9.1 การยื่นขอจดทะเบียน
  - สินค้าหรือบริการแต่ละจ�าพวก 1-5 อย่าง อย่างละ    บาท
  - สินค้าหรือบริการแต่ละจ�าพวกมากกว่า 5 อย่าง จ�าพวกละ    บาท
 9.2 การรับจดทะเบียน
  - สินค้าหรือบริการแต่ละจ�าพวก 1-5 อย่าง อย่างละ      บาท
  - สินค้าหรือบริการแต่ละจ�าพวกมากกว่า 5 อย่าง จ�าพวกละ    บาท
 9.3 การยื่นค�าขอต่ออายุการจดทะเบียน
  - สินค้าหรือบริการแต่ละจ�าพวก 1-5 อย่าง อย่างละ    บาท
  - สินค้าหรือบริการแต่ละจ�าพวกมากกว่า 5 อย่าง จ�าพวกละ  บาท

คล้ายกับ

6. อายุการคุ้มครอง
  
 เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียนและอาจต่ออายุการคุ้มครองได้คราวละ 10 ปี โดยยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนและ
ช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายใน 3 เดือน ก่อนวันส้ินอายุการจดทะเบียนหรือภายใน 
6 เดือน นับแต่วันส้ินอายุการจดทะเบียนพร้อมช�าระค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 20 ของ 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

 2.4 เครื่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการท่ีใช้หรือ 
จะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ 
สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน
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