
 

 

บทความเครื่องหมายการคา  

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนแลวนัน้  เจาของเครือ่งหมาย 

การคามีสิทธิที่จะดําเนินการขอจดทะเบียนเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน  

หรือขอจดทะเบียนโอนสทิธิในเครื่องหมายการคา การตออายุทะเบียนเครื่องหมาย

การคา และขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคานั้นได 

 

การขอแกไขรายการทางทะเบียน 
หลักการในการขอแกไขรายการในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

ไมวาจะเปนเครื่องหมายการคาที่ผูขอจดทะเบียนยื่นเขามาและอยูในระหวางการ

พิจารณาของนายทะเบียน หรือเปนเครื่องหมายการคาที่นายทะเบียนไดรับจดทะเบียน

ใหไปแลว ในกรณีตอไปนี้ ใหยื่นคําขอจดทะเบียนเขามาใหม คือ 

1. ถาเปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดซึ่งเปนสาระสําคัญของ
เครื่องหมายการคา 

2. ถาเปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงโดยการขอเพิ่มเติมรายการสินคาในจําพวก
เดียวกัน 

 

ทั้งนี้ ตัวเครือ่งหมายการคานั้นเอง และรายการสนิคา ถือวาเปนสาระสําคัญใน 

การพิจารณาในเรื่องความเหมือนหรือคลายของเครื่องหมายการคา  ดังนัน้ หากจะมี

การอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการคาหรือเพิ่มเติมรายการสินคาเขามา ใน

คําขอจดทะเบียนเดิมอาจทําใหการพิจารณาของนายทะเบียนผิดพลาดได 



  

 ดังนั้น ในการขอแกไขรายการทางทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น 

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการคา (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2543  มาตรา 52 จึงไดบญัญัติจํากัดสิทธิของ

เจาของเครื่องหมายการคาที่จะขอแกไขรายการทางทะเบียนไว โดยกําหนดใหแกไขได

เฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 

 
(1) ยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว 

 

เงื่อนไขประการหนึ่งของการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา คือ จะตองระบุ

รายการสินคาที่ประสงคจะไดรับความคุมครองแตละอยางโดยชัดแจง  การขอจด

ทะเบียนนั้น ผูขอจดทะเบยีนอาจระบุรายการสินคาในคําขอเดียวกันมากกวาหนึ่ง

รายการก็ได  ดังนั้นหากตอมาภายหลังเจาของประสงคจะยกเลิกรายการสินคา

บางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว ก็ยอมที่จะดําเนนิการได 

 

แต การขอเพิ่มเติมรายการสินคาเขามาใหมจากที่ขอจดทะเบียนไวแตเดมินั้น 

นายทะเบียนจะไมอนุญาตใหแกไข เพราะมีผลกระทบถึงเรื่องความเหมือนหรือคลาย

ของเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นไดตามที่ไดกลาวไวขางตน 

 

ดังนั้นถาหากทานประสงคจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับรายการ

สินคาที่ขอแกไขใหมนั้นใหได  ทานควรยื่นเปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเขา

มาใหม  และเพื่อตัดปญหาการโตแยง กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ14 จึงไดกําหนดให

ผูขอที่ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดซึ่งเปนสาระสําคัญของเครื่องหมาย

การคาที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนไว หรอืตองการเพิ่มเติมรายการสินคาในจําพวก

เดียวกันใหผูขอยื่นคําขอจดทะเบียนใหม 

  
(2) ช่ือ สัญชาติ ที่อยู อาชีพของเจาของเครื่องหมายการคานั้น

และของตัวแทน (ถามี) 



 

การขอแกไขชื่อ สัญชาติ ที่อยู อาชีพ ของเจาของและตัวแทนนั้น  เปนรายการ 

จดทะเบียนที่สามารถแกไขไดตลอดเวลา แตการขอเปลี่ยนชือ่เจาของเครือ่งหมาย

การคานั้น ทานจะตองแนบหลักฐานการเปลี่ยนชือ่แนบเขามาดวย 

 
(3) สํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอได 

 

