
ระเบียบคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา 
วาดวยวิธพิีจารณาอุทธรณและคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน 

พ.ศ.๒๕๔๕ 
 
 

  โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีพิจารณาอุทธรณและคํารองขอให

เพิกถอนการจดทะเบียนเพื่อใหการพิจารณาอุทธรณและคํารองขอใหเพิกถอน   

การจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองหมายการคามีประสิทธิภาพ เปนไปดวย

ความรวดเร็วและเปนธรรม 
  อาศั ยอํ าน าจตามความในมาตร า  ๑๐๑  วรรคสอง  แห ง

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา        

จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปน้ี       
   ข อ  ๑  ระ เ บียบ น้ี เ รี ยกว า  “ระ เ บียบคณะกรรมการ       

เคร่ืองหมายการคา วาดวยวิธีพิจารณาอุทธรณและคํารองขอใหเพิกถอน           

การจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๕” 
  ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับเพื่อกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ได

ประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ บรรดาคําส่ัง ขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ

ระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 
 

หมวดท่ี ๑ 
บททั่วไป 

 
 

  ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา 
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการเคร่ืองหมายการคา 
  “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการเคร่ืองหมายการคา 
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  “อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการเคร่ืองหมายการคา 
  “เลขานุการ” หมายความวา เลขานุการคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา 
  “เคร่ืองหมายการคา” ใหหมายความรวมถึง เคร่ืองหมายบริการ 

เคร่ืองหมายรับรองและเคร่ืองหมายรวม 
  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และให

หมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาให  

ปฎิบัติราชการแทนดวย 
  “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 
  “ผูอุทธรณ” หมายความวา ผูมีสิทธิอุทธรณที่ยื่นอุทธรณตาม

กฎหมายวาดวยเคร่ืองหมายการคา และใหหมายความรวมถึง ตัวแทนของผูมีสิทธิ

อุทธรณหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมีสิทธิอุทธรณใหอุทธรณแทน 
  “ผูรองขอใหเพิกถอน” ใหหมายความรวมถึง ตัวแทนของผูรอง

ขอใหเพิกถอนหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูรองขอใหเพิกถอนใหดําเนินการแทน 
  ขอ ๕ คณะกรรมการจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการเปน          

ผูพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับอุทธรณและคํารองขอใหเพิกถอนการจด

ทะเบียนตอคณะกรรมการก็ได 
 

หมวดท่ี ๒ 
หนาที่ของเลขานุการ 

 
 

  ขอ ๖ ใหเปนหนาที่ของเลขานกุารที่จะปฏิบัติ ดังน้ี 
   (๑) ตรวจสอบความถูกตองของคําขอตาง ๆ ที่ยื่นตอ    

คณะกรรมการ 
   (๒) ลงทะเบียนอุทธรณ และคํารองขอใหเพิกถอนการจด

ทะเบียนในสารบบตามลําดับที่ยื่นอุทธรณ และคํารองขอใหเพิกถอนการจด

ทะเบียน 
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   (๓) สรุปขอเท็จจริงและทําความเห็นเบ้ืองตน โดยพิจารณา

จากหลักฐานตาง ๆ ที่ปรากฎในสํานวนอุทธรณ และคํารองขอใหเพิกถอนการจด

ทะเบียนรวมท้ังความเห็นของคณะอนุกรรมการเคร่ืองหมายการคา (ถามี) 
   (๔) นําสํานวนอุทธรณเสนอตอคณะกรรมการ เมื่อพน

กําหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ 
   (๕) จัดทําบันทึกรายงานการประชุม กรณีกรรมการคนใดมี

ความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม 
   (๖) จัดทําคําวินิจฉัยและจัดทําคําส่ังใหคณะกรรมการ

พิจารณาลงนามใหตรงตามมติที่ประชุมตามขอ ๒๐ และขอ ๓๐ ตามลําดับ 
   (๗ )  ล ง ท ะ เ บี ย น คํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธ ร ณ แ ล ะ คํ า ส่ั ง                

