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พระราชบัญญัติ 
เคร่ืองหมายการค�า 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เป0นป1ที่ ๔๖ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�า 

ฯ ให�ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว8าด�วยเคร่ืองหมายการค�า 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห8งชาติ ดังต8อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว8า “พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า พ.ศ.

๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวันนับแต8วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป0นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๒) พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข�อบังคับอ่ืนในส8วนท่ีมีบัญญัติไว�แล�วในพระราชบัญญัติ

น้ี หรือซึ่งขัดหรือแย�งกับบทแห8งพระราชบัญญัติน้ี ให�ใช�พระราชบัญญัติน้ีแทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เคร่ืองหมาย”๒ หมายความว8า ภาพถ8าย ภาพวาด ภาพประดิษฐI ตรา ช่ือ คํา 

ข�อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุ8มของสี รูปร8างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล8าน้ีอย8างใด
อย8างหน่ึงหรือหลายอย8างรวมกัน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๙๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๗/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว8า “เคร่ืองหมาย” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

“เคร่ืองหมายการค�า” หมายความว8า เคร่ืองหมายท่ีใช�หรือจะใช�เป0นท่ีหมายหรือ
เก่ียวข�องกับสินค�า เพ่ือแสดงว8าสินค�าท่ีใช�เคร่ืองหมายของเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันแตกต8างกับ
สินค�าท่ีใช�เคร่ืองหมายการค�าของบุคคลอ่ืน 

“เคร่ืองหมายบริการ” หมายความว8า เคร่ืองหมายท่ีใช�หรือจะใช�เป0นท่ีหมายหรือ
เก่ียวข�องกับบริการ เพ่ือแสดงว8าบริการท่ีใช�เคร่ืองหมายของเจ�าของเคร่ืองหมายบริการน้ันแตกต8างกับ
บริการท่ีใช�เคร่ืองหมายบริการของบุคคลอ่ืน 

“เคร่ืองหมายรับรอง” หมายความว8า เคร่ืองหมายท่ีเจ�าของเคร่ืองหมายรับรองใช�
หรือจะใช�เป0นท่ีหมายหรือเก่ียวข�องกับสินค�าหรือบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป0นการรับรองเก่ียวกับ
แหล8งกําเนิด ส8วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค�าน้ัน หรือเพ่ือรับรอง
เก่ียวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของบริการน้ัน 

“เคร่ืองหมายร8วม” หมายความว8า เคร่ืองหมายการค�าหรือเคร่ืองหมายบริการท่ีใช�
หรือจะใช�โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ8มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณI สหภาพ 
สมาพันธI กลุ8มบุคคลหรือองคIกรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน 

“ผู�ได�รับอนุญาต” หมายความว8า ผู�ซึ่งได�รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีจาก
เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าหรือเคร่ืองหมายบริการท่ีได�จดทะเบียนแล�ว ให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าหรือ
เคร่ืองหมายบริการน้ัน 

“พนักงานเจ�าหน�าท่ี”๓ หมายความว8า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต8งต้ังให�ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

“นายทะเบียน” หมายความว8า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต8งต้ังให�เป0นนายทะเบียน เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

“อธิบดี”๔ หมายความว8า อธิบดีกรมทรัพยIสินทางป3ญญา 
“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการเคร่ืองหมายการค�า 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให�รัฐมนตรีว8าการกระทรวงพาณิชยIรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และ

ให�มีอํานาจแต8งต้ังนายทะเบียนและพนักงานเจ�าหน�าท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดค8าธรรมเนียมไม8เกิน
อัตราท�ายพระราชบัญญัติน้ีและกําหนดกิจการอ่ืน กับออกประกาศ  ท้ังน้ี เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี๕ 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับ
ได� 
 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว8า “พนักงานเจ�าหน�าท่ี” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําว8า “อธิบดี” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๕ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
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หมวด ๑ 
เคร่ืองหมายการค�า 
   

 
ส8วนท่ี ๑ 

การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า 
   

 
มาตรา ๖  เคร่ืองหมายการค�าอันพึงรับจดทะเบียนได� ต�องประกอบด�วยลักษณะ

ดังต8อไปน้ี 
(๑) เป0นเคร่ืองหมายการค�าท่ีมีลักษณะบ8งเฉพาะ 
(๒) เป0นเคร่ืองหมายการค�าท่ีไม8มีลักษณะต�องห�ามตามพระราชบัญญัติน้ี และ 
(๓) ไม8เป0นเคร่ืองหมายการค�าท่ีเหมือนหรือคล�ายกับเคร่ืองหมายการค�าท่ีบุคคลอ่ืน

ได�จดทะเบียนไว�แล�ว 
 
มาตรา ๗  เคร่ืองหมายการค�าท่ีมีลักษณะบ8งเฉพาะ ได�แก8 เคร่ืองหมายการค�าอันมี

ลักษณะท่ีทําให�ประชาชนหรือผู�ใช�สินค�าน้ันทราบและเข�าใจได�ว8า สินค�าท่ีใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ัน
แตกต8างไปจากสินค�าอ่ืน 

เคร่ืองหมายการค�าท่ีมีหรือประกอบด�วยลักษณะอย8างใดอย8างหน่ึงอันเป0น
สาระสําคัญดังต8อไปน้ี ให�ถือว8ามีลักษณะบ8งเฉพาะ 

(๑) ช่ือตัว ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาท่ีไม8เป0นช่ือสกุลตามความหมายอันเข�าใจกัน
โดยธรรมดา ช่ือเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว8าด�วยการน้ัน หรือช่ือในทางการค�าท่ีแสดงโดย
ลักษณะพิเศษและไม8เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค�าโดยตรง 

(๒) คําหรือข�อความอันไม8ได�เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค�าน้ันโดยตรง และ
ไม8เป0นช่ือทางภูมิศาสตรIที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๓) กลุ8มของสีท่ีแสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคําท่ีประดิษฐI
ข้ึน 

(๔) ลายมือช่ือของผู�ขอจดทะเบียนหรือของเจ�าของเดิมของกิจการของผู�ขอจด
ทะเบียน หรือลายมือช่ือของบุคคลอ่ืนโดยได�รับอนุญาตจากบุคคลน้ันแล�ว 

(๕) ภาพของผู�ขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอ่ืนโดยได�รับอนุญาตจากบุคคลน้ันแล�ว 
หรือในกรณีท่ีบุคคลน้ันตายแล�วโดยได�รับอนุญาตจากบุพการี ผู�สืบสันดาน และคู8สมรสของบุคคลน้ัน 
ถ�ามี แล�ว 

(๖) ภาพท่ีประดิษฐIขึ้น๖ 
ช่ือ คํา หรือข�อความท่ีไม8มีลักษณะตาม (๑) หรือ (๒) หากได�มีการจําหน8ายเผยแพร8 

หรือโฆษณาสินค�าท่ีใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ันจนแพร8หลายแล�ว ตามหลักเกณฑIท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด และพิสูจนIได�ว8าได�ปฏิบัติถูกต�องตามหลักเกณฑIน้ันแล�ว ก็ให�ถือว8ามีลักษณะบ8งเฉพาะ 
                                                 

๖ มาตรา ๗ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
มาตรา ๘๗  เคร่ืองหมายการค�าท่ีมีหรือประกอบด�วยลักษณะอย8างใดอย8างหน่ึง

ดังต8อไปน้ี ห�ามมิให�รับจดทะเบียน 
(๑ )  ต ร าแผ8 น ดิน  พระราชลัญจกร  ลัญจกร ในราชการ  ตร า จั ก รี  ต ร า

เคร่ืองราชอิสริยาภรณI ตราประจําตําแหน8ง ตราประจํากระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจําจังหวัด 
(๒) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ 
(๓) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย8อ พระนามาภิไธยย8อ หรือ

นามพระราชวงศI 
(๔) พระบรมฉายาลักษณI หรือพระบรมสาทิสลักษณIของพระมหากษัตริยI พระราชินี 

หรือรัชทายาท 
(๕)  ช่ือ คํา ข�อความ หรือเคร่ืองหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริยI พระราชินี 

รัชทายาท หรือพระราชวงศI 
(๖) ธงชาติหรือเคร่ืองหมายประจําชาติของรัฐต8างประเทศ ธงหรือเคร่ืองหมายของ

องคIการระหว8างประเทศ ตราประจําประมุขของรัฐต8างประเทศ เคร่ืองหมายราชการและเคร่ืองหมาย
ควบคุมและรับรองคุณภาพสินค�าของรัฐต8างประเทศหรือองคIการระหว8างประเทศ หรือช่ือและช่ือย8อ
ของรัฐต8างประเทศหรือองคIการระหว8างประเทศ เว�นแต8จะได�รับอนุญาตจากผู�ซึ่งมีอํานาจหน�าท่ีของ
รัฐต8างประเทศหรือองคIการระหว8างประเทศน้ัน 

(๗) เคร่ืองหมายราชการ เคร่ืองหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา 
(๘) เค ร่ืองหมายท่ี เหมือนหรือคล�ายกับเหรียญ ใบสํา คัญ หนังสือ รับรอง 

ประกาศนียบัตร หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดอันได�รับเป0นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค�าท่ีรัฐบาล
ไทย ส8วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน8วยงานอ่ืนของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต8างประเทศ หรือ
องคIการระหว8างประเทศได�จัดให�มีขึ้น เว�นแต8ผู�ขอจดทะเบียนจะได�รับเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง 
ประกาศนียบัตร หรือเคร่ืองหมายเช8นว8าน้ัน เป0นรางวัลสําหรับสินค�าน้ัน และใช�เป0นส8วนหน่ึงของ
เคร่ืองหมายการค�าน้ัน แต8ทั้งน้ีต�องระบุป1ปฏิทินท่ีได�รับรางวัลด�วย 

(๙) เคร่ืองหมายท่ีขัดต8อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐ
ประศาสโนบาย 

(๑๐) เคร่ืองหมายท่ีเหมือนกับเคร่ืองหมายท่ีมีช่ือเสียงแพร8หลายท่ัวไป ตาม
หลักเกณฑIท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือคล�ายกับเคร่ืองหมายดังกล8าวจนอาจทําให�สาธารณชน
สับสนหลงผิดในความเป0นเจ�าของหรือแหล8งกําเนิดของสินค�า ไม8ว8าจะได�จดทะเบียนไว�แล�วหรือไม8ก็
ตาม 

