
การใชเคร่ืองหมายการคาเปนหลักประกัน 
ตามโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน 

 
 ในอดีตหากมใีครสักคนนําหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เดนิเขาไปพบเจาหนาที่
ของธนาคารเพื่อขอกูเงิน โดยนําเครื่องหมายการคาไปใชเปนหลักประกัน โดยไมมีหลักทรัพยอยางอื่นใดอีก รับรอง
วาจะตองเดนิคอตกกลับออกไป เพราะเจาหนาที่จะปฏิเสธอยางไรความใยดหีรืออาจยอนถามกลบัไปวา มี
หลักทรัพยอ่ืนเชนที่ดินหรือบานมาเปนหลักประกันดวยหรือไม 
 
 แตปจจุบนันี้หาไดเปนเชนนัน้ไม รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนใชประโยชนในทรัพยสินทาง
ปญญาที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางแทจริง กอใหเกิดเปนทุนเพิ่มเติมในการประกอบธรุกิจโดยใหสามารถนําสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญาที่ตนมีอยูใชเปนหลักประกนัการกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได โดยธนาคาร
ยอมรับทรัพยสินทางปญญามาเปนหลักประกันการกูยมืเงินจากธนาคารไดแลว 
 
 การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนนัน้ มใิชการจํานําหรือจํานองทรัพยสิน เปนโครงการที่เพิ่มมูลคา
ทรัพยสินทางปญญา โดยนําทรัพยสินทางปญญานั้นนํามาใชเปนหลักประกันในการกูยืมเงนิจากสถาบันการเงิน
หรือธนาคารที่เขารวมในโครงการนี้ โดยทีก่รมทรัพยสินทางปญญาจะใหความรวมมอืกับธนาคารหรือสถาบัน
การเงินที่ปลอยเงินกูวา จะไมดําเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาใหแกบุคคลใด ๆ หรือรับจด
ทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาโดยไมไดใหความยินยอม 
 
 ทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปใชเปนหลักประกันการกูเงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารได คือ 

1. เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม 
2. สิทธิบัตรการประดิษฐ สิทธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ อนุสิทธิบัตร  
3. แบบผังภูมิของวงจรรวมที่ไดจดทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา 
4. ลิขสิทธิ์ที่ไดแจงขอมูลไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา 
5. ความลับทางการคาที่ไดแจงขอมูลไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา 
6. ภูมิปญญาทองถ่ินไทยที่ไดแจงขอมูลไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา 
7. ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ไดขึ้นทะเบยีนหรือแจงขอมูลไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
 ในที่นี้ผูเขียน จะกลาวเฉพาะการนําเครื่องหมายการคา ฯ ใชเปนหลักประกันการกูเงนิ ซ่ึงกรมทรัพยสินทาง
ปญญาไดรวมมือกับสถาบันการเงินและธนาคารในการทําความตกลงกันเปนลายลักษณอักษร เปนบันทึกขอตกลง
เร่ือง ความรวมมือระหวางหนวยงานในการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน 
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 สถาบันการเงินและธนาคารที่ไดใหความรวมมือในการนาํทรัพยสินทางปญญาใชเปนหลักประกนัการกู
เงินตามโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนไดแก 

1. บรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 
2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547  
4. ธนาคารออมสิน  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 

 
เคร่ืองหมายการคาท่ีใชเปนหลักประกันตองเปนเครื่องหมายที่ไดรับการจดทะเบียนไวแลว 
 เครื่องหมายการคา 1 ที่จะนําไปใชเปนหลักประกันได จะตองเปนเครื่องหมายการคาทีไ่ดรับการจด
ทะเบียนไวแลวเทานัน้ เพราะตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ฯ บัญญัติวา ผูซ่ึงไดจดทะเบยีน
เปนเจาของเครื่องหมายการคา เปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอนัที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจด
ทะเบียนไว  ซ่ึงเมื่อเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวเปนผูมีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นแตเพยีงผู
เดียวสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวแลว ก็ยอมมีสิทธิแตเพียงผูเดยีวทีจ่ะใชเครื่องหมายการคานั้นเปนหลักประกัน
การกูเงิน  
 
 สวนเครื่องหมายการคาที่กําลังอยูระหวางการพิจารณาของนายทะเบียนนั้น บางกรณีอาจไมไดรับการจด
ทะเบียนก็ได เพราะสาเหตหุลายประการ เชน เปนเครื่องหมายการคาทีเ่หมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของ
บุคคลอื่นที่ไดรับการจดทะเบียนไวกอนแลว หรือเปนเครื่องหมายการคาที่ถูกบุคคลอื่นคัดคานการรับจดทะเบยีนก็
ได  ฉะนัน้ เครื่องหมายการคาที่นายทะเบยีนรับจดทะเบยีนใหแลว กฎหมายจึงสันนษิฐานวาเปนเจาของเครื่องหมาย
การคานั้น จึงยอมมีสิทธิในการดําเนินการใด ๆ กับเครื่องหมายการคาของตนได 
  
