พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า
พ.ศ. ๒๕๓๔
-------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
เป็ นปี ที่ ๔๖ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยเครื่องหมายการค้ า
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ นึ ไว้ โดยให้ คาแนะนา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้i
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ เี รียกว่า “พระราชบัญญัติเครือ่ งหมายการค้า
พ.ศ. ๒๕๓๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ใี ห้ ใช้ บังคับเมื่อพ้ นกาหนดเก้ าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ า พุทธศักราช ๒๔๗๔
(๒) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้ อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้ แล้ วใน
พระราชบัญญัติน้ หี รือซึ่งขัดหรือแย้ งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ใช้ พระราชบัญญัติ
นี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“เครือ่ งหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์

-๒-

ตรา ชื่อ คา ข้ อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรง
ของวัตถุหรือสิ่งเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
“เครือ่ งหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้ หรือจะใช้
เป็ นที่หมายหรือเกี่ยวข้ องกับสินค้ าเพื่อแสดงว่าสินค้ าที่ใช้ เครื่องหมายของเจ้ าของ
เครื่องหมายการค้ านั้นแตกต่างกับสินค้ าที่ใช้ เครื่องหมายการค้ าของบุคคลอื่น
“เครือ่ งหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้ หรือจะใช้
เป็ นที่หมาย หรือเกี่ยวข้ องกับบริการเพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้ เครื่องหมายของ
เจ้ าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้ เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น
“เครือ่ งหมายรับรอง” หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้ าของเครื่องหมาย
รับรอง ใช้ หรือจะใช้ เป็ นที่หมายหรือเกี่ยวข้ องกับสินค้ าหรือบริการของบุคคลอื่น
เพื่อเป็ นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดส่วนประกอบ วิธกี ารผลิต คุณภาพ หรือ
คุณลักษณะอื่นใดของสินค้ านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ
คุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
“เครือ่ งหมายร่วม” หมายความว่า เครื่องหมายการค้ าหรือเครื่องหมาย
บริการที่ใช้ หรือจะใช้ โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของ
สมาคม สหกรณ์สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน
“ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต” หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้ รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ จากเจ้ าของเครื่องหมายการค้ าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้ จดทะเบียนแล้ วให้ ใช้
เครื่องหมายการค้ าหรือเครื่องหมายบริการนั้น
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ เป็ นนายทะเบียน
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ า
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผ้ ูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี

-๓-

มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ แี ละให้ มีอานาจแต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ออก
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ ายพระราชบัญญัติน้ แี ละกาหนดกิจการ
อื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้
บังคับได้

หมวด ๑
เครื่องหมายการค้า
ส่วนที่ ๑
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
มาตรา ๖ เครื่องหมายการค้ าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้ องประกอบด้ วย
ลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
(๒) เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่ไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติน้ ี
และ
(๓) ไม่เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนหรือคล้ ายกับเครื่องหมายการค้ าที่
บุคคลอื่นได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว
มาตรา ๗ เครื่องหมายการค้ าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้ แก่ เครื่องหมาย
การค้ าอันมีลักษณะที่ทาให้ ประชาชนหรือผู้ใช้ สนิ ค้ านั้นทราบและเข้ าใจได้ ว่า สินค้ าที่
ใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นแตกต่างไปจากสินค้ าอื่น
เครื่องหมายการค้ าที่มหี รือประกอบด้ วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็ น
สาระสาคัญดังต่อไปนี้ ให้ ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ
(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็ นชื่อสกุลตามความหมาย
อันเข้ าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น หรือชื่อ

ลักษณะอันพึงรับ
จดทะเบียน

-๔-

ในทางการค้ าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้ า
โดยตรง
(๒) คาหรือข้ อความอันไม่ได้ เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้ านั้น
โดยตรง และไม่เป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ท่รี ัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๓) กลุ่มของสีท่แี สดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือ
คาที่ประดิษฐ์ข้ นึ
(๔) ลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือของเจ้ าของเดิมของกิจการของ
ผู้ขอจดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้ รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ ว
(๕) ภาพของผู้ขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้ รับอนุญาตจาก
บุคคลนั้นแล้ วหรือในกรณีท่บี ุคคลนั้นตายแล้ วโดยได้ รับอนุญาตจากบุพการี
ผู้สบื สันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ ามีแล้ ว
(๖) ภาพที่ประดิษฐ์ข้ ึน
ชื่อ คา หรือข้ อความที่ไม่มีลักษณะตาม (๑) หรือ (๒) หากได้ มีการ
จาหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้ าที่ใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นจนแพร่หลายแล้ วตาม
หลักเกณฑ์ท่รี ัฐมนตรีประกาศกาหนด และพิสจู น์ได้ ว่าได้ ปฏิบัติถูกต้ องตาม
หลักเกณฑ์น้นั แล้ ว ก็ให้ ถอื ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ
มาตรา ๘ เครื่องหมายการค้ าที่มีหรือประกอบด้ วยลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ ามมิให้ รับจดทะเบียน
(๑) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจาตาแหน่ง ตราประจากระทรวง ทบวง กรม
หรือตราประจาจังหวัด
(๒) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
(๓) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธย
ย่อหรือนามพระราชวงศ์
(๔) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์
พระราชินีหรือรัชทายาท
(๕) ชื่อ คา ข้ อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์
พระราชินีรัชทายาท หรือพระราชวงศ์

ลักษณะ
บ่งเฉพาะ

ลักษณะต้องห้าม
จดทะเบียน

-๕-

(๖) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจาชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือ
เครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจาประมุขของรัฐต่างประเทศ
เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้ าของรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากผู้ซ่ึงมีอานาจหน้ าที่ของรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
(๗) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา
(๘) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ ายกับเหรียญ ใบสาคัญ หนังสือรับรอง
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้ รับเป็ นรางวัลในการแสดงหรือประกวด
สินค้ าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้ จัดให้ มีข้ นึ เว้ นแต่ผ้ ูขอจด
ทะเบียนจะได้ รับเหรียญ ใบสาคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือ
เครื่องหมายเช่นว่านั้น เป็ นรางวัลสาหรับสินค้ านั้นและใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
เครื่องหมายการค้ านั้น แต่ท้งั นี้ ต้ องระบุปีปฏิทนิ ที่ได้ รับรางวัลด้ วย
(๙) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย
(๑๐) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพร่หลายทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์ท่รี ัฐมนตรีประกาศกาหนด หรือคล้ ายกับเครื่องหมายดังกล่าว
จนอาจทาให้ สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็ นเจ้ าของหรือแหล่งกาเนิดของสินค้ า
ไม่ว่าจะได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วหรือไม่กต็ าม
(๑๑) เครื่องหมายที่คล้ ายกับ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
(๑๒) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท่ไี ด้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น
(๑๓) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๙ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้น จะขอจดทะเบียน
สาหรับสินค้ าเฉพาะอย่างในจาพวกเดียวกันหรือต่างจาพวกกันก็ได้ แต่ต้องระบุ
รายการสินค้ าที่ประสงค์จะได้ รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ ง
คาขอจดทะเบียนฉบับหนึ่ง จะขอจดทะเบียนสาหรับสินค้ าต่างจาพวกกันมิได้
การกาหนดจาพวกสินค้ า ให้ เป็ นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด

รายการสินค้า

-๖-

มาตรา ๑๐ เครื่องหมายการค้ าอันพึงรับจดทะเบียนได้ น้นั ผู้ขอจดทะเบียน
เพื่อเป็ นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นหรือตัวแทน ต้ องมีสานักงานหรือสถานที่ท่นี าย
ทะเบียนสามารถติดต่อได้ ต้งั อยู่ในประเทศไทย
มาตรา ๑๑ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีท่ปี ระเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ า หากคาขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ าเป็ นไปตามที่กาหนดในอนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว
ให้ ถือว่าคาขอดังกล่าวเป็ นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๒ ในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าให้ นาย
ทะเบียนมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู้ขอจดทะเบียน มาให้ ถ้อยคา หรือทา
คาชี้แจงเป็ นหนังสือหรือให้ ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน
เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาได้
(๒) สั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนแปลเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอ
จดทะเบียนที่เป็ นภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาไทย ให้ เสร็จและส่งภายในกาหนดเวลา
ที่เห็นสมควร
(๓) เชิญบุคคลใดมาให้ ข้อเท็จจริง คาอธิบาย คาแนะนา หรือความเห็น
หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนตาม (๑) หรือ (๒)
โดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้ ถือว่าละทิ้งคาขอจดทะเบียน
มาตรา ๑๓ ภายใต้ บังคับมาตรา ๒๗ ในกรณีท่เี ครื่องหมายการค้ าที่ขอจด
ทะเบียนนั้นนายทะเบียนเห็นว่า
(๑) เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้ าของบุคคลอื่นที่ได้
จดทะเบียนไว้ แล้ ว หรือ

สถานที่ติดต่อ

หลักเกณฑ์การ
ขอจดทะเบียน

อานาจ
นายทะเบียน

นายทะเบียน
เห็นว่าเหมือน
หรือคล้าย

-๗-

(๒) เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่คล้ ายกับเครื่องหมายการค้ าของบุคคลอื่นที่ได้
จดทะเบียนไว้ แล้ ว จนอาจทาให้ สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็ นเจ้ าของของ
สินค้ าหรือแหล่งกาเนิดของสินค้ า
ถ้ าเป็ นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าสาหรับสินค้ าจาพวกเดียว หรือ
ต่างจาพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ ามมิให้ นายทะเบียน
รับจดทะเบียน
มาตรา ๑๔ ในกรณีท่เี ครื่องหมายการค้ าที่ขอจดทะเบียนนั้น จะใช้ สาหรับ
สินค้ าจาพวกเดียวกันหรือต่างจาพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน
กับสินค้ าที่ใช้ เครื่องหมายการค้ าอีกเครื่องหมายหนึ่งที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว หรือที่อยู่
ในระหว่างการขอจดทะเบียนของเจ้ าของเดียวกัน ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมาย
การค้ าเหล่านั้นเหมือนกันหรือคล้ ายกันจนถึงกับว่า ถ้ าหากบุคคลอื่นจะเป็ นผู้ใช้
เครื่องหมายการค้ าที่ขอจดทะเบียนนั้นแล้ ว ก็อาจจะเป็ นการทาให้ สาธารณชนสับสน
หรือหลงผิดในความเป็ นเจ้ าของของสินค้ าหรือแหล่งกาเนิดของสินค้ า ให้ นายทะเบียน
มีคาสั่งให้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าเหล่านั้นเป็ นเครื่องหมายชุด และมีหนังสือ
แจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้ า
มาตรา ๑๕ ถ้ านายทะเบียนเห็นว่า
(๑) ส่วนหนึ่งส่วนใดอันมิใช่สาระสาคัญของเครื่องหมายการค้ าที่ขอจด
ทะเบียนรายใดไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ หรือ
(๒) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายใดไม่ชอบด้ วยมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐ หรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๑
ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้น แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงให้ ถูกต้ องภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับคาสั่งนั้น และมีหนังสือแจ้ ง
คาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้ า