ของคณะกรรมการในสารบบอุทธรณและสารบบคํารองขอใหเพิกถอนการจด

ทะเบียน 
   (๘) แจงผลคําวินิจฉัยและคําส่ังของคณะกรรมการให       

ผูอุทธรณผูรองขอใหเพิกถอน เจาของเคร่ืองหมายการคา หรือตัวแทนผูรับ      

มอบอํานาจ และผูไดรับอนุญาต ถามี ทราบแลวแตกรณี 
   (๙) บันทึกขอสังเกตของคณะกรรมการไวในรายงานการ

ประชุมและแจงขอสังเกตใหนายทะเบียนทราบ 
   (๑๐) ปฎิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวดท่ี ๓ 
การอุทธรณ 

 
 

  ขอ ๗ การอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉับของนายทะเบียน ใหทําเปน

หนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนด และแนบเอกสาร ดังตอไปน้ี 
   (๑) สําเนาอุทธรณ จํานวน ๑๙ ชุด 
   (๒) เอกสารหลักฐานประกอบอุทธรณ ถามี จํานวน ๑ ชุด 
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  ขอ ๘ การยื่นอุทธรณคํา ส่ังหรือคํา วินิจฉับของนายทะเบียน          

ผูอุทธรณอาจยื่นตอนายทะเบียน ณ กรมทรัพยสินทางปญญา หรือจะยื่นตอ

พาณิชยจังหวัดก็ได 
  ขอ ๙ ภายในกําหนดระยะเวลาอุทธรณ ผูอุทธรณอาจขอแกไข    

เพิ่มเติมอุทธรณไดโดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ ชี้แจงขอเท็จจริง 

วัตถุประสงค และเหตุผลของการขอแกไขเพิ่มเติมอุทธรณ 
  ขอ ๑๐ การสงหลักฐานประกอบอุทธรณ ใหผูอุทธรณนําสงพรอม

อุทธรณในกรณีที่ไมอาจนําสงพรอมอุทธรณได ใหผูอุทธรณทําหนังสือขอผอนผัน

แนบมาพรอมอุทธรณ 
  การขอผอนผันสงหลักฐานตามวรรคแรก ผูอุทธรณจะขอผอนผันได

ไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ยื่นอุทธรณ 
  ขอ ๑๑ หลักฐานนําสืบความแพรหลายของเคร่ืองหมายการคา ตาม

มาตรา ๗ วรรคทาย และนําสืบการใชเคร่ืองหมายการคาในกรณีมีพฤติการณพิเศษ

มาตรา ๒๗ ตองเปนหลักฐานที่แสดงวาสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคาน้ันมี

ปริมาณการจําหนายจํานวนมาก หรือเคร่ืองหมายการคาน้ันมีการใชหรือโฆษณา

เปนที่แพรหลายจนทําใหสาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวของใน

ประเทศไทยรูจักเปนอยางดีหรือตองเปนหลักฐานที่แสดงวาสินคาภายใต       

เคร่ืองหมายการคาน้ัน มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับอยางาสูงในหมูผูบริโภค  
  สําหรับหลักฐานนําสืบการใชเคร่ืองหมายการคาโดยสุจริตเปน

เวลานานตามมาตรา ๒๗ น้ัน ตองเปนหลักฐานแสดงการใชเคร่ืองหมายการคาใน

ประเทศไทยที่ใชกับสินคาตามที่ยื่นขอจดทะเบียนอยางตอเน่ืองมาเปนเวลานาน

พอสมควร กรณีน้ีแมเคร่ืองหมายการคาดังกลาวจะไมเปนที่รูจักแพรหลายแก         

สาธารณชนทั่วไปก็ตาม 
  หลักฐานนําสืบการใชเคร่ืองหมายการคาตามวรรคแรก และวรรค

สอง เชน 
  ๑. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาราคาสินคา 
  ๒. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาโฆษณาสินคา 
  ๓. สําเนาใบสงของ/ใบส่ังซื้อสินคา 
  ๔.สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน 
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  ๕.หลักฐานการโฆษณาในส่ือตาง ๆ 
  ๖.ตัวอยางสินคา 
  ๗.หลักฐานอื่น ๆ เปนตน 
 
