
  พระราชบญัญติั 

เครื่องหมายการคา้ 

      พ.ศ. ๒๕๓๔  

-------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัที ่๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีท่ี  ๔๖  ในรชักาลปัจจุบนั 

 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ   ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองหมายการค้า 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยให้ค าแนะน า

และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้
i 

 

 มาตรา  ๑   พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า  “พระราชบญัญติัเครือ่งหมายการคา้                

พ.ศ. ๒๕๓๔” 

 
 มาตรา  ๒   พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสบิวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
 มาตรา  ๓   ให้ยกเลิก 

 (๑)  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า  พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

 (๒)  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน

พระราชบัญญัติน้ีหรือซ่ึงขัดหรือแย้งกบับทแห่งพระราชบัญญัติน้ี  ให้ใช้พระราชบัญญัติ

นี้แทน 

 มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 

     “เครือ่งหมาย”  หมายความว่า  ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์  
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ตรา ช่ือ ค า  ข้อความ ตัวหนังสอื ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุ่มของส ีรูปร่างหรือรูปทรง 

ของวัตถุหรือสิ่งเหล่านี้  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกนั 

     “เครือ่งหมายการคา้”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้ 

เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกบัสนิค้าเพ่ือแสดงว่าสนิค้าที่ใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของ

เคร่ืองหมายการค้าน้ันแตกต่างกบัสนิค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่น 

     “เครือ่งหมายบริการ”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้ 

เป็นที่หมาย   หรือเกี่ยวข้องกบับริการเพ่ือแสดงว่าบริการที่ใช้เคร่ืองหมายของ 

เจ้าของเคร่ืองหมายบริการน้ันแตกต่างกบับริการที่ใช้เคร่ืองหมายบริการของบุคคลอื่น 

     “เครือ่งหมายรบัรอง”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายที่เจ้าของเคร่ืองหมาย

รับรอง ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกบัสนิค้าหรือบริการของบุคคลอื่น   

เพ่ือเป็นการรับรองเกี่ยวกบัแหล่งก าเนิดส่วนประกอบ วิธกีารผลิต คุณภาพ  หรือ 

คุณลักษณะอื่นใดของสนิค้าน้ัน หรือเพ่ือรับรองเกี่ยวกบัสภาพ  คุณภาพ ชนิด หรือ 

คุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น 

     “เครือ่งหมายร่วม”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมาย

บริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกจิในกลุ่มเดียวกนั หรือโดยสมาชิกของ

สมาคม สหกรณ์สหภาพ สมาพันธ ์กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน 

     “ผูไ้ดร้บัอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

นี้   จากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้วให้ใช้

เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการนั้น 

     “พนกังานเจา้หนา้ที”่ หมายความว่า   ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏบิัติการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

     “นายทะเบยีน”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน

เพ่ือปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  

     “อธิบดี”  หมายความว่า  อธบิดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

     “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้า 

     “รฐัมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
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      มาตรา  ๕   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ีและให้มีอ านาจแต่งต้ังนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่  ออก

กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราท้ายพระราชบัญญัติน้ีและก าหนดกจิการ

อื่นกบัออกประกาศ ทั้งนี้  เพ่ือปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

     กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้

บังคับได้ 

 

 

 

หมวด  ๑ 

เครื่องหมายการคา้ 

ส่วนท่ี  ๑ 

การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 
 มาตรา  ๖   เคร่ืองหมายการค้าอนัพึงรับจดทะเบียนได้  ต้องประกอบด้วย

ลักษณะดังต่อไปนี้  

 (๑)  เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 

 (๒)  เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้   

และ 

(๓)  ไม่เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าที่ 

บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว 

 
 มาตรา  ๗   เคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ  ได้แก่  เคร่ืองหมาย 

การค้าอนัมีลักษณะที่ท  าให้ประชาชนหรือผู้ใช้สนิค้าน้ันทราบและเข้าใจได้ว่า  สนิค้าที่

ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสนิค้าอื่น 

     เคร่ืองหมายการค้าที่มหีรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงอนัเป็น

สาระส าคัญดังต่อไปนี้   ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ 

     (๑)  ช่ือตัว  ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นช่ือสกุลตามความหมาย 

อนัเข้าใจกนัโดยธรรมดา  ช่ือเตม็ของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  หรือช่ือ 

ลกัษณะอนัพงึรบั

จดทะเบียน 
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ในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เลง็ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสนิค้า

โดยตรง 

     (๒)  ค าหรือข้อความอนัไม่ได้เลง็ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสนิค้านั้น

โดยตรง  และไม่เป็นช่ือทางภมูิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

     (๓)  กลุ่มของสทีี่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสอื  ตัวเลข หรือ 

ค าที่ประดิษฐ์ข้ึน 

     (๔)  ลายมือช่ือของผู้ขอจดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกจิการของ 

ผู้ขอจดทะเบียนหรือลายมือช่ือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว 

     (๕)  ภาพของผู้ขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจาก

บุคคลน้ันแล้วหรือในกรณีที่บุคคลน้ันตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี   

ผู้สบืสนัดาน  และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามีแล้ว 

     (๖)  ภาพที่ประดิษฐ์ข้ึน 

     ช่ือ ค า หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (๑) หรือ (๒) หากได้มีการ

จ าหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสนิค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ันจนแพร่หลายแล้วตาม

หลักเกณฑท์ี่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  และพิสจูน์ได้ว่าได้ปฏบัิติถูกต้องตาม 

หลักเกณฑน์ั้นแล้ว กใ็ห้ถอืว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ   

 
    มาตรา  ๘   เคร่ืองหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี้   ห้ามมิให้รับจดทะเบียน 

    (๑)  ตราแผ่นดิน  พระราชลัญจกร  ลัญจกรในราชการ  ตราจักรี  ตรา

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์  ตราประจ าต าแหน่ง  ตราประจ ากระทรวง  ทบวง  กรม   

หรือตราประจ าจังหวัด 

    (๒)  ธงชาติของประเทศไทย  ธงพระอิสริยยศ  หรือธงราชการ 

    (๓)  พระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย  พระปรมาภิไธยย่อ  พระนามาภิไธย

ย่อหรือนามพระราชวงศ์ 

    (๔)  พระบรมฉายาลักษณ์  หรือพระบรมสาทสิลักษณ์ของพระมหากษัตริย์  

พระราชินีหรือรัชทายาท 

    (๕)  ช่ือ ค า ข้อความ หรือเคร่ืองหมายใด  อนัแสดงถึงพระมหากษัตริย์ 

พระราชินีรัชทายาท หรือพระราชวงศ์ 

ลกัษณะ 

บ่งเฉพาะ 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 

จดทะเบียน 
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    (๖)  ธงชาติหรือเคร่ืองหมายประจ าชาติของรัฐต่างประเทศ  ธงหรือ 

เคร่ืองหมายขององค์การระหว่างประเทศ  ตราประจ าประมุขของรัฐต่างประเทศ  

เคร่ืองหมายราชการและเคร่ืองหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสนิค้าของรัฐ

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือช่ือและช่ือย่อของรัฐต่างประเทศหรือ

องค์การระหว่างประเทศ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ของรัฐ

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น 

    (๗)  เคร่ืองหมายราชการ  เคร่ืองหมายกาชาด  นามกาชาด  หรือกาเจนวีา 

    (๘)  เคร่ืองหมายที่เหมือนหรือคล้ายกบัเหรียญ  ใบส าคัญ  หนังสอืรับรอง  

ประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมายอื่นใดอนัได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวด

สนิค้าที่รัฐบาลไทย  ส่วนราชการรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย  

รัฐบาลต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น  เว้นแต่ผู้ขอจด

ทะเบียนจะได้รับเหรียญ  ใบส าคัญ  หนังสอืรับรอง  ประกาศนียบัตร  หรือ 

เคร่ืองหมายเช่นว่านั้น  เป็นรางวัลส าหรับสนิค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของ

เคร่ืองหมายการค้าน้ัน  แต่ทั้งน้ี  ต้องระบุปีปฏทินิที่ได้รับรางวัลด้วย 

    (๙)  เคร่ืองหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ 

ประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย 

   (๑๐)  เคร่ืองหมายที่เหมือนกบัเคร่ืองหมายที่มีช่ือเสยีงแพร่หลายทั่วไป 

ตามหลักเกณฑท์ี่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายดังกล่าว 

จนอาจท าให้สาธารณชนสบัสนหลงผดิในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งก าเนิดของสนิค้า

ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่กต็าม 

  (๑๑)  เคร่ืองหมายที่คล้ายกบั (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 

  (๑๒) สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  

  (๑๓)  เคร่ืองหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
 มาตรา  ๙   การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้น  จะขอจดทะเบียน

ส าหรับสนิค้าเฉพาะอย่างในจ าพวกเดียวกนัหรือต่างจ าพวกกนักไ็ด้  แต่ต้องระบุ 

รายการสนิค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง 

 ค าขอจดทะเบียนฉบับหนึ่ง  จะขอจดทะเบียนส าหรับสนิค้าต่างจ าพวกกนัมิได้ 

 การก าหนดจ าพวกสนิค้า  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

รายการสินคา้ 
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 มาตรา  ๑๐  เคร่ืองหมายการค้าอนัพึงรับจดทะเบียนได้นั้น  ผู้ขอจดทะเบียน

เพ่ือเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าน้ันหรือตัวแทน  ต้องมีส านักงานหรือสถานที่ที่นาย

ทะเบียนสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

 
 มาตรา  ๑๑  การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสญัญาหรือความตกลงระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกบัการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า หากค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้าเป็นไปตามที่ก าหนดในอนุสญัญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว   

ให้ถือว่าค าขอดังกล่าวเป็นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
 มาตรา  ๑๒   ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าให้นาย

ทะเบียนมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

 (๑)  มีหนังสอืสอบถามหรือเรียกผู้ขอจดทะเบียน  มาให้ถ้อยค า  หรือท า 

ค าช้ีแจงเป็นหนังสอืหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวกบัการขอจดทะเบียน   

เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

 (๒)  สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแปลเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการขอ

จดทะเบียนที่เป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  ให้เสรจ็และส่งภายในก าหนดเวลา 

ที่เหน็สมควร 

 (๓)  เชิญบุคคลใดมาให้ข้อเทจ็จริง  ค าอธบิาย  ค าแนะน า  หรือความเหน็ 

 หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ปฏบิัติตามค าสั่งของนายทะเบียนตาม (๑) หรือ (๒)  

โดยไม่มีเหตุอนัสมควรให้ถือว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียน 

 
 มาตรา  ๑๓   ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗  ในกรณีที่เคร่ืองหมายการค้าที่ขอจด

ทะเบียนน้ันนายทะเบียนเหน็ว่า 

 (๑)  เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนกบัเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้

จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ 

สถานท่ีติดต่อ 

หลกัเกณฑก์าร 

ขอจดทะเบียน 

 

อ านาจ 

นายทะเบียน 

นายทะเบียน 

เห็นว่าเหมือน 

หรือคลา้ย 
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 (๒)  เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่คล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้

จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจท าให้สาธารณชนสบัสนหรือหลงผดิในความเป็นเจ้าของของ

สนิค้าหรือแหล่งก าเนิดของสนิค้า 

 
 ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าส าหรับสนิค้าจ าพวกเดียว  หรือ

ต่างจ าพวกกนัที่นายทะเบียนเหน็ว่ามีลักษณะอย่างเดียวกนั  ห้ามมิให้นายทะเบียน 

รับจดทะเบียน 

 
 มาตรา  ๑๔   ในกรณีที่เคร่ืองหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนน้ัน  จะใช้ส าหรับ

สนิค้าจ าพวกเดียวกนัหรือต่างจ าพวกกนัที่นายทะเบียนเหน็ว่ามีลักษณะอย่างเดียวกนั

กบัสนิค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าอกีเคร่ืองหมายหน่ึงที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว  หรือที่อยู่

ในระหว่างการขอจดทะเบียนของเจ้าของเดียวกนั  ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าเคร่ืองหมาย

การค้าเหล่านั้นเหมือนกนัหรือคล้ายกนัจนถึงกบัว่า  ถ้าหากบุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้ 

เคร่ืองหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนน้ันแล้ว  กอ็าจจะเป็นการท าให้สาธารณชนสบัสน

หรือหลงผดิในความเป็นเจ้าของของสนิค้าหรือแหล่งก าเนิดของสนิค้า  ให้นายทะเบียน

มีค าสั่งให้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเหล่านั้นเป็นเคร่ืองหมายชุด  และมีหนังสอื

แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า 

 
 มาตรา  ๑๕   ถ้านายทะเบียนเหน็ว่า 

 (๑)  ส่วนหน่ึงส่วนใดอนัมิใช่สาระส าคัญของเคร่ืองหมายการค้าที่ขอจด

ทะเบียนรายใดไม่มีลักษณะอนัพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ หรือ 

 (๒)  การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายใดไม่ชอบด้วยมาตรา ๙  หรือ

มาตรา ๑๐ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวงตาม

มาตรา ๑๑ 

 ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น  แก้ไข

เปล่ียนแปลงให้ถูกต้องภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งน้ัน  และมีหนังสอืแจ้ง

ค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า 

 

อาจท าให ้

สบัสนหรือ 

หลงผิด 

สัง่ใหแ้กไ้ข 

เปลีย่นแปลง 
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 มาตรา  ๑๖  ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด

ทั้งเคร่ืองหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอนัเป็นสาระส าคัญของเคร่ืองหมายการค้านั้น   

ไม่มีลักษณะอนัพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น  และมีหนังสอืแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ 

ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า 

 มาตรา  ๑๗   ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน 

รายใดหากพิจารณาทั้งเคร่ืองหมายแล้ว  มีลักษณะอนัพึงรับจดทะเบียนได้ตาม 

มาตรา ๖  แต่เคร่ืองหมายการค้ารายน้ันมีส่วนหน่ึงส่วนใดหรือหลายส่วน  เป็นสิ่งที่ใช้

กนัสามัญในการค้าขายส าหรับสนิค้าบางอย่างหรือบางจ าพวกอนัไม่ควรให้ผู้ขอจด

ทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสทิธขิองตนแต่ผู้เดียวกด็ี  หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ 

กด็ี  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

 (๑)  สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏเิสธว่า  ไม่ขอถือเป็นสทิธขิองตนแต่ผู้เดียว

ในอนัที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเคร่ืองหมายการค้ารายน้ัน  ทั้งน้ีภายในเก้าสบิวันนับแต่

วันที่ได้รับค าสั่งน้ัน 

 (๒)  สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏเิสธอย่างอื่น  ตามที่นายทะเบียนเหน็ว่า 

จ าเป็นต่อการก าหนดสทิธจิากการจดทะเบียนของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น  

ทั้งน้ี ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งน้ัน 

 เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิัติตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนมีอ านาจประกาศ

ก าหนดสิ่งที่นายทะเบียนเหน็ว่า  เป็นสิ่งที่ใช้กนัสามัญในการค้าขายส าหรับสนิค้า 

บางอย่างหรือบางจ าพวก 

 ให้นายทะเบียนมีหนังสอืแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจด

ทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า 

  
 มาตรา  ๑๘  ผู้ขอจดทะเบียนมีสทิธอิุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 

๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่

วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ 

ให้เป็นที่สดุ 

 ถ้าคณะกรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า  ค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔

ถูกต้องแล้วให้นายทะเบียนด าเนินการเกี่ยวกบัค าขอจดทะเบียนรายน้ันต่อไป 

ไม่รบัจด 

ทะเบียน 

แสดงปฏิเสธ 
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 ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า  ค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕   

หรือมาตรา ๑๗  ถูกต้องแล้ว  ให้ผู้ขอจดทะเบียนปฏบิัติตามค าสั่งของนายทะเบียน

ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

 ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า  ค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔  

มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนด าเนินการเกี่ยวกบั

ค าขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป 

  
 มาตรา  ๑๙   ถ้าผู้ขอจดทะเบียนมิได้อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘  วรรคหนึ่ง  

และมิได้ปฏบิัติตามค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ แล้วแต่

กรณี หรือถ้าผู้ขอจดทะเบียนได้อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง  แต่มิได้ปฏบิัติตาม

มาตรา ๑๘ วรรคสาม  ให้ถือว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียน 

 
 มาตรา  ๒๐   ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑  มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔

มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๑  ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียน 

หลายรายต่างย่ืนค าขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่นายทะเบียนเหน็ว่า

เหมือนกนั  หรือที่นายทะเบียนเหน็ว่าคล้ายกนัจนอาจท าให้สาธารณชนสบัสนหรือ 

หลงผดิในความเป็นเจ้าของของสนิค้าหรือแหล่งก าเนิดของสนิค้า  ทั้งนี้ส าหรับสนิค้า

จ าพวกเดียวกนัหรือต่างจ าพวกกนัที่นายทะเบียนเหน็ว่ามีลักษณะอย่างเดียวกนั 

ผู้ขอจดทะเบียนซ่ึงยื่นค าขอไว้เป็นรายแรกย่อมเป็นผู้มีสทิธไิด้รับการจดทะเบียน 

เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น 

 
 มาตรา  ๒๑   ในบรรดาเคร่ืองหมายการค้าที่เหมอืนหรือคล้ายกนัตาม 

มาตรา ๒๐  นั้น ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้าเหล่านั้นต่างกเ็ป็น 

เคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะอนัพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖  และค าขอจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเหล่านั้นต่างกถู็กต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  

ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นปฏบิัติตามมาตรา ๒๔ และมีหนังสอื

แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

 ผู้ขอจดทะเบียนซ่ึงเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้าที่ตนขอจดทะเบียนน้ันมิได้เหมือน

หรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้ารายอื่นตามมาตรา ๒๐  มีสทิธอิุทธรณ์ค าสั่งของนาย

สิทธิอุทธรณ ์

ของผูข้อจดฯ 

การไดป้ฏิบติั 

ตามค าสัง่ 

นายทะเบียน 

ค าขอรายแรก 

เป็นผูไ้ดสิ้ทธิ 

ผูข้อฯ เห็นว่า 

ไม่เหมือน 

หรือคลา้ย 
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ทะเบียนตามวรรคหน่ึงต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้ง

ค าสั่งของนายทะเบียน  ทั้งนี้   ให้น ามาตรา ๑๘  และมาตรา ๑๙  มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

 มาตรา  ๒๒   ในบรรดาเคร่ืองหมายการค้าที่เหมอืนหรือคล้ายกนัตาม 

มาตรา ๒๐ นั้น  ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้าบางรายเข้าข่ายมาตรา ๑๕ 

(๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ แต่เคร่ืองหมายการค้าบางรายมีลักษณะอนัพึงรับจด

ทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ และค าขอจดทะเบียนกถู็กต้องตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติน้ี  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายที่

เข้าข่ายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗  ปฏบิัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา 

๑๗ แล้วแต่กรณีและให้รอการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายที่มีลักษณะอนัพึงรับ

จดทะเบียนได้และค าขอจดทะเบียนที่ถูกต้องน้ันไว้ก่อน  ทั้งน้ีให้นายทะเบียนมีหนังสอื

แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า  และให้น ามาตรา ๒๑  

วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ถ้าปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายที่นายทะเบียนเหน็ว่าเข้า

ข่ายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒)  หรือมาตรา ๑๗  ได้ปฏบิัติตามค าสั่งของนายทะเบียน

ตามมาตรา ๑๕ แล้ว หรือได้อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการ 

มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าค าสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ 

ผู้ขอจดทะเบียนรายน้ันและผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายที่นายทะเบียน 

ให้รอการจดทะเบียนไว้ตามวรรคหนึ่งปฏบิัติตามมาตรา ๒๔ และมีหนังสอืแจ้ง 

ค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

 ถ้าปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายที่นายทะเบียนเหน็ว่า 

เข้าข่ายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗  ได้ละทิ้งค าขอจดทะเบียนตาม

มาตรา ๑๙  ทุกราย 

 (๑)  ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนรายที่นายทะเบียนให้รอการจดทะเบียนไว้ตาม

วรรคหนึ่งหลายราย  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นปฏบิัติตาม

มาตรา ๒๔  และมีหนังสอืแจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

 (๒)  ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนรายที่นายทะเบียนให้รอการจดทะเบียนไว้ตาม

วรรคหนึ่งเพียงรายเดียว  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้ารายนั้นต่อไปตามมาตรา ๒๙ 

รอการ 

จดทะเบียน 
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 มาตรา  ๒๓   ในบรรดาเคร่ืองหมายการค้าที่เหมอืนหรือคล้ายกนัตาม 

มาตรา ๒๐ นั้น  ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้าเหล่านั้นทุกรายเข้าข่าย

มาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้าเหล่านั้นปฏบิัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ แล้วแต่กรณี  และ

รอการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเหล่านั้นไว้ก่อน  ทั้งนี้   ให้นายทะเบียนมีหนังสอื

แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า  และให้น ามาตรา ๒๑  

วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ถ้าปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเช่นว่านั้นหลายรายได้ปฏบิัติ

ตามค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗แล้ว  หรือได้อุทธรณ์ตาม

มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าค าสั่งของนายทะเบียน

ไม่ถูกต้องให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นปฏบิัติตามมาตรา ๒๔  

และมีหนังสอืแจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า  แต่ถ้าปรากฏว่า

มีผู้ขอจดทะเบียนเช่นว่าน้ันเพียงรายเดียวที่ได้ปฏบัิติตามค าสั่งของนายทะเบียนตาม

มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗  หรือได้อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง  และ

คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าค าสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง  ให้นายทะเบียน 

มีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้นต่อไปตาม 

มาตรา ๒๙ 

 
 มาตรา  ๒๔   ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่งของ 

นายทะเบียนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๒๒ วรรคสองหรือวรรคสาม (๑) 

หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง ให้ผู้ขอจดทะเบียนซ่ึงได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่งดังกล่าวตกลง

กนัว่าจะให้รายหนึ่งรายใดเป็นผู้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น 

แต่ผู้เดียว  และให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดมีหนังสอืแจ้งให้นายทะเบียน 

ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าวว่าตกลงกนัได้หรือไม่ 

 

 

 

 

ใหร้อการ 

จดทะเบียน 

ทุกราย 

ตกลงให ้

รายหนึง่ 

รายใดเป็น 

ผูข้อจดฯ 
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หมวด  ๑ 

เครื่องหมายการคา้ 

ส่วนท่ี  ๑ 

การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 
 มาตรา  ๖   เคร่ืองหมายการค้าอนัพึงรับจดทะเบียนได้  ต้องประกอบด้วย

ลักษณะดังต่อไปนี้  

 (๑)  เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 

 (๒)  เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติน้ี  

และ 

(๓)  ไม่เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าที่ 

บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว 

 
 มาตรา  ๗   เคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ  ได้แก่  เคร่ืองหมาย 

การค้าอนัมีลักษณะที่ท  าให้ประชาชนหรือผู้ใช้สนิค้าน้ันทราบและเข้าใจได้ว่า  สนิค้าที่

ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสนิค้าอื่น 

     เคร่ืองหมายการค้าที่มหีรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงอนัเป็น

สาระส าคัญดังต่อไปนี้   ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ 

     (๑)  ช่ือตัว  ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นช่ือสกุลตามความหมาย 

อนัเข้าใจกนัโดยธรรมดา  ช่ือเตม็ของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  หรือช่ือ 

ในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เลง็ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสนิค้า

โดยตรง 

     (๒)  ค าหรือข้อความอนัไม่ได้เลง็ถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสนิค้านั้น

โดยตรง  และไม่เป็นช่ือทางภมูิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

     (๓)  กลุ่มของสทีี่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสอื  ตัวเลข หรือ 

ค าที่ประดิษฐ์ข้ึน 

     (๔)  ลายมือช่ือของผู้ขอจดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกจิการของ 

ผู้ขอจดทะเบียนหรือลายมือช่ือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว 

ลกัษณะอนัพงึรบั

จดทะเบียน 

ลกัษณะ 

บ่งเฉพาะ 
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     (๕)  ภาพของผู้ขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจาก

บุคคลน้ันแล้วหรือในกรณีที่บุคคลน้ันตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี   

ผู้สบืสนัดาน  และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามีแล้ว 

     (๖)  ภาพที่ประดิษฐ์ข้ึน 

     ช่ือ ค า หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (๑) หรือ (๒) หากได้มีการ

จ าหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสนิค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ันจนแพร่หลายแล้วตาม

หลักเกณฑท์ี่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  และพิสจูน์ได้ว่าได้ปฏบัิติถูกต้องตาม 

หลักเกณฑน์ั้นแล้ว กใ็ห้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ   

 
    มาตรา  ๘   เคร่ืองหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี้   ห้ามมิให้รับจดทะเบียน 

    (๑)  ตราแผ่นดิน  พระราชลัญจกร  ลัญจกรในราชการ  ตราจักรี  ตรา

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์  ตราประจ าต าแหน่ง  ตราประจ ากระทรวง  ทบวง  กรม   

หรือตราประจ าจังหวัด 

    (๒)  ธงชาติของประเทศไทย  ธงพระอสิริยยศ  หรือธงราชการ 

    (๓)  พระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย  พระปรมาภิไธยย่อ  พระนามาภิไธย