สํานักงานหรอืสถานที่ติดตอไดนี้ เปนสาระสําคัญอยางหนึ่งของการจดทะเบียน 

เครื่องหมายการคา  ซึ่งจะสังเกตไดจากเมื่อทานยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคา เงื่อนไขในการยื่นขอจดทะเบียนประการหนึ่ง คือ ผูขอจดทะเบียนเพื่อเปน

เจาของเครื่องหมายการคานั้นหรือตัวแทน ตองมีสาํนักงานหรือสถานที่ทีน่ายทะเบียน

สามารถติดตอไดตั้งอยูในประเทศไทย ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การคา ฯ และเมื่อเครื่องหมายการคานั้นไดรับการจดทะเบียนแลว ถาเจาของ

เครื่องหมายการคาหรือตัวแทนเลิกตั้งสํานักงานหรอืสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวใน

ประเทศไทย กฎหมายให นายทะเบียน  มีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคานั้นได ตามมาตรา 59 

  

ดังนั้น หากเจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทนเคยระบุสถานที่ติดตอไว

อยางไร หากประสงคจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ติดตอ จึงควรยื่นคําขอจดทะเบียนแกไข

โดยระบุชื่อบคุคลและสถานที่ที่สามารถติดตอไดใหชัดเจนไวทกุครั้ง เพื่อประโยชนของ

เจาของเครื่องหมายการคาเองที่จะไดรับหนังสือจากนายทะเบยีนในการเตือนใหทราบ

ถึงวันครบกําหนดที่จะตองตออายุ 

 

ประโยชนอยางหนึ่งของสถานที่ติดตอคือ เปนภูมิลาํเนาของผูขอจดทะเบียนหรือ

เจาของเครื่องหมายการคาที่มิไดมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการคา ฯ มาตรา 105 ใหถือสํานักงานหรือสถานที่ของบุคคลผูขอจด

ทะเบนีนหรอืเจาของเครือ่งหมายการคาหรือตัวแทนตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียน

หรือที่ไดจดทะเบียนไวเปนภูมิลําเนาของบุคคลดังกลาว 



 
  (4) รายการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  

ปจจุบนักฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ 34 กําหนดใหรายการตอไปนี้ขอแกไข

เปลี่ยนแปลงได คือ  
  4.1 ยกเลิกตัวแทน 
   เปนกรณีที่แตเดิมในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนมกีารตั้งตัวแทนไว 

แตในภายหลังจะขอยกเลิกตัวแทน เจาของเครื่องหมายการคายอมยื่นคําขอแกไข

รายการเพื่อยกเลิกเลิกการเปนตัวแทนได 

 

   ขอที่ควรพึงระวังในการยกเลิกการเปนตัวแทนก็คอื หากในการ

ยื่นคําขอจดทะเบียนไวแตแรก ระบุวา ในการติดตอนั้น ใหนายทะเบียนติดตอไปยัง

ตัวแทนปรากฎอยูแลวเชนนี้  ในการขอยกเลิกตัวแทน ทานก็ควรที่จะแกไขสถานที่ที่ให

นายทะเบียนติดตอใหมดวย หากเดมิทานระบุใหติดตอไปยังตัวแทนของทาน 

  
  4.2 ต้ังหรือเปลี่ยนตัวแทน 
   ในการยื่นคําขอจดทะเบียนนั้น ทานจะตั้งตัวแทนไวหรือไมก็ได 

เมื่อจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาแลว หากประสงคจะตั้งตัวแทนเพื่อมาดาํเนินการ

แทนในภายหลังก็ยอมดําเนินยื่นคําจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา รวมทั้งกรณี

ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวแทนจากคนเดมิเปนคนใหมก็ได 
    
  4.3 สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
การคา 
   ในกรณีที่เครื่องหมายการคานั้น มีการจดทะเบียนสัญญา

อนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาอยูดวย การขอแกไขเปลี่ยนแปลงในสวนที่เกี่ยวกับตัว