 
 

หมวดที่ ๔                                          

วิธีพิจารณาอุทธรณ 
 
 

  ข อ  ๑๒  ใ น ก า ร พิ จ า รณ า อุ ท ธ รณ  คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ               

คณะอนุกรรมการมีอํานาจมีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายทะเบียน ผูอุทธรณ หรือ

บุคคลอื่นที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย หรือความเห็น หรือใหสงเอกสาร 

หรือหลักฐานอื่นที เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ          

หรือคณะอนุกรรมการได 
  ขอ ๑๓ ผูอุทธรณอาจถอนอุทธรณเมื่อใดก็ได กอนที่คณะกรรมการ

จะมีคําวินิจฉัย โดยใหทําคํารองเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อผูอุทธรณ ชี้แจงเหตุที่

ถอนอุทธรณและใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  กรณีผูอุทธรณไดยื่ นหนัง สือขอถอนอุทธรณตามวรรคหน่ึง         

เมื่อเลขานุการไดตรวจสอบความถูกตองแลวใหนําเสนอคณะกรรมการทราบ 
  ขอ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการรับทราบตามขอ ๑๓ วรรคสองแลว ให

จําหนายอุทธรณออกจากสารบบอุทธรณโดยไมตองวินิจฉัยอุทธรณน้ัน แลวให   

เลขานุการมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบ 
  ขอ ๑๕ อุทธรณไดถอนแลวตามขอ ๑๔ ผูอุทธรณอาจย่ืนใหมได  

ภายในกําหนดระยะเวลาอุทธรณที่ยังคงเหลืออยู    
  ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูอุทธรณยื่นอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนาย

ทะเบียนตอคณะกรรมการ แตไดขอใหคณะกรรมการรอการวินิจฉัยอุทธรณไวกอน

เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงน้ัน คณะกรรมการจะรอการวินิจฉัยอุทธรณน้ันไว

ไมเกิน    หกสิบวันนับแตวันที่ยื่นอุทธรณ 
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  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก หากผูอุทธรณมิ ได      

ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตาม

ประเด็นคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตอไป 
  ขอ ๑๗ ในกรณีที่ผูอุทธรณยื่นอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของ   

นายทะเบียนตอคณะกรรมการและขอใหคณะกรรมการรอการวินิจฉัยอุทธรณไว

กอน เน่ืองจากไดมีคดีพิพาทกันอยูในศาล ซึ่งอาจมีผลตอการวินิจฉัยอุทธรณ   

คณะกรรมการจะรอการวินิจฉัยอุทธรณไวกอนจนกวาคดีจะถึงที่สุด 
  ขอ ๑๘ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ คณะกรรมการมีอํานาจ

พิจารณาทบทวนคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน ทั้งขอเท็จจริงและขอ

กฎหมาย และจะพิจารณาวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอื่นนอกจากที่ปรากฎในคําส่ังหรือ

คําวินิจฉัยของนายทะเบียนก็ได แตตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทําคําชี้แจงพรอม

ทั้งแสดงหลักฐานในประเด็นที่คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว ภายใน 

หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 
  ขอ ๑๙. ในกรณีที่ผูอุทธรณยื่นอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของ   

นายทะเบียนตอคณะกรรมการพรอมทั้งไดยื่นคํารองขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการ

จดทะเบียนบางรายการ เชน แกไขเปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายการคา แกไข         

รายละเอียดสินคาหรือแกไขชื่อผูขอจดทะเบียน เปนตน ซึ่งทําใหการที่จะพิจารณา

อุทธรณตามคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนไมมีประเด็นที่คณะกรรมการตอง