ย่อหรือนามพระราชวงศ์ 

    (๔)  พระบรมฉายาลักษณ์  หรือพระบรมสาทสิลักษณ์ของพระมหากษัตริย์  

พระราชินีหรือรัชทายาท 

    (๕)  ช่ือ ค า ข้อความ หรือเคร่ืองหมายใด  อนัแสดงถึงพระมหากษัตริย์ 

พระราชินีรัชทายาท หรือพระราชวงศ์ 

    (๖)  ธงชาติหรือเคร่ืองหมายประจ าชาติของรัฐต่างประเทศ  ธงหรือ 

เคร่ืองหมายขององค์การระหว่างประเทศ  ตราประจ าประมุขของรัฐต่างประเทศ  

เคร่ืองหมายราชการและเคร่ืองหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสนิค้าของรัฐ

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือช่ือและช่ือย่อของรัฐต่างประเทศหรือ

องค์การระหว่างประเทศ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ของรัฐ

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น 

    (๗)  เคร่ืองหมายราชการ  เคร่ืองหมายกาชาด  นามกาชาด  หรือกาเจนวีา 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 

จดทะเบียน 
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    (๘)  เคร่ืองหมายที่เหมือนหรือคล้ายกบัเหรียญ  ใบส าคัญ  หนังสอืรับรอง  

ประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมายอื่นใดอนัได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวด

สนิค้าที่รัฐบาลไทย  ส่วนราชการรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย  

รัฐบาลต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น  เว้นแต่ผู้ขอจด

ทะเบียนจะได้รับเหรียญ  ใบส าคัญ  หนังสอืรับรอง  ประกาศนียบัตร  หรือ 

เคร่ืองหมายเช่นว่านั้น  เป็นรางวัลส าหรับสนิค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของ

เคร่ืองหมายการค้านั้น  แต่ทั้งนี้   ต้องระบุปีปฏทินิที่ได้รับรางวัลด้วย 

    (๙)  เคร่ืองหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ 

ประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย 

   (๑๐)  เคร่ืองหมายที่เหมือนกบัเคร่ืองหมายที่มีช่ือเสยีงแพร่หลายทั่วไป 

ตามหลักเกณฑท์ี่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายดังกล่าว 

จนอาจท าให้สาธารณชนสบัสนหลงผดิในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งก าเนิดของสนิค้า

ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่กต็าม 

  (๑๑)  เคร่ืองหมายที่คล้ายกบั (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 

  (๑๒) สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

  (๑๓)  เคร่ืองหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
 มาตรา  ๙   การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้น  จะขอจดทะเบียน

ส าหรับสนิค้าเฉพาะอย่างในจ าพวกเดียวกนัหรือต่างจ าพวกกนักไ็ด้  แต่ต้องระบุ 

รายการสนิค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง 

 ค าขอจดทะเบียนฉบับหนึ่ง  จะขอจดทะเบียนส าหรับสนิค้าต่างจ าพวกกนัมิได้ 

 การก าหนดจ าพวกสนิค้า  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
 มาตรา  ๑๐  เคร่ืองหมายการค้าอนัพึงรับจดทะเบียนได้นั้น  ผู้ขอจดทะเบียน

เพ่ือเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นหรือตัวแทน  ต้องมีส านักงานหรือสถานที่ที่นาย

ทะเบียนสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

 
 มาตรา  ๑๑  การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

รายการสินคา้ 

สถานท่ีติดต่อ 



  - ๑๕ - 

     ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสญัญาหรือความตกลงระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกบัการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า หากค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้าเป็นไปตามที่ก าหนดในอนุสญัญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว   

ให้ถือว่าค าขอดังกล่าวเป็นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
 มาตรา  ๑๒   ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าให้นาย

ทะเบียนมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

 (๑)  มีหนังสอืสอบถามหรือเรียกผู้ขอจดทะเบียน  มาให้ถ้อยค า  หรือท า 

ค าช้ีแจงเป็นหนังสอืหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวกบัการขอจดทะเบียน   

เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

 (๒)  สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแปลเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการขอ

จดทะเบียนที่เป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  ให้เสรจ็และส่งภายในก าหนดเวลา 

ที่เหน็สมควร 

 (๓)  เชิญบุคคลใดมาให้ข้อเทจ็จริง  ค าอธบิาย  ค าแนะน า  หรือความเหน็ 

 หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ปฏบิัติตามค าสั่งของนายทะเบียนตาม (๑) หรือ (๒)  

โดยไม่มีเหตุอนัสมควรให้ถือว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียน 

 
 มาตรา  ๑๓   ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗  ในกรณีที่เคร่ืองหมายการค้าที่ขอจด

ทะเบียนน้ันนายทะเบียนเหน็ว่า 

 (๑)  เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนกบัเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้

จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ 

 (๒)  เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่คล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้

จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจท าให้สาธารณชนสบัสนหรือหลงผดิในความเป็นเจ้าของของ

สนิค้าหรือแหล่งก าเนิดของสนิค้า 

 
 ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าส าหรับสนิค้าจ าพวกเดียว  หรือ

ต่างจ าพวกกนัที่นายทะเบียนเหน็ว่ามีลักษณะอย่างเดียวกนั  ห้ามมิให้นายทะเบียน 

รับจดทะเบียน 

 

หลกัเกณฑก์าร 

ขอจดทะเบียน 

 

อ านาจ 

นายทะเบียน 

นายทะเบียน 

เห็นว่าเหมือน 

หรือคลา้ย 



  - ๑๖ - 

 มาตรา  ๑๔   ในกรณีที่เคร่ืองหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนน้ัน  จะใช้ส าหรับ

สนิค้าจ าพวกเดียวกนัหรือต่างจ าพวกกนัที่นายทะเบียนเหน็ว่ามีลักษณะอย่างเดียวกนั

กบัสนิค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าอกีเคร่ืองหมายหน่ึงที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว  หรือที่อยู่

ในระหว่างการขอจดทะเบียนของเจ้าของเดียวกนั  ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าเคร่ืองหมาย

การค้าเหล่านั้นเหมือนกนัหรือคล้ายกนัจนถึงกบัว่า  ถ้าหากบุคคลอื่นจะเป็นผู้ใช้ 

เคร่ืองหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนน้ันแล้ว  กอ็าจจะเป็นการท าให้สาธารณชนสบัสน

หรือหลงผดิในความเป็นเจ้าของของสนิค้าหรือแหล่งก าเนิดของสนิค้า  ให้นายทะเบียน

มีค าสั่งให้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเหล่านั้นเป็นเคร่ืองหมายชุด  และมีหนังสอื

แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า 

 
 มาตรา  ๑๕   ถ้านายทะเบียนเหน็ว่า 

 (๑)  ส่วนหนึ่งส่วนใดอนัมิใช่สาระส าคัญของเคร่ืองหมายการค้าที่ขอจด

ทะเบียนรายใดไม่มีลักษณะอนัพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ หรือ 

 (๒)  การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายใดไม่ชอบด้วยมาตรา ๙  หรือ

มาตรา ๑๐ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวงตาม

มาตรา ๑๑ 

 ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น  แก้ไข

เปล่ียนแปลงให้ถูกต้องภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งน้ัน  และมีหนังสอืแจ้ง

ค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า 

 
 มาตรา  ๑๖  ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด

ทั้งเคร่ืองหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอนัเป็นสาระส าคัญของเคร่ืองหมายการค้านั้น   

ไม่มีลักษณะอนัพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น  และมีหนังสอืแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ 

ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า 

 มาตรา  ๑๗   ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน 

รายใดหากพิจารณาทั้งเคร่ืองหมายแล้ว  มีลักษณะอนัพึงรับจดทะเบียนได้ตาม 

อาจท าให ้

สบัสนหรือ 

หลงผิด 

สัง่ใหแ้กไ้ข 

เปลีย่นแปลง 

ไม่รบัจด 

ทะเบียน 

แสดงปฏิเสธ 



  - ๑๗ - 

มาตรา ๖  แต่เคร่ืองหมายการค้ารายน้ันมีส่วนหน่ึงส่วนใดหรือหลายส่วน  เป็นสิ่งที่ใช้

กนัสามัญในการค้าขายส าหรับสนิค้าบางอย่างหรือบางจ าพวกอนัไม่ควรให้ผู้ขอจด

ทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสทิธขิองตนแต่ผู้เดียวกด็ี  หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ 

กด็ี  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

 (๑)  สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏเิสธว่า  ไม่ขอถือเป็นสทิธขิองตนแต่ผู้เดียว

ในอนัที่จะใช้ส่วนดังกล่าวของเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น  ทั้งนี้ภายในเก้าสบิวันนับแต่

วันที่ได้รับค าสั่งน้ัน 

 (๒)  สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏเิสธอย่างอื่น  ตามที่นายทะเบียนเหน็ว่า 

จ าเป็นต่อการก าหนดสทิธจิากการจดทะเบียนของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น  

ทั้งน้ี ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งน้ัน 

 เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิัติตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนมีอ านาจประกาศ

ก าหนดสิ่งที่นายทะเบียนเหน็ว่า  เป็นสิ่งที่ใช้กนัสามัญในการค้าขายส าหรับสนิค้า 

บางอย่างหรือบางจ าพวก 

 ให้นายทะเบียนมีหนังสอืแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจด

ทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า 

  
 มาตรา  ๑๘  ผู้ขอจดทะเบียนมีสทิธอิุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 

๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่

วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ 

ให้เป็นที่สดุ 

 ถ้าคณะกรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า  ค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔

ถูกต้องแล้วให้นายทะเบียนด าเนินการเกี่ยวกบัค าขอจดทะเบียนรายน้ันต่อไป 

 ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า  ค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕   

หรือมาตรา ๑๗  ถูกต้องแล้ว  ให้ผู้ขอจดทะเบียนปฏบิัติตามค าสั่งของนายทะเบียน

ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

 ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า  ค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔  

มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนด าเนินการเกี่ยวกบั

ค าขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป 

  

สิทธิอุทธรณ ์

ของผูข้อจดฯ 



  - ๑๘ - 

 มาตรา  ๒๑   ในบรรดาเคร่ืองหมายการค้าที่เหมอืนหรือคล้ายกนัตาม 

มาตรา ๒๐  นั้น ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้าเหล่านั้นต่างกเ็ป็น 

เคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะอนัพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖  และค าขอจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเหล่านั้นต่างกถู็กต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  

ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นปฏบิัติตามมาตรา ๒๔ และมีหนังสอื

แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

 ผู้ขอจดทะเบียนซ่ึงเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้าที่ตนขอจดทะเบียนน้ันมิได้เหมือน

หรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้ารายอื่นตามมาตรา ๒๐  มีสทิธอิุทธรณ์ค าสั่งของนาย

ทะเบียนตามวรรคหน่ึงต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้ง

ค าสั่งของนายทะเบียน  ทั้งนี้   ให้น ามาตรา ๑๘  และมาตรา ๑๙  มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

 

 
 มาตรา  ๒๔   ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่งของ 

นายทะเบียนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๒๒ วรรคสองหรือวรรคสาม (๑) 

หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง ให้ผู้ขอจดทะเบียนซ่ึงได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่งดังกล่าวตกลง

กนัว่าจะให้รายหนึ่งรายใดเป็นผู้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น 

แต่ผู้เดียว  และให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดมีหนังสอืแจ้งให้นายทะเบียน 

ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าวว่าตกลงกนัได้หรือไม่ 

 
 มาตรา  ๒๕   ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งภายในก าหนดเวลาตาม 

มาตรา ๒๔ ว่า ผู้ขอจดทะเบียนตกลงกนัได้แล้วว่าจะให้รายใดเป็นผู้ขอจดทะเบียน   

ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนของผู้ขอจดทะเบียนรายนั้น

ต่อไปตามมาตรา ๒๙ 

 
 ในกรณีที่นายทะเบียนได้รับแจ้งภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๒๔   

ว่า ผู้ขอจดทะเบียนตกลงกนัไม่ได้ หรือมิได้รับแจ้งภายในก าหนดเวลาดังกล่าว   

ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

ของผู้ขอจดทะเบียนซ่ึงยื่นค าขอจดทะเบียนไว้เป็นรายแรก  หรือเป็นรายแรก 

ผูข้อฯ เห็นว่า 

ไม่เหมือน 

หรือคลา้ย 

ตกลงให ้

รายหนึง่ 

รายใดเป็น 

ผูข้อจดฯ 

ประกาศ 

โฆษณา 

หลงัการ 

ตกลง 
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ในบรรดาผู้ขอจดทะเบียนซ่ึงยังมิได้ละทิ้งค าขอจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ต่อไป 