 การยื่นคําขอกูเงินนั้น ผูประกอบการที่ประสงคจะขอกูเงินตามโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน 
จะตองยนืคําขอกูเงินตอสถาบนัการเงิน พรอมเสนอโครงการ แผนธุรกิจ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่สถาบันการเงินกําหนด 2 
 
เคร่ืองหมายการคาท่ีใชเปนหลักประกัน ถาเปนเครื่องหมายชดุ จะตองนําไปใชเปนหลักประกันท้ังชดุดวย 
 ตามกฎหมายเครื่องหมายการคา มาตรา50 บัญญัติวา เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบยีนไวเปนเครื่องหมาย
ชุดนั้น จะโอนหรือรับมรดกกันไดตอเมื่อเปนการโอนหรือรับมรดกกนัทั้งชุด 
             ดังนั้น การนําเครื่องหมายการคาบางเครื่องหมายใชเปนหลักประกันบางสวน หากมกีารบังคับโอน
เครื่องหมายการคานั้น จะทําใหบังคับการโอนในสวนของเครื่องหมายการคาที่เปนเครื่องหมายชุดแตมิไดนํามาใช
เปนหลักประกันดวยไมได 

                                                 
1

 เมื่อกลาวถึงคําวาเครื่องหมายการคา ใหรวมถึงเครือ่งหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม – ผูเขียน 
2

 ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา วาดวยข้ันตอนและวิธีปฏบัิติตามโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน ขอ 5 ลงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 
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 เครื่องหมายชดุ หมายถึงเครือ่งหมายการคาหลายเครื่องหมายที่ผูเปนเจาของเครื่องหมายนั้นไดนําไปขอจด
ทะเบียนตอนายทะเบยีนสําหรับสินคาที่จําพวกเดียวกนัหรือตางจําพวก แตมีลักษณะอยางเดยีวกัน ซ่ึงนายทะเบียน
จะมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบยีนนั้นจดทะเบยีนเปนเครื่องหมายชุดกนัไว 
 
 การจดทะเบียนเปนเครื่องหมายชุด ผูเปนเจาของเครื่องหมายการคาเทากับไดใหความ 
รับรองตอนายทะเบียนไวแลววา ถาจะทําการโอนหรือรับมรดกกัน จะตองโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด กลาวถือถา
จะโอนเครื่องหมายการคา จะตองโอนใหแกผูรับโอนคนเดียวกันหรือรายเดยีวกันทั้งหมดโดยไมแยกโอน
เครื่องหมายการคาที่เปนเครื่องหมายชุดกนันั้นตางเจาของกัน หรือถาเปนการรับมรดก  ผูที่เปนจะรับมรดกจะตอง
รับเครื่องหมายการคาที่เปนเครื่องหมายชุดกันนั้นไปทั้งหมดดวย ผูจัดการมรดกจะแยกแบงโอนมรดกที่เปน
เครื่องหมายชดุแยกใหทายาทตางคนกันนัน้ไมได เพราะนายทะเบียนจะไมจดทะเบยีนโอนใหแกทายาทตางรายกนั 
 
 การนําเครื่องหมายการคาใชเปนหลักประกัน บางกรณเีครื่องหมายการคานั้นเปนเครื่องหมายชุดกบั
เครื่องหมายการคาที่อยูระหวางการพิจารณาของนายทะเบียน โดยนายทะเบียนยังไมไดรับจดทะเบยีนเครื่องหมาย
การคานั้น เชนนี้ ธนาคารหรือสถานบันการเงินก็ควรที่จะเรียกใหผูขอกูเงิน นําเครื่องหมายการคาที่อยูระหวางการ
พิจารณาและยงัไมไดรับการจดทะเบียน มาเปนหลักประกันรวม แมวาเมือมีการนําเครื่องหมายการคาที่จดทะเบยีน
ไวแลวใชเปนหลักประกนัแลวก็ตาม ผูขอจดทะเบียนอาจนําเครื่องหมายการคาที่คลายกับเครื่องหมายการคาที่ใช
เปนหลักประกันไปขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนเพิ่มเติม สําหรับสินคาในจําพวกหรือตางจําพวกกับกับทีใ่ชเปน
หลักประกนั เพิ่มเติมในภายหลัง โดยเครื่องหมายการคานั้นอาจจะตองจดทะเบียนเปนเครื่องหมายชุดกับ
เครื่องหมายการคาที่ใชเปนหลักประกันก็ได ซ่ึงเจาของเครื่องหมายการคาที่นําเครื่องหมายการคาของตนใชเปน
หลักประกนั จะตองแจงขอมลูนี้ใหสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้นทราบดวย 
 