คูสัญญาซึ่งเปนผูรับอนญุาต เชน สญัชาติ ที่อยู และอาชีพ ซึง่เปนขอปลีกยอยเล็กนอย 

กฎหมายจึงอนุญาตใหแกไขได 
 



 ดังนั้นรายการอื่นใดนอกเหนือจากที่กฎหมายและกฎกระทรวงกําหนดไวขางตน

นี้  จึงไมใชรายการที่นายทะเบียนจะอนุญาตใหแกไข ซึ่งไดแก 

- การขอเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการคา 

- การขอเพิ่มเติมรายการสินคา  

- การขอแกไขคําอานคําแปลเครื่องหมายการคา 

 

ในการขอเปลี่ยนแปลงรปูเครื่องหมายการคาหรือการเพิ่มเติมรายการสิน 

คานั้น แมในขณะที่เปนเครื่องหมายการคาที่อยูในระหวางการพิจารณาของนาย

ทะเบียน ยังขอแกไขเปลีย่นแปลงไมได ถาจะเปลีย่นแปลงตองยื่นเปนคําขอจดทะเบียน

เขามาใหมเปนอีกหนึ่งคาํขอ  ดังนั้น ยิ่งถาเปนเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจด

ทะเบียนแลว ยิ่งไมอาจขอแกไขเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการคา หรือเพิ่มเติมรายการ

สินคาเขามาใหมในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเดิมนั้นไมไดเลย 

 

สําหรับการขอจดทะเบียนแกไขคําอานคําแปลนัน้ ตามหลักแลวในการขอจด 

ทะเบียนเครือ่งหมายการคานั้น หากเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนเปน

เครื่องหมายที่เปนเครื่องหมายคํา หรือขอความ ถาเปนภาษาตางประเทศ กฎกระทรวง 

(พ.ศ.2535) และประกาศของกรมทรัพยสินทางปญญาไดกําหนดใหผูขอจดทะเบียน

จะตองดําเนนิการดังนี้ 

  1.จะตองระบุคําอาน และคําแปลดวย 

  2.ถาเครื่องหมายการคานั้นไมมีคําแปล  ใหระบุเฉพาะคําอาน และระบุ

คําแปลวา แปลไมได ในคําขอจดทะเบียน 

  3.ถาเปนภาษาอื่น ๆ ที่ทางราชการไมมีพจนานุกรมเพื่อการอางอิง ใหผู

ขอจดทะเบียนสงคํารับรองคําอานและคําแปลเครื่องหมายการคานั้น แนบมาพรอมกับ

การขอจดทะเบียนดวย 

  4.ถาเปนภาษาจีน ผูขอจดทะเบียนจะตองระบุคําอานสําเนียงจีนแตจิ๋ว 

และสําเนียงจีนกลาง และคําแปลควบคูกันมาดวย 



  ดังนั้น เมื่อระบุคําอานคําแปลเครื่องหมายการคาไวอยางไรแลว การจะ

ขอแกไขคําอานเครื่องหมายการคานั้นในภายหลงั จึงกระทบการตอการเก็บสารบบ

เครื่องหมายการคา ซึ่งจะโยงไปถึงการตรวจสอบความเหมือนคลายของเครื่องหมาย

การคาดวย  ดังนั้นกฎหมายเครื่องหมายการคา จึงมิไดบัญญัติใหอํานาจนายทะเบียน

ในการอนุญาตใหแกไขในเรื่องนี้ไว 

 
การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา 
  

การโอนสิทธใินเครื่องหมายการคานั้น มีไดทั้งที่ยงัเปนเครื่องหมายการคาที่ยัง

ไมไดรับการจดทะเบียน และเปนเครือ่งหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนแลว 

กลาวคือ 

 1.ถาเปนเครือ่งหมายการคาที่ยังอยูในระหวางยื่นคําขอจดทะเบยีน  เรียกวาโอน

สิทธิในคําขอจดทะเบียน โดยใหผูโอนหรือผูรับโอนแจงใหนายทะเบียนทราบกอนการจด

ทะเบียน ซึ่งการโอนมีผลนับแตวันที่ยืน่คําขอโอน 

  

2.ถาเปนเครือ่งหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนแลว เรียกวา การโอนสิทธิใน

เครื่องหมายการคา ซึ่งจะตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน 

  