(๑๑) เคร่ืองหมายท่ีคล�ายกับ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
(๑๒) สิ่งบ8งช้ีทางภูมิศาสตรIที่ได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายว8าด�วยการน้ัน 
(๑๓) เคร่ืองหมายอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

                                                 
๗ มาตรา ๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๙  การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าน้ัน จะขอจดทะเบียนสําหรับสินค�า
เฉพาะอย8างในจําพวกเดียวกันหรือต8างจําพวกกันก็ได� แต8ต�องระบุรายการสินค�าท่ีประสงคIจะได�รับ
ความคุ�มครองแต8ละอย8างโดยชัดแจ�ง 

คําขอจดทะเบียนฉบับหน่ึง จะขอจดทะเบียนสําหรับสินค�าต8างจําพวกกันมิได� 
การกําหนดจําพวกสินค�า ให�เป0นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๐  เคร่ืองหมายการค�าอันพึงรับจดทะเบียนได�น้ัน ผู�ขอจดทะเบียนเพ่ือเป0น

เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันหรือตัวแทน ต�องมีสํานักงานหรือสถานท่ีท่ีนายทะเบียนสามารถติดต8อ
ได�ต้ังอยู8ในประเทศไทย 

 
มาตรา ๑๑  การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า ให�เป0นไปตามหลักเกณฑI และ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีประเทศไทยเข�าเป0นภาคีแห8งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว8างประเทศ

เก่ียวกับการคุ�มครองเคร่ืองหมายการค�า หากคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าเป0นไปตามท่ี
กําหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหว8างประเทศดังกล8าว ให�ถือว8าคําขอดังกล8าวเป0นคําขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าตามพระราชบัญญัติน้ี๘ 

 
มาตรา ๑๒  ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า ให�นายทะเบียนมี

อํานาจดังต8อไปน้ี 
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู�ขอจดทะเบียน มาให�ถ�อยคํา หรือทําคําช้ีแจงเป0น

หนังสือ หรือให�ส8งเอกสารหรือหลักฐานใดเก่ียวกับการขอจดทะเบียน เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได� 

(๒) สั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนแปลเอกสารหรือหลักฐานต8าง ๆ เก่ียวกับการขอจด
ทะเบียนท่ีเป0นภาษาต8างประเทศเป0นภาษาไทยให�เสร็จและส8งภายในกําหนดเวลาท่ีเห็นสมควร 

(๓) เชิญบุคคลใดมาให�ข�อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น 
หากผู�ขอจดทะเบียนไม8ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตาม (๑) หรือ (๒) โดยไม8มี

เหตุอันสมควร ให�ถือว8าละท้ิงคําขอจดทะเบียน 
 
มาตรา ๑๓  ภายใต�บังคับมาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีเคร่ืองหมายการค�าท่ีขอจดทะเบียน

น้ัน นายทะเบียนเห็นว8า 
(๑) เป0นเคร่ืองหมายการค�าท่ีเหมือนกับเคร่ืองหมายการค�าของบุคคลอ่ืนท่ีได�จด

ทะเบียนไว�แล�ว หรือ 
(๒) เป0นเคร่ืองหมายการค�าท่ีคล�ายกับเคร่ืองหมายการค�าของบุคคลอ่ืนท่ีได�จด

ทะเบียนไว�แล�ว จนอาจทําให�สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป0นเจ�าของของสินค�า หรือ
แหล8งกําเนิดของสินค�า 

                                                 
๘ มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ถ�าเป0นการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าสําหรับสินค�าจําพวกเดียวกัน หรือต8าง
จําพวกกันท่ีนายทะเบียนเห็นว8ามีลักษณะอย8างเดียวกัน ห�ามมิให�นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
 

มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีเคร่ืองหมายการค�าท่ีขอจดทะเบียนน้ัน จะใช�สําหรับสินค�า
จําพวกเดียวกัน หรือต8างจําพวกกันท่ีนายทะเบียนเห็นว8ามีลักษณะอย8างเดียวกันกับสินค�าท่ีใช�
เคร่ืองหมายการค�าอีกเคร่ืองหมายหน่ึงท่ีได�จดทะเบียนไว�แล�ว หรือท่ีอยู8ในระหว8างการขอจดทะเบียน
ของเจ�าของเดียวกัน ถ�านายทะเบียนเห็นว8าเคร่ืองหมายการค�าเหล8าน้ันเหมือนกันหรือคล�ายกันจน
ถึงกับว8า ถ�าหากบุคคลอ่ืนจะเป0นผู�ใช�เคร่ืองหมายการค�าท่ีขอจดทะเบียนน้ันแล�ว ก็อาจจะเป0นการทํา
ให�สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป0นเจ�าของของสินค�าหรือแหล8งกําเนิดของสินค�า ให�นาย
ทะเบียนมีคําสั่งให�จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าเหล8าน้ันเป0นเคร่ืองหมายชุด และมีหนังสือแจ�งคําสั่ง
ให�ผู�ขอจดทะเบียนทราบโดยไม8ชักช�า 

 
มาตรา ๑๕  ถ�านายทะเบียนเห็นว8า 
(๑) ส8วนหน่ึงส8วนใดอันมิใช8สาระสําคัญของเคร่ืองหมายการค�าท่ีขอจดทะเบียนราย

ใดไม8มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได�ตามมาตรา ๖ หรือ 
(๒) การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายใดไม8ชอบด�วยมาตรา ๙ หรือมาตรา 

๑๐ หรือไม8เป0นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ 
ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายน้ันแก�ไข

เปลี่ยนแปลงให�ถูกต�องภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับคําสั่งน้ัน และมีหนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�ขอจด
ทะเบียนทราบโดยไม8ชักช�า 

 
มาตรา ๑๖  ถ�านายทะเบียนเห็นว8าเคร่ืองหมายการค�าท่ีขอจดทะเบียนรายใดท้ัง

เคร่ืองหมายหรือส8วนหน่ึงส8วนใดอันเป0นสาระสําคัญของเคร่ืองหมายการค�าน้ัน ไม8มีลักษณะอันพึงรับ
จดทะเบียนได�ตามมาตรา ๖ ให�นายทะเบียนมีคําสั่งไม8รับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายน้ัน และมี
หนังสือแจ�งคําสั่งพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอจดทะเบียนทราบโดยไม8ชักช�า 

 
มาตรา ๑๗  ถ�านายทะเบียนเห็นว8าเคร่ืองหมายการค�าท่ีขอจดทะเบียนรายใด หาก

พิจารณาท้ังเคร่ืองหมายแล�ว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได�ตามมาตรา ๖ แต8เคร่ืองหมายการค�า
รายน้ันมีส8วนหน่ึงส8วนใดหรือหลายส8วน เป0นสิ่งท่ีใช�กันสามัญในการค�าขายสําหรับสินค�าบางอย8างหรือ
บางจําพวก อันไม8ควรให�ผู�ขอจดทะเบียนรายหน่ึงรายใดถือเป0นสิทธิของตนแต8ผู�เดียวก็ดี หรือมี
ลักษณะไม8บ8งเฉพาะก็ดี ให�นายทะเบียนมีคําสั่งอย8างหน่ึงอย8างใดดังต8อไปน้ี 

(๑) สั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธว8า ไม8ขอถือเป0นสิทธิของตนแต8ผู�เดียว ในอันท่ี
จะใช�ส8วนดังกล8าวของเคร่ืองหมายการค�ารายน้ัน  ท้ังน้ี ภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับคําสั่งน้ัน 

(๒) สั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธอย8างอ่ืน ตามท่ีนายทะเบียนเห็นว8าจําเป0นต8อ
การกําหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ�าของเคร่ืองหมายการค�ารายน้ัน  ท้ังน้ี ภายในเก�าสิบวันนับ
แต8วันท่ีได�รับคําสั่งน้ัน 

เพ่ือประโยชนIในการปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ให�นายทะเบียนมีอํานาจประกาศกําหนด
สิ่งท่ีนายทะเบียนเห็นว8า เป0นสิ่งท่ีใช�กันสามัญในการค�าขายสําหรับสินค�าบางอย8างหรือบางจําพวก 
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ให�นายทะเบียนมีหนังสือแจ�งคําสั่งตามวรรคหน่ึงพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอจด
ทะเบียนทราบโดยไม8ชักช�า 

 
มาตรา ๑๘  ผู�ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณIคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ต8อคณะกรรมการภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือ
แจ�งคําสั่งของนายทะเบียน คําวินิจฉัยอุทธรณIของคณะกรรมการให�เป0นท่ีสุด 

ถ�าคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณIว8า คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔ 
ถูกต�องแล�ว ให�นายทะเบียนดําเนินการเก่ียวกับคําขอจดทะเบียนรายน้ันต8อไป 

ถ�าคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณIว8า คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือ
มาตรา ๑๗ ถูกต�องแล�ว ให�ผู�ขอจดทะเบียนปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในเก�าสิบวันนับแต8
วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ถ�าคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณIว8า คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไม8ถูกต�อง ให�นายทะเบียนดําเนินการเก่ียวกับคําขอจด
ทะเบียนรายน้ันต8อไป 

 
มาตรา ๑๙  ถ�าผู�ขอจดทะเบียนมิได�อุทธรณIตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง และมิได�

ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ แล�วแต8กรณี หรือถ�าผู�ขอจด
ทะเบียนได�อุทธรณIตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง แต8มิได�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ให�ถือว8าละท้ิง
คําขอจดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๐  ภายใต�บังคับมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา 

๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๑ ในกรณีท่ีมีผู�ขอจดทะเบียนหลายรายต8างย่ืนคําขอจด
ทะเบียนเป0นเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าท่ีนายทะเบียนเห็นว8าเหมือนกัน หรือท่ีนายทะเบียนเห็นว8า
คล�ายกันจนอาจทําให�สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป0นเจ�าของของสินค�า หรือแหล8งกําเนิด
ของสินค�า  ท้ังน้ี สําหรับสินค�าจําพวกเดียวกัน หรือต8างจําพวกกันท่ีนายทะเบียนเห็นว8ามีลักษณะ
อย8างเดียวกัน ผู�ขอจดทะเบียนซึ่งย่ืนคําขอไว�เป0นรายแรกย8อมเป0นผู�มีสิทธิได�รับการจดทะเบียนเป0น
เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ัน 

 
มาตรา ๒๑  ในบรรดาเคร่ืองหมายการค�าท่ีเหมือนหรือคล�ายกันตามมาตรา ๒๐ น้ัน 

ถ�านายทะเบียนเห็นว8าเคร่ืองหมายการค�าเหล8าน้ันต8างก็เป0นเคร่ืองหมายการค�าท่ีมีลักษณะอันพึงรับ
จดทะเบียนได�ตามมาตรา ๖ และคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าเหล8าน้ันต8างก็ถูกต�องตาม
บทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนเหล8าน้ันปฏิบัติตามมาตรา 
๒๔ และมีหนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนเหล8าน้ันทราบโดยไม8ชักช�า 

ผู�ขอจดทะเบียนซึ่งเห็นว8าเคร่ืองหมายการค�าท่ีตนขอจดทะเบียนน้ันมิได�เหมือนหรือ
คล�ายกับเคร่ืองหมายการค�ารายอ่ืนตามมาตรา ๒๐ มีสิทธิอุทธรณIคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรค
หน่ึงต8อคณะกรรมการภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งของนายทะเบียน  ท้ังน้ี ให�
นํามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๒  ในบรรดาเคร่ืองหมายการค�าท่ีเหมือนหรือคล�ายกันตามมาตรา ๒๐ น้ัน 
ถ�านายทะเบียนเห็นว8าเคร่ืองหมายการค�าบางรายเข�าข8ายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ 
แต8เคร่ืองหมายการค�าบางรายมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได�ตามมาตรา ๖ และคําขอจดทะเบียนก็
ถูกต�องตามบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค�ารายท่ีเข�าข8ายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ 
แล�วแต8กรณี และให�รอการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายท่ีมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได�และ
คําขอจดทะเบียนท่ีถูกต�องน้ันไว�ก8อน  ท้ังน้ี ให�นายทะเบียนมีหนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียน
เหล8าน้ันทราบโดยไม8ชักช�า และให�นํามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ถ�าปรากฏว8าผู�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายท่ีนายทะเบียนเห็นว8าเข�าข8าย
มาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ ได�ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ แล�ว 
หรือได�อุทธรณIตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณIว8าคําสั่งของนาย
ทะเบียนไม8ถูกต�อง ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนรายน้ัน และผู�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค�ารายท่ีนายทะเบียนให�รอการจดทะเบียนไว�ตามวรรคหน่ึงปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมีหนังสือ
แจ�งคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนเหล8าน้ันทราบโดยไม8ชักช�า 

ถ�าปรากฏว8าผู�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายท่ีนายทะเบียนเห็นว8าเข�าข8าย
มาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ ได�ละท้ิงคําขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๙ ทุกราย 

(๑) ในกรณีท่ีมีผู�ขอจดทะเบียนรายท่ีนายทะเบียนให�รอการจดทะเบียนไว�ตามวรรค
หน่ึงหลายราย ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนเหล8าน้ันปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมีหนังสือ
แจ�งคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนเหล8าน้ันทราบโดยไม8ชักช�า 

(๒) ในกรณีท่ีมีผู�ขอจดทะเบียนรายท่ีนายทะเบียนให�รอการจดทะเบียนไว�ตามวรรค
หน่ึงเพียงรายเดียว ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าราย
น้ันต8อไปตามมาตรา ๒๙ 

 
มาตรา ๒๓  ในบรรดาเคร่ืองหมายการค�าท่ีเหมือนหรือคล�ายกันตามมาตรา ๒๐ น้ัน 

ถ�านายทะเบียนเห็นว8าเคร่ืองหมายการค�าเหล8าน้ันทุกรายเข�าข8ายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา 
๑๗ ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าเหล8าน้ันปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือ
มาตรา ๑๗ แล�วแต8กรณี และรอการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าเหล8าน้ันไว�ก8อน  ท้ังน้ี ให�นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนเหล8าน้ันทราบโดยไม8ชักช�า และให�นํามาตรา ๒๑ วรรค
สอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ถ�าปรากฏว8าผู�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าเช8นว8าน้ันหลายรายได�ปฏิบัติตาม
คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ แล�ว หรือได�อุทธรณIตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง 
และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณIว8าคําสั่งของนายทะเบียนไม8ถูกต�อง ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�ผู�
ขอจดทะเบียนเหล8าน้ันปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมีหนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนเหล8าน้ัน
ทราบโดยไม8ชักช�า แต8ถ�าปรากฏว8ามีผู�ขอจดทะเบียนเช8นว8าน้ันเพียงรายเดียวท่ีได�ปฏิบัติตามคําสั่งของ
นายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ หรือได�อุทธรณIตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง และ
คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณIว8าคําสั่งของนายทะเบียนไม8ถูกต�อง ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�
ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายน้ันต8อไปตามมาตรา ๒๙ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๒๔  ภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๒ วรรคสองหรือวรรคสาม (๑) หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง ให�ผู�
ขอจดทะเบียนซึ่งได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งดังกล8าวตกลงกันว8าจะให�รายหน่ึงรายใดเป0นผู�ขอจดทะเบียน
เป0นเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันแต8ผู�เดียว และให�ผู�ขอจดทะเบียนรายหน่ึงรายใดมีหนังสือแจ�งให�
นายทะเบียนทราบภายในกําหนดเวลาดังกล8าวว8าตกลงกันได�หรือไม8 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีนายทะเบียนได�รับแจ�งภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๔ ว8า 

ผู�ขอจดทะเบียนตกลงกันได�แล�วว8าจะให�รายใดเป0นผู�ขอจดทะเบียน ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�ประกาศ
โฆษณาคําขอจดทะเบียนของผู�ขอจดทะเบียนรายน้ันต8อไปตามมาตรา ๒๙ 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนได�รับแจ�งภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๔ ว8า ผู�ขอจด
ทะเบียนตกลงกันไม8ได� หรือมิได�รับแจ�งภายในกําหนดเวลาดังกล8าว ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�ประกาศ
โฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าของผู�ขอจดทะเบียนซึ่งย่ืนคําขอจดทะเบียนไว�เป0นราย
แรกหรือเป0นรายแรกในบรรดาผู�ขอจดทะเบียนซึ่งยังมิได�ละท้ิงคําขอจดทะเบียน แล�วแต8กรณี ต8อไป
ตามมาตรา ๒๙ 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีนายทะเบียนได�มีหนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนปฏิบัติ

ตามมาตรา ๒๔ แล�ว ถ�ามีผู�ขอจดทะเบียนรายอ่ืนย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าท่ีนาย
ทะเบียนเห็นว8าเหมือนกับเคร่ืองหมายการค�าของผู�ขอจดทะเบียนเหล8าน้ัน หรือท่ีนายทะเบียนเห็นว8า
คล�ายกับเคร่ืองหมายการค�าเช8นว8าน้ัน จนอาจทําให�สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป0นเจ�าของ
ของสินค�า หรือแหล8งกําเนิดของสินค�า  ท้ังน้ี สําหรับสินค�าจําพวกเดียวกันหรือต8างจําพวกกันท่ีนาย
ทะเบียนเห็นว8ามีลักษณะอย8างเดียวกัน ให�นายทะเบียนมีคําสั่งไม8รับคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค�าน้ัน และมีหนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนน้ันทราบโดยไม8ชักช�า และให�นํามาตรา ๒๑ 
วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีมีผู�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าท่ีเหมือนหรือคล�ายกับ

เคร่ืองหมายการค�าของบุคคลอ่ืนท่ีได�จดทะเบียนไว�แล�วตามมาตรา ๑๓ หรือในกรณีท่ีมีผู�ขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าท่ีเหมือนหรือคล�ายกันตามมาตรา ๒๐  ท้ังน้ี สําหรับสินค�าจําพวกเดียวกัน
หรือต8างจําพวกกันท่ีนายทะเบียนเห็นว8ามีลักษณะอย8างเดียวกัน ถ�านายทะเบียนเห็นว8าเป0น
เคร่ืองหมายการค�าซึ่งต8างเจ�าของต8างได�ใช�มาแล�วด�วยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณIพิเศษท่ีนาย
ทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าท่ีเหมือนหรือ
คล�ายกันดังกล8าวให�แก8เจ�าของหลายคนก็ได� โดยจะมีเง่ือนไขและข�อจํากัดเก่ียวกับวิธีการใช�และเขต
แห8งการใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ัน หรือเง่ือนไขและข�อจํากัดอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนเห็นสมควรกําหนด
ด�วยก็ได�  ท้ังน้ี ให�นายทะเบียนมีหนังสือแจ�งคําสั่งพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอจดทะเบียนและเจ�าของ
เคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จดทะเบียนแล�วทราบโดยไม8ชักช�า 

ผู�ขอจดทะเบียนหรือเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จดทะเบียนแล�วมีสิทธิอุทธรณI
คําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหน่ึงต8อคณะกรรมการภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง
คําสั่งของนายทะเบียน 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองให�เป0นท่ีสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๒๘๙  บุคคลใดได� ย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าไว�นอก

ราชอาณาจักร ถ�าย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าน้ันในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต8
วันท่ีได�ย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�านอกราชอาณาจักรเป0นคร้ังแรก บุคคลน้ันจะขอให�ถือ
ว8าวันท่ีได�ย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�านอกราชอาณาจักรเป0นคร้ังแรก เป0นวันท่ีได�ย่ืนคําขอ
ในราชอาณาจักรก็ได� หากบุคคลน้ันมีคุณสมบัติอย8างใดอย8างหน่ึง ดังต8อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป0นนิติบุคคลท่ีมีสํานักงานแห8งใหญ8ต้ังอยู8ในประเทศไทย 
(๒) มีสัญชาติของประเทศท่ีเป0นภาคีแห8งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว8างประเทศ