 มีบางธนาคารไมยอมนําเครือ่งหมายชุดเขามาเปนหลักประกันรวม เพราะจําเปนจะตองเรงปลอยกูใหทันใน
วันงานทีน่ายกรัฐมนตรีไปเปดงานโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน โดยขอใหผูเขียนบันทึกหลักประกนั
เฉพาะบางเครือ่งหมายการคา ซ่ึงกรณีนี้ผูเขียนเคยขอใหเจาหนาที่ของธนาคารทานนัน้ ทําหนังสือถึงกรมทรัพยสิน
ทางปญญาวา ธนาคารจะยอมรับผิดในกรณทีี่นายทะเบยีนไมสามารถจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการคาที่ถูกบังคับ
หลักประกนัได เพราะการเปนหลักประกันไมครอบคลุมถึงเครื่องหมายการคาที่เปนเครื่องหมายชุด และไมได
นํามาใชเปนหลักประกันรวมดวย  ปรากฏตอมาวาทางธนาคารไดเรียกใหผูเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้นนํา
เครื่องหมายการคาที่เปนเครื่องหมายชุดเขามาเปนหลักประกันรวมเพิ่มเติม ดังนั้นผูเขยีน จึงไดบันทกึหลักประกัน
เครื่องหมายการคาทั้งชุดไปเรียบรอยแลว 
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การขอกูเงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารตองเสนอโครงการ และทําแผนธุรกิจ 
 เจาของเครื่องหมายการคาทีป่ระสงคจะขอกูเงินตามโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน จะตองยื่น
คําขอกูตอสถาบันการเงิน พรอมเสนอโครงการ แผนธุรกิจ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
สถาบันการเงินกําหนด 3

 
 สวนวิธีทําโครงการและแผนธุรกิจนั้น สํานกังานแปลงทรพัยสินทางปญญาเปนทุนรวมกับสถาบันการเงิน
ไดจัดการอบรม ซ่ึงไดมีการประกาศเปนระยะ ๆ ลงใน www.ipthailand.org ทานที่สนใจเปดเขาไป
ตรวจสอบวันเวลาและสถานที่ได 
  
เจาของเครื่องหมายการคาตองยื่นคาํขอบนัทึกหลักประกัน 
 ในการดําเนินการกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินนัน้ เมื่อเจาของทรัพยสินทางปญญารายใดไดกูเงิน
จากสถาบันหรือธนาคาร โดยใชทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันแลว เจาของทรัพยสินทางปญญานั้น จะตอง
ยื่นคําขอบันทกึขอมูลการนําทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกนัลงในทะเบยีนทรพัยสินทางปญญา และยื่นคําขอ
บันทึกขอมูลการสิ้นสุดการเปนหลักประกนัเมื่อไดชําระหนี้ครบถวนตามสัญญา 
 
 การยื่นคําขอบนัทึกขอมูลการนําทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันนั้น ตองดําเนนิการดังนี ้

1. ยื่นคําขอบันทกึหลักประกัน (แบบ ทปท.01) จํานวน 1 ฉบบัและแนบสําเนาคําขอนั้นอกี 1 ฉบับ 
2. หนังสือสําคัญ 
3. สําเนาสัญญาหลักประกนั จาํนวน 1 ฉบับ 

 
 เมื่อเจาของเครื่องหมายการคารายใดไดติดตอกับสถาบันการเงินหรือธนาคาร โดยสถาบันการเงินหรือ
ธนาคารยินยอมจะรับเครื่องหมายการคานัน้เปนหลักประกันแลว ทางธนาคารจะทําหนังสือสอบถามไปยังกรม
ทรัพยสินทางปญญา โดยผานทางสํานักงานแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน ถึงสํานักเครื่องหมายการคา เพื่อ
ตรวจสอบสถานะของทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้นวา อยูในฐานะมกีารฟองรองคดี หรือถูกเจาพนกังานพิทักษ
ทรัพยหรือเจาพนักงานบังคบัคดียึดหรืออายัดไวหรือไม หรือมีการนําไปใชเปนหลักประกนักับสถาบันการเงินหรือ
ธนาคารใดอื่นหรือไม และมอีายุการคุมครองเหลืออีกกี่ป รวมทั้งเปนเครื่องหมายชุดกบัเครื่องหมายการคาของ
เจาของรายเดยีวกันหรือไม เพื่อที่ธนาคารจะไดใชดุลยพนิิจในการอนมุัติเงินกู 
 
 เมื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติเงนิกู เจาของเครื่องหมายการคาจะตองยืน่คาํขอบันทึก
หลักประกนัตามแบบ ทปท.01 โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะสงแบบคําขอบันทึกหลักประกันนั้นไปยังกรม
ทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหบันทึกการเปนหลักประกันลงในขอมูลทะเบียนเครื่องหมายการคานัน้ลงใน
คอมพิวเตอร และในแฟมคาํขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้น และบันทึกการเปนหลักประกันในดานหลังของ
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หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และสงหลักฐานดังกลาวคนืใหแกสํานกังานแปลงทรัพยสิน
ทางปญญาเปนทุน เพื่อสงคนืใหแกสถาบนัการเงินหรือธนาคารนั้น เพื่อจายเงนิกูใหแกเจาของเครื่องหมายการคา
นั้นตอไปโดยนายทะเบียนเครื่องหมายการคาจะเก็บสําเนาคําขอบันทึกหลักประกันไวในแฟมคําขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคานั้น ๆ ไวเปนหลักฐานดวย 
 
