10. สถานที่ยื่นค�ำขอ
10.1		 ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา ชัน
้ 3 กรมทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา
10.2 ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด
10.3 ยื่นค�ำขอทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ www.ipthailand.go.th
10.4 ยืน
่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงนายทะเบียนกองเครือ่ งหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 (แนบเอกสารการช�ำระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ สั่งจ่าย
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า)
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“ หากเครื่องหมายการค้าที่จะยื่นขอจดทะเบียน
เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้า
ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนก่อนหรือที่ได้รับการจดทะเบียน
ไว้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็จะไม่สามารถ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนได้ ”
1. ลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า
เครือ
่ งหมายทีจ่ ะได้รบ
ั ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตเิ ครือ
่ งหมายการค้า พ.ศ. 2534
และแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์
ตรา ชื่อ ค�ำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ
เสียงหรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

2. ประเภทของเครื่องหมาย
กฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายทั้งหมด 4 ประเภท คือ
2.1 เครื่ อ งหมายการค้า หมายถึ ง เครื่ อ งหมายที่ ใ ช้ห รื อ จะใช้เ ป็น ที่ ห มายหรื อ
เกี่ ย วข้อ งกั บ สิ น ค้า เพื่ อ แสดงว่า สิ น ค้า ที่ ใ ช้เ ครื่ อ งหมายของเจ้า ของเครื่ อ งหมายการค้า
นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น

2.2 เครื่ อ งหมายบริ ก าร หมายถึ ง เครื่ อ งหมายที่ ใ ช้ห รื อ จะใช้เ ป็น ที่ ห มายหรื อ
เกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการ
นั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น

2.4 เครื่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือ
จะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ
สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียนและอาจต่ออายุการคุ้มครองได้คราวละ 10 ปี โดยยื่นค�ำขอต่อนายทะเบียนและ
ช�ำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายใน 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุการจดทะเบียนหรือภายใน
6 เดือน นับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนพร้อมช�ำระค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 20 ของ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

7. เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอจดทะเบียน
3. การได้มาซึ่งความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2534 และทีแ่ ก้ไขเพิม
่ เติม ก็ต่อเมือ
่ น�ำเครือ
่ งหมายการค้านัน
้ มายืน
่ ขอรับความคุ้มครอง
และได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น

4. ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมที่จะ
จดทะเบียนได้ ต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายก�ำหนด 3 ประการ ดังนี้
4.1 มีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 7) หมายถึง มีลักษณะที่ท�ำให้ประชาชนหรือผู้ใช้
สินค้านั้นสามารถจดจ�ำและแยกแยะได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจาก
สินค้าของบุคคลอื่น เช่น ค�ำที่ประดิษฐ์ขึ้น อักษรประดิษฐ์ เป็นต้น
4.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (มาตรา 8) เช่น พระบรมฉายาลักษณ์
ตราแผ่นดิน เป็นต้น
4.3 ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคล
อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ค�ำว่า “เหมือน” หมายถึง เครื่องหมายที่มีรูปลักษณะตรงกัน
ค�ำว่า “คล้าย” หมายถึง เครื่องหมายที่เกือบเหมือนกันจนอาจท�ำให้สาธารณชนสับสนหรือ
หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งก�ำเนิดของสินค้า
ตัวอย่างเช่น

คล้ายกับ

5. ข้อแนะน�ำก่อนยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2.3 เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือ
จะใช้เ ป็น ที่ ห มายหรื อ เกี่ ย วข้อ งกั บ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารของบุ ค คลอื่ น เพื่ อ เป็น การรั บ รอง
เกี่ ย วกั บ แหล่ง ก� ำ เนิ ด ส่ว นประกอบ วิ ธี ก ารผลิ ต คุ ณ ภาพ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ใดของ
สินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการ
ตัวอย่างเช่น