เก่ียวกับการคุ�มครองเคร่ืองหมายการค�าซึ่งประเทศไทยเป0นภาคีอยู8ด�วย หรือ 
(๓) มีสัญชาติของประเทศท่ียินยอมให�สิทธิในทํานองเดียวกันแก8บุคคลสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีมีสํานักงานแห8งใหญ8ต้ังอยู8ในประเทศไทย 
(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย8างจริงจังในประเทศ

ไทย หรือในประเทศท่ีเป0นภาคีแห8งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว8างประเทศเก่ียวกับการคุ�มครอง
เคร่ืองหมายการค�าซึ่งประเทศไทยเป0นภาคีอยู8ด�วย 

ในกรณี ท่ี คําขอจดทะเบียนเค ร่ืองหมายการค� า ท่ี ได� ย่ืน เป0นค ร้ังแรกนอก
ราชอาณาจักรถูกปฏิเสธ หรือผู�ย่ืนคําขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละท้ิงคําขอ บุคคลดังกล8าวจะขอใช�
สิทธิตามวรรคหน่ึงไม8ได� 

ในกรณีที่มีการย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าท่ีถูกปฏิเสธ หรือคําขอท่ีผู�ย่ืน
คําขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละท้ิงตามวรรคสองนอกราชอาณาจักรซ้ําอีกภายในระยะเวลาหกเดือน
นับแต8วันท่ีได�ย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�านอกราชอาณาจักรเป0นคร้ังแรก บุคคลซึ่งย่ืนคํา
ขอดังกล8าวจะขอใช�สิทธิตามวรรคหน่ึงได� เม่ือ 

(๑) คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าตามวรรคสามยังมิได�มีการขอใช�สิทธิในการ
ระบุวันย่ืนคําขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง และ 

(๒) คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าตามวรรคสามไม8อาจดําเนินการใดตาม
กฎหมายว8าด�วยเคร่ืองหมายการค�าในประเทศท่ีมีการย่ืนคําขอจดทะเบียนไว�ต8อไป และ 

(๓) การถูกปฏิเสธ ถอนคืน หรือถูกละท้ิงในคร้ังแรกมิได�มีการเปRดเผยต8อสาธารณชน 
 
มาตรา ๒๘ ทวิ๑๐  ในกรณีท่ีมีการนําสินค�าท่ีใช�เคร่ืองหมายการค�าใดออกแสดงใน

งานแสดงสินค�าระหว8างประเทศท่ีจัดข้ึนในประเทศไทยหรือในประเทศท่ีเป0นภาคีแห8งอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหว8างประเทศเก่ียวกับการคุ�มครองเคร่ืองหมายการค�าซึ่งประเทศไทยเป0นภาคีอยู8ด�วย 
โดยส8วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน8วยงานอ่ืนของรัฐของประเทศไทยหรือประเทศท่ีเป0นภาคี
ดังกล8าวจัดข้ึน หรือรัฐบาลไทยรับรองการจัดงานแสดงสินค�าระหว8างประเทศน้ัน เจ�าของเคร่ืองหมาย
การค�าดังกล8าวอาจขอใช�สิทธิตามมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึงได� ถ�าเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันย่ืนคําขอ
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าสําหรับสินค�า ท่ีนําออกแสดงในงานแสดงสินค�าดังกล8าวใน
ราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต8วันท่ีได�นําสินค�าท่ีมีเคร่ืองหมายการค�าดังกล8าวออกแสดง หรือ

                                                 
๙ มาตรา ๒๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๒๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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วันท่ีย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าคร้ังแรกนอกราชอาณาจักร แล�วแต8วันใดจะเกิดข้ึนก8อน 
แต8ทั้งน้ี การย่ืนคําขอดังกล8าวต�องไม8เป0นการขยายระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๒๘ 

การจัดงานแสดงสินค�าท่ีจะถือเป0นงานแสดงสินค�าระหว8างประเทศและการขอใช�
สิทธิตามวรรคหน่ึงให�เป0นไปตามหลักเกณฑI เง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
ส8วนท่ี ๒ 

การรับจดทะเบียนและผลแห8งการรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า 
   

 
มาตรา ๒๙  เม่ือนายทะเบียนพิจารณาแล�วเห็นควรรับจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค�ารายใด ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายน้ัน 
(ยกเลิก) ๑๑ 
การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน ให�เป0นไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๐  เม่ือนายทะเบียนได�มีคําสั่งให�ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค�ารายใดตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง แล�ว หากปรากฏแก8นายทะเบียนในภายหลังว8า 
เคร่ืองหมายการค�ารายน้ันไม8มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได�ตามมาตรา ๖ ก็ดี หรือการขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายน้ันไม8ถูกต�องตามบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี อันจําเป0นจะต�อง
เพิกถอนคําสั่งให�ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายน้ันก็ดี ถ�ายังมิได�จดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค�ารายน้ัน ให�นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกล8าว และมีหนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�
ขอจดทะเบียนทราบพร�อมด�วยเหตุผลโดยไม8ชักช�า 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนตามวรรคหน่ึงหลังจากท่ีได�มีการประกาศ
โฆษณาคําขอจดทะเบียนตามมาตรา ๒๙ แล�ว ให�ประกาศโฆษณาคําสั่งเพิกถอนน้ันด�วยตามวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑๑๒  ผู�ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณIคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตาม

มาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง ต8อคณะกรรมการภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งของนาย
ทะเบียน 

ในกรณีท่ีผู�ขอจดทะเบียนมิได�อุทธรณIคําสั่งตามวรรคหน่ึง หรือในกรณีท่ีผู�ขอจด
ทะเบียนได�อุทธรณIคําสั่งตามวรรคหน่ึงแล�ว และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณIว8าคําสั่งของนาย
ทะเบียนถูกต�องแล�ว ให�นายทะเบียนดําเนินการเก่ียวกับคําขอจดทะเบียนดังกล8าวต8อไปได� 

ถ�าคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณIว8าคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนไม8ถูกต�อง ให�
นายทะเบียน 

(๑) ดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายน้ันต8อไป ใน
กรณีท่ีนายทะเบียนได�มีคําสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง ก8อนท่ีจะมีประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าตามมาตรา ๒๙ 
                                                 

๑๑ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๒ มาตรา ๓๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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(๒) ดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายน้ันใหม8 ใน
กรณีที่ได�มีการประกาศโฆษณาคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ วรรคสองแล�ว 

คําวินิจฉัยอุทธรณIของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามให�เป0นท่ีสุด 
 
มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๐ หลังจากท่ีได�มี

การคัดค�านตามมาตรา ๓๕ แล�ว ให�นายทะเบียนมีหนังสือแจ�งคําสั่งเพิกถอนน้ันให�ผู�คัดค�านทราบโดย
ไม8ชักช�า 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถ�านายทะเบียนยังมิได�มีคําวินิจฉัยคําคัดค�าน

น้ันให�รอการวินิจฉัยไว�ก8อนจนกว8าจะพ�นกําหนดเวลาการอุทธรณIตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง หรือ
จนกว8าจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณIของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ วรรคสองหรือวรรคสาม แล�วแต8
กรณี๑๓ 

ถ�าคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณIว8า คําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา 
๓๐ ถูกต�องแล�ว ให�นายทะเบียนมีคําสั่งไม8รับคําคัดค�านน้ัน และมีหนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�คัดค�านทราบ
โดยไม8ชักช�า คําสั่งเช8นว8าน้ีให�เป0นท่ีสุด 

ถ�าคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณIว8า คําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา 
๓๐ ไม8ถูกต�อง ให�นายทะเบียนดําเนินการวินิจฉัยคําคัดค�านน้ันต8อไป 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถ�านายทะเบียนได�มีคําวินิจฉัยคําคัดค�านน้ัน

แล�ว และมีการอุทธรณIคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗ ให�นายทะเบียนแจ�งให�
คณะกรรมการทราบ และให�นํามาตรา ๓๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕  เม่ือได�ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายใดตาม

มาตรา ๒๙ แล�ว บุคคลใดเห็นว8าตนมีสิทธิดีกว8าผู�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายน้ัน หรือเห็น
ว8าเคร่ืองหมายการค�ารายน้ันไม8มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได�ตามมาตรา ๖ หรือการขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายน้ันไม8ถูกต�องตามบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี บุคคลน้ันจะย่ืนคํา
คัดค�านต8อนายทะเบียนก็ได� แต8ต�องย่ืนภายในเก�าสิบวันนับแต8วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๙ 
พร�อมท้ังแสดงเหตุแห8งการคัดค�าน 

การคัดค�านตามวรรคหน่ึง ให�เป0นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๖๑๔  ในกรณีท่ีมีการคัดค�านตามมาตรา ๓๕ ให�นายทะเบียนส8งสําเนาคํา

คัดค�านไปยังผู�ขอจดทะเบียนโดยไม8ชักช�า 

                                                 
๑๓ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๔ มาตรา ๓๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ให�ผู�ขอจดทะเบียนย่ืนคําโต�แย�งคําคัดค�านตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด โดยแสดงเหตุท่ี
ตนอาศัยเป0นหลักในการขอจดทะเบียนต8อนายทะเบียนภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับสําเนาคํา
คัดค�าน และให�นายทะเบียนส8งสําเนาคําโต�แย�งน้ันไปยังผู�คัดค�านโดยไม8ชักช�า 

ในกรณีท่ีผู�ขอจดทะเบียนมิได�ดําเนินการตามวรรคสอง ให�ถือว8าผู�ขอจดทะเบียนละ
ท้ิงคําขอจดทะเบียน 

ในการพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดค�าน นายทะเบียนจะมีคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียน
และผู�คัดค�านมาให�ถ�อยคํา ทําคําช้ีแจง หรือแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมก็ได� หากผู�ขอจดทะเบียนหรือผู�
คัดค�านไม8ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่ง ให�นาย
ทะเบียนพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดค�านต8อไปตามหลักฐานท่ีมีอยู8 