อาจทาให้
สับสนหรือ
หลงผิด

สังให้
่ แก้ไข
เปลีย่ นแปลง

-๘-

มาตรา ๑๖ ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้ าที่ขอจดทะเบียนรายใด
ทั้งเครื่องหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็ นสาระสาคัญของเครื่องหมายการค้ านั้น
ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้น และมีหนังสือแจ้ งคาสั่งพร้ อมด้ วยเหตุผลให้
ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้ า
มาตรา ๑๗ ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้ าที่ขอจดทะเบียน
รายใดหากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ ว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตาม
มาตรา ๖ แต่เครื่องหมายการค้ ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วน เป็ นสิ่งที่ใช้
กันสามัญในการค้ าขายสาหรับสินค้ าบางอย่างหรือบางจาพวกอันไม่ควรให้ ผ้ ูขอจด
ทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็ นสิทธิของตนแต่ผ้ ูเดียวก็ดี หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ
ก็ดี ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่า ไม่ขอถือเป็ นสิทธิของตนแต่ผ้ ูเดียว
ในอันที่จะใช้ ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ ารายนั้น ทั้งนี้ภายในเก้ าสิบวันนับแต่
วันที่ได้ รับคาสั่งนั้น
(๒) สั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธอย่างอื่น ตามที่นายทะเบียนเห็นว่า
จาเป็ นต่อการกาหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ้ าของเครื่องหมายการค้ ารายนั้น
ทั้งนี้ ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับคาสั่งนั้น
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ นายทะเบียนมีอานาจประกาศ
กาหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นว่า เป็ นสิ่งที่ใช้ กนั สามัญในการค้ าขายสาหรับสินค้ า
บางอย่างหรือบางจาพวก
ให้ นายทะเบียนมีหนังสือแจ้ งคาสั่งตามวรรคหนึ่งพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ูขอจด
ทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้ า
มาตรา ๑๘ ผู้ขอจดทะเบียนมีสทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา
๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ต่อคณะกรรมการภายในเก้ าสิบวันนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่งของนายทะเบียน คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ให้ เป็ นที่สดุ
ถ้ าคณะกรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔
ถูกต้ องแล้ วให้ นายทะเบียนดาเนินการเกี่ยวกับคาขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป

ไม่รบั จด
ทะเบียน

แสดงปฏิเสธ

-๙-

ถ้ าคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕
หรือมาตรา ๑๗ ถูกต้ องแล้ ว ให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียน
ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ถ้ าคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไม่ถูกต้ อง ให้ นายทะเบียนดาเนินการเกี่ยวกับ
คาขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป

สิทธิอุทธรณ์
ของผูข้ อจดฯ

มาตรา ๑๙ ถ้ าผู้ขอจดทะเบียนมิได้ อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
และมิได้ ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ แล้ วแต่
กรณี หรือถ้ าผู้ขอจดทะเบียนได้ อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แต่มิได้ ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสาม ให้ ถือว่าละทิ้งคาขอจดทะเบียน

การได้ปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่
นายทะเบียน

มาตรา ๒๐ ภายใต้ บังคับมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๑ ในกรณีท่มี ีผ้ ูขอจดทะเบียน
หลายรายต่างยื่นคาขอจดทะเบียนเป็ นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ าที่นายทะเบียนเห็นว่า
เหมือนกัน หรือที่นายทะเบียนเห็นว่าคล้ ายกันจนอาจทาให้ สาธารณชนสับสนหรือ
หลงผิดในความเป็ นเจ้ าของของสินค้ าหรือแหล่งกาเนิดของสินค้ า ทั้งนี้สาหรับสินค้ า
จาพวกเดียวกันหรือต่างจาพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน
ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งยื่นคาขอไว้ เป็ นรายแรกย่อมเป็ นผู้มีสทิ ธิได้ รับการจดทะเบียน
เป็ นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้น

คาขอรายแรก
เป็ นผูไ้ ด้สิทธิ

มาตรา ๒๑ ในบรรดาเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนหรือคล้ ายกันตาม
มาตรา ๒๐ นั้น ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้ าเหล่านั้นต่างก็เป็ น
เครื่องหมายการค้ าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ และคาขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ าเหล่านั้นต่างก็ถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมีหนังสือ
แจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้ า
ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งเห็นว่าเครื่องหมายการค้ าที่ตนขอจดทะเบียนนั้นมิได้ เหมือน
หรือคล้ ายกับเครื่องหมายการค้ ารายอื่นตามมาตรา ๒๐ มีสทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งของนาย

ผูข้ อฯ เห็นว่า
ไม่เหมือน
หรือคล้าย

- ๑๐ -

ทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง
คาสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ ให้ นามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้ บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๒๒ ในบรรดาเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนหรือคล้ ายกันตาม
มาตรา ๒๐ นั้น ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้ าบางรายเข้ าข่ายมาตรา ๑๕
(๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ แต่เครื่องหมายการค้ าบางรายมีลักษณะอันพึงรับจด
ทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ และคาขอจดทะเบียนก็ถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายที่
เข้ าข่ายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา
๑๗ แล้ วแต่กรณีและให้ รอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายที่มีลักษณะอันพึงรับ
จดทะเบียนได้ และคาขอจดทะเบียนที่ถูกต้ องนั้นไว้ ก่อน ทั้งนี้ให้ นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้ า และให้ นามาตรา ๒๑
วรรคสองมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ถ้ าปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายที่นายทะเบียนเห็นว่าเข้ า
ข่ายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ ได้ ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๑๕ แล้ ว หรือได้ อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการ
มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคาสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้ อง ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้
ผู้ขอจดทะเบียนรายนั้นและผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายที่นายทะเบียน
ให้ รอการจดทะเบียนไว้ ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมีหนังสือแจ้ ง
คาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้ า
ถ้ าปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายที่นายทะเบียนเห็นว่า
เข้ าข่ายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ ได้ ละทิ้งคาขอจดทะเบียนตาม
มาตรา ๑๙ ทุกราย
(๑) ในกรณีท่มี ีผ้ ูขอจดทะเบียนรายที่นายทะเบียนให้ รอการจดทะเบียนไว้ ตาม
วรรคหนึ่งหลายราย ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเหล่านั้นปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๔ และมีหนังสือแจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้ า
(๒) ในกรณีท่มี ีผ้ ูขอจดทะเบียนรายที่นายทะเบียนให้ รอการจดทะเบียนไว้ ตาม
วรรคหนึ่งเพียงรายเดียว ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ ารายนั้นต่อไปตามมาตรา ๒๙

รอการ
จดทะเบียน

- ๑๑ -

มาตรา ๒๓ ในบรรดาเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนหรือคล้ ายกันตาม
มาตรา ๒๐ นั้น ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้ าเหล่านั้นทุกรายเข้ าข่าย
มาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ าเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ แล้ วแต่กรณี และ
รอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าเหล่านั้นไว้ ก่อน ทั้งนี้ ให้ นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้ า และให้ นามาตรา ๒๑
วรรคสองมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ถ้ าปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าเช่นว่านั้นหลายรายได้ ปฏิบัติ
ตามคาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗แล้ ว หรือได้ อุทธรณ์ตาม
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคาสั่งของนายทะเบียน
ไม่ถูกต้ องให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรา ๒๔
และมีหนังสือแจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้ า แต่ถ้าปรากฏว่า
มีผ้ ูขอจดทะเบียนเช่นว่านั้นเพียงรายเดียวที่ได้ ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนตาม
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ หรือได้ อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และ
คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคาสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้ อง ให้ นายทะเบียน
มีคาสั่งให้ ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้นต่อไปตาม
มาตรา ๒๙
มาตรา ๒๔ ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่งของ
นายทะเบียนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรคสองหรือวรรคสาม (๑)
หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง ให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนซึ่งได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่งดังกล่าวตกลง
กันว่าจะให้ รายหนึ่งรายใดเป็ นผู้ขอจดทะเบียนเป็ นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้น
แต่ผ้ ูเดียว และให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดมีหนังสือแจ้ งให้ นายทะเบียน
ทราบภายในกาหนดเวลาดังกล่าวว่าตกลงกันได้ หรือไม่

ให้รอการ
จดทะเบียน
ทุกราย

ตกลงให้
รายหนึง่
รายใดเป็ น
ผูข้ อจดฯ

- ๑๒ -

หมวด ๑
เครื่องหมายการค้า
ส่วนที่ ๑
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
มาตรา ๖ เครื่องหมายการค้ าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้ องประกอบด้ วย
ลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
(๒) เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่ไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติน้ ี
และ
(๓) ไม่เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนหรือคล้ ายกับเครื่องหมายการค้ าที่
บุคคลอื่นได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว
มาตรา ๗ เครื่องหมายการค้ าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้ แก่ เครื่องหมาย
การค้ าอันมีลักษณะที่ทาให้ ประชาชนหรือผู้ใช้ สนิ ค้ านั้นทราบและเข้ าใจได้ ว่า สินค้ าที่
ใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นแตกต่างไปจากสินค้ าอื่น
เครื่องหมายการค้ าที่มหี รือประกอบด้ วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็ น
สาระสาคัญดังต่อไปนี้ ให้ ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ
(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็ นชื่อสกุลตามความหมาย
อันเข้ าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น หรือชื่อ
ในทางการค้ าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้ า
โดยตรง
(๒) คาหรือข้ อความอันไม่ได้ เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้ านั้น
โดยตรง และไม่เป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ท่รี ัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๓) กลุ่มของสีท่แี สดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือ
คาที่ประดิษฐ์ข้ นึ
(๔) ลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือของเจ้ าของเดิมของกิจการของ
ผู้ขอจดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้ รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ ว

ลักษณะอันพึงรับ
จดทะเบียน

ลักษณะ
บ่งเฉพาะ

- ๑๓ -

(๕) ภาพของผู้ขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้ รับอนุญาตจาก
บุคคลนั้นแล้ วหรือในกรณีท่บี ุคคลนั้นตายแล้ วโดยได้ รับอนุญาตจากบุพการี
ผู้สบื สันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ ามีแล้ ว
(๖) ภาพที่ประดิษฐ์ข้ ึน
ชื่อ คา หรือข้ อความที่ไม่มีลักษณะตาม (๑) หรือ (๒) หากได้ มีการ
จาหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้ าที่ใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นจนแพร่หลายแล้ วตาม
หลักเกณฑ์ท่รี ัฐมนตรีประกาศกาหนด และพิสจู น์ได้ ว่าได้ ปฏิบัติถูกต้ องตาม
หลักเกณฑ์น้นั แล้ ว ก็ให้ ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ
มาตรา ๘ เครื่องหมายการค้ าที่มีหรือประกอบด้ วยลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ ามมิให้ รับจดทะเบียน
(๑) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจาตาแหน่ง ตราประจากระทรวง ทบวง กรม
หรือตราประจาจังหวัด
(๒) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
(๓) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธย
ย่อหรือนามพระราชวงศ์
(๔) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์
พระราชินีหรือรัชทายาท
(๕) ชื่อ คา ข้ อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์
พระราชินีรัชทายาท หรือพระราชวงศ์
(๖) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจาชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือ
เครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจาประมุขของรัฐต่างประเทศ
เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้ าของรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากผู้ซ่ึงมีอานาจหน้ าที่ของรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
(๗) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา

ลักษณะต้องห้าม
จดทะเบียน

- ๑๔ -

(๘) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ ายกับเหรียญ ใบสาคัญ หนังสือรับรอง
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้ รับเป็ นรางวัลในการแสดงหรือประกวด
สินค้ าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้ จัดให้ มีข้ นึ เว้ นแต่ผ้ ูขอจด
ทะเบียนจะได้ รับเหรียญ ใบสาคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือ
เครื่องหมายเช่นว่านั้น เป็ นรางวัลสาหรับสินค้ านั้นและใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
เครื่องหมายการค้ านั้น แต่ท้งั นี้ ต้ องระบุปีปฏิทนิ ที่ได้ รับรางวัลด้ วย
(๙) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย
(๑๐) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพร่หลายทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์ท่รี ัฐมนตรีประกาศกาหนด หรือคล้ ายกับเครื่องหมายดังกล่าว
จนอาจทาให้ สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็ นเจ้ าของหรือแหล่งกาเนิดของสินค้ า
ไม่ว่าจะได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วหรือไม่กต็ าม
(๑๑) เครื่องหมายที่คล้ ายกับ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
(๑๒) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท่ไี ด้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น
(๑๓) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๙ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้น จะขอจดทะเบียน
สาหรับสินค้ าเฉพาะอย่างในจาพวกเดียวกันหรือต่างจาพวกกันก็ได้ แต่ต้องระบุ
รายการสินค้ าที่ประสงค์จะได้ รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ ง
คาขอจดทะเบียนฉบับหนึ่ง จะขอจดทะเบียนสาหรับสินค้ าต่างจาพวกกันมิได้
การกาหนดจาพวกสินค้ า ให้ เป็ นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐ เครื่องหมายการค้ าอันพึงรับจดทะเบียนได้ น้นั ผู้ขอจดทะเบียน
เพื่อเป็ นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นหรือตัวแทน ต้ องมีสานักงานหรือสถานที่ท่นี าย
ทะเบียนสามารถติดต่อได้ ต้งั อยู่ในประเทศไทย
มาตรา ๑๑ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง

รายการสินค้า

สถานที่ติดต่อ

- ๑๕ -

ในกรณีท่ปี ระเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ า หากคาขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ าเป็ นไปตามที่กาหนดในอนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว
ให้ ถือว่าคาขอดังกล่าวเป็ นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๒ ในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าให้ นาย
ทะเบียนมีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู้ขอจดทะเบียน มาให้ ถ้อยคา หรือทา
คาชี้แจงเป็ นหนังสือหรือให้ ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน
เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาได้
(๒) สั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนแปลเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอ
จดทะเบียนที่เป็ นภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาไทย ให้ เสร็จและส่งภายในกาหนดเวลา
ที่เห็นสมควร
(๓) เชิญบุคคลใดมาให้ ข้อเท็จจริง คาอธิบาย คาแนะนา หรือความเห็น
หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนตาม (๑) หรือ (๒)
โดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้ ถือว่าละทิ้งคาขอจดทะเบียน
มาตรา ๑๓ ภายใต้ บังคับมาตรา ๒๗ ในกรณีท่เี ครื่องหมายการค้ าที่ขอจด
ทะเบียนนั้นนายทะเบียนเห็นว่า
(๑) เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้ าของบุคคลอื่นที่ได้
จดทะเบียนไว้ แล้ ว หรือ
(๒) เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่คล้ ายกับเครื่องหมายการค้ าของบุคคลอื่นที่ได้
จดทะเบียนไว้ แล้ ว จนอาจทาให้ สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็ นเจ้ าของของ
สินค้ าหรือแหล่งกาเนิดของสินค้ า
ถ้ าเป็ นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าสาหรับสินค้ าจาพวกเดียว หรือ
ต่างจาพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ ามมิให้ นายทะเบียน
รับจดทะเบียน

หลักเกณฑ์การ
ขอจดทะเบียน

อานาจ
นายทะเบียน

นายทะเบียน
เห็นว่าเหมือน
หรือคล้าย

- ๑๖ -

มาตรา ๑๔ ในกรณีท่เี ครื่องหมายการค้ าที่ขอจดทะเบียนนั้น จะใช้ สาหรับ
สินค้ าจาพวกเดียวกันหรือต่างจาพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน
กับสินค้ าที่ใช้ เครื่องหมายการค้ าอีกเครื่องหมายหนึ่งที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว หรือที่อยู่
ในระหว่างการขอจดทะเบียนของเจ้ าของเดียวกัน ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมาย
การค้ าเหล่านั้นเหมือนกันหรือคล้ ายกันจนถึงกับว่า ถ้ าหากบุคคลอื่นจะเป็ นผู้ใช้
เครื่องหมายการค้ าที่ขอจดทะเบียนนั้นแล้ ว ก็อาจจะเป็ นการทาให้ สาธารณชนสับสน
หรือหลงผิดในความเป็ นเจ้ าของของสินค้ าหรือแหล่งกาเนิดของสินค้ า ให้ นายทะเบียน
มีคาสั่งให้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าเหล่านั้นเป็ นเครื่องหมายชุด และมีหนังสือ
แจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้ า
มาตรา ๑๕ ถ้ านายทะเบียนเห็นว่า
(๑) ส่วนหนึ่งส่วนใดอันมิใช่สาระสาคัญของเครื่องหมายการค้ าที่ขอจด
ทะเบียนรายใดไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ หรือ
(๒) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายใดไม่ชอบด้ วยมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐ หรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๑
ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้น แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงให้ ถูกต้ องภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับคาสั่งนั้น และมีหนังสือแจ้ ง
คาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้ า
มาตรา ๑๖ ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้ าที่ขอจดทะเบียนรายใด
ทั้งเครื่องหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็ นสาระสาคัญของเครื่องหมายการค้ านั้น
ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้น และมีหนังสือแจ้ งคาสั่งพร้ อมด้ วยเหตุผลให้
ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้ า
มาตรา ๑๗ ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้ าที่ขอจดทะเบียน
รายใดหากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ ว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตาม

อาจทาให้
สับสนหรือ
หลงผิด

สังให้
่ แก้ไข
เปลีย่ นแปลง

ไม่รบั จด
ทะเบียน

แสดงปฏิเสธ

- ๑๗ -

มาตรา ๖ แต่เครื่องหมายการค้ ารายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วน เป็ นสิ่งที่ใช้
กันสามัญในการค้ าขายสาหรับสินค้ าบางอย่างหรือบางจาพวกอันไม่ควรให้ ผ้ ูขอจด
ทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็ นสิทธิของตนแต่ผ้ ูเดียวก็ดี หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ
ก็ดี ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว่า ไม่ขอถือเป็ นสิทธิของตนแต่ผ้ ูเดียว
ในอันที่จะใช้ ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ ารายนั้น ทั้งนี้ภายในเก้ าสิบวันนับแต่
วันที่ได้ รับคาสั่งนั้น
(๒) สั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธอย่างอื่น ตามที่นายทะเบียนเห็นว่า
จาเป็ นต่อการกาหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ้ าของเครื่องหมายการค้ ารายนั้น
ทั้งนี้ ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับคาสั่งนั้น
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ นายทะเบียนมีอานาจประกาศ
กาหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นว่า เป็ นสิ่งที่ใช้ กนั สามัญในการค้ าขายสาหรับสินค้ า
บางอย่างหรือบางจาพวก
ให้ นายทะเบียนมีหนังสือแจ้ งคาสั่งตามวรรคหนึ่งพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ูขอจด
ทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้ า
มาตรา ๑๘ ผู้ขอจดทะเบียนมีสทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา
๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ต่อคณะกรรมการภายในเก้ าสิบวันนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่งของนายทะเบียน คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ให้ เป็ นที่สดุ
ถ้ าคณะกรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔
ถูกต้ องแล้ วให้ นายทะเบียนดาเนินการเกี่ยวกับคาขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป
ถ้ าคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕
หรือมาตรา ๑๗ ถูกต้ องแล้ ว ให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียน
ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ถ้ าคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไม่ถูกต้ อง ให้ นายทะเบียนดาเนินการเกี่ยวกับ
คาขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป

สิทธิอุทธรณ์
ของผูข้ อจดฯ

- ๑๘ -

มาตรา ๒๑ ในบรรดาเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนหรือคล้ ายกันตาม
มาตรา ๒๐ นั้น ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้ าเหล่านั้นต่างก็เป็ น
เครื่องหมายการค้ าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ และคาขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ าเหล่านั้นต่างก็ถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมีหนังสือ
แจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเหล่านั้นทราบโดยไม่ชักช้ า
ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งเห็นว่าเครื่องหมายการค้ าที่ตนขอจดทะเบียนนั้นมิได้ เหมือน
หรือคล้ ายกับเครื่องหมายการค้ ารายอื่นตามมาตรา ๒๐ มีสทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งของนาย
ทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง
คาสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ ให้ นามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้ บังคับโดย
อนุโลม

มาตรา ๒๔ ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่งของ
นายทะเบียนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรคสองหรือวรรคสาม (๑)
หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง ให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนซึ่งได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่งดังกล่าวตกลง
กันว่าจะให้ รายหนึ่งรายใดเป็ นผู้ขอจดทะเบียนเป็ นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้น
แต่ผ้ ูเดียว และให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดมีหนังสือแจ้ งให้ นายทะเบียน
ทราบภายในกาหนดเวลาดังกล่าวว่าตกลงกันได้ หรือไม่
มาตรา ๒๕ ในกรณีทน่ี ายทะเบียนได้ รับแจ้ งภายในกาหนดเวลาตาม
มาตรา ๒๔ ว่า ผู้ขอจดทะเบียนตกลงกันได้ แล้ วว่าจะให้ รายใดเป็ นผู้ขอจดทะเบียน
ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนของผู้ขอจดทะเบียนรายนั้น
ต่อไปตามมาตรา ๒๙
ในกรณีท่นี ายทะเบียนได้ รับแจ้ งภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๒๔
ว่า ผู้ขอจดทะเบียนตกลงกันไม่ได้ หรือมิได้ รับแจ้ งภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า
ของผู้ขอจดทะเบียนซึ่งยื่นคาขอจดทะเบียนไว้ เป็ นรายแรก หรือเป็ นรายแรก

ผูข้ อฯ เห็นว่า
ไม่เหมือน
หรือคล้าย

ตกลงให้
รายหนึง่
รายใดเป็ น
ผูข้ อจดฯ

ประกาศ
โฆษณา
หลังการ
ตกลง
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ในบรรดาผู้ขอจดทะเบียนซึ่งยังมิได้ ละทิ้งคาขอจดทะเบียน แล้ วแต่กรณี ต่อไป
ตามมาตรา ๒๙
มาตรา ๒๖ ในกรณีท่นี ายทะเบียนได้ มีหนังสือแจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียน
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ แล้ ว ถ้ ามีผ้ ูขอจดทะเบียนรายอื่นยื่นคาขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ าที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนกับเครื่องหมายการค้ าของผู้ขอจด
ทะเบียนเหล่านั้น หรือที่นายทะเบียนเห็นว่าคล้ ายกับเครื่องหมายการค้ าเช่นว่านั้น
จนอาจทาให้ สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็ นเจ้ าของของสินค้ าหรือ
แหล่งกาเนิดของสินค้ า ทั้งนี้สาหรับสินค้ าจาพวกเดียวกันหรือต่างจาพวกกัน
ที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับคาขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้น และมีหนังสือแจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนนั้น
ทราบโดยไม่ชักช้ า และให้ นามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

ไม่รบั
คาขอจด
เมือ่ คล้ายกับ
เครื่องหมาย
ที่มีการตกลงไว้

มาตรา ๒๗ ในกรณีท่มี ีผ้ ูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนหรือ
คล้ ายกับเครื่องหมายการค้ าของบุคคลอื่นที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วตามมาตรา ๑๓ หรือ
ในกรณีท่มี ีผ้ ูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนหรือคล้ ายกันตามมาตรา ๒๐
ทั้งนี้ สาหรับสินค้ าจาพวกเดียวกันหรือต่างจาพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะ
อย่างเดียวกัน ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าเป็ นเครื่องหมายการค้ าซึ่งต่างเจ้ าของต่างได้ ใช้
มาแล้ วด้ วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจด
ทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนหรือคล้ ายกัน
ดังกล่าวให้ แก่
เจ้ าของหลายคนก็ได้ โดยจะมีเงื่อนไขและข้ อจากัดเกี่ยวกับวิธกี ารใช้ และเขตแห่งการ
ใช้ เครื่องหมายการค้ านั้น หรือเงื่อนไขและข้ อจากัดอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร
กาหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้ นายทะเบียนมีหนังสือแจ้ งคาสั่งพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ูขอจด
ทะเบียนและเจ้ าของเครื่องหมายการค้ าที่ได้ จดทะเบียนแล้ วทราบโดยไม่ชักช้ า
ผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้ าของเครื่องหมายการค้ าที่ได้ จดทะเบียนแล้ วมีสทิ ธิ
อุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้ าสิบวันนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่งของนายทะเบียน
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองให้ เป็ นที่สดุ