ตามมาตรา ๒๙ 

 
 มาตรา  ๒๖   ในกรณีที่นายทะเบียนได้มีหนังสอืแจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียน

ปฏบิัติตามมาตรา ๒๔ แล้ว  ถ้ามีผู้ขอจดทะเบียนรายอื่นยื่นค าขอจดทะเบียน 

เคร่ืองหมายการค้าที่นายทะเบียนเหน็ว่าเหมือนกบัเคร่ืองหมายการค้าของผู้ขอจด

ทะเบียนเหล่าน้ัน  หรือที่นายทะเบียนเหน็ว่าคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าเช่นว่าน้ัน   

จนอาจท าให้สาธารณชนสบัสนหรือหลงผดิในความเป็นเจ้าของของสนิค้าหรือ 

แหล่งก าเนิดของสนิค้า  ทั้งนี้ส าหรับสนิค้าจ าพวกเดียวกนัหรือต่างจ าพวกกนั 

ที่นายทะเบียนเหน็ว่ามีลักษณะอย่างเดียวกนั  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับค าขอจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้น  และมีหนังสอืแจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนนั้น 

ทราบโดยไม่ชักช้า  และให้น ามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 มาตรา  ๒๗   ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือ

คล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา ๑๓ หรือ

ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกนัตามมาตรา ๒๐  

ทั้งนี้   ส าหรับสนิค้าจ าพวกเดียวกนัหรือต่างจ าพวกกนัที่นายทะเบียนเหน็ว่ามีลักษณะ

อย่างเดียวกนั ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้าซ่ึงต่างเจ้าของต่างได้ใช้

มาแล้วด้วยกนัโดยสจุริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเหน็สมควรรับจด

ทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกนั

ดังกล่าวให้แก่ 

เจ้าของหลายคนกไ็ด้  โดยจะมีเงื่อนไขและข้อจ ากดัเกี่ยวกบัวิธกีารใช้และเขตแห่งการ

ใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ัน  หรือเงื่อนไขและข้อจ ากดัอื่นตามที่นายทะเบียนเหน็สมควร

ก าหนดกไ็ด้  ทั้งนี้   ให้นายทะเบียนมีหนังสอืแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจด

ทะเบียนและเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วทราบโดยไม่ชักช้า 

 ผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสทิธิ

อุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่

วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน 

 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สดุ 

ไม่รบั 

ค าขอจด 

เมือ่คลา้ยกบั

เคร่ืองหมาย 

ท่ีมีการตกลงไว ้

ยืน่ค าขอ 

จดทะเบียน 

ไวน้อก 

ราชอาณาจกัร 

ผูใ้ชม้าโดยสุจริต 
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 มาตรา  ๒๘  บุคคลใดได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าไว้ 

นอกราชอาณาจักรถ้ายื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นในราชอาณาจักร 

ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านอก 

ราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรก  บุคคลน้ันจะขอให้ถือว่าวันที่ได้ย่ืนค าขอจดทะเบียน 

เคร่ืองหมายการค้านอกราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรกเป็นวันที่ได้ย่ืนค าขอใน 

ราชอาณาจักรกไ็ด้  หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  

    (๑)  มีสญัชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย 

    (๒)  มีสญัชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสญัญาหรือความตกลงระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกบัการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรือ 

    (๓)  มีสญัชาติของประเทศที่ยินยอมให้สทิธใินท านองเดียวกนัแก่บุคคล

สญัชาติไทยหรือ นิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศไทย 

    (๔)  มีภมูิล าเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างจริงจัง

ในประเทศไทยหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสญัญาหรือความตกลงระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกบัการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

 

 
    ในกรณีที่ค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่ได้ย่ืนเป็นคร้ังแรกนอก 

ราชอาณาจักรถูกปฏเิสธ หรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละทิ้งค าขอ บุคคล 

ดังกล่าวจะขอใช้สทิธติามวรรคหนึ่งไม่ได้ 

    ในกรณีที่มีการย่ืนค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่ถูกปฏเิสธ หรือ 

ค าขอที่ผู้ย่ืนค าขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละทิ้งตามวรรคสองนอกราชอาณาจักรซ า้อกี

ภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านอก

ราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรก บุคคลซ่ึงยื่นค าขอดังกล่าวจะขอใช้สทิธติามวรรคหนึ่งได้  

เมื่อ 

    (๑)  ค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามวรรคสามยังมิได้มีการขอใช้

สทิธใินการระบุวันยื่นค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  และ     

ยืน่ค าขอ 

จดทะเบียน 

ไวน้อกราช- 

อาณาจกั 
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    (๒)  ค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามวรรคสามไม่อาจด าเนินการใด

ตามกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองหมายการค้าในประเทศที่มีการย่ืนค าขอจดทะเบียนไว้ต่อไป  

และ 

    (๓)  การถูกปฏเิสธ  ถอนคืน หรือถูกละทิ้งในคร้ังแรกมิได้มีการเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

 
 มาตรา ๒๘ ทวิ  ในกรณีที่มีการน าสนิค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าใดออกแสดง

ในงานแสดงสนิค้าระหว่างประเทศที่จัดข้ึนในประเทศไทยหรือในประเทศที่เป็นภาคี

แห่งอนุสญัญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า

ซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย  โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ  หรือหน่วยงานอื่นของ

รัฐของประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีดังกล่าวจัดข้ึนหรือรัฐบาลไทย 

รับรองการจัดงานแสดงสนิค้าระหว่างประเทศนั้น  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว 

อาจขอใช้สทิธติามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งได้ ถ้าเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นยื่นค าขอ

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าส าหรับสนิค้าที่น าออกแสดงในงานแสดงสนิค้าดังกล่าว

ในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้น าสนิค้าที่มีเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว

ออกแสดงหรือวันที่ย่ืนค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าคร้ังแรกนอกราชอาณาจักร  

แล้วแต่วันใดจะเกดิข้ึนก่อน  แต่ทั้งนี้  การยื่นค าขอดังกล่าวต้องไม่เป็นการขยาย 

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๘ 

     การจัดงานแสดงสนิค้าที่จะถือเป็นงานแสดงสนิค้าระหว่างประเทศและ 

การขอใช้สทิธติามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธกีารที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง 

 

 

ส่วนท่ี  ๒ 

การรบัจดทะเบียนและผลแห่งการรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

 
 มาตรา  ๒๙   เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเหน็ควรรับจดทะเบียน 

เคร่ืองหมายการค้ารายใด  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้ารายนั้น 

การน าสินคา้ 

ออกแสดง 

ประกาศโฆษณา 
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    การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน ให้เป็นไปตามวิธกีารที่ก าหนดใน 

กฎกระทรวง 

 
 มาตรา  ๓๐   เมื่อนายทะเบียนได้มีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้ารายใดตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แล้ว  หากปรากฏแก่นายทะเบียน

ในภายหลังว่า เคร่ืองหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอนัพึงรับจดทะเบียนได้ตาม

มาตรา ๖ กด็ี  หรือการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้นไม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  อนัจ าเป็นจะต้องเพิกถอนค าสั่งให้ประกาศโฆษณา 

ค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้นกด็ี  ถ้ายังมิได้จดทะเบียนเคร่ืองหมาย 

การค้ารายนั้น  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวและมีหนังสอืแจ้งค าสั่ง 

ให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยไม่ชักช้า 

 ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนตามวรรคหน่ึง หลังจากที่ได้มีประกาศ

โฆษณาค าขอจดทะเบียนตามมาตรา ๒๙ แล้ว  ให้ประกาศโฆษณาค าสั่งเพิกถอนนั้น

ด้วยตามวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา  ๓๑  ผู้ขอจดทะเบียนมีสทิธอิุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนของนายทะเบียน

ตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง  ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอื

แจ้งค าสั่งของนายทะเบียน 

    ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนมิได้อุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  หรือในกรณี 

ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้อุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหน่ึงแล้ว  และคณะกรรมการมีค าวินิจฉัย

อุทธรณ์ว่าค าสั่งของนายทะเบียนถูกต้องแล้ว  ให้นายทะเบียนด าเนินการเกี่ยวกบัค าขอ

จดทะเบียนดังกล่าวต่อไปได้ 

 
    ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า  ค าสั่งเพิกถอนของนายทะเบียน 

ไม่ถูกต้องให้นายทะเบียน 

        (๑)  ด าเนินการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น

ต่อไป  ในกรณีที่นายทะเบียนได้มีค าสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง ก่อนที่จะมี

ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามมาตรา ๒๙ 

สัง่เพกิถอน 

หลงัประกาศ 

โฆษณา 

อุทธรณค์ าสัง่ 

เพกิถอนหลงั 

ประกาศโฆษณา 
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    (๒)  ด าเนินการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น

ใหม่ในกรณีที่ได้มีการประกาศโฆษณาค าสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐

วรรคสองแล้ว 

    ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามให้เป็นที่สดุ 

   
 มาตรา  ๓๒   ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๐  หลังจาก

ที่ได้มีการคัดค้านตามมาตรา ๓๕  แล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสอืแจ้งค าสั่งเพิกถอนนั้น

ให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า 

  
 มาตรา  ๓๓   ในกรณีตามมาตรา ๓๒  ถ้านายทะเบียนยังมิได้มีค าวินิจฉัยค า

คัดค้านนั้น  ให้รอการวินิจฉัยไว้ก่อน  จนกว่าจะพ้นก าหนดเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 

๓๑ วรรคหนึ่ง  หรือจนกว่าจะมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ 

วรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 

     ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า  ค าสั่งเพิกถอนของนายทะเบียน

ตามมาตรา ๓๐ ถูกต้องแล้ว  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับค าคัดค้านนั้น  และมี

หนังสอืแจ้งค าสั่งให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ค าสั่งเช่นว่าน้ีให้เป็นที่สดุ 

     ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า  ค าสั่งเพิกถอนของนายทะเบียน

ตามมาตรา ๓๐ ไม่ถูกต้องให้นายทะเบียนด าเนินการวินิจฉัยค าคัดค้านนั้นต่อไป 

 
 มาตรา  ๓๔   ในกรณีตามมาตรา ๓๒  ถ้านายทะเบียนได้มีค าวินิจฉัยค า

คัดค้านนั้นแล้ว และมีการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗  ให้นาย

ทะเบียนแจ้งให้คณะกรรมการทราบและให้น ามาตรา ๓๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 มาตรา  ๓๕   เมื่อได้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

รายใดตามมาตรา ๒๙  แล้ว บุคคลใดเหน็ว่าตนมีสทิธดิีกว่าผู้ขอจดทะเบียน 

เคร่ืองหมายการค้ารายนั้น  หรือเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอนัพึง

รับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ หรือการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น 

ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัติน้ี บุคคลนั้นจะยื่นค าคัดค้านต่อ 

นายทะเบียนกไ็ด้  แต่ต้องยื่นภายในเก้าสบิวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตาม 

หนงัสือแจง้ 

ค าสัง่เพกิถอน

แก่ผูค้ดัคา้น 

วินิจฉยั 

ค าอุทธรณ ์

ค าสัง่เพกิถอน 

นายทะเบียน 

มีค าวินิจฉยั 

ค าคดัคา้น 

ยืน่ค าคดัคา้น 
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มาตรา ๒๙  พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน 

 การคัดค้านตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา  ๓๖  ในกรณีที่มกีารคัดค้านตามมาตรา ๓๕  ให้นายทะเบียน 

ส่งส าเนาค าคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยไม่ชักช้า 

     ให้ผู้ขอจดทะเบียนย่ืนค าโต้แย้งค าคัดค้านตามแบบที่อธบิดีก าหนด   

โดยแสดงเหตุที่ตนอาศัยเป็นหลักในการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 

เก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าคัดค้าน  และให้นายทะเบียนส่งส าเนาค าโต้แย้ง 

นั้นไปยังผู้คัดค้านโดยไม่ชักช้า 

     ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนมิได้ด าเนินการตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ขอจด

ทะเบียนละทิ้งค าขอจดทะเบียน 

     ในการพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้าน นายทะเบียนจะมีค าสั่งให้ผู้ขอจด

ทะเบียนและผู้คัดค้านมาให้ถ้อยค า ท าค าช้ีแจง หรือแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมกไ็ด้  หาก

ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านไม่ปฏบิัติตามค าสั่งของนายทะเบียนภายในเก้าสบิวันนับ

แต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งให้นายทะเบียนพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้านต่อไปตาม

หลักฐานที่มีอยู่ 

 
 มาตรา  ๓๗   เมื่อนายทะเบียนได้มีค าวินิจฉัยแล้ว  ให้มีหนังสอืแจ้ง 

ค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า 

 ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสทิธอิุทธรณ์ค าวินิจฉัยของนายทะเบียน 

ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งค าวินิจฉัยของนาย

ทะเบียน ทั้งนี้   ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสรจ็สิ้นโดยไม่ชักช้า 

 
 มาตรา  ๓๘   เมื่อคณะกรรมการได้มีค าวินิจฉัยแล้ว  ให้มีหนังสอืแจ้ง 

ค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า 

 ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสทิธอิุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

โดยฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งค าวินิจฉัยของ 

คณะกรรมการ 

ยืน่ค าโตแ้ยง้ 

อุทธรณ ์

ค าวินิจฉยัของ

นายทะเบียน 

อุทธรณ ์

ค าวินิจฉยัของ

คณะกรรมการ 
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 การฟ้องคดีตามวรรคสอง จะกระท าได้ต่อเมื่อได้ปฏบิัติตามขั้นตอนตาม 

มาตรา ๓๗ วรรคสองแล้ว 

 
 มาตรา  ๓๙   ในกรณีที่มิได้มีการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนภายใน

ก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง  หรือมิได้มีการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง  ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของ 

นายทะเบียนหรือของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี เป็นที่สดุ 

 
 มาตรา  ๔๐   ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา ๓๕ กด็ี  หรือมีการคัดค้าน

ตามมาตรา ๓๕ แต่ได้มีค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สดุให้ผู้ขอจดทะเบียน

เป็นผู้มีสทิธจิดทะเบียนกด็ี  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า

นั้นได้ 

 เมื่อได้มีค าสั่งให้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นาย

ทะเบียนมีหนังสอืแจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ  และให้ช าระค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบียนภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่

ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียน 

 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  ให้เป็นไปตามวิธกีารที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 
 มาตรา  ๔๑  ในกรณีที่ผู้คัดค้านตามมาตรา ๓๕  เป็นผู้ซ่ึงได้ยื่นค าขอจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าที่ตนคัดค้านน้ัน  

และมีค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สดุว่าผู้คัดค้านมีสทิธิดีกว่าผู้ถูกคัดค้าน  

ถ้าเคร่ืองหมายการค้าที่คัดค้านขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะอนัพึงรับจดทะเบียนได้ตาม

มาตรา ๖ และการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติน้ี  ให้นายทะเบียนจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าน้ัน  ตามวิธกีารที่

ก าหนดในกฎกระทรวง โดยไม่ต้องประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้าของผู้คัดค้านอกี 

 

ไม่ไดอุ้ทธรณ ์

ในก าหนดเวลา 

ไม่มีการ 

คดัคา้น 

ผูค้ดัคา้น 

มีสิทธิดีกว่า 

ผูถู้กคดัคา้น 
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 มาตรา  ๔๒   เมื่อได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายใดแล้ว  ให้ถือว่าวันที่

ย่ืนค าขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายน้ัน  ส าหรับกรณีตาม

มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๘ ทวิ  ให้ถือว่าวันที่ย่ืนค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร 

เป็นวันที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ารายนั้น 

 
 มาตรา  ๔๓   เมื่อได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้ว  ให้นายทะเบียน 

ออกหนังสอืส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนตามแบบที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง 

 ถ้าหนังสอืส าคัญแสดงการจดทะเบียนช ารุดในสาระส าคัญหรือสญูหายเจ้าของ

เคร่ืองหมายการค้าจะยื่นค าขอรับใบแทนหนังสอืส าคัญดังกล่าวต่อนายทะเบียนกไ็ด้ 

 การออกใบแทนหนังสอืส าคัญแสดงการจดทะเบียน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา  ๔๔   ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘  เมื่อได้จดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้าแล้ว ผู้ซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า เป็นผู้มีสทิธิ

แต่เพียงผู้เดียวในอนัที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ันส าหรับสนิค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ 

 
 มาตรา  ๔๕   เคร่ืองหมายการค้าอนัได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้จ ากดัสนีั้น  

ให้ถือว่าได้จดทะเบียนไว้ทุกสี 

 
 มาตรา  ๔๖   บุคคลใดจะฟ้องคดี  เพ่ือป้องกนัการละเมิดสทิธใินเคร่ืองหมาย

การค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน  หรือเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดสทิธดัิงกล่าว

ไม่ได้ 

 บทบัญญัติมาตรานี้ ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่

ไม่ได้จดทะเบียนในอนัที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซ่ึงเอาสนิค้าของตนไปลวงขายว่าเป็น

สนิค้าของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น 

 
 มาตรา  ๔๗   การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการขัดขวางบุคคล

ใดในการใช้โดยสจุริตซ่ึงช่ือตัว  ช่ือสกุล  หรือช่ือส านักงานการค้าของตนหรือของเจ้า

วนัท่ีจด 

ทะเบียน 

เคร่ืองหมาย 

การคา้ 

การออก 

หนงัสือส าคญั 

 

สิทธิแต่ 

เพยีงผูเ้ดียว 

ไม่ไดจ้ดัสี 

ฟ้องคดี 

ไม่ได ้

การใช ้

โดยสุจริต 
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ของเดิมของกจิการของตน หรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้ค าบรรยายโดย

สจุริตซ่ึงลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสนิค้าของตน 

 

 

ส่วนท่ี  ๓ 

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 

 
 มาตรา  ๔๘   สทิธใินค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่ได้ย่ืนไว้แล้วย่อม

โอน  หรือรับมรดกกนัได้ 

 ในกรณีที่มีการโอนสทิธใินค าขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้โอนหรือผู้รับ

โอนแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียน 

 ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนตาย  ให้ทายาทคนหน่ึงคนใดหรือผู้จัดการมรดกแจ้ง

ให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียน  เพ่ือด าเนินการรับมรดกสทิธใินค าขอจด

ทะเบียนน้ันต่อไป 

 การโอนหรือการรับมรดกสทิธใินค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา  ๔๙   สทิธใินเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วย่อมโอนหรือรับ

มรดกกนัได้  ทั้งนี้จะเป็นการโอนหรือรับมรดกพร้อมกบักจิการที่เกี่ยวกบัสนิค้าที่ได้จด

ทะเบียนไว้แล้วหรือไม่กไ็ด้ 

 
 มาตรา  ๕๐   เคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นเคร่ืองหมายชุดน้ัน  

จะโอนหรือรับมรดกกนัได้  ต่อเมื่อเป็นการโอนหรือรับมรดกกนัทั้งชุด 

 
 มาตรา  ๕๑   การโอนหรือการรับมรดกสทิธใินเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จด

ทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

 การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสทิธใินเคร่ืองหมายการค้าตาม

วรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

สิทธิโอน 

หรือรบัมรดก 

สิทธิโอน 

หรือรบัมรดก

พรอ้มกิจการ 

เคร่ืองหมาย 

ชดุตอ้งโอน 

ทั้งชดุ 

จดทะเบียน 

ต่อนายทะเบียน 



  - ๒๘ - 

 
 มาตรา  ๕๒   เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจขอให้นาย

ทะเบียนแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการการจดทะเบียนได้เฉพาะในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

 (๑)  ยกเลิกรายการสนิค้าบางอย่างที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 

 (๒)  ช่ือ  สญัชาติ  ที่อยู่ และอาชีพของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าน้ันและของ

ตัวแทน  ถ้าม ี

 (๓)  ส านักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ 

 (๔)  รายการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

ส่วนท่ี  ๔ 

การต่ออายุและการเพิกถอนการจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการคา้ 

 
 มาตรา  ๕๓   การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าให้มีอายุสบิปีนับแต่วันที่จด

ทะเบียนตามมาตรา ๔๒  และอาจต่ออายุได้ตามมาตรา ๕๔ 

 อายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง  มิให้นับรวมระยะเวลา

ในระหว่างการด าเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๓๘  ด้วย 

 
 มาตรา  ๕๔   เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าใดประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้าของตน  ให้ยื่นค าขอต่ออายุต่อนายทะเบียนภายในเก้าสบิวันก่อน

วันสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุภายในก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  ให้ถอืว่า

เคร่ืองหมายการค้านั้นยังคงจดทะเบียนอยู่จนกว่านายทะเบียนจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

 การขอต่ออายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

แกไ้ข 

เปลีย่นแปลง 

รายการ 

อายขุองการ 

จดทะเบียน 

การต่ออาย ุ



  - ๒๙ - 

 มาตรา  ๕๕   ในกรณีที่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าได้ย่ืนค าขอต่ออายุภายใน

ก าหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง  และนายทะเบียนเหน็ว่าการขอต่ออายุเป็นไป

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง  ให้นาย

ทะเบียนต่ออายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นอกีสบิปีนับแต่วันสิ้นอายุการจด

ทะเบียนเดิมหรือนับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนที่ได้ต่อไว้คร้ังสดุท้าย แล้วแต่กรณี 

 ในกรณีที่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าได้ย่ืนค าขอต่ออายุภายในก าหนดเวลาตาม

มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แต่นายทะเบียนเหน็ว่าการขอต่ออายุไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง   ให้นายทะเบียนมีค าสั่ง

ให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสามสบิวันนับแต่

วันที่ได้รับค าสั่งน้ัน และมีหนังสอืแจ้งค าสั่งให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นทราบโดย

ไม่ชักช้า  ถ้าเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นมิได้ปฏบิัติตามค าสั่งของนายทะเบียน

ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย 

การค้านั้น 

 ในกรณีที่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถปฏบัิติตามค าสั่ง

ของนายทะเบียนภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองได้  ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่ง

ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้ตามความจ าเป็นแก่กรณี 

 
 มาตรา  ๕๖   ในกรณีที่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามิได้ย่ืนค าขอต่ออายุภายใน

ก าหนดเวลาตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเคร่ืองหมายการค้านั้นได้ถูกเพิกถอน

การจดทะเบียนแล้ว 

 
 มาตรา  ๕๗   เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจร้องขอต่อ

นายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของตนเองได้  แต่ใน

กรณีที่มีการจดทะเบียนสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ัน  การเพิกถอนการ

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตด้วย  เว้น

แต่สญัญาอนุญาตดังกล่าวจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 การขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ

วิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

ระยะเวลา 

ของการ 

ต่ออาย ุ

ไม่ไดต่้อ 

อายภุายใน 

ก าหนด 

เจา้ของ 

รอ้งขอให ้

เพกิถอนการ 

จดทะเบียน 

ของตวัเอง 

 

 



  - ๓๐ - 

 มาตรา  ๕๘   ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่

ได้จดทะเบียนแล้วฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏบัิติตามเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัที่นายทะเบียน

ก าหนดในการรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้น  ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก

ถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้น 

 
 มาตรา  ๕๙   ถ้าเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วหรือตัวแทน

เลิกต้ังส านักงานหรือสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยแล้ว  ให้นายทะเบียนสั่ง

เพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้น 

 ในกรณีที่นายทะเบียนมีเหตุอนัควรเช่ือว่า  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จด

ทะเบียนแล้วหรือตัวแทนเลิกตั้งส านักงานหรือสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย

แล้ว  ให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสอืไปยังเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นหรือตัวแทน  

ณ  ส านักงานหรือสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ให้ช้ีแจงเป็นหนังสอืให้นายทะเบียนทราบ

ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งจากนายทะเบียน 

 ถ้านายทะเบียนไม่ได้รับค าตอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ประกาศ

โฆษณาว่าจะเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าน้ัน  ตามวิธกีารที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 ถ้านายทะเบียนยังไม่ได้รับค าตอบภายในสบิห้าวันนับแต่วันประกาศโฆษณา

ตามวรรคสามให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้น 

 
 มาตรา  ๖๐   เมื่อนายทะเบียนได้มีค าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้าตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่งแล้ว  ให้มี

หนังสอืแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นทราบโดย

ไม่ชักช้า 

 เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีสทิธอิุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง

ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน  

ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าค าสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สดุ 

 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สดุ 

 

เจา้ของ 

เคร่ืองหมาย 

ฝ่าฝืนหรือไม ่

ปฏิบติัตาม 

เงื่อนไขหรือ 

ขอ้จ ากดั 

 

 

เจา้ของ 

เคร่ืองหมาย 

หรือตวัแทน 

เลิกตั้ง 

ส านกังาน 

หรือสถานท่ี 

ในประเทศ 

ไทย 

 

 

มีหนงัสือแจง้

เมือ่มีค าสัง่ 

เพกิถอน 

 

 



  - ๓๑ - 

 มาตรา  ๖๑   ผู้มีส่วนได้เสยีหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้

สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใดได้  หากแสดงได้ว่าเคร่ืองหมาย

การค้าน้ัน  ในขณะที่จดทะเบียน 

     (๑)  มิได้เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา๗7 

     (๒)  เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 

     (๓)  เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนกบัเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นที่