การบันทึกการสิ้นสุดการเปนหลักประกัน 
 เมื่อเจาของเครื่องหมายการคาไดชําระเงนิกูใหสถาบันการเงินหรือธนาคารครบถวนตามสัญญาแลว  
เจาของเครื่องหมายการคาจะตองดําเนินการดังนี ้

1. ยื่นคําขอบันทกึขอมูลการสิ้นสุดการเปนหลักประกนัตามแบบ ทปท.02 พรอมสําเนาคําขอดังกลาวอีก 
1 ฉบับ  

2. สําเนาเอกสารหลักฐานการชําระหนี้ครบถวนจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร หรือคําวินิจฉยัช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการ หรือคําพิพากษาบังคับตามคําชี้ขาด จํานวน 1 ฉบับ และ 

3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 

 เมื่อสํานักเครือ่งหมายการคาไดรับเอกสารดังกลาว จะบนัทึกขอมูลการสิ้นสุดการเปนหลักประกันลงใน
คอมพิวเตอร โดยการลบขอความการเปนหลักประกนัในคอมพิวเตอรออกไป สวนในแฟมคําขอจดทะเบยีน นาย
ทะเบียนจะขีดฆาและบันทึกการสิ้นสุดการเปนหลักประกันไวเปนหลักฐาน ซ่ึงจะทาํเชนนี้ในดานหลังของหนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้นดวย ทัง้นี้จะตองแนบสาํเนาคําขอบันทึกการสิ้นสุดการเปน
หลักประกนัพรอมทั้งเอกสารแสดงการชําระหนี้ครบถวน หรือคําวินจิฉัยของอนุญาโตตุลาการหรือคําพิพากษาของ
ศาลแนบในแฟมคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดงักลาวนั้นดวย 4

 
การเปล่ียนแปลงขอมูลทางทะเบียนภายหลงัใชเปนหลักประกัน  
 ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 52 บัญญัติวา เจาของเครื่องหมายการคาทีไ่ดจดทะเบยีนแลว อาจขอใหนายทะเบยีน
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบยีนไดเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี ้

(1) ยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบยีนไวแลว 
(2) ช่ือ สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของเจาของเครื่องหมายการคานั้น และของตัวแทน  ถามี 
(3) สํานักงานหรอืสถานที่ที่นายทะเบยีนสามารถติดตอได 
(4) รายการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ 34 กําหนดใหเจาของ

เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลว อาจขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบยีนไดในเรื่อง
ดังตอไปนี ้
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ก. ยกเลิกตวัแทน 
ข. ตั้งหรือเปลี่ยนตัวแทน 
ค. สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา 

 แตเมื่อนําเครื่องหมายการคาใชเปนหลักประกันตอสถาบันการเงินหรือธนาคารแลว ตอมาภายหลังขอแกไข
รายการทางทะเบียน กรณนีีต้ามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง การยื่นคําบันทึกขอมูลการนําทรัพยสินทาง
ปญญาเปนหลักประกนั และการสิ้นสุดการเปนหลักประกัน ประกาศ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 ขอ 10 กําหนด
วา หากผูประกอบการยื่นคําหรือคํารองแกไขเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียนทรัพยสินทางปญญาที่เปน
หลักประกัน โดยผดิเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญา และไมเปนการเปลีย่นแปลงแกไขตามคําสัง่ศาล หรือการรับ
มรดกสิทธิ  ใหเจาหนาท่ีระงับการพิจารณาและมีหนังสอืแจงใหสถาบนัการเงินทราบภายในสองวนันับแตวันท่ีได
รับคําขอหรือคํารองแกไขเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียน 
 
 ดังนั้น ในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ใชเปนหลักประกัน โดยผิด
เงื่อนไขที่ระบไุวในสัญญา นายทะเบียนจะตองรอการพจิารณาไวกอน และแจงไปยังสถาบันการเงินเพื่อใหความ
ยินยอม 
 
 อะไรคือการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนโดยผิดเงื่อนไขที่ระบุไวในสญัญา ตองไปดูเงื่อนไข
ในแบบคําขอบันทึกการเปนหลักประกันตามแบบ ทปท.01 หนาที่ 2 ซ่ึงเจาของเครื่องหมายการคาไดระบุไว  แตถา
ไมมีการระบุไวผูเขียนเห็นวา ถาเปนการแกไขรายการทางทะเบียนเล็กนอย เชน แกไขที่อยูของเจาของ หรือตั้ง
ตัวแทนใหม หรือแกไขที่อยูของตัวแทน หรือแกไขสถานที่ที่ใหนายทะเบียนสามารถติดตอถึงไดในประเทศไทย 
หรือเจาของไดเปล่ียนชื่อตวัหรือช่ือสกุลใหมแลว ผูเขยีนเห็นวาไมทําใหกระทบถึงเครื่องหมายการคาที่ใชเปน
หลักประกนัตอสถาบันการเงินนั้น 
 