ยืน่ คาขอ
จดทะเบียน
ไว้นอก
ราชอาณาจักร

ผูใ้ ช้มาโดยสุจริต
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มาตรา ๒๘ บุคคลใดได้ ย่นื คาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าไว้
นอกราชอาณาจักรถ้ ายื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้นในราชอาณาจักร
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้ ย่นื คาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านอก
ราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ ถือว่าวันที่ได้ ย่นื คาขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ านอกราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรกเป็ นวันที่ได้ ย่นื คาขอใน
ราชอาณาจักรก็ได้ หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย หรือเป็ นนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ต้งั อยู่ใน
ประเทศไทย
(๒) มีสญ
ั ชาติของประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ าซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคีอยู่ด้วย หรือ
(๓) มีสญ
ั ชาติของประเทศที่ยินยอมให้ สทิ ธิในทานองเดียวกันแก่บุคคล
สัญชาติไทยหรือ นิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ต้งั อยู่ในประเทศไทย
(๔) มีภมู ิลาเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างจริงจัง
ในประเทศไทยหรือในประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ าซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคีอยู่ด้วย

ในกรณีท่คี าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าที่ได้ ย่นื เป็ นครั้งแรกนอก
ราชอาณาจักรถูกปฏิเสธ หรือผู้ย่นื คาขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละทิ้งคาขอ บุคคล
ดังกล่าวจะขอใช้ สทิ ธิตามวรรคหนึ่งไม่ได้
ในกรณีท่มี ีการยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าที่ถูกปฏิเสธ หรือ
คาขอที่ผ้ ูย่นื คาขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละทิ้งตามวรรคสองนอกราชอาณาจักรซา้ อีก
ภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ได้ ย่นื คาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านอก
ราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรก บุคคลซึ่งยื่นคาขอดังกล่าวจะขอใช้ สทิ ธิตามวรรคหนึ่งได้
เมื่อ
(๑) คาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าตามวรรคสามยังมิได้ มีการขอใช้
สิทธิในการระบุวันยื่นคาขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และ

ยืน่ คาขอ
จดทะเบียน
ไว้นอกราชอาณาจัก
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(๒) คาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าตามวรรคสามไม่อาจดาเนินการใด
ตามกฎหมายว่าด้ วยเครื่องหมายการค้ าในประเทศที่มีการยื่นคาขอจดทะเบียนไว้ ต่อไป
และ
(๓) การถูกปฏิเสธ ถอนคืน หรือถูกละทิ้งในครั้งแรกมิได้ มีการเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน
มาตรา ๒๘ ทวิ ในกรณีท่มี ีการนาสินค้ าที่ใช้ เครื่องหมายการค้ าใดออกแสดง
ในงานแสดงสินค้ าระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศที่เป็ นภาคี
แห่งอนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ า
ซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคีอยู่ด้วย โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐของประเทศไทย หรือประเทศที่เป็ นภาคีดังกล่าวจัดขึ้นหรือรัฐบาลไทย
รับรองการจัดงานแสดงสินค้ าระหว่างประเทศนั้น เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าดังกล่าว
อาจขอใช้ สทิ ธิตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งได้ ถ้ าเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นยื่นคาขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าสาหรับสินค้ าที่นาออกแสดงในงานแสดงสินค้ าดังกล่าว
ในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้ นาสินค้ าที่มีเครื่องหมายการค้ าดังกล่าว
ออกแสดงหรือวันที่ย่นื คาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าครั้งแรกนอกราชอาณาจักร
แล้ วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน แต่ท้งั นี้ การยื่นคาขอดังกล่าวต้ องไม่เป็ นการขยาย
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในมาตรา ๒๘
การจัดงานแสดงสินค้ าที่จะถือเป็ นงานแสดงสินค้ าระหว่างประเทศและ
การขอใช้ สทิ ธิตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

การนาสินค้า
ออกแสดง

ส่วนที่ ๒
การรับจดทะเบียนและผลแห่งการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
มาตรา ๒๙ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้ วเห็นควรรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ ารายใด ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ ารายนั้น

ประกาศโฆษณา

- ๒๒ -

การประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน ให้ เป็ นไปตามวิธกี ารที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ เมื่อนายทะเบียนได้ มีคาสั่งให้ ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ ารายใดตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แล้ ว หากปรากฏแก่นายทะเบียน
ในภายหลังว่า เครื่องหมายการค้ ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตาม
มาตรา ๖ ก็ดี หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้นไม่ถูกต้ องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี อันจาเป็ นจะต้ องเพิกถอนคาสั่งให้ ประกาศโฆษณา
คาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้นก็ดี ถ้ ายังมิได้ จดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ ารายนั้น ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งเพิกถอนคาสั่งดังกล่าวและมีหนังสือแจ้ งคาสั่ง
ให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนทราบพร้ อมด้ วยเหตุผลโดยไม่ชักช้ า
ในกรณีท่นี ายทะเบียนมีคาสั่งเพิกถอนตามวรรคหนึ่ง หลังจากที่ได้ มีประกาศ
โฆษณาคาขอจดทะเบียนตามมาตรา ๒๙ แล้ ว ให้ ประกาศโฆษณาคาสั่งเพิกถอนนั้น
ด้ วยตามวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ ผู้ขอจดทะเบียนมีสทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งเพิกถอนของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ต่อคณะกรรมการภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือ
แจ้ งคาสั่งของนายทะเบียน
ในกรณีท่ผี ้ ูขอจดทะเบียนมิได้ อุทธรณ์คาสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณี
ที่ผ้ ูขอจดทะเบียนได้ อุทธรณ์คาสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ ว และคณะกรรมการมีคาวินิจฉัย
อุทธรณ์ว่าคาสั่งของนายทะเบียนถูกต้ องแล้ ว ให้ นายทะเบียนดาเนินการเกี่ยวกับคาขอ
จดทะเบียนดังกล่าวต่อไปได้
ถ้ าคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คาสั่งเพิกถอนของนายทะเบียน
ไม่ถูกต้ องให้ นายทะเบียน
(๑) ดาเนินการประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้น
ต่อไป ในกรณีท่นี ายทะเบียนได้ มีคาสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ก่อนที่จะมี
ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าตามมาตรา ๒๙

สังเพิ
่ กถอน
หลังประกาศ
โฆษณา

อุทธรณ์คาสัง่
เพิกถอนหลัง
ประกาศโฆษณา
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(๒) ดาเนินการประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้น
ใหม่ในกรณีท่ไี ด้ มีการประกาศโฆษณาคาสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐
วรรคสองแล้ ว
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามให้ เป็ นที่สดุ
มาตรา ๓๒ ในกรณีทน่ี ายทะเบียนมีคาสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๐ หลังจาก
ที่ได้ มีการคัดค้ านตามมาตรา ๓๕ แล้ ว ให้ นายทะเบียนมีหนังสือแจ้ งคาสั่งเพิกถอนนั้น
ให้ ผ้ ูคัดค้ านทราบโดยไม่ชักช้ า

หนังสือแจ้ง
คาสังเพิ
่ กถอน
แก่ผูค้ ดั ค้าน

มาตรา ๓๓ ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถ้ านายทะเบียนยังมิได้ มีคาวินิจฉัยคา
คัดค้ านนั้น ให้ รอการวินิจฉัยไว้ ก่อน จนกว่าจะพ้ นกาหนดเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา
๓๑ วรรคหนึ่ง หรือจนกว่าจะมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑
วรรคสองหรือวรรคสาม แล้ วแต่กรณี
ถ้ าคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คาสั่งเพิกถอนของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๓๐ ถูกต้ องแล้ ว ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับคาคัดค้ านนั้น และมี
หนังสือแจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูคัดค้ านทราบโดยไม่ชักช้ า คาสั่งเช่นว่านี้ให้ เป็ นที่สดุ
ถ้ าคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คาสั่งเพิกถอนของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๓๐ ไม่ถูกต้ องให้ นายทะเบียนดาเนินการวินิจฉัยคาคัดค้ านนั้นต่อไป

วินิจฉัย
คาอุทธรณ์
คาสังเพิ
่ กถอน

มาตรา ๓๔ ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถ้ านายทะเบียนได้ มีคาวินิจฉัยคา
คัดค้ านนั้นแล้ ว และมีการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗ ให้ นาย
ทะเบียนแจ้ งให้ คณะกรรมการทราบและให้ นามาตรา ๓๓ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

นายทะเบียน
มีคาวินิจฉัย
คาคัดค้าน

มาตรา ๓๕ เมื่อได้ ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า
รายใดตามมาตรา ๒๙ แล้ ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสทิ ธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมายการค้ ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึง
รับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา ๖ หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้น
ไม่ถูกต้ องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัติน้ ี บุคคลนั้นจะยื่นคาคัดค้ านต่อ
นายทะเบียนก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตาม

ยืน่ คาคัดค้าน

- ๒๔ -

มาตรา ๒๙ พร้ อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้ าน
การคัดค้ านตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ในกรณีท่มี กี ารคัดค้ านตามมาตรา ๓๕ ให้ นายทะเบียน
ส่งสาเนาคาคัดค้ านไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยไม่ชักช้ า
ให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนยื่นคาโต้ แย้ งคาคัดค้ านตามแบบที่อธิบดีกาหนด
โดยแสดงเหตุท่ตี นอาศัยเป็ นหลักในการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน
เก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับสาเนาคาคัดค้ าน และให้ นายทะเบียนส่งสาเนาคาโต้ แย้ ง
นั้นไปยังผู้คัดค้ านโดยไม่ชักช้ า
ในกรณีท่ผี ้ ูขอจดทะเบียนมิได้ ดาเนินการตามวรรคสอง ให้ ถือว่าผู้ขอจด
ทะเบียนละทิ้งคาขอจดทะเบียน
ในการพิจารณาและวินิจฉัยคาคัดค้ าน นายทะเบียนจะมีคาสั่งให้ ผ้ ูขอจด
ทะเบียนและผู้คัดค้ านมาให้ ถ้อยคา ทาคาชี้แจง หรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ หาก
ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้ านไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนภายในเก้ าสิบวันนับ
แต่วันที่ได้ รับแจ้ งคาสั่งให้ นายทะเบียนพิจารณาและวินิจฉัยคาคัดค้ านต่อไปตาม
หลักฐานที่มีอยู่
มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนได้ มีคาวินิจฉัยแล้ ว ให้ มีหนังสือแจ้ ง
คาวินิจฉัยพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนและผู้คัดค้ านทราบโดยไม่ชักช้ า
ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้ านมีสทิ ธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของนายทะเบียน
ต่อคณะกรรมการภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาวินิจฉัยของนาย
ทะเบียน ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้ า
มาตรา ๓๘ เมื่อคณะกรรมการได้ มีคาวินิจฉัยแล้ ว ให้ มีหนังสือแจ้ ง
คาวินิจฉัยพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนและผู้คัดค้ านทราบโดยไม่ชักช้ า
ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้ านมีสทิ ธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
โดยฟ้ องคดีต่อศาลภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ

ยืน่ คาโต้แย้ง

อุทธรณ์
คาวินิจฉัยของ
นายทะเบียน

อุทธรณ์
คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ
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การฟ้ องคดีตามวรรคสอง จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ ปฏิบัติตามขั้นตอนตาม
มาตรา ๓๗ วรรคสองแล้ ว
มาตรา ๓๙ ในกรณีท่มี ิได้ มีการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของนายทะเบียนภายใน
กาหนดเวลาตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือมิได้ มีการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ให้ ถือว่าคาวินิจฉัยของ
นายทะเบียนหรือของคณะกรรมการ แล้ วแต่กรณี เป็ นที่สดุ
มาตรา ๔๐ ในกรณีทม่ี ีการคัดค้ านตามมาตรา ๓๕ ก็ดี หรือมีการคัดค้ าน
ตามมาตรา ๓๕ แต่ได้ มีคาวินิจฉัยหรือคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สดุ ให้ ผ้ ูขอจดทะเบียน
เป็ นผู้มีสทิ ธิจดทะเบียนก็ดี ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งให้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า
นั้นได้
เมื่อได้ มีคาสั่งให้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้ นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ้ งคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนทราบ และให้ ชาระค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่ง ถ้ าผู้ขอจดทะเบียนไม่
ชาระค่าธรรมเนียมภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าละทิ้งคาขอจดทะเบียน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า ให้ เป็ นไปตามวิธกี ารที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ในกรณีท่ผี ้ คู ัดค้ านตามมาตรา ๓๕ เป็ นผู้ซ่ึงได้ ย่นื คาขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนหรือคล้ ายกับเครื่องหมายการค้ าที่ตนคัดค้ านนั้น
และมีคาวินิจฉัยหรือคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สดุ ว่าผู้คัดค้ านมีสทิ ธิดีกว่าผู้ถูกคัดค้ าน
ถ้ าเครื่องหมายการค้ าที่คัดค้ านขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตาม
มาตรา ๖ และการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้นถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้น ตามวิธกี ารที่
กาหนดในกฎกระทรวง โดยไม่ต้องประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ าของผู้คัดค้ านอีก