เมื่อกลาวถึงการโอนเครื่องหมาย ใหรวมถึงการรับมรดกสิทธใินเครื่องหมาย

การคานั้นดวย 

 
การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา อาจแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ 
 1.การโอนสิทธิดวยความสมัครใจของผูโอนและผูรับโอน 

 2.การโอนสิทธิโดยการรับมรดก 

 3.การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด 

 
การโอนสิทธิดวยความสมัครใจของผูโอนและผูรับโอน 



 เปนการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาดวยความสมัครใจของทั้งฝายผูโอนและ

ผูรับโอน  ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี คือ 

  
1.กรณีที่ผูโอนและผูรับโอนทําสัญญาโอน    
กรณีนี้เปนกรณีที่มีสัญญาโอนโดยผูทีไ่ดจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมาย

การคา และผูรับโอนตางไดทําสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการคากันไว  ซึ่งในการยืน่

คําขอจดทะเบียนโอนเครือ่งหมายการคานั้น จะเปนผูโอนหรือผูรับโอนเปนฝายนํา

สัญญาโอนนั้นมายื่นคําขอจดทะเบียนก็ได  

  
2.กรณีที่ผูโอนและผูรับโอนไมไดทําสัญญาโอน แตมาลงลายมือช่ือในคํา

ขอจดทะเบียนโอนตอหนานายทะเบียน  
 

กรณีนี้จะไมมีสัญญาโอน โดยเจาของเครื่องหมายการคาและผูรับโอนไดมา

ติดตอนายทะเบียนเพื่อขอลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนโอนเพื่อใหนายทะเบียนเปน

พยาน  โดยนายทะเบียน จะตองบนัทึกรับรองลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอนไวในคําขอ

จดทะเบียนโอนดังกลาวเพื่อหลักฐานดวย 

 ขอสังเกต ในกรณีใชเฉพาะผูโอนซึง่ไดจดทะเบียนเปนเจาของสทิธิใน

เครื่องหมายการคาและผูรับโอนที่ประสงคจะใหนายทะเบียนเปนพยานรับรองการโอน

เทานั้น ไมรวมถึงตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจ 
 
การโอนสิทธิโดยการรับมรดก 
  กรณีนี้อาจแบงออกเปน 2 กรณีได คือ 

 1.กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาผูตายทําพินัยกรรมหรือมี
ผูจัดการมรดก   

กรณีนี้ผูรับพินัยกรรมหรือผูจัดการมรดกเปนผูยืน่คาํขอจดทะเบยีนโอน 

สิทธิในเครื่องหมายการคาและเปนผูทาํสัญญาโอนใหแกผูรับโอน 

  
2.กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาผูตายไมไดทําพินัยกรรมหรือ 



ไมมีการรองขอตอศาลตั้งผูจัดการมรดก   
 

ในการขอโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา จะตองใหทายาททุกคนทํา 

หนังสือยืนยนัวา ผูตายมไิดทําพินัยกรรมไว และไมมีการรองขอตอศาลตั้งผูจัดการ

มรดก  และใหระบุจํานวน ชื่อทายาทของผูตายทกุคน และความเกี่ยวพันระหวางผูตาย

และทายาท พรอมทั้งระบุวา จะยกสทิธิในเครื่องหมายการคานี้ใหแกทายาทคนใด 

พรอมทั้งสงหลักฐานการเปนทายาทมาประกอบการขอจดทะเบียนโอนดวย 

นอกเหนือจากเอกสารใบมรณะบัตร หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงวาเจาของเครื่องหมาย

การคาถึงแกความตาย 

 

 สําหรับในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาเปนนติิบุคคลตามกฎหมาย การ

ตายโดยธรรมชาติของบุคคลธรรมดา จะนํามาใชกับนิติบุคคลไมได  นิติบคุคลจะสิ้น

สภาพการเปนนิติบุคคลตอเมื่อมีการจดทะเบียนเลกินิติบุคคล และตั้งผูชําระบัญชีเพื่อ

ดําเนินการชาํระสะสางทรัพยสินและหนี้สินของนติิบุคคล   เมือ่ชําระสะสางทรัพยสิน

และหนี้สินของนิติบุคคลเรียบรอยและแบงคนืเงินลงทุนใหแกผูถือหุนแลว ผูชําระบัญชี

จะตองจดทะเบียนเสร็จการชําระตอนายทะเบียนหุนสวนบรษิัทอีกครง จงึจะถือวาเปน

ที่สุดแหงการชําระบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 1270 

  