 
มาตรา ๓๗  เม่ือนายทะเบียนได�มีคําวินิจฉัยแล�ว ให�มีหนังสือแจ�งคําวินิจฉัย พร�อม

ด�วยเหตุผลให�ผู�ขอจดทะเบียนและผู�คัดค�านทราบโดยไม8ชักช�า 
ผู�ขอจดทะเบียนหรือผู� คัดค�านมีสิทธิอุทธรณIคําวินิจฉัยของนายทะเบียนต8อ

คณะกรรมการ ภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําวินิจฉัยของนายทะเบียน  ท้ังน้ี ให�
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณIให�เสร็จสิ้นโดยไม8ชักช�า 

 
มาตรา ๓๘  เม่ือคณะกรรมการได�มีคําวินิจฉัยแล�ว ให�มีหนังสือแจ�งคําวินิจฉัยพร�อม

ด�วยเหตุผลให�ผู�ขอจดทะเบียนและผู�คัดค�านทราบโดยไม8ชักช�า 
ผู�ขอจดทะเบียนหรือผู�คัดค�านมีสิทธิอุทธรณIคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยฟTอง

คดีต8อศาลภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
การฟTองคดีตามวรรคสอง จะกระทําได�ต8อเม่ือได�ปฏิบัติตามข้ันตอนตามมาตรา ๓๗ 

วรรคสอง แล�ว 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีมิได�มีการอุทธรณIคําวินิจฉัยของนายทะเบียนภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือมิได�มีการอุทธรณIคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ให�ถือว8าคําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของคณะกรรมการ 
แล�วแต8กรณี เป0นท่ีสุด 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีไม8มีการคัดค�านตามมาตรา ๓๕ ก็ดี หรือมีการคัดค�านตาม

มาตรา ๓๕ แต8ได�มีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดให�ผู�ขอจดทะเบียนเป0นผู�มีสิทธิจด
ทะเบียนก็ดี ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าน้ันได� 

เม่ือได�มีคําสั่งให�จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�นายทะเบียนมี
หนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนทราบ และให�ชําระค8าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ถ�าผู�ขอจดทะเบียนไม8ชําระค8าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลา
ดังกล8าว ให�ถือว8าละท้ิงคําขอจดทะเบียน 

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า ให�เป0นไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีผู�คัดค�านตามมาตรา ๓๕ เป0นผู�ซึ่งได�ย่ืนคําขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค�าท่ีเหมือนหรือคล�ายกับเคร่ืองหมายการค�าท่ีตนคัดค�านน้ัน และมีคําวินิจฉัยหรือคํา
พิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดว8าผู�คัดค�านมีสิทธิดีกว8าผู�ถูกคัดค�าน ถ�าเคร่ืองหมายการค�าท่ีผู�คัดค�านขอจด
ทะเบียนน้ันมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได�ตามมาตรา ๖ และการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า
น้ันถูกต�องตามบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี ให�นายทะเบียนจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าน้ัน 
ตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยไม8ต�องประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า
ของผู�คัดค�านอีก 

 
มาตรา ๔๒๑๕  เม่ือได�จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายใดแล�ว ให�ถือว8าวันท่ีย่ืนคํา

ขอจดทะเบียนเป0นวันท่ีจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�ารายน้ัน สําหรับกรณีตามมาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๒๘ ทวิ ให�ถือว8าวันท่ีย่ืนคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร เป0นวันท่ีจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค�ารายน้ัน 

 
มาตรา ๔๓  เม่ือได�จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าแล�ว ให�นายทะเบียนออกหนังสือ

สําคัญแสดงการจดทะเบียนให�แก8ผู�ขอจดทะเบียนตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ถ�าหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย เจ�าของ

เคร่ืองหมายการค�าจะย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญดังกล8าวต8อนายทะเบียนก็ได� 
การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน ให�เป0นไปตามหลักเกณฑIและ

แบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๔  ภายใต� บังคับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๖๘ เม่ือได�จดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค�าแล�ว ผู�ซึ่งได�จดทะเบียนเป0นเจ�าของเคร่ืองหมายการค�า เป0นผู�มีสิทธิแต8เพียงผู�เดียว
ในอันท่ีจะใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ันสําหรับสินค�าท่ีได�จดทะเบียนไว� 

 
มาตรา ๔๕  เคร่ืองหมายการค�าอันได�จดทะเบียนไว�โดยมิได�จํากัดสีน้ัน ให�ถือว8าได�

จดทะเบียนไว�ทุกสี 
 
มาตรา ๔๖  บุคคลใดจะฟTองคดี เพ่ือปTองกันการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค�าท่ี

ไม8ได�จดทะเบียน หรือเรียกร�องค8าสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดสิทธิดังกล8าว ไม8ได� 
บทบัญญัติมาตราน้ีไม8กระทบกระเทือนสิทธิของเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าท่ีไม8ได�จด

ทะเบียน ในอันท่ีจะฟTองคดีบุคคลอ่ืนซึ่งเอาสินค�าของตนไปลวงขายว8าเป0นสินค�าของเจ�าของ
เคร่ืองหมายการค�าน้ัน 

 
มาตรา ๔๗  การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ีไม8เป0นการขัดขวางบุคคลใดใน

การใช�โดยสุจริตซึ่งช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือสํานักงานการค�าของตนหรือของเจ�าของเดิมของกิจการของ

                                                 
๑๕ มาตรา ๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ตนหรือไม8เป0นการขัดขวางบุคคลใดในการใช�คําบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห8งสินค�า
ของตน 

 
ส8วนท่ี ๓ 

การแก�ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า 
   

 
มาตรา ๔๘  สิทธิในคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�ย่ืนไว�แล�ว ย8อมโอน

หรือรับมรดกกันได� 
ในกรณีที่มีการโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให�ผู�โอนหรือผู�รับโอนแจ�ง

ให�นายทะเบียนทราบก8อนการจดทะเบียน 
ในกรณีที่ผู�ขอจดทะเบียนตาย ให�ทายาทคนหน่ึงคนใดหรือผู�จัดการมรดกแจ�งให�นาย

ทะเบียนทราบก8อนการจดทะเบียน เพ่ือดําเนินการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนน้ันต8อไป 
การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให�เป0นไปตาม

หลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๙  สิทธิในเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จดทะเบียนแล�วย8อมโอนหรือรับมรดก

กันได�  ท้ังน้ี จะเป0นการโอนหรือรับมรดกพร�อมกับกิจการท่ีเก่ียวกับสินค�าท่ีได�จดทะเบียนไว�แล�ว
หรือไม8ก็ได� 

 
มาตรา ๕๐  เคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จดทะเบียนไว�เป0นเคร่ืองหมายชุดน้ัน จะโอน

หรือรับมรดกกันได� ต8อเม่ือเป0นการโอนหรือรับมรดกกันท้ังชุด 
 
มาตรา ๕๑  การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จดทะเบียน

แล�วต�องจดทะเบียนต8อนายทะเบียน 
การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเคร่ืองหมายการค�าตามวรรค

หน่ึง ให�เป0นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๒  เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จดทะเบียนแล�วอาจขอให�นายทะเบียน

แก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนได�เฉพาะในเร่ืองดังต8อไปน้ี 
(๑) ยกเลิกรายการสินค�าบางอย8างท่ีได�จดทะเบียนไว�แล�ว 
(๒) ช่ือ สัญชาติ ท่ีอยู8 และอาชีพของเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ัน และของตัวแทน 

ถ�ามี 
(๓) สํานักงานหรือสถานท่ีที่นายทะเบียนสามารถติดต8อได� 
(๔) รายการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให�เป0นไปตาม

หลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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ส8วนท่ี ๔ 
การต8ออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า 

   
 
มาตรา ๕๓  การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าให�มีอายุสิบป1นับแต8วันท่ีจดทะเบียน

ตามมาตรา ๔๒ และอาจต8ออายุได�ตามมาตรา ๕๔ 
อายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าตามวรรคหน่ึง มิให�นับรวมระยะเวลาใน

ระหว8างการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๓๘ ด�วย 
 
มาตรา ๕๔  เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าใดประสงคIจะต8ออายุการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค�าของตน ให�ย่ืนคําขอต8ออายุต8อนายทะเบียนภายในเก�าสิบวันก8อนวันสิ้นอายุ เม่ือได�
ย่ืนคําขอต8ออายุภายในกําหนดเวลาดังกล8 าวแล�ว ให� ถือว8 า เค ร่ืองหมายการค� า น้ัน ยังคง 
จดทะเบียนอยู8จนกว8านายทะเบียนจะมีคําสั่งเป0นอย8างอ่ืน 

การขอต8ออายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า ให�เป0นไปตามหลักเกณฑIและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าได� ย่ืนคําขอต8ออายุภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง และนายทะเบียนเห็นว8าการขอต8ออายุเป0นไปตามหลักเกณฑI
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ให�นายทะเบียนต8ออายุการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค�าน้ันอีกสิบป1นับแต8วันสิ้นอายุการจดทะเบียนเดิมหรือนับแต8วันสิ้นอายุการจด
ทะเบียนท่ีได�ต8อไว�คร้ังสุดท�าย แล�วแต8กรณี 

ในกรณีท่ีเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าได�ย่ืนคําขอต8ออายุภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง แต8นายทะเบียนเห็นว8าการขอต8ออายุไม8เป0นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�เจ�าของเคร่ืองหมายการค�า
น้ันดําเนินการแก�ไขให�ถูกต�องภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับคําสั่งน้ัน และมีหนังสือแจ�งคําสั่งให�
เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันทราบโดยไม8ชักช�า ถ�าเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันมิได�ปฏิบัติตาม
คําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกล8าว ให�นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค�าน้ัน 

ในกรณีท่ีเจ�าของเคร่ืองหมายการค�ามีเหตุจําเป0นจนไม8สามารถปฏิบัติตามคําสั่งของ
นายทะเบียนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองได� ให�นายทะเบียนมีอํานาจสั่งขยายกําหนดเวลา
ดังกล8าวออกไปได�ตามความจําเป0นแก8กรณี 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีเจ�าของเคร่ืองหมายการค�ามิได� ย่ืนคําขอต8ออายุภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง ให�ถือว8าเคร่ืองหมายการค�าน้ันได�ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน
แล�ว 