ไม่ได้อุทธรณ์
ในกาหนดเวลา

ไม่มีการ
คัดค้าน

ผูค้ ดั ค้าน
มีสิทธิดีกว่า
ผูถ้ ูกคัดค้าน
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มาตรา ๔๒ เมื่อได้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายใดแล้ ว ให้ ถือว่าวันที่
ยื่นคาขอจดทะเบียนเป็ นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้น สาหรับกรณีตาม
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๘ ทวิ ให้ ถือว่าวันที่ย่นื คาขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร
เป็ นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ ารายนั้น

วันที่จด
ทะเบียน
เครื่องหมาย
การค้า

มาตรา ๔๓ เมื่อได้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าแล้ ว ให้ นายทะเบียน
ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้ แก่ผ้ ูขอจดทะเบียนตามแบบที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ถ้ าหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนชารุดในสาระสาคัญหรือสูญหายเจ้ าของ
เครื่องหมายการค้ าจะยื่นคาขอรับใบแทนหนังสือสาคัญดังกล่าวต่อนายทะเบียนก็ได้
การออกใบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง

การออก
หนังสือสาคัญ

มาตรา ๔๔ ภายใต้ บังคับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ เมื่อได้ จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ าแล้ ว ผู้ซ่ึงได้ จดทะเบียนเป็ นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ า เป็ นผู้มีสทิ ธิ
แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นสาหรับสินค้ าที่ได้ จดทะเบียนไว้

สิทธิแต่
เพียงผูเ้ ดียว

มาตรา ๔๕ เครื่องหมายการค้ าอันได้ จดทะเบียนไว้ โดยมิได้ จากัดสีน้นั
ให้ ถือว่าได้ จดทะเบียนไว้ ทุกสี

ไม่ได้จดั สี

มาตรา ๔๖ บุคคลใดจะฟ้ องคดี เพื่อป้ องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
การค้ าที่ไม่ได้ จดทะเบียน หรือเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าว
ไม่ได้
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้ าของเครื่องหมายการค้ าที่
ไม่ได้ จดทะเบียนในอันที่จะฟ้ องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้ าของตนไปลวงขายว่าเป็ น
สินค้ าของเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้น

ฟ้ องคดี
ไม่ได้

มาตรา ๔๗ การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ ไี ม่เป็ นการขัดขวางบุคคล
ใดในการใช้ โดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสานักงานการค้ าของตนหรือของเจ้ า

การใช้
โดยสุจริต

- ๒๗ -

ของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็ นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้ คาบรรยายโดย
สุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้ าของตน

ส่วนที่ ๓
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
มาตรา ๔๘ สิทธิในคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าที่ได้ ย่นื ไว้ แล้ วย่อม
โอน หรือรับมรดกกันได้
ในกรณีท่มี ีการโอนสิทธิในคาขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ ผ้ ูโอนหรือผู้รับ
โอนแจ้ งให้ นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียน
ในกรณีท่ผี ้ ูขอจดทะเบียนตาย ให้ ทายาทคนหนึ่งคนใดหรือผู้จัดการมรดกแจ้ ง
ให้ นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียน เพื่อดาเนินการรับมรดกสิทธิในคาขอจด
ทะเบียนนั้นต่อไป
การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคาขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง

สิทธิโอน
หรือรับมรดก

มาตรา ๔๙ สิทธิในเครื่องหมายการค้ าที่ได้ จดทะเบียนแล้ วย่อมโอนหรือรับ
มรดกกันได้ ทั้งนี้จะเป็ นการโอนหรือรับมรดกพร้ อมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินค้ าที่ได้ จด
ทะเบียนไว้ แล้ วหรือไม่กไ็ ด้

สิทธิโอน
หรือรับมรดก
พร้อมกิจการ

มาตรา ๕๐ เครื่องหมายการค้ าที่ได้ จดทะเบียนไว้ เป็ นเครื่องหมายชุดนั้น
จะโอนหรือรับมรดกกันได้ ต่อเมื่อเป็ นการโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด

เครื่องหมาย
ชุดต้องโอน
ทั้งชุด

มาตรา ๕๑ การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้ าที่ได้ จด
ทะเบียนแล้ วต้ องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้ าตาม
วรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง

จดทะเบียน
ต่อนายทะเบียน

- ๒๘ -

มาตรา ๕๒ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าที่ได้ จดทะเบียนแล้ วอาจขอให้ นาย
ทะเบียนแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนได้ เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ยกเลิกรายการสินค้ าบางอย่างที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว
(๒) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพของเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นและของ
ตัวแทน ถ้ ามี
(๓) สานักงานหรือสถานที่ท่นี ายทะเบียนสามารถติดต่อได้
(๔) รายการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง

แก้ไข
เปลีย่ นแปลง
รายการ

ส่วนที่ ๔
การต่ออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
มาตรา ๕๓ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าให้ มีอายุสบิ ปี นับแต่วันที่จด
ทะเบียนตามมาตรา ๔๒ และอาจต่ออายุได้ ตามมาตรา ๕๔
อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าตามวรรคหนึ่ง มิให้ นับรวมระยะเวลา
ในระหว่างการดาเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๓๘ ด้ วย

อายุของการ
จดทะเบียน

มาตรา ๕๔ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าใดประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ าของตน ให้ ย่นื คาขอต่ออายุต่อนายทะเบียนภายในเก้ าสิบวันก่อน
วันสิ้นอายุ เมื่อได้ ย่นื คาขอต่ออายุภายในกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ให้ ถอื ว่า
เครื่องหมายการค้ านั้นยังคงจดทะเบียนอยู่จนกว่านายทะเบียนจะมีคาสั่งเป็ นอย่างอื่น
การขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง

การต่ออายุ

- ๒๙ -

มาตรา ๕๕ ในกรณีท่เี จ้ าของเครื่องหมายการค้ าได้ ย่นื คาขอต่ออายุภายใน
กาหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง และนายทะเบียนเห็นว่าการขอต่ออายุเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ให้ นาย
ทะเบียนต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้นอีกสิบปี นับแต่วันสิ้นอายุการจด
ทะเบียนเดิมหรือนับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนที่ได้ ต่อไว้ ครั้งสุดท้ าย แล้ วแต่กรณี
ในกรณีท่เี จ้ าของเครื่องหมายการค้ าได้ ย่นื คาขอต่ออายุภายในกาหนดเวลาตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แต่นายทะเบียนเห็นว่าการขอต่ออายุไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ให้ นายทะเบียนมีคาสั่ง
ให้ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นดาเนินการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้ รับคาสั่งนั้น และมีหนังสือแจ้ งคาสั่งให้ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นทราบโดย
ไม่ชักช้ า ถ้ าเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นมิได้ ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียน
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ านั้น
ในกรณีท่เี จ้ าของเครื่องหมายการค้ ามีเหตุจาเป็ นจนไม่สามารถปฏิบัติตามคาสั่ง
ของนายทะเบียนภายในกาหนดเวลาตามวรรคสองได้ ให้ นายทะเบียนมีอานาจสั่ง
ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้ ตามความจาเป็ นแก่กรณี

ระยะเวลา
ของการ
ต่ออายุ

มาตรา ๕๖ ในกรณีท่เี จ้ าของเครื่องหมายการค้ ามิได้ ย่นื คาขอต่ออายุภายใน
กาหนดเวลาตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าเครื่องหมายการค้ านั้นได้ ถูกเพิกถอน
การจดทะเบียนแล้ ว

ไม่ได้ต่อ
อายุภายใน
กาหนด

มาตรา ๕๗ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าที่ได้ จดทะเบียนแล้ วอาจร้ องขอต่อ
นายทะเบียนให้ ส่งั เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าของตนเองได้ แต่ใน
กรณีท่มี ีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ านั้น การเพิกถอนการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้นต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ได้ รับอนุญาตด้ วย เว้ น
แต่สญ
ั ญาอนุญาตดังกล่าวจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
การขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง

เจ้าของ
ร้องขอให้
เพิกถอนการ
จดทะเบียน
ของตัวเอง

- ๓๐ -

มาตรา ๕๘ ในกรณีท่ปี รากฏต่อนายทะเบียนว่า เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าที่
ได้ จดทะเบียนแล้ วฝ่ าฝื นหรือมิได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้ อจากัดที่นายทะเบียน
กาหนดในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้น ให้ นายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิก
ถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้น
มาตรา ๕๙ ถ้ าเจ้ าของเครื่องหมายการค้ าที่ได้ จดทะเบียนแล้ วหรือตัวแทน
เลิกตั้งสานักงานหรือสถานที่ท่ไี ด้ จดทะเบียนไว้ ในประเทศไทยแล้ ว ให้ นายทะเบียนสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้น
ในกรณีท่นี ายทะเบียนมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าที่ได้ จด
ทะเบียนแล้ วหรือตัวแทนเลิกตั้งสานักงานหรือสถานที่ท่ไี ด้ จดทะเบียนไว้ ในประเทศไทย
แล้ ว ให้ นายทะเบียนแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นหรือตัวแทน
ณ สานักงานหรือสถานที่ท่ไี ด้ จดทะเบียนไว้ ให้ ช้ ีแจงเป็ นหนังสือให้ นายทะเบียนทราบ
ภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากนายทะเบียน
ถ้ านายทะเบียนไม่ได้ รับคาตอบภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ประกาศ
โฆษณาว่าจะเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้น ตามวิธกี ารที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ถ้ านายทะเบียนยังไม่ได้ รับคาตอบภายในสิบห้ าวันนับแต่วันประกาศโฆษณา
ตามวรรคสามให้ นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้น
มาตรา ๖๐ เมื่อนายทะเบียนได้ มีคาสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ าตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่งแล้ ว ให้ มี
หนังสือแจ้ งคาสั่งดังกล่าวพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นทราบโดย
ไม่ชักช้ า
เจ้ าของเครื่องหมายการค้ ามีสทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
ต่อคณะกรรมการภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่งของนายทะเบียน
ถ้ าไม่อุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าคาสั่งของนายทะเบียนเป็ นที่สดุ
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสองให้ เป็ นที่สดุ

เจ้าของ
เครื่องหมาย
ฝ่ าฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขหรือ
ข้อจากัด

