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1. สิ่งที่นำ�มาใช้เป็นเครื่องหมายได้ ได้แก่
ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ�  ข้อความ ตัวหนังสือ
ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งดังกล่าว
ข้างต้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

2. เครื่องหมายการค้า มี 4 ประเภท คือ
2.1 เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายที่ ใช้หรือจะใช้เป็น
ที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมาย
ของเจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า นั้ น แตกต่ า งกั บ สิ น ค้ า ที่ ใ ช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

3. ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้
ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
3.1 มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ หมายถึง ลักษณะทีท่ �ำ ให้ประชาชนหรือผูซ้ อื้ สินค้านัน้
สามารถจดจำ�และแยกแยะได้ว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่าง
จากสินค้าของบุคคลอื่น เช่น คำ�ที่ประดิษฐ์ขึ้น อักษรประดิษฐ์ เป็นต้น
3.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์
ตราแผ่นดิน เป็นต้น
3.3 ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่
บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

4. อายุการคุ้มครอง

2.2 เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมายที่ ใช้หรือจะใช้เป็น
ทีห่ มายหรือเกีย่ วข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ ใช้เครื่องหมาย
ของเจ้าของเครื่องหมายบริการนัน้ แตกต่างกับบริการที่ ใช้เครื่องหมาย
บริการของบุคคลอื่น

2.3 เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมาย
รับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ
ของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกีย่ วกับแหล่งกำ�เนิด ส่วนประกอบ
วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือ
เพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใด
ของบริการนั้น

2.4 เครี่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย
บริการที่ ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือ
โดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคล
หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน
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เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่
ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน และสามารถต่ออายุการคุ้มครองได้ทุกๆ 10 ปี โดยยื่นคำ�ขอ
ต่ออายุภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ

7. เอกสารประกอบการยื่นคำ�ขอต่ออายุ
7.1 แบบฟอร์มคำ�ขอต่ออายุ (แบบ ก.07) โดยการกรอกแบบฟอร์ม
ด้วยการพิมพ์ขอ้ ความ ระบุรายการสินค้าทีต่ อ้ งการต่ออายุ
พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
7.2 หนังสือสำ�คัญแสดงการจดทะเบียน
7.3 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
หรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับนายทะเบียน
รับรองและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
7.4 กรณีมอบอำ�นาจหรือตั้งตัวแทนใหม่ ให้ยื่น แบบ ก.18
โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ์ขอ้ ความ ลงลายมือชื่อ
ผู้มอบอำ�นาจ ผู้รับมอบอำ�นาจ และพยานให้ครบถ้วน
และปิดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผูร้ บั มอบอำ�นาจ 1 คน
พร้อมทัง้ สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอำ�นาจ
7.5 กรณีมีการแก้ไขชื่อ ที่อยู่ เจ้าของ หรือตั้งตัวแทนใหม่
ให้ยื่นแบบ ก.06 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว

5. การให้บริการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า

8. ค่าธรรมเนียม

ควรทำ�การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นคำ�ขอจดทะเบียน โดยนำ�รูป
เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนไปติดต่อขอตรวจค้นด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริการ
จดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา ชัน้ 3 กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
หรือทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.ipthailand.go.th (ค่าธรรมเนียมในการตรวจค้น
ชั่วโมงละ 100 บาท)

9. สถานที่ยื่นคำ�ขอ

6. เอกสารประกอบการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
6.1 แบบฟอร์มคำ�ขอจดทะเบียน (แบบ ก.01) โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการ
พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับเจ้าของ ตัวแทน สถานที่ติดต่อ จำ�พวก และรายการ
สินค้า ติดรูปเครื่องหมายการค้าขนาดไม่เกิน 5 x 5 เซนติเมตร (กรณี
รูปเครื่องหมายมีขนาดเกิน 5 x 5 เซนติเมตร ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
เซนติเมตรละ 100 บาท) พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของหรือตัวแทน
ให้ครบถ้วน
6.2 สำ � เนาแบบ ก.01 ที่ ก รอกข้ อ ความ ติ ด รู ป และลงลายมื อ ชื่ อ
ครบถ้วนแล้ว จำ�นวน 5 ชุด
6.3 รูปเครื่องหมายการค้า จำ�นวน 5 รูป
6.4 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือต้นฉบับ
หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับนายทะเบียนรับรองและออกให้ไม่เกิน
6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
6.5 กรณีมอบอำ�นาจหรือตั้งตัวแทนให้ยื่น แบบ ก.18 โดยกรอกแบบฟอร์ม
ด้วยการพิมพ์ข้อความ ลงลายมือชื่อผู้มอบอำ�นาจ ผู้รับมอบอำ�นาจ
และพยานให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อผู้รับมอบอำ�นาจ
1 คน พร้อมทั้งสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้รับมอบอำ�นาจ

8.1 การยื่นขอจดทะเบียน รายการสินค้าละ 500 บาท
8.2 การรับจดทะเบียน รายการสินค้าละ 300 บาท
8.3 การยื่นคำ�ขอต่ออายุ รายการสินค้าละ 1,000 บาท
9.1 ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
9.2 สำ�นักงานพาณิชย์จงั หวัดทุกจังหวัด
9.3 ยื่นคำ�ขอทางอินเทอร์เน็ตได้ท่ี www.ipthailand.go.th
9.4 ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียนสำ�นัก
เครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
* แนบเอกสารการชำ�ระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ
(สั่งจ่ายนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า) *
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