 
มาตรา ๕๗  เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จดทะเบียนแล�วอาจร�องขอต8อนาย

ทะเบียนให�สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าของตนเองได� แต8ในกรณีท่ีมีการจดทะเบียน
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สัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ัน การเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าน้ันต�อง
ได�รับความยินยอมจากผู�ได�รับอนุญาตด�วย เว�นแต8สัญญาอนุญาตดังกล8าวจะกําหนดไว�เป0นอย8างอ่ืน 

การขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให�เป0นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีปรากฏต8อนายทะเบียนว8า เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จด

ทะเบียนแล�วฝVาฝWนหรือมิได�ปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือข�อจํากัดท่ีนายทะเบียนกําหนดในการรับจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าน้ัน ให�นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค�าน้ัน 

 
มาตรา ๕๙  ถ�าเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จดทะเบียนแล�ว หรือตัวแทนเลิกต้ัง

สํานักงานหรือสถานท่ีท่ีได�จดทะเบียนไว�ในประเทศไทยแล�ว ให�นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าน้ัน 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีเหตุอันควรเช่ือว8า เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จด
ทะเบียนแล�วหรือตัวแทน เลิกต้ังสํานักงานหรือสถานท่ีท่ีได�จดทะเบียนไว�ในประเทศไทยแล�ว ให�นาย
ทะเบียนแจ�งเป0นหนังสือไปยังเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันหรือตัวแทน ณ สํานักงานหรือสถานท่ีท่ีได�
จดทะเบียนไว�ให�ช้ีแจงเป0นหนังสือให�นายทะเบียนทราบภายในสิบห�าวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง
จากนายทะเบียน 

ถ�านายทะเบียนไม8ได�รับคําตอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให�ประกาศ
โฆษณาว8าจะเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าน้ันตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ถ�านายทะเบียนยังไม8ได�รับคําตอบภายในสิบห�าวันนับแต8วันประกาศโฆษณาตาม
วรรคสาม ให�นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าน้ัน 

 
มาตรา ๖๐  เม่ือนายทะเบียนได�มีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า

ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ วรรคหน่ึงแล�ว ให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งดังกล8าว
พร�อมด�วยเหตุผลให�เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันทราบโดยไม8ชักช�า 

เจ�าของเคร่ืองหมายการค�ามีสิทธิอุทธรณIคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหน่ึงต8อ
คณะกรรมการภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งของนายทะเบียน ถ�าไม8อุทธรณI
ภายในกําหนดเวลาดังกล8าว ให�ถือว8าคําสั่งของนายทะเบียนเป0นท่ีสุด 

คําวินิจฉัยอุทธรณIของคณะกรรมการตามวรรคสองให�เป0นท่ีสุด 
 
มาตรา ๖๑๑๖  ผู�มีส8วนได�เสียหรือนายทะเบียนอาจร�องขอต8อคณะกรรมการให�สั่ง

เพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าใดได� หากแสดงได�ว8าเคร่ืองหมายการค�าน้ันในขณะท่ีจด
ทะเบียน 

(๑) มิได�เป0นเคร่ืองหมายการค�าท่ีมีลักษณะบ8งเฉพาะตามมาตรา ๗ 
(๒) เป0นเคร่ืองหมายการค�าท่ีมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๘ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๖๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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(๓) เป0นเคร่ืองหมายการค�าท่ีเหมือนกับเคร่ืองหมายการค�าของบุคคลอ่ืนท่ีได�จด
ทะเบียนไว�แล�ว สําหรับสินค�าจําพวกเดียวกันหรือต8างจําพวกกันท่ีมีลักษณะอย8างเดียวกัน หรือ 

(๔) เป0นเคร่ืองหมายการค�าท่ีคล�ายกับเคร่ืองหมายการค�าของบุคคลอ่ืนท่ีได�จด
ทะเบียนไว�แล�วจนอาจทําให�สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป0นเจ�าของสินค�าหรือแหล8งกําเนิดของ
สินค�าสําหรับสินค�าจําพวกเดียวกันหรือต8างจําพวกกันท่ีมีลักษณะอย8างเดียวกัน 

 
มาตรา ๖๒  บุคคลใดเห็นว8าเคร่ืองหมายการค�าใดขัดต8อความสงบเรียบร�อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย บุคคลน้ันอาจร�องขอต8อคณะกรรมการให�สั่งเพิก
ถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าน้ันได� 

 
มาตรา ๖๓  ผู�มีส8วนได�เสียหรือนายทะเบียนอาจร�องขอต8อคณะกรรมการให�เพิก

ถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าใดได� หากพิสูจนIได�ว8าในขณะท่ีขอจดทะเบียน เจ�าของ
เคร่ืองหมายการค�าน้ันมิได�ต้ังใจโดยสุจริตท่ีจะใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ันสําหรับสินค�าท่ีได�จดทะเบียนไว� 
และตามความจริงก็ไม8เคยมีการใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ันโดยสุจริตสําหรับสินค�าดังกล8าวเลย หรือใน
ระหว8างสามป1ก8อนท่ีจะมีคําร�องขอให�เพิกถอนมิได�มีการใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ันโดยสุจริตสําหรับ
สินค�าท่ีได�จดทะเบียนไว�  ท้ังน้ี เว�นแต8เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันจะพิสูจนIได�ว8า การท่ีมิได�ใช�
เคร่ืองหมายการค�าน้ันมีสาเหตุมาจากพฤติการณIพิเศษในทางการค�า และมิได�มีสาเหตุมาจากความ
ต้ังใจท่ีจะไม8ใช�หรือจะละท้ิงเคร่ืองหมายการค�าน้ันสําหรับสินค�าท่ีได�จดทะเบียนไว� 

 
มาตรา ๖๔  เม่ือได�รับคําร�องขอตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ให�

คณะกรรมการมีหนังสือแจ�งให�เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันและผู�ได�รับอนุญาต ถ�ามี ทราบเพ่ือย่ืนคํา
ช้ีแจงของตน คําช้ีแจงดังกล8าวให�ย่ืนต8อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง
จากคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๖๕  เม่ือคณะกรรมการได�มีคําสั่งเพิกถอนหรือไม8เพิกถอนการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค�าตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งดังกล8าว พร�อม
ด�วยเหตุผลให�ผู�ร�องขอให�เพิกถอนเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ัน และผู�ได�รับอนุญาต ถ�ามี ทราบโดย
ไม8ชักช�า 

ผู�ร�องขอให�เพิกถอน เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ัน หรือผู�ได�รับอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณIคําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต8อศาลภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง
คําสั่งของคณะกรรมการถ�าไม8อุทธรณIภายในกําหนดเวลาดังกล8าว ให�ถือว8าคําสั่งของคณะกรรมการ
เป0นท่ีสุด 

 
มาตรา ๖๖  ผู�มีส8วนได�เสียหรือนายทะเบียนอาจร�องขอต8อศาลให�สั่งเพิกถอนการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าใดได� หากแสดงได�ว8าในขณะท่ีร�องขอน้ันเคร่ืองหมายการค�าน้ันได�
กลายเป0นสิ่งท่ีใช�กันสามัญในการค�าขายสําหรับสินค�าบางอย8างหรือบางจําพวก จนกระท่ังในวงการค�า
หรือในสายตาของสาธารณชน เคร่ืองหมายการค�าน้ันได�สูญเสียความหมายของการเป0นเคร่ืองหมาย
การค�าไปแล�ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๖๗  ภายในห�าป1นับแต8วันท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งให�จดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค�าใดตามมาตรา ๔๐ ผู�มีส8วนได�เสียอาจร�องขอต8อศาลให�สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค�าน้ันได� หากแสดงได�ว8าตนมีสิทธิในเคร่ืองหมายการค�าน้ันดีกว8าผู�ซึ่งได�จดทะเบียนเป0นเจ�าของ
เคร่ืองหมายการค�าน้ัน 

ถ�าผู�ร�องแสดงได�แต8เพียงว8า ตนมีสิทธิดีกว8าเฉพาะสินค�าบางอย8างในจําพวกของ
สินค�าท่ีได�จดทะเบียนไว� ให�ศาลมีคําสั่งจํากัดสิทธิแห8งการจดทะเบียนให�อยู8เฉพาะสินค�าท่ีผู�ร�องไม8ได�
แสดงว8าตนมีสิทธิดีกว8า 

 
ส8วนท่ี ๕ 

การอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�า 
   

 
มาตรา ๖๘  เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จดทะเบียนแล�วจะทําสัญญาอนุญาตให�

บุคคลอ่ืนใช�เคร่ืองหมายการค�าของตน สําหรับสินค�าท่ีได�จดทะเบียนไว�ทั้งหมดหรือบางอย8างก็ได� 
สัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าตามวรรคหน่ึง ต�องทําเป0นหนังสือและจด

ทะเบียนต8อนายทะเบียน 
การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล8าวตามวรรคสอง ให�เป0นไปตามหลักเกณฑI

และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต8คําขอจดทะเบียนน้ันอย8างน�อยต�องแสดงรายการดังต8อไปน้ี 
(๑) เง่ือนไขหรือข�อกําหนดระหว8างเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ัน และผู�ขอจด

ทะเบียนเป0นผู�ได�รับอนุญาต ท่ีจะทําให�เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันสามารถควบคุมคุณภาพของ
สินค�าของผู�ขอจดทะเบียนเป0นผู�ได�รับอนุญาตได�อย8างแท�จริง 

(๒) สินค�าท่ีจะได�รับอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ัน 
 
มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นว8าสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�า

ตามมาตรา ๖๘ จะไม8เป0นการทําให�สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด และไม8เป0นการขัดต8อความสงบ
เรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย ให�นายทะเบียนมีคําสั่งรับจด
ทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล8าวโดยจะมีเง่ือนไขหรือข�อจํากัดใดเพ่ือประโยชนIดังกล8าวก็ได� แต8ถ�านาย
ทะเบียนเห็นว8าสัญญาอนุญาตดังกล8าวจะเป0นการทําให�สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด หรือเป0นการขัด
ต8อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย ให�นายทะเบียนมีคําสั่ง
ไม8รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล8าว 