 โดยเหตุนี้ ถาในระหวางการชําระบัญชี  ถาผูชําระบัญชีไดทําสัญญาโอนสิทธิใน

เครื่องหมายการคาใหแกผูรับโอนคนใดไป  ดังนีผู้ชําระบัญชีหรือผูรับโอนมีสิทธิยื่นคํา

ขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นตอนายทะเบียนได 

 

 แตถาหากสญัญาโอนทําขึ้นมาภายหลังไดมีการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี

ไปแลว เชนนี้ นายทะเบยีนไมอาจพิจารณาโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นใหได 

เพราะทันทเีม่ือจดทะเบยีนเสร็จการชําระบัญชี อํานาจของผูชาํระบัญชียอมสิ้นสุดลง 1

                                                           
1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1249 “ หางหุนสวนก็ดี บริษัทก็ดี แมจะไดเลิกกันแลว ก็ใหพึงถือวา

ยังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี” 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1250 “ หนาที่ของผูชําระบัญชี คือชําระสะสางการงานของหาง 



 
การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด 
  

เมื่อเจาของเครื่องหมายการคาเปนลกูหนี้ และศาลมีคําพิพากษาใหชําระหนี้

หรือเปนบุคคลลมละลาย  เจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย ยอมมี

อํานาจอายัดสิทธิในเครือ่งหมายการคาตอนายทะเบียน หามจดทะเบียนโอนสิทธิใน

เครื่องหมายการคาดังกลาวหรือจดทะเบียนทําใหกอภาระผูกพันใด ๆ ในเครื่องหมาย

การคานี้ได และเมื่อเจาพนักงานดังกลาวขายทอดตลาดสิทธิในเครื่องหมายการคานี้

ใหแกผูใด  บคุคลผูซื้อทรพัยจากการขายทอดตลาดมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนโอนสทิธิ

ในเครื่องหมายการคานั้นใหแกตัวเอง โดยแนบหนังสือของเจาพนักงานดงักลาวที่มีถึง

นายทะเบียนแนบเปนหลักฐาน 

  

สําหรับเอกสารประกอบที่ตองมีทุกครั้งที่จดทะเบยีนโอน คือ สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูโอนหรือผูรับโอน  และในกรณีที่ผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติ

บุคคล ก็ใหแนบตนฉบบัหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนหุนสวนบรษิัทออกให

ไมเกิน 6 เดือนแนบประกอบการขอจดทะเบียนโอนดวยทุกครั้ง พรอมทั้งแนบตนฉบับ

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการคาแนบคืนมาดวย เพื่อนาย

ทะเบียนจะไดสงคืนใหผูรับโอนตอไปพรอมทั้งหลกัฐานการรับจดทะเบียนโอน 

 
เงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา 
  

                                                                                                                                                                      

หุนสวนหรือบริษัทนั้นใหเสร็จไป กับจัดการใหหนี้เงินและแจกจําหนายสินทรัพยของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น” 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1270 “เมื่อการชําระบัญชีกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัท 

สําเร็จลง ผูชําระบัญชีตองทํารายงานการชําระบัญชีแสดงวาการชําระบัญชีนั้น ไดดําเนินไปอยางใด และได

จัดการทรัพยสินของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นไปประการใด แลวใหเรียกประชุมใหญเพื่อเสนอรายงานนั้น และ

ชี้แจงกิจการตอที่ประชุม 

เมื่อที่ประชุมใหญไดใหอนุมัติรายงานนั้นแลว ผูชําระบัญชีตองนําขอความที่ไดประชุมกันนั้นไปจด 

ทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแตวันประชุมนั้น เม่ือไดจดทะเบียนเสร็จแลวดั่งนี้ ใหถือวาเปนที่สุดแหงการชําระ             

บัญชี “ 



 ในการพิจารณาโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา มีขอที่ตองระวังดังนี ้