ได้จดทะเบียนไว้แล้วส าหรับสนิค้าจ าพวกเดียวกนัหรือต่างจ าพวกกนัที่มีลักษณะอย่าง

เดียวกนั หรือ 

     (๔)  เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่คล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้

จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจท าให้สาธารณชนสบัสนหลงผดิในความเป็นเจ้าของสนิค้าหรือ

แหล่งก าเนิดของสนิค้าส าหรับสนิค้าจ าพวกเดียวกนัหรือต่างจ าพวกกนัที่มีลักษณะอย่าง

เดียวกนั 

 
 มาตรา  ๖๒   บุคคลใดเหน็ว่าเคร่ืองหมายการค้าใดขัดต่อความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  หรือรัฐประศาสโนบาย  บุคคลนั้นอาจร้องขอต่อ

คณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นได้ 

 
 มาตรา  ๖๓   ผู้มีส่วนได้เสยีหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้

เพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใดได้  หากพิสจูน์ได้ว่าในขณะที่ขอจด

ทะเบียน  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าน้ันมิได้ต้ังใจโดยสจุริตที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้า

น้ันส าหรับสนิค้าที่ได้จดทะเบียนไว้  และตามความจริงกไ็ม่เคยมีการใช้เคร่ืองหมาย

การค้าน้ันโดยสจุริตส าหรับสนิค้าดังกล่าวเลย  หรือในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีค าร้อง

ขอให้เพิกถอนมิได้มีการใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ันโดยสจุริตส าหรับสนิค้าที่ได้ 

จดทะเบียนไว้  ทั้งน้ี  เว้นแต่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าน้ันจะพิสจูน์ได้ว่า  การที่มิได้ใช้

เคร่ืองหมายการค้านั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า  และมไิด้มีสาเหตุ

มาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้หรือจะละทิ้งเคร่ืองหมายการค้าน้ันส าหรับสนิค้าที่ได้จด

ทะเบียนไว้ 

 มาตรา  ๖๔   เมื่อได้รับค าร้องขอตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓  

ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นและผู้ได้รับอนุญาต  

การรอ้ง 

ขอเพกิถอน 

โดยผูม้ีส่วน 

ไดเ้สียหรือ 

นายทะเบียน 

 

 

เพกิถอน 

เมือ่ขดัต่อ 

ความสงบ 

เรียบรอ้ยฯ 

 

 
เพกิถอน 

เมือ่มิได ้

ตั้งใจใช ้

โดยสุจริต 

 

 

มีหนงัสือ 

แจง้ใหย้ืน่ 

ค าช้ีแจง 
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ถ้ามี ทราบ  เพ่ือยื่นค าช้ีแจงของตน ค าช้ีแจงดังกล่าวให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในหก

สบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งจากคณะกรรมการ 

 
 มาตรา  ๖๕   เมื่อคณะกรรมการได้มีค าสั่งเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓  ให้มีหนังสอื

แจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ร้องขอให้เพิกถอน  เจ้าของเคร่ืองหมาย

การค้านั้น และผู้ได้รับอนุญาต ถ้ามี ทราบโดยไม่ชักช้า 

 ผู้ร้องขอให้เพิกถอน  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น  หรือผู้ได้รับอนุญาตมี

สทิธอิุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต่อศาลภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่

ได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่งของคณะกรรมการ ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  

ให้ถือว่าค าสั่งของคณะกรรมการเป็นที่สดุ 

 
 มาตรา  ๖๖   ผู้มีส่วนได้เสยีหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอน

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใดได้  หากแสดงได้ว่าในขณะที่ร้องขอน้ัน

เคร่ืองหมายการค้าน้ันได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กนัสามัญในการค้าขายส าหรับสินค้า

บางอย่างหรือบางจ าพวก  จนกระทั่งในวงการค้าหรือในสายตาของสาธารณชน  

เคร่ืองหมายการค้านั้นได้สญูเสยีความหมายของการเป็นเคร่ืองหมายการค้าไปแล้ว 

 
 มาตรา  ๖๗   ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่งให้จดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้าใดตามมาตรา ๔๐  ผู้มีส่วนได้เสยีอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอน

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้นได้  หากแสดงได้ว่าตนมีสทิธใินเคร่ืองหมาย

การค้านั้นดีกว่าผู้ซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น 

 ถ้าผู้ร้องแสดงได้แต่เพียงว่า  ตนมีสทิธดิีกว่าเฉพาะสนิค้าบางอย่างในจ าพวก

ของสนิค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ให้ศาลมีค าสั่งจ ากดัสทิธแิห่งการจดทะเบียนให้อยู่เฉพาะ

สนิค้าที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงว่าตนมีสทิธดีิกว่า 

 

 

 

 

 

มีหนงัสือ 

แจง้ค าสัง่ 

พรอ้มเหตุผล 

 

 

สูญเสีย 

การเป็น 

เคร่ืองหมาย 

การคา้ 

 

 

รอ้งขอต่อ 

ศาลให ้

เพกิถอนการ 

จดทะเบียน

เพราะตน 

มีสิทธิดีกว่า 
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ส่วนท่ี  ๕ 

การอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมายการคา้ 

 
 มาตรา  ๖๘   เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนจะท าสญัญาอนุญาต

ให้บุคคลอื่นใช้เคร่ืองหมายการค้าของตน  ส าหรับสนิค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือ

บางอย่างกไ็ด้ 

 สญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง  ต้องท าเป็นหนังสอืและ

จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

 การขอจดทะเบียนสญัญาอนุญาตดังกล่าวตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ค าขอจดทะเบียนน้ันอย่างน้อยต้อง

แสดงรายการดังต่อไปนี้ 

 (๑)  เงื่อนไขหรือข้อก าหนดระหว่างเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น  และผู้ขอ

จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตที่จะท าให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นสามารถควบคุม

คุณภาพของสนิค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง 

 (๒)  สนิค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ัน 

 
 มาตรา  ๖๙   ในกรณีที่นายทะเบียนเหน็ว่าสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย

การค้าตามมาตรา ๖๘  จะไม่เป็นการท าให้สาธารณชนสบัสนหรือหลงผดิ  และไม่เป็น

การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  หรือรัฐประศาสโนบาย  

ให้นายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียนสญัญาอนุญาตดังกล่าว  โดยจะมีเงื่อนไขหรือ

ข้อจ ากดัใดเพ่ือประโยชน์ดังกล่าวกไ็ด้  แต่ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าสญัญาอนุญาต

ดังกล่าวจะเป็นการท าให้สาธารณชนสบัสนหรือหลงผดิ  หรือเป็นการขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือรัฐประศาสโนบาย  ให้นายทะเบียนมี

ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าว 

 เมื่อนายทะเบียนได้มีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้มีหนังสือ

แจ้งค าสั่งให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าและผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตทราบ

โดยไม่ชักช้า  ในกรณที่นายทะเบียนได้มีค าสั่งรับจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือข้อจ ากดั

หรือมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน  ให้แจ้งเหตุผลให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย 

การอนุญาต 

ใหใ้ช ้

เคร่ืองหมาย 

การคา้ 

 

 

สญัญา 

อนุญาต 

ใหใ้ชท้ าให้

สาธารณชน

สบัสนหรือ 

หลงผิด 
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 เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีสทิธิ

อุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่

วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  

ให้ถือว่าค าสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สดุ 

 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสามให้เป็นที่สดุ 

 
 มาตรา  ๗๐   การใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตส าหรับสนิค้าใน

การประกอบธุรกจิของตนตามที่ได้รับอนุญาตไว้  ให้ถือว่าเป็นการใช้เคร่ืองหมาย

การค้าโดยเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น 

 
 มาตรา  ๗๑   เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตอาจร่วมกนัร้อง

ขอต่อนายทะเบียนให้แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการการจดทะเบียนสญัญาอนุญาตให้ใช้

เคร่ืองหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวกบัสนิค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ัน  

หรือในส่วนที่เกี่ยวกบัเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัที่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าได้ก าหนดไว้ใน

สญัญาอนุญาตดังกล่าวได้  และให้น ามาตรา ๖๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการการจดทะเบียนสญัญาอนุญาตตามวรรคหน่ึง 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา  ๗๒   เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตอาจร่วมกนั         

ร้องขอต่อนายทะเบียน  ให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย

การค้าได้ 

 เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  อาจร้องขอต่อ

นายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า  

หากแสดงได้ว่าสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว 

 ผู้มีส่วนได้เสยีหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการ

จดทะเบียนสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าได้  หากแสดงได้ว่า 

 (๑)  การใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตน้ันท าให้สาธารณชนสบัสน

หรือหลงผดิหรือขัอต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือรัฐ

ประศาสโนบาย หรือ 

ถอืว่าเป็นใช ้

โดยเจา้ของ 

 

 

ร่วมกนั 

รอ้งขอให้

เปลีย่นแปลง

แกไ้ขรายการ 

จดทะเบียน

สญัญาอนุญาต 

 

 

ร่วมกนัรอ้งขอ 

ใหส้ัง่เพกิถอน

การจดทะเบียน

สญัญาอนุญาต 
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 (๒)  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าน้ันไม่อาจควบคุมคุณภาพของสนิค้าที่ใช้

เคร่ืองหมายการค้านั้นได้อย่างแท้จริงอกีต่อไป 

 การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสญัญาอนุญาตตามมาตรานี้   ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา  ๗๓   เมื่อได้รับค าร้องขอตามมาตรา ๗๒  วรรคสองหรือวรรคสาม 

ให้นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี มหีนังสอืแจ้งให้เจ้าของเคร่ืองหมาย

การค้านั้นหรือผู้ได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณีทราบ  เพ่ือยื่นค าช้ีแจงของตนภายใน

ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสบิห้าวันและไม่เกนิหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้ง

จากนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 

 ในการพิจารณาค าร้องของตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒  นายทะเบียนหรือ

คณะกรรมการแล้วแต่กรณี  จะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือ

ช้ีแจงเพ่ิมเติมกไ็ด้ 

 
 มาตรา  ๗๔   เมื่อนายทะเบียนได้มีค าสั่งตามมาตรา ๗๒ วรรคสองแล้ว ให้มี

หนังสอืแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาต

ทราบโดยไม่ชักช้า  ค าสั่งดังกล่าวให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งจากนายทะเบียน 

 

 
     เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาต  มีสทิธอิุทธรณ์ค าสั่งของ 

นายทะเบียนตามวรรคหน่ึงต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอื

แจ้งจากนายทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าค าสั่งของ 

นายทะเบียนเป็นที่สดุ 

     ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สดุ 

 
 มาตรา  ๗๕   เมื่อคณะกรรมการได้มีค าสั่งตามมาตรา ๗๒  วรรคสามแล้ว 

ให้มีหนังสอืแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าผู้ได้รับอนุญาต  

ผู้มีส่วนได้เสยีซ่ึงเป็นผู้ร้องขอและนายทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้าค าสั่งดังกล่าวให้มีผล

นับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งจากคณะกรรมการ 

มีหนงัสือ 

ใหท้ราบเพือ่ 

ยืน่ค าช้ีแจง 

 

 

มีหนงัสือแจง้ 

ค าสัง่พรอ้ม 

เหตุผล 

 

 

มีหนงัสือแจง้ 

ค าสัง่พรอ้ม 

เหตุผลแก่ 

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
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 ผู้มีส่วนได้เสยีหรือนายทะเบียนมีสทิธอิุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการตาม

วรรคหน่ึงต่อศาลภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งจากคณะกรรมการ   

ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าสั่งของคณะกรรมการเป็นที่สดุ 

 
 มาตรา  ๗๖   ในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใด  

การอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นย่อมสิ้นผลไปด้วย 

 
 มาตรา  ๗๗   ในกรณีที่สญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้ามิได้ก าหนดไว้

เป็นอย่างอื่นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีสทิธทิี่จะใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ันเสยีเอง  

หรือจะอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ได้รับอนุญาตใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นอกีกไ็ด้ 

 
 มาตรา  ๗๘   ในกรณีที่มีสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้ามิได้ก าหนด

ไว้เป็นอย่างอื่นผู้ได้รับอนุญาตมีสทิธทิี่จะใช้เคร่ืองหมายการค้าน้ันได้ทั่วประเทศส าหรับ

สนิค้าทั้งหมดที่ได้จดทะเบียนไว้ตลอดอายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านั้น   

รวมทั้งในกรณีที่มีการต่ออายุการจดทะเบียนด้วย 

 

 

 
 มาตรา  ๗๙   ในกรณีที่สญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้ามิได้ก าหนด 