เจ้าของ
เครื่องหมาย
หรือตัวแทน
เลิกตั้ง
สานักงาน
หรือสถานที่
ในประเทศ
ไทย

มีหนังสือแจ้ง
เมือ่ มีคาสัง่
เพิกถอน

- ๓๑ -

มาตรา ๖๑ ผู้มีส่วนได้ เสียหรือนายทะเบียนอาจร้ องขอต่อคณะกรรมการให้
สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าใดได้ หากแสดงได้ ว่าเครื่องหมาย
การค้ านั้น ในขณะที่จดทะเบียน
(๑) มิได้ เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา๗7
(๒) เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่มีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๘
(๓) เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้ าของบุคคลอื่นที่
ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วสาหรับสินค้ าจาพวกเดียวกันหรือต่างจาพวกกันที่มีลักษณะอย่าง
เดียวกัน หรือ
(๔) เป็ นเครื่องหมายการค้ าที่คล้ ายกับเครื่องหมายการค้ าของบุคคลอื่นที่ได้
จดทะเบียนไว้ แล้ วจนอาจทาให้ สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็ นเจ้ าของสินค้ าหรือ
แหล่งกาเนิดของสินค้ าสาหรับสินค้ าจาพวกเดียวกันหรือต่างจาพวกกันที่มีลักษณะอย่าง
เดียวกัน
มาตรา ๖๒ บุคคลใดเห็นว่าเครื่องหมายการค้ าใดขัดต่อความสงบเรียบร้ อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย บุคคลนั้นอาจร้ องขอต่อ
คณะกรรมการให้ ส่งั เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้นได้
มาตรา ๖๓ ผู้มีส่วนได้ เสียหรือนายทะเบียนอาจร้ องขอต่อคณะกรรมการให้
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าใดได้ หากพิสจู น์ได้ ว่าในขณะที่ขอจด
ทะเบียน เจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นมิได้ ต้งั ใจโดยสุจริตที่จะใช้ เครื่องหมายการค้ า
นั้นสาหรับสินค้ าที่ได้ จดทะเบียนไว้ และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้ เครื่องหมาย
การค้ านั้นโดยสุจริตสาหรับสินค้ าดังกล่าวเลย หรือในระหว่างสามปี ก่อนที่จะมีคาร้ อง
ขอให้ เพิกถอนมิได้ มีการใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นโดยสุจริตสาหรับสินค้ าที่ได้
จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เว้ นแต่เจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นจะพิสจู น์ได้ ว่า การที่มิได้ ใช้
เครื่องหมายการค้ านั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้ า และมิได้ มีสาเหตุ
มาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้ หรือจะละทิ้งเครื่องหมายการค้ านั้นสาหรับสินค้ าที่ได้ จด
ทะเบียนไว้
มาตรา ๖๔ เมื่อได้ รับคาร้ องขอตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓
ให้ คณะกรรมการมีหนังสือแจ้ งให้ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นและผู้ได้ รับอนุญาต

การร้อง
ขอเพิกถอน
โดยผูม้ ีส่วน
ได้เสียหรือ
นายทะเบียน

เพิกถอน
เมือ่ ขัดต่อ
ความสงบ
เรียบร้อยฯ
เพิกถอน
เมือ่ มิได้
ตั้งใจใช้
โดยสุจริต

มีหนังสือ
แจ้งให้ยนื่
คาชี้ แจง
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ถ้ ามี ทราบ เพื่อยื่นคาชี้แจงของตน คาชี้แจงดังกล่าวให้ ย่นื ต่อคณะกรรมการภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากคณะกรรมการ
มาตรา ๖๕ เมื่อคณะกรรมการได้ มีคาสั่งเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ าตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ให้ มีหนังสือ
แจ้ งคาสั่งดังกล่าวพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ูร้องขอให้ เพิกถอน เจ้ าของเครื่องหมาย
การค้ านั้น และผู้ได้ รับอนุญาต ถ้ ามี ทราบโดยไม่ชักช้ า
ผู้ร้องขอให้ เพิกถอน เจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้น หรือผู้ได้ รับอนุญาตมี
สิทธิอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อศาลภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่
ได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่งของคณะกรรมการ ถ้ าไม่อุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ ถือว่าคาสั่งของคณะกรรมการเป็ นที่สดุ

มีหนังสือ
แจ้งคาสัง่
พร้อมเหตุผล

มาตรา ๖๖ ผู้มีส่วนได้ เสียหรือนายทะเบียนอาจร้ องขอต่อศาลให้ ส่งั เพิกถอน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าใดได้ หากแสดงได้ ว่าในขณะที่ร้องขอนั้น
เครื่องหมายการค้ านั้นได้ กลายเป็ นสิ่งที่ใช้ กนั สามัญในการค้ าขายสาหรับสินค้ า
บางอย่างหรือบางจาพวก จนกระทั่งในวงการค้ าหรือในสายตาของสาธารณชน
เครื่องหมายการค้ านั้นได้ สญ
ู เสียความหมายของการเป็ นเครื่องหมายการค้ าไปแล้ ว

สูญเสีย
การเป็ น
เครื่องหมาย
การค้า

มาตรา ๖๗ ภายในห้ าปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคาสั่งให้ จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ าใดตามมาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้ เสียอาจร้ องขอต่อศาลให้ ส่งั เพิกถอน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้นได้ หากแสดงได้ ว่าตนมีสทิ ธิในเครื่องหมาย
การค้ านั้นดีกว่าผู้ซ่ึงได้ จดทะเบียนเป็ นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้น
ถ้ าผู้ร้องแสดงได้ แต่เพียงว่า ตนมีสทิ ธิดีกว่าเฉพาะสินค้ าบางอย่างในจาพวก
ของสินค้ าที่ได้ จดทะเบียนไว้ ให้ ศาลมีคาสั่งจากัดสิทธิแห่งการจดทะเบียนให้ อยู่เฉพาะ
สินค้ าที่ผ้ ูร้องไม่ได้ แสดงว่าตนมีสทิ ธิดีกว่า

ร้องขอต่อ
ศาลให้
เพิกถอนการ
จดทะเบียน
เพราะตน
มีสิทธิดีกว่า
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ส่วนที่ ๕
การอนุ ญาตให้ใช้เครือ่ งหมายการค้า
มาตรา ๖๘ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าที่ได้ จดทะเบียนจะทาสัญญาอนุญาต
ให้ บุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้ าของตน สาหรับสินค้ าที่ได้ จดทะเบียนไว้ ท้งั หมดหรือ
บางอย่างก็ได้
สัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ าตามวรรคหนึ่ง ต้ องทาเป็ นหนังสือและ
จดทะเบียนต่อนายทะเบียน
การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าวตามวรรคสอง ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่คาขอจดทะเบียนนั้นอย่างน้ อยต้ อง
แสดงรายการดังต่อไปนี้
(๑) เงื่อนไขหรือข้ อกาหนดระหว่างเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้น และผู้ขอ
จดทะเบียนเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตที่จะทาให้ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นสามารถควบคุม
คุณภาพของสินค้ าของผู้ขอจดทะเบียนเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตได้ อย่างแท้ จริง
(๒) สินค้ าที่จะได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ านั้น
มาตรา ๖๙ ในกรณีท่นี ายทะเบียนเห็นว่าสัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมาย
การค้ าตามมาตรา ๖๘ จะไม่เป็ นการทาให้ สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด และไม่เป็ น
การขัดต่อความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย
ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าว โดยจะมีเงื่อนไขหรือ
ข้ อจากัดใดเพื่อประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่าสัญญาอนุญาต
ดังกล่าวจะเป็ นการทาให้ สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด หรือเป็ นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย ให้ นายทะเบียนมี
คาสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าว
เมื่อนายทะเบียนได้ มีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้ มีหนังสือ
แจ้ งคาสั่งให้ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าและผู้ขอจดทะเบียนเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตทราบ
โดยไม่ชักช้ า ในกรณที่นายทะเบียนได้ มีคาสั่งรับจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือข้ อจากัด
หรือมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้ แจ้ งเหตุผลให้ บุคคลดังกล่าวทราบด้ วย

การอนุญาต
ให้ใช้
เครื่องหมาย
การค้า

สัญญา
อนุญาต
ให้ใช้ทาให้
สาธารณชน
สับสนหรือ
หลงผิด
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เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าหรือผู้ขอจดทะเบียนเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตมีสทิ ธิ
อุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้ าสิบวันนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่งของนายทะเบียน ถ้ าไม่อุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ ถือว่าคาสั่งของนายทะเบียนเป็ นที่สดุ
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสามให้ เป็ นที่สดุ
มาตรา ๗๐ การใช้ เครื่องหมายการค้ าโดยผู้ได้ รับอนุญาตสาหรับสินค้ าใน
การประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้ รับอนุญาตไว้ ให้ ถือว่าเป็ นการใช้ เครื่องหมาย
การค้ าโดยเจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้น

ถือว่าเป็ นใช้
โดยเจ้าของ

มาตรา ๗๑ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าและผู้ได้ รับอนุญาตอาจร่วมกันร้ อง
ขอต่อนายทะเบียนให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ ใช้
เครื่องหมายการค้ าในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้ าที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ านั้น
หรือในส่วนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้ อจากัดที่เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าได้ กาหนดไว้ ใน
สัญญาอนุญาตดังกล่าวได้ และให้ นามาตรา ๖๙ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
การขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง

ร่วมกัน
ร้องขอให้
เปลีย่ นแปลง
แก้ไขรายการ
จดทะเบียน
สัญญาอนุญาต

มาตรา ๗๒ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าและผู้ได้ รับอนุญาตอาจร่วมกัน
ร้ องขอต่อนายทะเบียน ให้ ส่งั เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมาย
การค้ าได้
เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าหรือผู้ได้ รับอนุญาตฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด อาจร้ องขอต่อ
นายทะเบียนให้ ส่งั เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ า
หากแสดงได้ ว่าสัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นได้ ส้ นิ สุดลงแล้ ว
ผู้มีส่วนได้ เสียหรือนายทะเบียนอาจร้ องขอต่อคณะกรรมการให้ ส่งั เพิกถอนการ
จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ าได้ หากแสดงได้ ว่า
(๑) การใช้ เครื่องหมายการค้ าโดยผู้ได้ รับอนุญาตนั้นทาให้ สาธารณชนสับสน
หรือหลงผิดหรือขัอต่อความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐ
ประศาสโนบาย หรือ

ร่วมกันร้องขอ
ให้สงเพิ
ั ่ กถอน
การจดทะเบียน
สัญญาอนุญาต
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(๒) เจ้ าของเครื่องหมายการค้ านั้นไม่อาจควบคุมคุณภาพของสินค้ าที่ใช้
เครื่องหมายการค้ านั้นได้ อย่างแท้ จริงอีกต่อไป
การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามมาตรานี้ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๓ เมื่อได้ รับคาร้ องขอตามมาตรา ๗๒ วรรคสองหรือวรรคสาม
ให้ นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แล้ วแต่กรณี มีหนังสือแจ้ งให้ เจ้ าของเครื่องหมาย
การค้ านั้นหรือผู้ได้ รับอนุญาตแล้ วแต่กรณีทราบ เพื่อยื่นคาชี้แจงของตนภายใน
กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้ าวันและไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง
จากนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แล้ วแต่กรณี
ในการพิจารณาคาร้ องของตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ นายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการแล้ วแต่กรณี จะให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือ
ชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้

มีหนังสือ
ให้ทราบเพือ่
ยืน่ คาชี้ แจง

มาตรา ๗๔ เมื่อนายทะเบียนได้ มีคาสั่งตามมาตรา ๗๒ วรรคสองแล้ ว ให้ มี
หนังสือแจ้ งคาสั่งพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าและผู้ได้ รับอนุญาต
ทราบโดยไม่ชักช้ า คาสั่งดังกล่าวให้ มีผลนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากนายทะเบียน

มีหนังสือแจ้ง
คาสังพร้
่ อม
เหตุผล

เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าหรือผู้ได้ รับอนุญาต มีสทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งของ
นายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือ
แจ้ งจากนายทะเบียน ถ้ าไม่อุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าคาสั่งของ
นายทะเบียนเป็ นที่สดุ
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสองให้ เป็ นที่สดุ
มาตรา ๗๕ เมื่อคณะกรรมการได้ มีคาสั่งตามมาตรา ๗๒ วรรคสามแล้ ว
ให้ มีหนังสือแจ้ งคาสั่งพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าผู้ได้ รับอนุญาต
ผู้มีส่วนได้ เสียซึ่งเป็ นผู้ร้องขอและนายทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้ าคาสั่งดังกล่าวให้ มีผล
นับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากคณะกรรมการ

มีหนังสือแจ้ง
คาสังพร้
่ อม
เหตุผลแก่
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
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ผู้มีส่วนได้ เสียหรือนายทะเบียนมีสทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่งต่อศาลภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากคณะกรรมการ
ถ้ าไม่อุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าคาสั่งของคณะกรรมการเป็ นที่สดุ
มาตรา ๗๖ ในกรณีท่มี ีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าใด
การอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นย่อมสิ้นผลไปด้ วย

การอนุญาต
ให้ใช้สิ้นผล
ไปด้วย

มาตรา ๗๗ ในกรณีท่สี ญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ ามิได้ กาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ ามีสทิ ธิท่จี ะใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นเสียเอง
หรือจะอนุญาตให้ บุคคลอื่นนอกจากผู้ได้ รับอนุญาตใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นอีกก็ได้

อนุญาตให้
บุคคลอื่นอีก
ก็ได้

มาตรา ๗๘ ในกรณีท่มี ีสญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ ามิได้ กาหนด
ไว้ เป็ นอย่างอื่นผู้ได้ รับอนุญาตมีสทิ ธิท่จี ะใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นได้ ท่วั ประเทศสาหรับ
สินค้ าทั้งหมดที่ได้ จดทะเบียนไว้ ตลอดอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ านั้น
รวมทั้งในกรณีท่มี ีการต่ออายุการจดทะเบียนด้ วย

ผูไ้ ด้รบั อนุญาต
มีสิทธิใช้ได้
ทัว่ ประเทศ

มาตรา ๗๙ ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ ามิได้ กาหนด
ไว้ เป็ นอย่างอื่นผู้ได้ รับอนุญาตจะโอนการอนุญาตตามสัญญาดังกล่าวให้ แก่บคุ คล
ภายนอกไม่ได้ และจะอนุญาตช่วงให้ บุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้ านั้นอีกทอดหนึ่ง
ก็ไม่ได้

โอนการอนุญาต
ช่วงไม่ได้

หมวด ๒
เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายรับรอง
มาตรา ๘๐ ให้ นาบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ ามาใช้ บังคับแก่
เครื่องหมายบริการโดยอนุโลม และให้ คาว่า “สินค้ า” ในบทบัญญัติดังกล่าว
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หมายความถึง “บริการ”
มาตรา ๘๑ เว้ นแต่จะบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่นในหมวดนี้ ให้ นาบทบัญญัติ
เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ ามาใช้ บังคับแก่เครื่องหมายรับรองโดยอนุโลม
มาตรา ๘๒ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้น นอกจากจะต้ อง
เป็ นไปตามบทบัญญัติว่าด้ วยการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าแล้ ว ผู้ขอจด
ทะเบียน
จะต้ อง
(๑) ยื่นข้ อบังคับว่าด้ วยการใช้ เครื่องหมายรับรองนั้นพร้ อมกับคาขอจด
ทะเบียนด้ วย และ
(๒) แสดงได้ ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้ า
หรือบริการตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับตาม (๑)
ข้ อบังคับตาม (๑) ต้ องระบุถึงแหล่งกาเนิด ส่วนประกอบ วิธกี ารผลิต
คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้ าหรือบริการที่จะรับรอง ตลอดจนหลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองนั้น

คุณลักษณะ
ของผูข้ อจด
ทะเบียน
เครื่องหมาย
รับรอง

มาตรา ๘๓ นายทะเบียนอาจมีคาสั่งให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับว่าด้ วยการใช้ เครื่องหมายรับรองตามที่นายทะเบียน
เห็นสมควรภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับคาสั่งนั้น และมีหนังสือแจ้ งคาสั่งพร้ อม
ด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้ า ทั้งนี้ ให้ นามาตรา ๑๘ และมาตรา
๑๙ มาใช้ บังคับแก่การอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม

แก้ไข
เปลีย่ นแปลง
ข้อบังคับ

มาตรา ๘๔ ถ้ านายทะเบียนเห็นว่า ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองไม่มี
ความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้ าหรือบริการตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อบังคับว่าด้ วยการใช้ เครื่องหมายรับรองนั้น หรือเห็นว่าการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายรับรองนั้นจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชน ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับ
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นและมีหนังสือแจ้ งคาสั่งพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ูขอจด

ไม่มีความ
สามารถ
เพียงพอ
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ทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้ า ทั้งนี้ ให้ นามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้ บังคับแก่
การอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม
มาตรา ๘๕ ในการประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ให้
นายทะเบียนระบุถึงสาระสาคัญของข้ อบังคับว่าด้ วยการใช้ เครื่องหมายรับรองนั้นด้ วย

ระบุสาระ
สาคัญ

มาตรา ๘๖ เจ้ าของเครื่องหมายรับรองที่ได้ จดทะเบียนแล้ วจะขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้ อบังคับว่าด้ วยการใช้ เครื่องหมายรับรองนั้นก็ได้ แต่จะต้ องไม่เป็ นการ
กระทบกระเทือนต่อประโยชน์ของสาธารณชน
การขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๗ ถ้ านายทะเบียนพิจารณาแล้ วเห็นควรรับจดทะเบียนการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับตามมาตรา ๘๖ ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งรับจดทะเบียนและ
มีคาสั่งให้ ประกาศโฆษณาสาระสาคัญของข้ อบังคับที่ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงแล้ ว
เมื่อได้ มีคาสั่งให้ ประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้ นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้ งคาสั่งให้ เจ้ าของเครื่องหมายรับรองนั้นทราบโดยไม่ชักช้ า

แก้ไข
เปลีย่ นแปลง
โดยไม่กระทบ
ต่อประโยชน์
สาธารณชน

มาตรา ๘๘ ถ้ านายทะเบียนเห็นว่าไม่ควรรับจดทะเบียนการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้ อบังคับตามมาตรา ๘๖ ให้ นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน และมี
หนังสือแจ้ งคาสั่งพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ เจ้ าของเครื่องหมายรับรองนั้นทราบโดยไม่ชักช้ า

คาสังไม่
่ รบั
จดทะเบียน
และหนังสือ
แจ้งพร้อม
เหตุผล
สิทธิอุทธรณ์
คาสัง่
เมือ่ ได้รบั
ความเสียหาย

มาตรา ๘๙ เจ้ าของเครื่องหมายรับรองนั้นหรือบุคคลอื่นใด ที่ได้ รับหรือจะ
ได้ รับความเสียหายจากคาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ มีสทิ ธิ
อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตาม
มาตรา ๘๗ หรือนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งคาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๘
แล้ วแต่กรณี
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นที่สดุ

ประกาศ
โฆษณา
สาระสาคัญ
ของข้อบังคับ
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มาตรา ๙๐ เจ้ าของเครื่องหมายรับรองที่ได้ จดทะเบียนแล้ วจะใช้
เครื่องหมายนั้นกับสินค้ าหรือบริการของตนเองไม่ได้ และจะอนุญาตให้ บุคคลอื่นเป็ น
ผู้รับรองโดยใช้ เครื่องหมายนั้นก็ไม่ได้

ใช้กบั สินค้า
หรือบริการ
ของตนเอง
ไม่ได้

มาตรา ๙๑ การอนุญาตให้ บุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายรับรองกับสินค้ าหรือ
บริการของบุคคลนั้นต้ องทาเป็ นหนังสือและลงลายมือชื่อเจ้ าของเครื่องหมายรับรอง

ทาเป็ น
หนังสือ

มาตรา ๙๒ การโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองที่ได้ จดทะเบียนแล้ วจะ
กระทาได้ ต่อเมื่อ
(๑) ได้ รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ ว โดยผู้รับโอนสามารถแสดงต่อนาย
ทะเบียนได้ ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้ าหรือบริการ
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับว่าด้ วยการใช้ เครื่องหมายรับรองนั้น
(๒) ทาเป็ นหนังสือ และ
(๓) จดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ในกรณีท่นี ายทะเบียนมีคาสั่งไม่อนุญาตหรือไม่รับจดทะเบียนการโอนสิทธิตาม
วรรคหนึ่งให้ นามาตรา ๘๔ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง

การโอน
สิทธิใน
เครื่องหมาย
รับรอง

มาตรา ๙๓ สิทธิในเครื่องหมายรับรองสิ้นสุดลงเมื่อเจ้ าของเครื่องหมาย
รับรองนั้นตายหรือสิ้นสภาพบุคคล

สิทธิสิ้นสุดลง

หมวด ๓
เครื่องหมายร่วม
มาตรา ๙๔ ให้ นาบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ ามาใช้ บังคับแก่
เครื่องหมายร่วมโดยอนุโลม เว้ นแต่บทบัญญัติในหมวด ๑ ส่วนที่ ๕
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หมวด ๔
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
มาตรา ๙๕ ให้ มีคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการเครื่องหมาย
การค้ า”ประกอบด้ วยอธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาเป็ นประธานกรรมการ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน อัยการสูงสุดหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
ความรู้ความสามารถด้ านกฎหมายหรือการพาณิชย์ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้ าไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้ องแต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง
คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็ นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๙๖ คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(๑) วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งหรือคาวินิจฉัยของนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(๒) พิจารณาและมีคาสั่งเกี่ยวกับคาร้ องขอให้ เพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ าเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม
หรือสัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ าหรือเครื่องหมายบริการ ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(๓) ให้ คาแนะนาหรือคาปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือ
ประกาศตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๙๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สี่ปี

คณะกรรมการ

อานาจ
และหน้าที่

วาระดารง
ตาแหน่ง

- ๔๑ -

ในกรณีท่มี ีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้ แล้ วยังมีวาระ
อยู่ในตาแหน่งไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ ผ้ ูได้ รับแต่งตั้งนั้นอยู่
ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้ แต่งตั้งไว้ แล้ วนั้น
กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๙๘ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙๗
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๖) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การพ้นจาก
ตาแหน่ง

มาตรา ๙๙ การประชุมของคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ ท่ปี ระชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ เสียในเรื่องที่พิจารณาตามมาตรา ๙๖ (๑) หรือ (๒)
ห้ ามมิให้ กรรมการผู้น้นั เข้ าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าว

องค์ประชุม

มาตรา ๙๙ ทวิ ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามมาตรา ๙๖ (๑) และ (๒)
คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่ง หรือคาวินิจฉัยของนายทะเบียนตาม

อานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
เชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง

- ๔๒ -

พระราชบัญญัติน้ ี และเมื่อดาเนินการแล้ วให้ รายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อมีคาสั่ง
หรือคาวินิจฉัยต่อไป
ให้ นามาตรา ๙๙ มาใช้ บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๐ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้ นามาตรา ๙๙ มาใช้ บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

คณะอนุ
กรรมการ

มาตรา ๑๐๑ การอุทธรณ์คาสั่งหรือคาวินิจฉัยของนายทะเบียน และ
คาร้ องขอให้ เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วมหรือสัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ า
หรือเครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ย่นื ต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดี
กาหนด
วิธพี ิจารณาอุทธรณ์และคาร้ องขอให้ เพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

วิธีพจิ ารณา
การอุทธรณ์

มาตรา ๑๐๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ คณะกรรมการมี
อานาจมีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายทะเบียน ผู้อุทธรณ์ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
มาให้ ข้อเท็จจริง คาอธิบายหรือความเห็น หรือให้ ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้ องมาพิจารณาก็ได้

อานาจสอบถาม

หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๑๐๓ ในระหว่างเวลาทาการ บุคคลใด ๆ มีสิทธิมาตรวจดูทะเบียน
เครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม

สิทธิมาตรวจดู
ทะเบียนขอ
คัดสาเนาฯ

- ๔๓ -

สารบบเครื่องหมายดังกล่าวขอคัดสาเนาหรือขอให้ รับรองสาเนาเอกสาร หรือขอคา
รับรองจากทะเบียนเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนโดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๔ หนังสือเรียก หนังสือแจ้ ง หรือหนังสืออื่นใด ที่มีถึงผู้ขอจด
ทะเบียนผู้คัดค้ าน เจ้ าของเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายร่วมที่ได้ จดทะเบียนแล้ ว ผู้ได้ รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นใด เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ
สานักงานหรือสถานที่ท่รี ะบุไว้ ในคาขอจดทะเบียนหรือที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่กรณี
ถ้ าไม่สามารถส่งตามวิธดี ังกล่าวในวรรคหนึ่งได้ จะให้ เจ้ าพนักงานนาหนังสือ
นั้นไปส่ง หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ในกรณีท่ใี ห้
เจ้ าพนักงานนาหนังสือนั้นไปส่งถ้ าไม่พบผู้รับจะส่งให้ แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ ว
และอยู่หรือทางานในสานักงานหรือสถานที่ดังกล่าวหรือจะปิ ดหนังสือนั้นไว้ ในที่ซ่ึงเห็น
ได้ ง่าย ณ สานักงานหรือสถานที่ดังกล่าวของผู้รับนั้นก็ได้
เมื่อได้ ส่งตามวิธกี ารดังกล่าวในวรรคสองและเวลาได้ ล่วงพ้ นไปเจ็ดวันแล้ ว ให้
ถือว่าบุคคลนั้นได้ รับหนังสือนั้นแล้ ว

หนังสือให้ส่ง
ทางไปรษณีย ์

มาตรา ๑๐๕ เพื่อประโยชน์ในการฟ้ องและดาเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมาย
การค้ า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ถ้ าผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้ าของเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมมิได้ มีภมู ิลาเนาอยู่ในประเทศไทย
ให้ ถือว่าสานักงานหรือสถานที่ของบุคคลดังกล่าวหรือตัวแทนตามที่ระบุไว้ ในคาขอจด
ทะเบียนหรือที่ได้ จดทะเบียนไว้ เป็ นภูมิลาเนาของบุคคลดังกล่าว

ภูมิลาเนา
ของผูฟ้ ้ องคดี

มาตรา ๑๐๖ ในกรณีท่นี ายทะเบียนร้ องขอต่อคณะกรรมการให้ ส่งั เพิกถอน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วม หรือให้ ส่งั เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมาย
การค้ าหรือเครื่องหมายบริการ ให้ นายทะเบียนได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมที่จะต้ องเสีย
ตามพระราชบัญญัติน้ ี

ยกเว้นค่า
ธรรมเนียม
แก่นายทะเบียน

- ๔๔ -

มาตรา ๑๐๖ ทวิ ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ใี ห้ นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่มอี านาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ าไปในสถานที่ทาการ สถานที่ผลิต สถานที่จาหน่าย สถานที่รับซื้อ
หรือสถานที่เก็บสินค้ าของผู้ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานที่อ่นื ที่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าจะมีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี หรือเข้ าไปในยานพาหนะ
ของบุคคลใด หรือสั่งเจ้ าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้ หยุดหรือจอด เพื่อตรวจสอบ
ให้ การเป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี หรือเพื่อตรวจค้ นและยึดพยานหลักฐานหรือ
ทรัพย์สนิ ที่อาจริบได้ ตามพระราชบัญญัติน้ ี หรือจับกุมผู้กระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ ี โดยไม่ต้องมีหมายค้ นในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ ากาลังกระทาในสถานที่หรือยานพาหนะ
(ข) บุคคลซึ่งใดกระทาความผิดซึ่งหน้ า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้ าไปหรือมีเหตุ
อันแน่นแฟ้ นควรสงสัยว่าได้ ซุกซ่อนอยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะ
(ค) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าพยานหลักฐานหรือทรัพย์สนิ ที่อาจริบ
ได้ ตามพระราชบัญญัติน้ ีอยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า
เนื่องจากการเนิ่นช้ ากว่าจะเอาหมายค้ นมาได้ พยานหลักฐานหรือทรัพย์สนิ จะถูก
โยกย้ าย ซุกซ่อน ทาลาย หรือทาให้ เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(ง) เมื่อผู้จะต้ องถูกจับเป็ นเจ้ าของสถานที่หรือยานพาหนะ และการจับนั้น
มีหมายจับหรือจับได้ โดยไม่ต้องมีหมาย
ในการนี้ให้ มีอานาจสอบถามข้ อเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นจากผู้ประกอบธุรกิจ เจ้ าของ หรือผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือจาก
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้ องตลอดจนสั่งให้ บุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะนั้น
ปฏิบัติการเท่าที่จาเป็ น
(๒) ในกรณีท่มี ีหลักฐานชัดแจ้ งเป็ นที่เชื่อถือได้ ว่ามีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ มีอานาจอายัดหรือยึดสินค้ า ยานพาหนะ เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดไปก่อนได้ แต่ต้องรายงานต่ออธิบดี
เพื่อให้ ความเห็นชอบภายในสามวัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่อธิบดีกาหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี

อานาจหน้าที่
ของนาย
ทะเบียนหรือ
พนักงาน
เจ้าหน้าที่

- ๔๕ -

มาตรา ๑๐๖ ตรี ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ นายทะเบียนและ แสดงบัตร
ประจาตัว
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เมือ่ ปฏิบตั ิ
บัตรประจาตัวตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนดโดย
หน้าที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๖ จัตวา ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ นายทะเบียน
และพนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๐๗ บุคคลใดยื่นคาขอ คาคัดค้ าน หรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับ
การขอจดทะเบียนการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน การต่ออายุการจดทะเบียน
หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายร่วม หรือการอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ า หรือ
เครื่องหมายบริการ โดยแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จแก่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ
ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

แสดงข้อความ
อันเป็ นเท็จ

มาตรา ๑๐๘ บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้ จดทะเบียนแล้ วใน
ราชอาณาจักรต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

ปลอม
เครื่องหมาย

มาตรา ๑๐๙ บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้ จดทะเบียนแล้ วใน

เลียน
เครื่องหมาย
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ราชอาณาจักรเพื่อให้ ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็ นเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้นต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๐ บุคคลใด
(๑) นาเข้ ามาในราชอาณาจักร จาหน่าย เสนอจาหน่าย หรือมีไว้ เพื่อ
จาหน่ายซึ่งสินค้ าที่มีเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม
ปลอมตามมาตรา ๑๐๘ หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา ๑๐๙ หรือ
(๒) ให้ บริการหรือเสนอให้ บริการที่ใช้ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา ๑๐๘ หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา ๑๐๙
ต้ องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ ในมาตรานั้น ๆ
มาตรา ๑๑๑ บุคคลใด
(๑) แสดงเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมที่มิได้ จดทะเบียนในราชอาณาจักรว่าเป็ นเครื่องหมายดังกล่าวที่ได้ จด
ทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ ว
(๒) จาหน่ายหรือมีไว้ เพื่อจาหน่ายซึ่งสินค้ าที่มีเครื่องหมายการค้ า
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมตาม (๑) ที่ตนรู้อยู่ว่าเป็ นเท็จ หรือ
(๓) ให้ บริการหรือเสนอให้ บริการโดยแสดงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายร่วมตาม (๑) ที่ตนรู้อยู่ว่าเป็ นเท็จ
ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๑๑๒ บุคคลใดฝ่ าฝื นมาตรา ๙๐ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท

นาเข้าหรือ
ให้บริการ
เครื่องหมาย
ปลอม

แสดงจาหน่าย
ให้บริการโดย
รูว้ ่าเป็ นเท็จ
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มาตรา ๑๑๒ ทวิ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้ าที่ของนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ

ขัดขวางการ
ปฏิบตั ิหน้าที่

มาตรา ๑๑๒ ตรี ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ซ่ึงปฏิบัติหน้ าที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ

ไม่อานวย
ความสะดวก

มาตรา ๑๑๓ บุคคลใดกระทาความผิดต้ องระวางโทษตามพระราชบัญญัติน้ ี
เมื่อพ้ นโทษแล้ วยังไม่ครบกาหนดห้ าปี กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ อี กี ให้
ระวางโทษทวีคูณ

วางโทษทวีคูณ

มาตรา ๑๑๔ ในกรณีท่ผี ้ ูกระทาความผิดเป็ นนิติบุคคล ถ้ าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทา หรือไม่ส่งั การหรือไม่กระทา
การอันเป็ นหน้ าที่ท่ตี ้ องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้นผู้น้นั ต้ องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ สาหรับความผิดนั้น ๆ
ด้ วย

นิติบุคคล

มาตรา ๑๑๕ บรรดาสินค้ าที่ได้ นาเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่าย หรือ
มีไว้ เพื่อจาหน่ายอันเป็ นการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ใี ห้ ริบเสียทั้งสิ้น ไม่
ว่าจะมีผ้ ูถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่

ริบสินค้า

มาตรา ๑๑๖ ในกรณีท่มี ีหลักฐานโดยชัดแจ้ งว่ามีผ้ ูกระทาการหรือกาลัง
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ หรือมาตรา ๑๑๐
เจ้ าของเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมอาจขอให้ ศาลมีคาสั่งให้ บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้ นการกระทา
ดังกล่าวนั้นได้

มีหลักฐาน
โดยชัดแจ้ง
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๑๗ เครื่องหมายการค้ าที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ า พุทธศักราช ๒๔๗๔ และยังคงจดทะเบียนอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ ให้ ถือว่าเป็ นเครื่องหมายการค้ าตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๑๘ ให้ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ าตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้ าพุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่จนถึงวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้ บังคับปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ มีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ ี แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ
มาตรา ๑๑๙ บรรดาคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า คาขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคาขอจดทะเบียน คาขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้ อความที่ได้ จด
ทะเบียนแล้ ว คาขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ า และคาขอต่ออายุ
เครื่องหมายการค้ าที่ได้ ย่นื ไว้ แล้ วตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้ า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ถ้ าก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ
(๑) นายทะเบียนยังมิได้ มีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับคาขอดังกล่าว
ให้ ถือว่าเป็ นคาขอที่ได้ ย่นื ตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้ ดาเนินการเกี่ยวกับคาขอ
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) นายทะเบียนได้ มีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับคาขอดังกล่าวแล้ ว
การดาเนินการเกี่ยวกับคาขอดังกล่าวให้ อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้ า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ต่อไปจนกว่าจะถึงที่สดุ
มาตรา ๑๒๐ การขอต่ออายุเครื่องหมายการค้ าที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งเจ้ าของได้ ขอจดทะเบียนไว้
สาหรับสินค้ าจาพวกใดจาพวกหนึ่งทั้งจาพวก ให้ เจ้ าของเครื่องหมายการค้ าระบุ
รายการสินค้ าที่ประสงค์จะได้ รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ ง ในกรณีดังกล่าว
นี้ให้ นามาตรา ๙ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๒๑ การอุทธรณ์คาสั่งหรือคาวินิจฉัยของนายทะเบียน และการ
คัดค้ านการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่
ค้ างพิจารณาอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับให้ อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ า พุทธศักราช ๒๔๗๔ จนกว่าจะถึงที่สดุ
มาตรา ๑๒๒ กาหนดเวลาในการอุทธรณ์ กาหนดเวลาในการคัดค้ านการจด
ทะเบียนกาหนดเวลาให้ ผ้ ูขอจดทะเบียนยื่นคาโต้ แย้ งที่อาศัยเป็ นหลักในการขอจด
ทะเบียน และกาหนดเวลาการแจ้ งให้ นายทะเบียนทราบว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ ตกลงกัน
แล้ วหรือได้ นาคดีไปสู่ศาลแล้ วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ า พุทธศักราช
๒๔๗๔ ถ้ ายังมิได้ ส้ นิ สุดลงก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ ให้ เริ่มนับกาหนดเวลา
ดังกล่าวใหม่ต้งั แต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับเป็ นต้ นไป
มาตรา ๑๒๓ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ให้ ยังคงใช้ บังคับได้ ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ งกับพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปั นยารชุน
นายกรัฐมนตรี