1. จะตองระบุดวยวา เปนการโอนสิทธิหรือรับมรดกเฉพาะเครื่องหมายการคา

อยางเดียว หรือเครื่องหมายการคาพรอมกิจการที่เกี่ยวของ 

2. ถาเครื่องหมายการคานั้นเปนเครื่องหมายการคาที่นายทะเบยีนไดจด
ทะเบียนไวเปนเครื่องหมายชุด จะตองโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด 

3. ถาจะโอนเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคานั้นอยูกอนหนาแลว จะตองขอเพิกถอนการจดทะเบียน

สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้นกอน 

4. ถาเปนการโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง ผูรับโอนจะตองแสดงตอนาย
ทะเบียนดวยวาตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของ

สินคาหรือบริการตามที่ไดระบุไวในขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมาย

รับรองนั้นดวย  

 

การตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 เครื่องหมายการคาใด เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบยีนให กฎหมายถือวา วันที่

ยื่นคําขอจดทะเบียนเปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น 2 โดยมีอายุการ

คุมครองถึง 10 ปนับแตวนัที่จดทะเบยีน 3  

 ในการตออายุเครื่องหมายการคานั้น เจาของเครื่องหมายการคาใดที่ประสงคจะ

ตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน ใหยื่นคําขอตออายุตอนายทะเบียน

ภายใน 90 วนักอนวันสิ้นอายุ 4  

  

 ในการตออายุจะตองระบรุายการสินคาที่ประสงคจะตออายุดวย ทั้งนีผู้เปน

เจาของอาจใชสิทธิตออายุเครื่องหมายการคาสําหรับรายการสินคาทั้งหมดที่ไดจด

                                                           
2 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2543 มาตรา 42 
3 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  ฯ มาตรา 53 
4 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ฯ มาตรา 54 



ทะเบียนไว หรือจะขอตออายุเครื่องหมายการคาสําหรับรายการสินคาบางอยางก็ได  ซึ่ง

รายการสินคาที่จะใชตออายุไดนั้น     ตองเปนรายการสินคาที่ไดเคยรับการจดทะเบียน

ไวแลวเทานัน้ 

 

โดยปกติการขอตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา จะตองยื่นคําขอตออายุ 

พรอมกับชําระเงินคาธรรมเนียมการตออายุมาพรอมกัน  แตในกรณีที่ไมอาจชําระเงิน

คาธรรมเนียมมาพรอมกับการขอตออายุ ก็ใหยื่นคําขอตออายุพรอมหนังสือขอผอนผนั

การชําระเงินคาธรรมเนียมตอนายทะเบียน  แตผูขอตออายุจะตองชําระเงนิ

คาธรรมเนียมการตออายุภายในหกเดือนนับแตวนัสิ้นอายุการจดทะเบียน  มิฉะนั้น คํา

ขอตออายุดังกลาวไมมีผลตามกฎหมาย .ซึ่งตางกับการยื่นคําขอตออายุมาพรอมกับเงิน

คาธรรมเนียม 

  

 การไมยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลา กฎหมายใหถือวาเครื่องหมาย

การคารายนั้นไดถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแลว 

 

การจดทะเบียนสญัญาอนญุาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา 
 
 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธใินเครื่องหมายการคา หมายถึง หนังสือสัญญาที่

เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนแลว ยินยอมใหบุคคลอื่นใช

เครื่องหมายการคานั้นสาํหรับสินคาที่ไดจดทะเบยีนไวทั้งหมดหรือบางอยาง 

  

สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น จะตองทําเปนหนังสือและจด

ทะเบียนตอนายทะเบียน 

   

สัญญาอนุญาต ฯ ทีจ่ะนาํมาจดทะเบยีนไดนั้น อยางนอยตองมีรายการใน

สัญญาตอไปนี ้



 1.เงื่อนไขหรอืขอกําหนดระหวางเจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนญุาต 

ที่จะทําใหเจาของเครื่องหมายการคานั้น สามารถควบคุมคุณภาพของสินคาของผูรับ

อนุญาตไดอยางแทจริง 

  

2.สินคาที่จะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น 

  