ไว้เป็นอย่างอื่นผู้ได้รับอนุญาตจะโอนการอนุญาตตามสญัญาดังกล่าวให้แก่บุคคล 

ภายนอกไม่ได้และจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นอกีทอดหนึ่ง   

กไ็ม่ได้ 

 

 

หมวด  ๒ 

เครื่องหมายบริการและเคร่ืองหมายรบัรอง 

 
 มาตรา  ๘๐   ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกบัเคร่ืองหมายการค้ามาใช้บังคับแก่

เคร่ืองหมายบริการโดยอนุโลม  และให้ค าว่า  “สนิค้า”  ในบทบัญญัติดังกล่าว 

การอนุญาต 

ใหใ้ชส้ิ้นผล 

ไปดว้ย 

 

 อนุญาตให ้

บุคคลอ่ืนอีก 

ก็ได ้

 

 

ผูไ้ดร้บัอนุญาต 

มีสิทธิใชไ้ด ้

ทัว่ประเทศ 

 

 

โอนการอนุญาต

ช่วงไม่ได ้
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หมายความถึง  “บริการ” 

 
 มาตรา  ๘๑   เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้   ให้น าบทบัญญัติ

เกี่ยวกบัเคร่ืองหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เคร่ืองหมายรับรองโดยอนุโลม 

 
 มาตรา  ๘๒   การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองนั้น  นอกจากจะต้อง

เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้ว  ผู้ขอจด

ทะเบียน 

จะต้อง 

 (๑)  ย่ืนข้อบังคับว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมายรับรองนั้นพร้อมกบัค าขอจด

ทะเบียนด้วย  และ 

 (๒)  แสดงได้ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสนิค้า

หรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับตาม (๑) 

 ข้อบังคับตาม (๑)  ต้องระบุถึงแหล่งก าเนิด  ส่วนประกอบ  วิธกีารผลิต   

คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสนิค้าหรือบริการที่จะรับรอง  ตลอดจนหลักเกณฑ ์ 

วิธกีารและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองนั้น 

 
 มาตรา  ๘๓   นายทะเบยีนอาจมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรอง

แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบังคับว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมายรับรองตามที่นายทะเบียน

เหน็สมควรภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งน้ัน  และมีหนังสอืแจ้งค าสั่งพร้อม

ด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ให้น ามาตรา ๑๘ และมาตรา 

๑๙  มาใช้บังคับแก่การอทุธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม 

 
 มาตรา  ๘๔   ถ้านายทะเบียนเหน็ว่า  ผู้ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองไม่มี

ความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสนิค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ใน

ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมายรับรองนั้น  หรือเหน็ว่าการรับจดทะเบียน

เคร่ืองหมายรับรองนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับ

จดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองนั้นและมีหนังสอืแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจด

คุณลกัษณะ 

ของผูข้อจด 

ทะเบียน 

เคร่ืองหมาย 

รบัรอง 

 

 

แกไ้ข 

เปลีย่นแปลง 

ขอ้บงัคบั 

 

 

ไม่มีความ 

สามารถ 

เพยีงพอ 
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ทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้   ให้น ามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙  มาใช้บังคับแก่

การอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม 

 
 มาตรา  ๘๕   ในการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรอง ให้

นายทะเบียนระบุถึงสาระส าคัญของข้อบังคับว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมายรับรองนั้นด้วย 

 
 มาตรา  ๘๖   เจ้าของเคร่ืองหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะขอแก้ไข

เปล่ียนแปลงข้อบังคับว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมายรับรองนั้นกไ็ด้  แต่จะต้องไม่เป็นการ

กระทบกระเทอืนต่อประโยชน์ของสาธารณชน 

 การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบังคับตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา  ๘๗   ถ้านายทะเบียนพิจารณาแล้วเหน็ควรรับจดทะเบียนการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบังคับตามมาตรา ๘๖  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียนและ

มีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาสาระส าคัญของข้อบังคับที่ได้แก้ไขเปล่ียนแปลงแล้ว 

 เมื่อได้มีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายทะเบียนมีหนังสอื

แจ้งค าสั่งให้เจ้าของเคร่ืองหมายรับรองนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

 
 มาตรา  ๘๘   ถ้านายทะเบียนเหน็ว่าไม่ควรรับจดทะเบียนการแก้ไข 

เปล่ียนแปลงข้อบังคับตามมาตรา ๘๖  ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน  และมี

หนังสอืแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้เจ้าของเคร่ืองหมายรับรองนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

 
 มาตรา  ๘๙   เจ้าของเคร่ืองหมายรับรองน้ันหรือบุคคลอื่นใด  ที่ได้รับหรือจะ

ได้รับความเสยีหายจากค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘  มีสทิธิ

อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตาม

มาตรา ๘๗  หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๘  

แล้วแต่กรณ ี

 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้เป็นที่สดุ 

 

ระบุสาระ 

ส าคญั 

 

 

แกไ้ข 

เปลีย่นแปลง

โดยไม่กระทบ

ต่อประโยชน ์

สาธารณชน 

 

 
ประกาศ 

โฆษณา 

สาระส าคญั 

ของขอ้บงัคบั 

 

 

ค าสัง่ไม่รบั 

จดทะเบียน 

และหนงัสือ 

แจง้พรอ้ม 

เหตุผล 

 

 
สิทธิอุทธรณ ์

ค าสัง่  

เมือ่ไดร้บั 

ความเสียหาย 
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 มาตรา  ๙๐   เจ้าของเคร่ืองหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะใช้

เคร่ืองหมายนั้นกบัสนิค้าหรือบริการของตนเองไม่ได้  และจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเป็น

ผู้รับรองโดยใช้เคร่ืองหมายนั้นกไ็ม่ได้ 

 
 มาตรา  ๙๑   การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เคร่ืองหมายรับรองกบัสนิค้าหรือ

บริการของบุคคลนั้นต้องท าเป็นหนังสอืและลงลายมือช่ือเจ้าของเคร่ืองหมายรับรอง 

 
 มาตรา  ๙๒   การโอนสทิธใินเคร่ืองหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะ

กระท าได้ต่อเมื่อ 

(๑)  ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว  โดยผู้รับโอนสามารถแสดงต่อนาย 

ทะเบียนได้ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสนิค้าหรือบริการ

ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เคร่ืองหมายรับรองน้ัน 

 (๒)  ท าเป็นหนังสอื และ 

 (๓)  จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

 ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาตหรือไม่รับจดทะเบียนการโอนสทิธติาม

วรรคหนึ่งให้น ามาตรา ๘๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 การขออนุญาตโอนสทิธแิละการขอจดทะเบียนการโอนสทิธติามวรรคหนึ่ง ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา  ๙๓   สทิธใินเคร่ืองหมายรับรองสิ้นสดุลงเมื่อเจ้าของเคร่ืองหมาย

รับรองนั้นตายหรือสิ้นสภาพบุคคล 

 

 

หมวด  ๓ 

เครื่องหมายร่วม 

 
 มาตรา  ๙๔   ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกบัเคร่ืองหมายการค้ามาใช้บังคับแก่

เคร่ืองหมายร่วมโดยอนุโลม เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด  ๑  ส่วนที่ ๕ 

 

ใชก้บัสินคา้ 

หรือบริการ 

ของตนเอง 

ไม่ได ้

 

 
ท าเป็น 

หนงัสือ 

 

 

การโอน 

สิทธิใน 

เคร่ืองหมาย 

รบัรอง 

 

 

สิทธิส้ินสุดลง 
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หมวด  ๔ 

คณะกรรมการเครื่องหมายการคา้ 

 

 มาตรา  ๙๕   ให้มีคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการเคร่ืองหมาย 

การค้า”ประกอบด้วยอธบิดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นประธานกรรมการ  เลขาธกิาร

คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน  อยัการสงูสดุหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมี

ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายหรือการพาณิชย์  และมีประสบการณ์เกี่ยวกบั

ทรัพย์สนิทางปัญญาหรือเคร่ืองหมายการค้าไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกนิสบิสองคนซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

     การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องแต่งตั้งจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้ง 

     คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการกไ็ด้ 

 
 มาตรา  ๙๖   คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

     (๑)  วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

     (๒) พิจารณาและมีค าสั่งเกี่ยวกบัค าร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้าเคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง เคร่ืองหมายร่วม 

หรือสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการ ตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

     (๓)  ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือ

ประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี 

     (๔)  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 มาตรา  ๙๗   กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ

สี่ปี 

คณะกรรมการ 

 

 

อ านาจ 

และหนา้ท่ี 

 

 

วาระด ารง 

ต าแหน่ง 
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 ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการในระหว่างที่กรรมการซ่ึงแต่งต้ังไว้แล้วยังมวีาระ

อยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่

ในต าแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงได้แต่งต้ังไว้แล้วน้ัน    

 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอกีได้ 

 
 มาตรา  ๙๘   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙๗ 

กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  คณะรัฐมนตรีให้ออก 

 (๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๕)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๖)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 
 มาตรา  ๙๙   การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

     ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม  ให้ที่ประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

     การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มี

เสยีงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีง

เพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงช้ีขาด 

     กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาตามมาตรา ๙๖ (๑) หรือ (๒)  

ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมประชุมในเร่ืองดังกล่าว 

 
 มาตรา ๙๙ ทวิ   ในการปฏบัิติหน้าที่ตามมาตรา ๙๖ (๑) และ (๒)  

คณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองข้ึนคณะหน่ึงหรือ

หลายคณะเพ่ือวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียนตาม

การพน้จาก

ต าแหน่ง 

 

 

องคป์ระชมุ 

 

 

อ านาจแต่งตั้ง 

คณะกรรมการ 

เช่ียวชาญ 

เฉพาะเร่ือง 

 

 



  - ๔๒ - 

พระราชบัญญัติน้ี และเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการ  เพ่ือมีค าสั่ง

หรือค าวินิจฉัยต่อไป 

     ให้น ามาตรา ๙๙  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการเช่ียวชาญ

เฉพาะเร่ืองโดยอนุโลม 

 
 มาตรา  ๑๐๐   คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือพิจารณา

หรือปฏบัิติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

 ให้น ามาตรา ๙๙ มาใช้บงัคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
 มาตรา  ๑๐๑   การอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียน และ 

ค าร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ  

เคร่ืองหมายรับรอง เคร่ืองหมายร่วมหรือสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 

หรือเคร่ืองหมายบริการตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้ย่ืนต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธบิดี

ก าหนด 

     วิธพิีจารณาอุทธรณ์และค าร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 
 มาตรา  ๑๐๒   ในการปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้คณะกรรมการมี

อ านาจมีหนังสอืสอบถามหรือเรียกนายทะเบียน  ผู้อุทธรณ์  หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

มาให้ข้อเทจ็จริง  ค าอธบิายหรือความเหน็ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่

เกี่ยวข้องมาพิจารณากไ็ด้ 

 

หมวด  ๕ 

เบ็ดเตล็ด 

 
 มาตรา  ๑๐๓   ในระหว่างเวลาท าการ  บุคคลใด ๆ มีสิทธมิาตรวจดูทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมายบริการ  เคร่ืองหมายรับรองและเคร่ืองหมายร่วม   

คณะอนุ 

กรรมการ 

 

 

วิธีพจิารณา 

การอทุธรณ ์

 

 

อ านาจสอบถาม 

 

 

สิทธิมาตรวจดู 

ทะเบียนขอ 

คดัส าเนาฯ 
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สารบบเคร่ืองหมายดังกล่าวขอคัดส าเนาหรือขอให้รับรองส าเนาเอกสาร  หรือขอค า

รับรองจากทะเบียนเกี่ยวกบัรายการจดทะเบียนโดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา  ๑๐๔   หนังสอืเรียก  หนังสอืแจ้ง  หรือหนังสอือื่นใด  ที่มีถึงผู้ขอจด

ทะเบียนผู้คัดค้าน เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง 

หรือเคร่ืองหมายร่วมที่ได้จดทะเบียนแล้ว  ผู้ได้รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นใด  เพ่ือ

ปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ณ  

ส านักงานหรือสถานที่ที่ระบุไว้ในค าขอจดทะเบียนหรือที่ได้จดทะเบียนไว้  แล้วแต่กรณี 

 ถ้าไม่สามารถส่งตามวิธดีังกล่าวในวรรคหนึ่งได้  จะให้เจ้าพนักงานน าหนังสอื

นั้นไปส่ง หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับอกีคร้ังหนึ่งกไ็ด้  ในกรณีที่ให้

เจ้าพนักงานน าหนังสอืนั้นไปส่งถ้าไม่พบผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว

และอยู่หรือท างานในส านักงานหรือสถานที่ดังกล่าวหรือจะปิดหนังสอืน้ันไว้ในที่ซ่ึงเหน็