6. อายุการคุ้มครอง

ก่อนการยืน
่ ขอจดทะเบียนเครือ
่ งหมายการค้า เจ้าของเครือ
่ งหมายการค้าควรตรวจสอบ
เครื่องหมายการค้าของตนกับฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า
เหมือนหรือคล้ายกับเครือ
่ งหมายการค้าของบุคคลอืน
่ หรือไม่ เพราะหากเครือ
่ งหมายการค้า
ที่ จ ะยื่ น ขอจดทะเบี ย นมี ลั ก ษณะเหมื อ นหรื อ คล้า ยกั บ เครื่ อ งหมายการค้า ของบุ ค คลอื่ น
ที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะไม่ได้รับ
การจดทะเบียน ทั้งนี้ สามารถตรวจค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าได้ที่ศูนย์บริการจดทะเบียน
ทรั พ ย์สิ น ทางปัญ ญา ชั้ น 3 กรมทรั พ ย์สิ น ทางปัญ ญา โดยมี อั ต ราค่า บริ ก ารชั่ ว โมงละ
200 บาท หรือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ www.ipthailand.go.th
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1 แบบฟอร์มค�ำขอจดทะเบียน (แบบ ก.01) โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ์
ข้อ ความเกี่ ย วกั บ เจ้า ของ ตั ว แทน สถานที่ ติ ด ต่อ จ� ำ พวก และรายการสิ น ค้า ติ ด รู ป
เครื่องหมายขนาดไม่เกิน 5x5 ซม. (กรณีรูปเครื่องหมายมีขนาดเกิน 5x5 ซม. ต้องช�ำระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ซม. ละ 200 บาท) พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของ หรือตัวแทนให้ครบถ้วน
7.2 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) ส�ำเนาหนังสือรับรอง
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นค�ำขอจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
7.3 กรณีมอบอ�ำนาจหรือตั้งตัวแทนให้ยื่น แบบ ก.18 โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการ
พิมพ์ข้อความ ลงลายมือชื่อผู้มอบอ�ำนาจ ผู้รับมอบอ�ำนาจและพยานให้ครบถ้วน และ
ปิด อากรแสตมป์ 30 บาท ต่อ ผู ้รั บ มอบอ� ำนาจ 1 คน พร้อ มทั้ ง ส� ำเนาบั ต รประจ� ำ ตั ว
ประชาชนของผู้รับมอบอ�ำนาจ

8. เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอต่ออายุ
8.1 แบบฟอร์มค�ำขอต่ออายุ (แบบ ก.07) โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ์ข้อความ
ระบุรายการสินค้าที่ต้องการต่ออายุ พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
8.2 กรณีมอบอ�ำนาจหรือตั้งตัวแทนใหม่ ให้ยื่น แบบ ก.18 โดยกรอกแบบฟอร์ม
ด้ว ยการพิ ม พ์ข ้อ ความ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู ้ม อบอ� ำ นาจ ผู ้รั บ มอบอ� ำ นาจและพยานให้
ครบถ้ว น และปิด อากรแสตมป์ 30 บาท ต่อ ผู ร้ ั บ มอบอ� ำ นาจ 1 คน พร้อ มทั้ ง ส� ำ เนา
บัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�ำนาจ
8.3 กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ เจ้าของ หรือตั้งตัวแทนใหม่ ให้ยื่นแบบ ก.06 แก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว

9. ค่าธรรมเนียม
9.1
		
		
9.2
		
		
9.3
		
		

การยื่นขอจดทะเบียน
- สินค้าหรือบริการแต่ละจ�ำพวก 1-5 อย่าง อย่างละ
1,000
- สินค้าหรือบริการแต่ละจ�ำพวกมากกว่า 5 อย่าง จ�ำพวกละ
9,000
การรับจดทะเบียน
- สินค้าหรือบริการแต่ละจ�ำพวก 1-5 อย่าง อย่างละ
600
- สินค้าหรือบริการแต่ละจ�ำพวกมากกว่า 5 อย่าง จ�ำพวกละ
5,400
การยื่นค�ำขอต่ออายุการจดทะเบียน
- สินค้าหรือบริการแต่ละจ�ำพวก 1-5 อย่าง อย่างละ
2,000
- สินค้าหรือบริการแต่ละจ�ำพวกมากกว่า 5 อย่าง จ�ำพวกละ		18,000
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