3.ขอตกลงทีว่า ผูไดรับอนุญาต ฯ มีสทิธิใชเครื่องหมายการคานั้นแตผูเดียว หรือ

เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิทีจ่ะอนุญาตใหบคุคลอื่นที่มิใชผูรับอนุญาต ฯ รายนี้ใช

เครื่องหมายการคานี้อีกไดหรือไม 

  
 รูปแบบของสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา 
  

โดยทั่วไปนิยมทําสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา 3 รูปแบบ คือ 

 

1.สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยไมเดด็ขาด (NON-EXCLUSIVE LICENSING       

AGREEMENT) 

  

2.สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิแตผูเดียว (SOLE LICENSING AGREEMENT) 

 

3.สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยเด็ดขาด (EXCLUSIVE LICENSING       

AGREEMENT) 

 
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยไมเด็ดขาด    
  

หมายถึง สญัญาที่เจาของเครื่องหมายการคา อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิใน

เครื่องหมายการคาของตน แตเจาของเครื่องหมายการคายังมีสิทธิอนุญาตใหบุคคลอื่น 

ๆ นอกเหนือจากผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิคนกอน ใชสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นได

อีก รวมทั้งเจาของเครื่องหมายการคาก็ยังคงมีสิทธิใชเครื่องหมายการคานั้นเอง 



 
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิแตผูเดียว 
  

หมายถึง สญัญาที่เจาของเครื่องหมายการคา อนุญาตใหผูหนึ่งผูใดใชสิทธิใน

เครื่องหมายการคาของตนแตผูเดียว แตตัดสิทธิเจาของเครื่องหมายการคาที่จะอนุญาต

ใหบุคคลอื่น ๆ ใชสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น แตเจาของเครือ่งหมายการคายังคงมี

สิทธิใชเครื่องหมายการคานั้นเอง 

 
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยเด็ดขาด 
  

หมายถึง สญัญาที่เจาของเครื่องหมายการคา อนุญาตใหผูหนึ่งผูใดใชสิทธิใน

เครื่องหมายการคาของตนแตผูเดียวเทานั้น โดยทีเ่จาของเครื่องหมายการคาเองก็ไมมี

สิทธิใชและไมมีสิทธิอนญุาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคานั้น 5

 

 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธใินเครื่องหมายการคานี้ เปนการอนุญาตใหบุคคลอื่น

ใชเครื่องหมายการคากับสินคาของผูรับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขหรือขอกําหนดในการให

เจาของเครื่องหมายการคาสามารถควบคุมคุณภาพสินคาของผูรับอนุญาต ฯ ไดอยาง

แทจริง แตถาหากในสัญญา ฯ มิไดมีขอความดังกลาว  หรือระบุวาผูรับอนุญาตจะตอง

รับสินคามาจากเจาของเครื่องหมายการคาเพียงแหงเดียวเทานั้น กรณีนี้ไมอยูในขายจด

ทะเบียนสัญญาอนุญาต ฯ ตอนายทะเบียน 

 

 ทั้งหมดนี้คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายหลังจากที่เครื่องหมาย

การคานั้นไดรับการจดทะเบียนแลววามีการจดทะเบียนอะไรบางโดยกวาง ๆ เพื่อที่ทาน

จะไดทราบถงึการจดทะเบียนที่อาจเกิดขึ้นกับเครือ่งหมายการคาของทานในอนาคต

                                                           
5 วัส ตงิสมิตร  เครื่องหมายการคา ตัวบทพรอมขอสังเกตเรียงมาตรา และคําพพิากษาศาลฎีกา 

พิมพคร้ังที ่3 หนา 417 

 



ขางหนา จะไดดําเนินการใหถูกตองไมสูญเงินคาธรรมเนียมไปเปลา เพราะเหตุทีน่าย

ทะเบียนไมอาจอนุญาตใหจดทะเบียน 

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 

 

นายพิบูล ตนัศุภผล 

เจาหนาที่วิเคราะหงานทะเบียนการคา 8 ว 

นายทะเบียนเครื่องหมายการคา 

19 กรกฎาคม 2548 
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