ได้ง่าย ณ  ส านักงานหรือสถานที่ดังกล่าวของผู้รับน้ันกไ็ด้ 

 เมื่อได้ส่งตามวิธกีารดังกล่าวในวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปเจด็วันแล้ว ให้

ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสอืนั้นแล้ว 

 
 มาตรา  ๑๐๕   เพ่ือประโยชน์ในการฟ้องและด าเนินคดีเกี่ยวกบัเคร่ืองหมาย

การค้า เคร่ืองหมายบริการ  เคร่ืองหมายรับรอง  และเคร่ืองหมายร่วมตาม

พระราชบัญญัติน้ี  ถ้าผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมาย

บริการ  เคร่ืองหมายรับรอง  หรือเคร่ืองหมายร่วมมิได้มีภมูิล าเนาอยู่ในประเทศไทย  

ให้ถือว่าส านักงานหรือสถานที่ของบุคคลดังกล่าวหรือตัวแทนตามที่ระบุไว้ในค าขอจด

ทะเบียนหรือที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นภมูิล าเนาของบุคคลดังกล่าว 

  
 มาตรา  ๑๐๖   ในกรณีที่นายทะเบียนร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอน

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือ

เคร่ืองหมายร่วม  หรือให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย

การค้าหรือเคร่ืองหมายบริการ  ให้นายทะเบียนได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสยี

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

หนงัสือใหส่้ง 

ทางไปรษณีย ์

 

 

ภูมิล าเนา 

ของผูฟ้้องคดี 

 

 

 

ยกเวน้ค่า 

ธรรมเนียม 

แก่นายทะเบียน 
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 มาตรา ๑๐๖ ทวิ  ในการปฏบัิติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีให้นายทะเบียน

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มอี านาจ  ดังต่อไปน้ี 

     (๑)  เข้าไปในสถานที่ท  าการ สถานที่ผลิต สถานที่จ าหน่าย สถานที่รับซ้ือ 

หรือสถานที่เกบ็สนิค้าของผู้ประกอบธุรกจิหรือของบุคคลใด หรือสถานที่อื่นที่มีเหตุอนั

ควรสงสยัว่าจะมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี หรือเข้าไปในยานพาหนะ

ของบุคคลใด หรือสั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพ่ือตรวจสอบ

ให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเพ่ือตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานหรือ

ทรัพย์สนิที่อาจริบได้ตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือจับกุมผู้กระท าความผดิตาม 

พระราชบัญญัติน้ี  โดยไม่ต้องมีหมายค้นในกรณีดังต่อไปนี้  

     (ก)  เมื่อปรากฏความผดิซ่ึงหน้าก าลังกระท าในสถานที่หรือยานพาหนะ 

     (ข)  บุคคลซ่ึงใดกระท าความผดิซ่ึงหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุ

อนัแน่นแฟ้นควรสงสยัว่าได้ซุกซ่อนอยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะ 

     (ค)  เมื่อมีความสงสยัตามสมควรว่าพยานหลักฐานหรือทรัพย์สนิที่อาจริบ

ได้ตามพระราชบัญญัติน้ีอยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งมีเหตุอนัควรเช่ือว่า

เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานหรือทรัพย์สนิจะถูก

โยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปล่ียนสภาพไปจากเดิม 

     (ง)  เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของสถานที่หรือยานพาหนะ และการจับน้ัน

มีหมายจับหรือจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย 

     ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเทจ็จริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร 

หรือหลักฐานอื่นจากผู้ประกอบธุรกจิ เจ้าของ หรือผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือจาก

บุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องตลอดจนสั่งให้บุคคลดังกล่าวซ่ึงอยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะน้ัน

ปฏบัิติการเท่าที่จ าเป็น 

     (๒)  ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งเป็นที่เช่ือถือได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัติน้ี  ให้มีอ านาจอายัดหรือยึดสนิค้า ยานพาหนะ เอกสาร หรือ

หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการกระท าความผดิไปก่อนได้แต่ต้องรายงานต่ออธบิดี

เพ่ือให้ความเหน็ชอบภายในสามวัน ทั้งน้ีตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่อธบิดีก าหนดโดย

อนุมัติรัฐมนตรี 

  

อ านาจหนา้ท่ี 

ของนาย 

ทะเบียนหรือ

พนกังาน 

เจา้หนา้ท่ี 

 

 



  - ๔๕ - 

 มาตรา ๑๐๖ ตรี  ในการปฏบัิติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ นายทะเบียนและ

พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

     บัตรประจ าตัวตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดย

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 มาตรา ๑๐๖ จตัวา   ในการปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นายทะเบียน

และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 

 

 

 

  

หมวด  ๖ 

บทก าหนดโทษ 

 
 มาตรา  ๑๐๗   บุคคลใดย่ืนค าขอ  ค าคัดค้าน  หรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกบั

การขอจดทะเบียนการแก้ไขเปล่ียนแปลงการจดทะเบียน  การต่ออายุการจดทะเบียน  

หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมาย

รับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วม  หรือการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า  หรือ

เคร่ืองหมายบริการ  โดยแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็แก่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน  หรือปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 มาตรา  ๑๐๘   บุคคลใดปลอมเคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมายบริการ  

เคร่ืองหมายรับรองหรือเคร่ืองหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วใน

ราชอาณาจักรต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสี่ปีหรือปรับไม่เกนิสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

 
 มาตรา  ๑๐๙   บุคคลใดเลียนเคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมายบริการ  

เคร่ืองหมายรับรองหรือเคร่ืองหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วใน

แสดงบตัร

ประจ าตวั 

เมือ่ปฏิบติั 

หนา้ท่ี 

 

 

แสดงขอ้ความ 

อนัเป็นเท็จ 

 

 

ปลอม 

เคร่ืองหมาย 

 

 

เลียน 

เคร่ืองหมาย 

 

 



  - ๔๖ - 

ราชอาณาจักรเพ่ือให้ประชาชนหลงเช่ือว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ

สองปี หรือปรับไม่เกนิสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 มาตรา  ๑๑๐   บุคคลใด 

 (๑)  น าเข้ามาในราชอาณาจักร  จ าหน่าย  เสนอจ าหน่าย  หรือมีไว้เพ่ือ

จ าหน่ายซ่ึงสนิค้าที่มีเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายรับรองหรือเคร่ืองหมายร่วม

ปลอมตามมาตรา ๑๐๘  หรือที่เลียนเคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมายรับรอง  หรือ

เคร่ืองหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา ๑๐๙ หรือ 

 (๒)  ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เคร่ืองหมายบริการ  เคร่ืองหมาย

รับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วมปลอมตามมาตรา ๑๐๘  หรือที่เลียนเคร่ืองหมายบริการ  

เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา ๑๐๙ 

 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ัน ๆ 

 มาตรา  ๑๑๑   บุคคลใด 

 (๑)  แสดงเคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมายบริการ  เคร่ืองหมายรับรอง หรือ

เคร่ืองหมายร่วมที่มิได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรว่าเป็นเคร่ืองหมายดังกล่าวที่ได้จด

ทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ว 

 (๒)  จ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซ่ึงสนิค้าที่มีเคร่ืองหมายการค้า  

เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วมตาม (๑) ที่ตนรู้อยู่ว่าเป็นเทจ็  หรือ 

 (๓)  ให้บริการหรือเสนอให้บริการโดยแสดงเคร่ืองหมายบริการ  เคร่ืองหมาย

รับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วมตาม (๑) ที่ตนรู้อยู่ว่าเป็นเทจ็ 

 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรือปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

 
 มาตรา  ๑๑๒   บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสอง

หมื่นบาท 

 

 

 

 

น าเขา้หรือ 

ใหบ้ริการ 

เคร่ืองหมาย

ปลอม 

 

 

แสดงจ าหนา่ย 

ใหบ้ริการโดย 

รูว่้าเป็นเท็จ 
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 มาตรา ๑๑๒ ทวิ   ผู้ใดขัดขวางการปฏบัิติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกนิสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 มาตรา ๑๑๒ ตรี   ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏบัิติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดือน 

หรือปรับไม่เกนิสองพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 มาตรา  ๑๑๓   บุคคลใดกระท าความผดิต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติน้ี 

เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบก าหนดห้าปีกระท าความผดิตามพระราชบัญญัตินี้อกี  ให้

ระวางโทษทวีคูณ 

 
 มาตรา  ๑๑๔   ในกรณีที่ผู้กระท าความผดิเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า

ความผดิของนิติบุคคลนั้นเกดิจากการสั่งการ การกระท า หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท า

การอนัเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ  ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบใน

การด าเนินงานของนิติบุคคลน้ันผู้น้ันต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผดิน้ัน ๆ 

ด้วย 

 
 มาตรา  ๑๑๕   บรรดาสนิค้าที่ได้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่าย หรือ

มีไว้เพ่ือจ าหน่ายอนัเป็นการกระท าความผดิตามพระราชบัญญัติน้ีให้ริบเสยีทั้งสิ้น ไม่

ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

 
 มาตรา  ๑๑๖   ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผู้กระท าการหรือก าลัง

กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๐๘  มาตรา ๑๐๙  หรือมาตรา ๑๑๐   

เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า  เคร่ืองหมายบริการ  เคร่ืองหมายรับรอง  หรือ

เคร่ืองหมายร่วมอาจขอให้ศาลมีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระท า

ดังกล่าวนั้นได้ 

 

ขดัขวางการ 

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

 

ไม่อ านวย 

ความสะดวก 

 

 

วางโทษทวีคูณ 

 

 

นิติบุคคล 

 

 

ริบสินคา้ 

 

 

มีหลกัฐาน 

โดยชดัแจง้ 
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บทเฉพาะกาล 

 
 มาตรา  ๑๑๗   เคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว  ตาม

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔  และยังคงจดทะเบียนอยู่ใน

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้าตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
 มาตรา  ๑๑๘   ให้คณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้าตามพระราชบัญญัติ

เคร่ืองหมายการค้าพุทธศักราช ๒๔๗๔  ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่จนถึงวันที่พระราชบัญญัติ

น้ีใช้บังคับปฏบัิติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี  แต่

ทั้งน้ีต้องไม่เกนิหกสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 
 มาตรา  ๑๑๙   บรรดาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ค าขอแก้ไข

เปล่ียนแปลงค าขอจดทะเบียน ค าขอจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงข้อความที่ได้จด

ทะเบียนแล้ว  ค าขอจดทะเบียนโอนสทิธใินเคร่ืองหมายการค้า  และค าขอต่ออายุ

เคร่ืองหมายการค้าที่ได้ย่ืนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติ 

เคร่ืองหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔  ถ้าก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 (๑)  นายทะเบียนยังมิได้มีค าสั่งอย่างหน่ึงอย่างใดเกี่ยวกบัค าขอดังกล่าว   

ให้ถือว่าเป็นค าขอที่ได้ย่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี  และให้ด าเนินการเกี่ยวกบัค าขอ

ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (๒)  นายทะเบียนได้มีค าสั่งอย่างหน่ึงอย่างใดเกี่ยวกบัค าขอดังกล่าวแล้ว   

การด าเนินการเกี่ยวกบัค าขอดังกล่าวให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

เคร่ืองหมายการค้า  พุทธศักราช ๒๔๗๔  ต่อไปจนกว่าจะถึงที่สดุ 

 
 มาตรา  ๑๒๐   การขอต่ออายุเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตาม

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔  ซ่ึงเจ้าของได้ขอจดทะเบียนไว้

ส าหรับสนิค้าจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งทั้งจ าพวก  ให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าระบุ

รายการสนิค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง ในกรณีดังกล่าว

นี้ ให้น ามาตรา ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 มาตรา  ๑๒๑   การอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียน และการ

คัดค้านการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔  ที่

ค้างพิจารณาอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔  จนกว่าจะถึงที่สดุ 

 
 มาตรา  ๑๒๒   ก าหนดเวลาในการอุทธรณ์ ก าหนดเวลาในการคัดค้านการจด

ทะเบียนก าหนดเวลาให้ผู้ขอจดทะเบียนย่ืนค าโต้แย้งที่อาศัยเป็นหลักในการขอจด

ทะเบียน  และก าหนดเวลาการแจ้งให้นายทะเบียนทราบว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ตกลงกนั

แล้วหรือได้น าคดีไปสู่ศาลแล้วตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พุทธศักราช 

๒๔๗๔  ถ้ายังมิได้สิ้นสดุลงก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  ให้เร่ิมนับก าหนดเวลา

ดังกล่าวใหม่ต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเป็นต้นไป 

 มาตรา  ๑๒๓   บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกบัพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี  จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่

ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 

 

 
 ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

        อานนัท ์ ปันยารชนุ 

   นายกรฐัมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