 สวนการแกไขรายการทางทะเบียนโดยขอยกเลิกรายการสินคาบางอยางนั้น ผูเขียนเหน็วาอาจทําให
เครื่องหมายการคานั้นไมไดรับการคุมครองถึงสินคาที่ยกเลิกไป จะเปนการกระทบแกสิทธิของเจาของเครื่องหมาย
การคาที่จะไดรับการคุมครองถึงรายการสินคานั้น ๆ กรณีนี้อาจทําใหธนาคารหรือสถาบันการเงินไดรับความ
เสียหาย ซ่ึงผูเขียนจะตองใหธนาคารหรือสถาบันการเงินใหความยินยอมในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ทะเบียนนี้ดวย 
 
 แตถาเปนการยื่นคํารองขอโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาใหแกบุคคลอื่น หรือยื่นคํารองขอจดทะเบียน
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา/บริการ ที่ใชเปนหลักประกนั กรณีดังกลาวนีน้ายทะเบียนจะตองแจงให
ธนาคารหรือสถานบันการเงนินั้นทราบและขอความยนิยอม 
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หากสถาบันการเงินไมใหความยินยอมจะตองทําอยางไร 
 ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง การยื่นคําบันทึกขอมูลการนําทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกัน 
และการสิ้นสดุการเปนหลักประกัน ประกาศ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 ขอ 11 กําหนดวา ในกรณีที่สถาบัน
การเงินไมอนญุาตตามคํารองหรือคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน และไมสามารถตกลงกันได ให
คูสัญญาเสนอขอพิพาทดงักลาวเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการของกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อทําการวนิจิฉัย
ช้ีขาดขอพิพาทตอไป ซ่ึงอนุญาโตตุลาการจะตองทําคําวนิิจฉัยช้ีขาดภายใน 90 วัน นบัแตวนัที่ตั้งอนุญาโตตุลาการ 
แตถามีเหตุจําเปนอาจขยายเวลาออกไปอีกไดแตไมเกิน 90 วัน 
  
 ดังนั้น กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาประสงคจะทําการโอนเครื่องหมายการคาใหบุคคลอื่น หรือทํา
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา จะตองแนบหลักฐานความยินยอมจากสถาบันการเงินแนบมาเปนหลักฐาน
ดวยทุกครั้ง ถาไมมีหลักฐานดังกลาวนายทะเบียนจะตองแจงไปยังสถาบันการเงินเพือ่ใหทราบและใหความยินยอม  
 
ขอยกเวนไมตองไดรับความยินยอมจากสถาบันการเงิน 
 การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนที่ไมตองใหสถาบันการเงินใหความยนิยอมก็คือ  

1. คํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนตามคําสั่งศาล 
2. คํารองขอโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาโดยการรับมรดก 

 
 ทั้งสองกรณีนี้ นายทะเบียนจะดําเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงไปโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
สถาบันการเงินตามนัย ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง การยื่นคาํบันทึกขอมูลการนําทรัพยสินทางปญญา
เปนหลักประกัน และการสิ้นสุดการเปนหลักประกนั ประกาศ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 ขอ 10  
 
มาตรการสําหรับกรณีท่ีเจาของเครื่องหมายการคาท่ีใชเปนหลักประกันผิดสัญญาการกูเงินจากสถาบันการเงิน 
 ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาที่ใชเปนหลักประกันผิดสัญญา สถาบันการเงินจะดําเนินการอยางไรได
บาง ซ่ึงกรณีนี ้กรมทรัพยสินทางปญญาไดวางระเบยีบกรมทรัพยสินทางปญญาวาดวยขั้นตอนและวธีิปฏิบัติตาม
โครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน ซ่ึงประกาศเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 ไวดังน ี  
 ขอ 12  สถาบันการเงินจะกําหนดตารางการชําระเงินกูตามความสามารถของผูประกอบการ 
  ในกรณีที่ผูประกอบการผิดสัญญา สถานบันการเงินจะมีหนังสือเตือนใหปฏิบัติตามสัญญา ถาไมปฏิบัติ
ตามภายในกาํหนดเวลาหนงัสือเตือน สถาบันการเงินจะทําการเจรจาไกลเกลี่ย หรือขอใหกรมทรพัยสินทางปญญา
เปนคนกลางไกลเกลี่ยเพื่อหาขอยุติเกีย่วกบัมาตรการบังคับตามสัญญาใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแตวนัที่
ประกอบการผดิสัญญา โดยมาตรการบังคับตามสญัญารวมถึงมาตรการดังตอไปนี ้

1. สถาบันการเงินผอนผันหรือขยายวงเงินกู หรือ 
2. ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ เพื่อใหโอกาสผูประกอบการในการดําเนิน  

กิจการตอไป โดยกําหนดเงือ่นไขติดตามการดําเนนิกิจการของผูประกอบการอยางใกลชิด หรือ 
 3.   ใหผูประกอบการวางหลักประกันอื่นเพิ่มเติม หรือ 
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 4.    ผูประกอบการยินยอมใหสถานบันการเงินเขารับประโยชนจากรายไดที่เกิดขึ้นจากทรัพยสินทาง
ปญญาที่เปนหลักประกันจนกวาจะไดรับชําระหนี้ครบถวน หรือ 
 5.  ผูประกอบการยินยอมใหสถาบันการเงินตั้งตัวแทนเขาบริหารการใชประโยชนในทรัพยสินทางปญญา
ที่เปนหลักประกัน 
 