เม่ือนายทะเบียนได�มีคําสั่งอย8างหน่ึงอย8างใดตามวรรคหน่ึงแล�วให�มีหนังสือแจ�งคําสั่ง
ให�เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าและผู�ขอจดทะเบียนเป0นผู�ได�รับอนุญาตทราบโดยไม8ชักช�า ในกรณีท่ีนาย
ทะเบียนได�มีคําสั่งรับจดทะเบียนโดยมีเง่ือนไขหรือข�อจํากัดหรือมีคําสั่งไม8รับจดทะเบียนให�แจ�งเหตุผล
ให�บุคคลดังกล8าวทราบด�วย 

เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าหรือผู�ขอจดทะเบียนเป0นผู�ได�รับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณI
คําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหน่ึงต8อคณะกรรมการภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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คําสั่งของนายทะเบียน ถ�าไม8อุทธรณIภายในกําหนดเวลาดังกล8าวให�ถือว8าคําสั่งของนายทะเบียนเป0น
ท่ีสุด 

คําวินิจฉัยอุทธรณIของคณะกรรมการตามวรรคสามให�เป0นท่ีสุด 
 
มาตรา ๗๐  การใช�เคร่ืองหมายการค�าโดยผู�ได�รับอนุญาตสําหรับสินค�าในการ

ประกอบธุรกิจของตนตามท่ีได�รับอนุญาตไว� ให�ถือว8าเป0นการใช�เคร่ืองหมายการค�าโดยเจ�าของ
เคร่ืองหมายการค�าน้ัน 

 
มาตรา ๗๑  เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าและผู�ได�รับอนุญาตอาจร8วมกันร�องขอต8อ

นายทะเบียนให�แก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าใน
ส8วนท่ีเก่ียวกับสินค�าท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ัน หรือในส8วนท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขหรือ
ข�อจํากัดท่ีเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าได�กําหนดไว�ในสัญญาอนุญาตดังกล8าวได� และให�นํามาตรา ๖๙ 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

การขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามวรรคหน่ึงให�
เป0นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๒  เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าและผู�ได�รับอนุญาตอาจร8วมกันร�องขอต8อ

นายทะเบียนให�สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าได� 
เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าหรือผู�ได�รับอนุญาตฝVายหน่ึงฝVายใด อาจร�องขอต8อนาย

ทะเบียนให�สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�า หากแสดงได�ว8าสัญญา
อนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ันได�สิ้นสุดลงแล�ว 

ผู�มีส8วนได�เสียหรือนายทะเบียนอาจร�องขอต8อคณะกรรมการให�สั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าได� หากแสดงได�ว8า 

(๑) การใช�เคร่ืองหมายการค�าโดยผู�ได�รับอนุญาตน้ันทําให�สาธารณชนสับสนหรือ
หลงผิดหรือขัดต8อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย หรือ 

(๒) เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันไม8อาจควบคุมคุณภาพของสินค�าท่ีใช�เคร่ืองหมาย
การค�าน้ันได�อย8างแท�จริงอีกต8อไป 

การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามมาตราน้ี ให� เป0นไปตาม
หลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๓  เม่ือได�รับคําร�องขอตามมาตรา ๗๒ วรรคสองหรือวรรคสามให�นาย

ทะเบียนหรือคณะกรรมการ แล�วแต8กรณี มีหนังสือแจ�งให�เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าน้ันหรือผู�ได�รับ
อนุญาต แล�วแต8กรณี ทราบเพ่ือย่ืนคําช้ีแจงของตนภายในเวลาท่ีกําหนด แต8ต�องไม8น�อยกว8าสิบห�าวัน
และไม8เกินหกสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แล�วแต8กรณี 

ในการพิจารณาคําร�องขอตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ นายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการ แล�วแต8กรณี จะให�บุคคลท่ีเก่ียวข�องนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือช้ีแจงเพ่ิมเติมก็ได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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มาตรา ๗๔  เม่ือนายทะเบียนได�มีคําสั่งตามมาตรา ๗๒ วรรคสองแล�วให�มีหนังสือ
แจ�งคําสั่งพร�อมด�วยเหตุผลให�เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าและผู�ได�รับอนุญาตทราบโดยไม8ชักช�า คําสั่ง
ดังกล8าวให�มีผลนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากนายทะเบียน 

เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าหรือผู�ได�รับอนุญาต มีสิทธิอุทธรณIคําสั่งของนายทะเบียน
ตามวรรคหน่ึงต8อคณะกรรมการภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากนายทะเบียน ถ�าไม8
อุทธรณIภายในกําหนดเวลาดังกล8าว ให�ถือว8าคําสั่งของนายทะเบียนเป0นท่ีสุด 

คําวินิจฉัยอุทธรณIของคณะกรรมการตามวรรคสองให�เป0นท่ีสุด๑๗ 
 
มาตรา ๗๕  เม่ือคณะกรรมการได�มีคําสั่งตามมาตรา ๗๒ วรรคสามแล�วให�มีหนังสือ

แจ�งคําสั่งพร�อมด�วยเหตุผลให�เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าผู�ได�รับอนุญาต ผู�มีส8วนได�เสียซึ่งเป0นผู�ร�องขอ
และนายทะเบียนทราบโดยไม8ชักช�า คําสั่งดังกล8าวให�มีผลนับแต8วันท่ีได� รับหนังสือแจ�งจาก
คณะกรรมการ 

ผู�มีส8วนได�เสียหรือนายทะเบียนมีสิทธิอุทธรณIคําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง
ต8อศาลภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากคณะกรรมการ ถ�าไม8อุทธรณIภายใน
กําหนดเวลาดังกล8าว ให�ถือว8าคําสั่งของคณะกรรมการเป0นท่ีสุด 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีท่ีมีการเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าใด การ

อนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ันย8อมสิ้นผลไปด�วย 
 
มาตรา ๗๗  ในกรณีท่ีสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�ามิได�กําหนดไว�เป0น

อย8างอ่ืน เจ�าของเคร่ืองหมายการค�ามีสิทธิท่ีจะใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ันเสียเองหรือจะอนุญาตให�
บุคคลอ่ืนนอกจากผู�ได�รับอนุญาตใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ันอีกก็ได� 

 
มาตรา ๗๘  ในกรณีท่ีสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�ามิได�กําหนดไว�เป0น

อย8างอ่ืน ผู�ได�รับอนุญาตมีสิทธิที่จะใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ันได�ทั่วประเทศสําหรับสินค�าท้ังหมดท่ีได�จด
ทะเบียนไว�ตลอดอายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าน้ัน รวมท้ังในกรณีท่ีมีการต8ออายุการจด
ทะเบียนด�วย 

 
มาตรา ๗๙  ในกรณีท่ีสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�ามิได�กําหนดไว�เป0น

อย8างอ่ืน ผู�ได�รับอนุญาตจะโอนการอนุญาตตามสัญญาดังกล8าวให�แก8บุคคลภายนอกไม8ได�และจะ
อนุญาตช8วงให�บุคคลอ่ืนใช�เคร่ืองหมายการค�าน้ันอีกทอดหน่ึงก็ไม8ได� 

 
หมวด ๒ 

เคร่ืองหมายบริการและเคร่ืองหมายรับรอง 
   

 

                                                 
๑๗ มาตรา ๗๔ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๘๐  ให�นําบทบัญญัติเก่ียวกับเคร่ืองหมายการค�ามาใช�บังคับแก8เคร่ืองหมาย
บริการโดยอนุโลม และให�คําว8า “สินค�า” ในบทบัญญัติดังกล8าวหมายความถึง “บริการ” 

 
มาตรา ๘๑  เว�นแต8จะบัญญัติไว�เป0นอย8างอ่ืนในหมวดน้ี ให�นําบทบัญญัติเก่ียวกับ

เคร่ืองหมายการค�ามาใช�บังคับแก8เคร่ืองหมายรับรองโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๘๒  การขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองน้ัน นอกจากจะต�องเป0นไปตาม
บทบัญญัติว8าด�วยการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าแล�ว ผู�ขอจดทะเบียนจะต�อง 

(๑) ย่ืนข�อบังคับว8าด�วยการใช�เคร่ืองหมายรับรองน้ันพร�อมกับคําขอจดทะเบียนด�วย 
และ 

(๒) แสดงได�ว8าตนมีความสามารถเพียงพอท่ีจะรับรองคุณลักษณะของสินค�าหรือ
บริการตามท่ีระบุไว�ในข�อบังคับตาม (๑) 

ข�อบังคับตาม (๑) ต�องระบุถึงแหล8งกําเนิด ส8วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือ
คุณลักษณะอ่ืนใดของสินค�าหรือบริการท่ีจะรับรอง ตลอดจนหลักเกณฑI วิธีการและเง่ือนไขในการ
อนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายรับรองน้ัน 

 
มาตรา ๘๓  นายทะเบียนอาจมีคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองแก�ไข

เปลี่ยนแปลงข�อบังคับว8าด�วยการใช�เคร่ืองหมายรับรองตามท่ีนายทะเบียนเห็นสมควรภายในหกสิบวัน
นับแต8วันท่ีได�รับคําสั่งน้ันและมีหนังสือแจ�งคําสั่งพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอจดทะเบียนทราบโดยไม8
ชักช�า  ท้ังน้ี ให�นํามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช�บังคับแก8การอุทธรณIคําสั่งของนายทะเบียนโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๘๔  ถ�านายทะเบียนเห็นว8า ผู�ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองไม8มี

ความสามารถเพียงพอท่ีจะรับรองคุณลักษณะของสินค�าหรือบริการตามท่ีระบุไว�ในข�อบังคับว8าด�วย
การใช�เคร่ืองหมายรับรองน้ัน หรือเห็นว8าการรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองน้ันจะไม8เป0นประโยชนI
ต8อสาธารณชน ให�นายทะเบียนมีคําสั่งไม8รับจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองน้ันและมีหนังสือแจ�งคําสั่ง
พร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอจดทะเบียนทราบโดยไม8ชักช�า  ท้ังน้ี ให�นํามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช�
บังคับแก8การอุทธรณIคําสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๕  ในการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองให�นาย