พิจารณาตอไป ใหฝายเลขานุการสงเร่ืองใหนายทะเบียนพิจารณาคํารองขอแกไข     

เปล่ียนแปลงรายการตางๆ ดังกลาว กอนนําเสนอคณะกรรมการ เมื่อนายทะเบียน

พิจารณาแลว ใหดําเนินการดังน้ี 
   (๑) กรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังอนุญาตใหแกรายการตางๆ 

ตามคําขอได และทําใหประเด็นคําส่ังเดิมของนายทะเบียนหมดไป คณะกรรมการ

ไมจําเปนตองพิจารณาอุทธรณตอไป ในการนี้ให เลขานุการเสนอเร่ืองตอ        

คณะกรรมการเพื่อทราบและแจงใหผูอุทธรณทราบโดยไมจําเปนตองออกเปน    

คําวินิจฉัย 
   (๒) กรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมอนุญาตใหแกไขรายการ

ตางๆ ตามคําขอ ใหเลขานุการสรุปสํานวนอุทธรณตามขอเท็จจริงเดิมแลวนําเสนอ

ที่ประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 



 
 - ๗ -

  ขอ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลว ใหมีคําวินิจฉัยใดอยาหน่ึง 

ดังตอไปน้ี 
   (๑) กรณีเห็นวาคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน      

ถูกตองใหมีคําวินิจฉัยยืนตามคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน 
   (๒)  กรณีเห็นวาคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนไม

ถูกตอง ใหกลับคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน 
   (๓) กรณีเห็นวาคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน     

ถูกตองบางสวน และไมถูกตองบางสวนใหวินิจฉัยยืนในสวนที่ถูกตอง และวินิจฉัย

แกในสวนที่ไมถูกตอง 
   (๔) กรณีเห็นวาอุทธรณยื่นเกินกําหนดเวลาที่กฎหมาย

บัญญัติไวหรือเปนกรณีที่ผูอุทธรณืไมมีสิทธิอุทธรณ ใหคณะกรรมการยกอุทธรณ 
  ขอ ๒๑. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามขอ ๒๐ ใหทําเปนหนังสือ 

ระบุวันเดือนปที่มีคําวินิจฉัย เหตุผลแหงคําวินิจฉัย ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย

ขอเท็จจริงทีเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณาในประเด็นที่ปรากฎ

ชื่อและลายมือชื่อของกรรมการทุกคนที่รวมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณน้ัน 
 

หมวดท่ี ๕ 
การรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน 

 
 
 ขอ ๒๒ การรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ใหทํา

เปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนด และแนบเอกสาร ดังตอไปน้ี 
  (๑) สําเนาคํารองขอใหเพิกถอน จํานวน ๑๙ ชุด 
  (๒) เอกสารหลักฐานประกอบคํารองขอจํานวน ๑ ชุด (ถามี) 
 ขอ ๒๓ การสงหลักฐานประกอบคํารองขอใหเพิกถอน ใหนําสงพรอม     

คํารองขอใหเพิกถอน หากนําสงในภายหลัง คณะกรรมการจะไมรับพิจารณา

หลักฐานดังกลาว 
 ขอ๒๔ การยื่นคําชี้แจงของผูถูกรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน ใหทํา

เปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนด และแนบเอกสารดังตอไปน้ี 



 
 - ๘ -

  (๑) สําเนาชี้แจง จํานวน ๑๙ ชุด 
  (๒) เอกสารหลักฐานประกอบคําชี้แจง จํานวน ๑ ชุด (ถามี) 
 ขอ ๒๕ การสงหลักฐานประกอบคําชี้แจงตามขอ ๒๔ ใหนําความในขอ ๑๐ 

หมวด ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวดท่ี ๖ 
วิธีพิจารณาคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน 0

 
 ข อ  ๒๖  ในการพิ จ า รณาคํ า ร อ งขอให เพิ กถอนการจดทะ เบี ยน             

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจมีหนังสือสอบถามหรือเรียกนาย

ทะเบียน ผูรองขอใหเพิกถอน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย 

หรือความเห็น หรือ ใหสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการได 
 ขอ ๒๗ การถอนคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน ใหนําความในขอ 