 ระเบียบนีเ้ปนระเบียบทีก่รมทรัพยสินทางปญญาเปนผูกําหนดขึ้น มาตรการตามที่ระบุไวขางตนนีอ้าจมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามขอตกลงระหวางเจาของเครื่องหมายการคาซึ่งเปนผูขอกูเงนิกับสถาบันการเงินนั้น ๆ  
 
การจัดหาบุคคลท่ีสามที่เหมาะสมเขาสวมสิทธิในเครื่องหมายการคาท่ีเปนหลักประกัน 
 ตามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือระหวางหนวยงานในการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนระหวาง
กรมทรัพยสินทางปญญากับสถาบันการเงิน (ยกเวน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีขอตกลงที่เหมือนกนัอยูขอ
หนึ่งก็คือ สถาบันการเงินหรอืธนาคารจะรวมมือกับ 
กรมทรัพยสินทางปญญา ในการจัดหาบุคคลท่ีสามที่เหมาะสม เขาสวมสิทธิกรณีผูกูไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
เงื่อนไขธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
 
 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ใชเครื่องหมายการคาเปนหลักประกนันัน้ ผูเขียนทราบมาวา ไดใหเจาของ
เครื่องหมายการคา ลงนามในสัญญาโอนเครื่องหมายการคาไวกอนแลว โดยเวนชื่อผูรับโอนไวเพื่อใหผูรับโอนลง
ลายมือช่ือเขาทําสัญญาในภายหลัง โดยไดมอบสัญญานั้นไวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินไว 
 
 ดังนั้น หากเจาของเครื่องหมายการคาผิดสัญญาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชําระหนี ้หากธนาคารจะนํา
สัญญาโอนสิทธิเครื่องหมายการคาที่เจาของเครื่องหมายการคาลงนามไวกอนลวงหนาไปขอจดทะเบียนโอน
เครื่องหมายการคาใหแกบุคคลที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นเห็นสมควร กรณีนีน้ายทะเบยีนจะดาํเนินการรับจด
ทะเบียนไปใหไดหรือไม 
 
 กรณีนี้ผูเขยีนเห็นวา ถาเจาของเครื่องหมายการคายนิยอมโดยไมคัดคานการโอนดังกลาว นายทะเบยีนยอม
ที่จะรับจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการคานั้นได แตถาเจาของเครื่องหมายการคาไมไดใหความยินยอมหรือคัดคาน
การโอน  นายทะเบียนจะไมรับจดทะเบยีนให ซ่ึงหากมีกรณีดังกลาวเชนนี้เกดิขึ้น ผูเขียนจะมีหนังสือสอบถามไปยัง
เจาของเครื่องหมายการคาอกีครั้ง 
 
ทําอยางไรที่จะใหเคร่ืองหมายการคาใชเปนหลักประกันอยางมั่นคงใหสถาบันการเงนิ 
 ปจจุบันนี้ แมวาเจาของเครือ่งหมายการคาสามารถนําเครื่องหมายการคาใชเปนหลักประกันไดก็ตาม แตยัง
ไมสรางความมั่นใจใหแกสถาบันการเงินไดมาก เพราะสภาพของเครื่องหมายการคาที่ใชเปนหลักประกันเปรยีบ
มิไดกับการจํานําหรือจํานองทรัพยสิน หากทําใหหลักประกันทีเ่ปนเครือ่งหมายการคานี้เทียบเทาทรัพยสินที่มี
ตัวตนอยูจริง จะทําใหเจาหนี้มีความมั่นใจในการใชเครือ่งหมายการคาเปนหลักประกัน 
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 การโอนเครื่องหมายการคาใหแกสถาบันการเงินที่ปลอยเงินกูนั้น ผูเขยีนคาดวาจะสรางความมั่นใจสวน
หนึ่งใหแกเจาหนี้ได เพราะไมตองไปฟองรองตอศาลเพื่อบังคับแกสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นในภายหลัง 
 
 ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 51 บัญญัติวา  “การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาทีไ่ดจดทะเบยีน
แลว ตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน 
 การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครือ่งหมายการคาตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง” 
 
 ดังนั้น การที่จะสรางความมัน่ใจใหสถาบันการเงินวา สามารถที่จะดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหลักประกันได 
ทางราชการอาจออกกฎกระทรวงวางกฎเกณฑการโอนเครื่องหมายการคา โดยกําหนดใหมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
กันไว เชน กําหนดใหมีการโอนใหแกผูรับโอนหรือสถาบันการเงินโดยกําหนดเงือนไขไววา  ผูโอนมีสิทธิใช
เครื่องหมายการคานั้นตอไปตามปกติ และหามผูรับโอนโอนเครื่องหมายการคานั้นใหแกบุคคลอื่นตอไปอีกภายใน
กําหนดเวลากีป่  เมื่อผูโอนรายเดิมชําระหนี้ครบกําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด สถาบันการเงินจะตองโอน
เครื่องหมายการคานั้นกลับคืนใหแกลูกหนี ้เปนตน 
 
ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกจากที่เขาทําบันทึกขอตกลงจะเขารวมโครงการนี้ไดหรือไม 
 เปนที่นายินดทีี่โครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนนี้ สถาบันการเงินหรือธนาคารรายอื่น ๆ มีความ
สนใจที่จะขอเขารวมโครงการ โดยนําเครือ่งหมายการคาที่เจาของเครื่องหมายการคาใชเปนหลักประกัน มาขอให
นายทะเบียนเครื่องหมายการคาบันทึกหลักประกนั ซ่ึงโดยสวนตัวของผูเขียนเองก็มคีวามยินดีที่จะบันทึกให 
 
 แตตามระเบยีบกรมทรัพยสินทางปญญาวาดวยข้ันตอนและวิธีปฏิบัตติามโครงการแปลงทรัพยสินทาง
ปญญาเปนทุน ซ่ึงประกาศ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2536 ไดใหคํานิยามของคําวา สถาบันการเงิน วาหมายถึง 
ธนาคาร หรือสถาบันการเงนิอ่ืนท่ีเขารวมในโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน ดังนั้น สถาบันการเงินหรือ
ธนาคารอื่นที่มิไดเขารวมในโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนโดยมิไดมขีอตกลงระหวางกรมทรัพยสิน
ทางปญญาและสถาบันการเงินในเรื่องความรวมมือระหวางหนวยงานในการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนไว
เหมือนเชนสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เขารวมในโครงการ 
 
 ดังนั้น แมวาผูเขียนจะยอมบนัทึกหลักประกันให  แตก็มไิดหมายความวา หากมีการโอนสิทธิใน
เครื่องหมายการคาที่ใชเปนหลักประกันโดยสถาบันการเงินดังกลาวมไิดใหความยนิยอม นายทะเบียนก็จะตองรับ
โอนจดทะเบียนโอนไปใหโดยไมมหีนาทีต่องแจงตอสถาบันการเงินหรือธนาคารตามขอตกลง เพราะไมมีขอตกลง
ในความรวมมอืระหวางกัน 
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 จึงเปนอันวาในปจจุบันนี้ แมวาสถาบันการเงินหรือธนาคารอื่น ๆ ที่มิไดเขารวมในโครงการแปลง
ทรัพยสินทางปญญาเปนทุนกับกรมทรัพยสินทางปญญา ประสงคจะใหเจาหนาที่หรือนายทะเบียนบันทึกทรัพยสิน
ทางปญญาเปนทุนไวใหปรากฏเปนหลักฐานก็ตาม นายทะเบียนหรือเจาหนาที่ไมอาจดําเนนิการใหได เวนแตจะได
มีการทําความตกลงกันเพิ่มเติมในโอกาสตอไป 
 
สถานะของเครื่องหมายการคาท่ีใชเปนหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน 
 เปนธรรมดาของเจาหนี้ที่ประสงคจะไดหลักทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ตาม
สัญญา  กรมทรัพยสินทางปญญาไดสรางความมั่นใจใหแกสถาบันการเงินและธนาคารที่เขารวมในโครงการแปลง
ทรัพยสินทางปญญาทุนไว โดยจัดใหมีขอตกลงในการแปลงทรัพยสนิทางปญญาเปนทุน เพื่อเปนมาตรการในการ
ใหประกันตอสถานบันการเงินหรือธนาคารวาธนาคารหรือสถาบันการเงินสามารถบังคับเอาแกหลักประกนัที่เปน
ทรัพยสินทางปญญานั้นได 
 เมื่อนําเครื่องหมายการคาใชเปนหลักประกนั นายทะเบยีนจะตองดําเนนิการดังนี ้

1. บันทึกการเปนหลักประกันลงในคอมพิวเตอร และดานหลังของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคา และในแฟมคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหปรากฏ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ
บุคคลอื่น ๆ ไดตรวจสอบถงึสถานะของเครื่องหมายการคานั้น 

2. เมื่อมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเครื่องหมายการคาทีเ่ปนหลักประกัน โดยผิดเงื่อนไข
ตามที่ระบุไวในสัญญา (ซ่ึงไมเปนการเปลีย่นแปลงแกไขตามคําสั่งศาล หรือการรับมรดกสิทธิ) นาย
ทะเบียนตองมหีนังสือแจงใหสถาบันการเงนิทราบและใหคํายินยอมเปนลายลักษณอักษร 

 
 ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา เครือ่งหมายการคาที่ใชเปนหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพยทางปญญาเปน
ทุน เจาของเครื่องหมายการคาไมมีอิสระในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น ๆ อีกโดย
ลําพัง จะมีสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เปนเจาหนี้เขามาเกี่ยวของดวย การทําการโอนเครื่องหมายการคาก็ดี หรือ
การอนุญาตและจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคานั้นกด็ี  จะตองไดรับความยนิยอมจาก
สถานบันการเงินหรือธนาคารกอน สถานะของเครื่องหมายการคาที่ใชเปนหลักประกนัจึงไมตางไปจากการถูกอายัด
ทรัพยไวโดยเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยนัน่เอง 
 