๑๓ และขอ ๑๔ หมวด ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๘ คํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนใดที่ไดถอนแลวตามขอ ๒๗ 

ผูรองขอใหเพิกถอนอาจยื่นใหมได และใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการมีหนังสือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

แจงใหเจาของเคร่ืองหมายการคา หรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจ และผูไดรับอนุญาต

ถามี ยื่นคําชี้แจงกรณีที่มีการรองขอใหเพิกถอนทะเบียนตามาตรา ๖๔ แหง

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ แลว น้ัน 
  (๑) กรณีปรากฎหลักฐานแสดงการไดรับหนังสือแจงจากเจาของ

เคร่ืองหมายการคา หรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจ และผูไดรับอนุญาต ถามี หากพน

กําหนดระยะเวลาหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ปรากฏวาเจาของ

เคร่ืองหมายการคา หรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจ และผูไดรับมอบอํานาจ ถามี มิได

ยื่นคําชี้แจงแตอยางใด คณะกรรมการจะพิจารณาคํารองขอใหเพิกถอนไปฝายเดียว 
  (๒) กรณีไมปรากฎหลักฐานแสดงการไดรับหนังสือแจงจากเจาของ

เคร่ืองหมายการคาหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจ และผูไดรับมอบอํานาจ ถามี หาก

พนกําหนดระยะเวลาหกสิบวัน นับแตวันที่ลงในหนังสือแจง ปรากฏวาเจาของ
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 ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน

แลวใหมีคําส่ังอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 
  (๑) กรณีที่คณะกรรมการเห็นวา คํารองขอใหเพิกถอนการจด

ทะเบียนมีเหตุรับฟงได ใหมีคําส่ังเพิกถอนการจดทะเบียน 
  (๒) กรณีที่คณะกรรมการเห็นวา คํารองขอใหเพิกถอนการจด

ทะเบียนไมมีเหตุที่จะรับฟงได ใหมีคําส่ังไมเพิกถอนการจดทะเบียน และใหยก   

คํารองขอใหเพิกถอน 
 ขอ ๓๑ คําส่ังของคณะกรรมการตามขอ๓๐ ใหทําเปนหนังสือ ระบุวันเดือน

ปที่มีคําส่ัง เหตุผลแหงคําส่ัง ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย ขอเท็จจริงที่เปน

สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณาในประเด็นที่ปรากฏ ชื่อและลายมือ

ชื่อ คณะกรรมการทุกคนที่รวมพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอใหเพิกถอนน้ัน 
 

หมวดท่ี ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

 ขอ ๓๒ ภายหลังการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ หรือคํารองขอใหเพิกถอนการ

จดทะเบียนของคณะกรรมการ ผูอุทธรณ ผูรองขอใหเพิกถอนหรือบุคคลอื่นใดท่ี

คณะกรรมการเรียกมาใหขอเท็จจริง อธิบาย หรือความเห็น หรือใหสงเอกสารหรือ

หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาใหพิจารณาตามขอ ๑๒ และขอ ๒๖ อาจรองขอตอ    

คณะกรรมการเพื่อการขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานทั้งหมด หรือบางสวนใน

สํานวนอุทธรณและสํานวนคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนได หรือจะขอ    

คัดสําเนาหรือขอใหกรมทรัพยสินทางปญญาคัดสําเนาและรับรองโดยผูรองขอเปน



 
 - ๑๐ -

 
บทเฉพาะกาล 1

 
 

 ขอ ๓๓ บรรดาคํารอง คําขอตางๆ ที่เกี่ยวกับการอุทธรณและการรองขอให

เพิกถอนการจดทะเบียนทีไดยื่นไวแลวกอนวันที่ระเบียบน่ีใชบังคับ ใหปฏิบัติไป

ตามหลักเกณฑเดิมกอนที่ระเบียบน้ีใชบังคับ 
 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      ยรรยง  พวงราช 
        ( นายยรรยง   พวงราช ) 
     อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
          ประธานกรรมการเคร่ืองหมายการคา 
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