การตออายุเคร่ืองหมายการคาท่ีใชเปนหลักประกัน 
 การตออายุเครือ่งหมายการคาในระหวางทีน่ําเครื่องหมายการคานั้นใชเปนหลักประกันตามโครงการแปลง
ทรัพยสินทางปญญาเปนทุนนั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 54 บัญญัติวา เจาของเครื่องหมายการคาใดประสงค
จะตออายกุารจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน ใหยื่นคําขอตออายุตอนายทะเบยีนภายในเกาสิบวันกอนวันสิ้น
อายุ เมื่อไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาเครื่องหมายการคานั้นยังคงจดทะเบียนอยู
จนกวานายทะเบียนจะมีคําสัง่เปนอยางอื่น 
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 ฉะนั้น บุคคลที่จะตออายเุครื่องหมายการคาที่ใชเปนหลักประกนัไดคอื เจาของเครื่องหมายการคา หรือ
ตัวแทนของเจาของเครื่องหมายการคาเทานั้น มีปญหาวา หากเจาของเครื่องหมายการคาที่นําเครื่องหมายการคาใช
เปนหลักประกันไมยอมใชสิทธิของตนในการตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา ซ่ึงจะมีผลทําใหสถาบันการเงิน
จะตองสูญเสียหลักประกนัการใหกูเงนิ จะใชสิทธิของลูกหนี้ไปขอจดทะเบียนตออายเุครื่องหมายการคาไดหรือไม 
 
 กรณีนี้ตามระเบียบระเบยีบกรมทรัพยสินทางปญญา วาดวยขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามโครงการแปลง
ทรัพยสินทางปญญาเปนทุน  ประกาศ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 มิไดกําหนดกรณีดังกลาวนี้ไว แตเมื่อพิจารณา
ถึงตัวบทกฎหมายเครื่องหมายการคาแลวผูเขียนเหน็วา สถาบันการเงินไมมีอํานาจที่จะใชสิทธิของลูกหนี้ตออายุ
เครื่องหมายการคาได แมวาจะมีสัญญาที่เจาของเครื่องหมายการคาหรือลูกหนี้ไดใหความยนิยอมไวก็ตาม ซ่ึงตางกบั
กรณีที่เจาพนกังานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดทําการยดึหรืออายัดเครื่องหมายการคาไว สามารถใช
สิทธิของลูกหนี้ในการขอจดทะเบียนตออายุเครื่องหมายการคาไดเพราะถือวาเปนเจาพนักงานของศาลที่จะตอง
รักษาไวซ่ึงทรัพยสินที่ถูกยดัหรืออายัดไวมใิหเกิดความเสียหายได 
 
 โดยเหตนุี้ เครือ่งหมายการคาที่นําไปใชเปนหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน 
เมื่อครบกําหนดที่จะตองใชสิทธิตออายุ หากเจาของเครื่องหมายการคาไมดําเนนิการใชสิทธิตออายุทะเบียน
เครื่องหมายการคาจนพนกําหนดเวลาที่จะตออายุทะเบยีน นายทะเบยีนจะจําหนายทะเบียนเครื่องหมายการคานัน้
ออกจากสารบบทันที  โดยไมจําเปนตองมหีนังสือเตือนแจงสถาบันการเงินแตอยางใด 
 
 โครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนนั้น ผูเขียนเห็นวาเปนโครงการที่ดี เปดโอกาสใหผูประกอบ
ธุรกิจไดเขาถึงแหลงเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย ไดนําเงินมาใชในการประกอบธุรกิจอาชีพอยางจริงจัง เทาที่เหน็มา 
เครื่องหมายการคาบางเครื่องหมายเปนเครือ่งหมายการคาที่เพิ่งไดรับการจดทะเบยีน แตสามารถนําไปใชเปน
หลักประกนัการกูเงินได เปนที่นาเสียดายวา อนาคตตอไปโครงการที่ดี ๆ เชนนี้อาจจะตองยกเลิกไป ทั้งนี้สถาบัน
การเงินที่ยังคงปลอยเงินกูตามโครงการนี้และไดบันทกึการเปนหลักประกันอยางสม่ําเสมอ คือ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
  
 ที่สําคัญประการหนึ่งของโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนนีก้็คือ จะตองมแีผนธุรกิจนั่นเอง โดย
การแสดงใหสถาบันการเงินหรือธนาคารไดทราบถึงแหลงที่มาของรายได การตลาดของธุรกิจ รายจาย ๆ และ
ทิศทางเดินทางธุรกิจในอนาคตตอไป  ไมมีเจาหนี้คนใดที่ปลอยเงินกูใหกับบุคคลที่ไมสามารถสงคืนใชเงินกูได  
ดังนั้นแผนธุรกิจจึงเปนปจจยัที่สําคัญอยางหนึ่งของผูประกอบธุรกิจจะตองมีและจัดทําขึ้น แมวาจะไมนําไปใชใน
การขอกูเงินตามโครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนก็ตาม 
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นายพิบูล ตันศภุผล นบ., นบท. 
นายทะเบียนเครื่องหมายการคา 
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