ทะเบียนระบุถึงสาระสําคัญของข�อบังคับว8าด�วยการใช�เคร่ืองหมายรับรองน้ันด�วย 
 
มาตรา ๘๖  เจ�าของเคร่ืองหมายรับรองท่ีได�จดทะเบียนแล�วจะขอแก�ไขเปลี่ยนแปลง

ข�อบังคับว8าด�วยการใช�เคร่ืองหมายรับรองน้ันก็ได� แต8จะต�องไม8เป0นการกระทบกระเทือนต8อประโยชนI
ของสาธารณชน 

การขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อบังคับตามวรรคหน่ึง ให�เป0นไปตามหลักเกณฑIและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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มาตรา ๘๗  ถ�านายทะเบียนพิจารณาแล�วเห็นควรรับจดทะเบียนการแก�ไข
เปลี่ยนแปลงข�อบังคับตามมาตรา ๘๖ ให�นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนและมีคําสั่งให�ประกาศ
โฆษณาสาระสําคัญของข�อบังคับท่ีได�แก�ไขเปลี่ยนแปลงแล�ว 

เม่ือได�มีคําสั่งให�ประกาศโฆษณาตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�นายทะเบียนมีหนังสือแจ�ง
คําสั่งให�เจ�าของเคร่ืองหมายรับรองน้ันทราบโดยไม8ชักช�า 

 
มาตรา ๘๘  ถ�านายทะเบียนเห็นว8าไม8ควรรับจดทะเบียนการแก�ไขเปลี่ยนแปลง

ข�อบังคับตามมาตรา ๘๖ ให�นายทะเบียนมีคําสั่งไม8รับจดทะเบียน และมีหนังสือแจ�งคําสั่งพร�อมด�วย
เหตุผลให�เจ�าของเคร่ืองหมายรับรองน้ันทราบโดยไม8ชักช�า 

 
มาตรา ๘๙  เจ�าของเคร่ืองหมายรับรองน้ันหรือบุคคลอ่ืนใด ท่ีได�รับหรือจะได�รับ

ความเสียหายจากคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ มีสิทธิอุทธรณIคําสั่งดังกล8าว
ต8อคณะกรรมการภายในเก�าสิบวันนับแต8วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๘๗ หรือนับแต8วันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๘ แล�วแต8กรณี 

คําวินิจฉัยอุทธรณIของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให�เป0นท่ีสุด 
 
มาตรา ๙๐  เจ�าของเคร่ืองหมายรับรองท่ีได�จดทะเบียนแล�วจะใช�เคร่ืองหมายน้ันกับ

สินค�าหรือบริการของตนเองไม8ได� และจะอนุญาตให�บุคคลอ่ืนเป0นผู�รับรองโดยใช�เคร่ืองหมายน้ันก็
ไม8ได� 

 
มาตรา ๙๑  การอนุญาตให�บุคคลอ่ืนใช�เคร่ืองหมายรับรองกับสินค�าหรือบริการของ

บุคคลน้ันต�องทําเป0นหนังสือและลงลายมือช่ือเจ�าของเคร่ืองหมายรับรอง 
 
มาตรา ๙๒  การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายรับรองท่ีได�จดทะเบียนแล�วจะกระทําได�

ต8อเม่ือ 
(๑) ได�รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล�ว โดยผู�รับโอนสามารถแสดงต8อนายทะเบียน

ได�ว8าตนมีความสามารถเพียงพอท่ีจะรับรองคุณลักษณะของสินค�าหรือบริการตามท่ีระบุไว�ในข�อบังคับ
ว8าด�วยการใช�เคร่ืองหมายรับรองน้ัน 

(๒) ทําเป0นหนังสือ และ 
(๓) จดทะเบียนต8อนายทะเบียน 
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไม8อนุญาตหรือไม8รับจดทะเบียนการโอนสิทธิตามวรรค

หน่ึง ให�นํามาตรา ๘๔ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามวรรคหน่ึงให�เป0นไป

ตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๓  สิทธิในเคร่ืองหมายรับรองสิ้นสุดลง เม่ือเจ�าของเคร่ืองหมายรับรองน้ัน

ตายหรือสิ้นสภาพบุคคล 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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หมวด ๓ 
เคร่ืองหมายร8วม 
   

 
มาตรา ๙๔  ให�นําบทบัญญัติเก่ียวกับเคร่ืองหมายการค�ามาใช�บังคับแก8เคร่ืองหมาย

ร8วมโดยอนุโลม เว�นแต8บทบัญญัติในหมวด ๑ ส8วนท่ี ๕ 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการเคร่ืองหมายการค�า 

   
 
มาตรา ๙๕๑๘  ให�มีคณะกรรมการเรียกว8า “คณะกรรมการเคร่ืองหมายการค�า” 

ประกอบด�วย อธิบดีกรมทรัพยIสินทางป3ญญา เป0นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาหรือผู�แทน อัยการสูงสุดหรือผู�แทน และผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู�ความสามารถด�านกฎหมาย
หรือการพาณิชยI และมีประสบการณIเก่ียวกับทรัพยIสินทางป3ญญาหรือเคร่ืองหมายการค�าไม8น�อยกว8า
แปดคนแต8ไม8เกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต8งต้ัง เป0นกรรมการ 

การแต8งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิเป0นกรรมการตามวรรคหน่ึง ต�องแต8งต้ังจากผู�ทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชนไม8น�อยกว8าหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต8งต้ัง 

คณะกรรมการจะแต8งต้ังบุคคลใดเป0นเลขานุการและผู�ช8วยเลขานุการก็ได� 
 
มาตรา ๙๖  คณะกรรมการมีอํานาจและหน�าท่ีดังต8อไปน้ี 
(๑) วินิจฉัยอุทธรณIคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒)๑๙ พิจารณาและมีคําสั่งเก่ียวกับคําร�องขอให�เพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง เคร่ืองหมายร8วม หรือสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมาย
การค�าหรือเคร่ืองหมายบริการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) ให�คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก8รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๙๗  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังมีวาระอยู8ในตําแหน8งคราวละสี่ป1 
ในกรณีท่ีมีการแต8งต้ังกรรมการในระหว8างท่ีกรรมการซึ่งแต8งต้ังไว�แล�วยังมีวาระอยู8

ในตําแหน8ง ไม8ว8าจะเป0นการแต8งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต8งต้ังซ8อมให�ผู�ได�รับแต8งต้ังน้ันอยู8ในตําแหน8งเท8ากับ
วาระท่ีเหลืออยู8ของกรรมการซึ่งได�แต8งต้ังไว�แล�วน้ัน 

กรรมการซึ่งพ�นจากตําแหน8งตามวาระอาจได�รับแต8งต้ังอีกได� 
 

                                                 
๑๘ มาตรา ๙๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๙ มาตรา ๙๖ (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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มาตรา ๙๘  นอกจากการพ�นจากตําแหน8งตามวาระตามมาตรา ๙๗ กรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต8งต้ังพ�นจากตําแหน8งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให�ออก 
(๔) เป0นบุคคลล�มละลาย 
(๕) เป0นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๖) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต8เป0นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๙๙  การประชุมของคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม8น�อยกว8าก่ึง

หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป0นองคIประชุม 
ถ�าประธานกรรมการไม8มาประชุมหรือไม8อยู8ในท่ีประชุม ให�ท่ีประชุมเลือกกรรมการ

คนหน่ึงเป0นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหน่ึงให�มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท8ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป0นเสียงช้ี
ขาด 

กรรมการผู�ใดมีส8วนได�เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาตามมาตรา ๙๖ (๑) หรือ (๒) ห�ามมิให�
กรรมการผู�น้ันเข�าร8วมประชุมในเร่ืองดังกล8าว๒๐ 

 
มาตรา ๙๙ ทวิ๒๑  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๙๖ (๑) และ (๒) คณะกรรมการ

มีอํานาจแต8งต้ังคณะกรรมการเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองข้ึนคณะหน่ึงหรือหลายคณะ เพ่ือวินิจฉัยอุทธรณI
คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี และเม่ือดําเนินการแล�ว ให�รายงานต8อ
คณะกรรมการเพ่ือมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยต8อไป 

ให�นํามาตรา ๙๙ มาใช�บังคับแก8การประชุมของคณะกรรมการเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๐  คณะกรรมการอาจแต8งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย8างหน่ึงอย8างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได� 
ให�นํามาตรา ๙๙ มาใช�บังคับแก8การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐๑๒๒  การอุทธรณIคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน และคําร�องขอให�

เพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง เคร่ืองหมายร8วม 
หรือสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าหรือเคร่ืองหมายบริการตามพระราชบัญญัติน้ี ให�ย่ืนต8อ
นายทะเบียนตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 
                                                 

๒๐ มาตรา ๙๙ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๑ มาตรา ๙๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๒ มาตรา ๑๐๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

วิธีพิจารณาอุทธรณIและคําร�องขอให�เพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให�
เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๐๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให�คณะกรรมการมีอํานาจมี

หนังสือสอบถามหรือเรียกนายทะเบียน ผู� อุทธรณI หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาให�ข�อเท็จจริง 
คําอธิบาย หรือความเห็น หรือให�ส8งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องมาพิจารณาก็ได� 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๑๐๓  ในระหว8างเวลาทําการ บุคคลใด ๆ มีสิทธิมาตรวจดูทะเบียน
เคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรองและเคร่ืองหมายร8วมสารบบเคร่ืองหมาย
ดังกล8าว ขอคัดสําเนาหรือขอให�รับรองสําเนาเอกสาร หรือขอคํารับรองจากนายทะเบียนเก่ียวกับ
รายการจดทะเบียนโดยเสียค8าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐๔  หนังสือเรียก หนังสือแจ�ง หรือหนังสืออ่ืนใด ท่ีมีถึงผู�ขอจดทะเบียน ผู�

คัดค�าน เจ�าของเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร8วมท่ีได�
จดทะเบียนแล�ว ผู�ได�รับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนใด เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให�ส8งโดยทาง
ไปรษณียIลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงานหรือสถานท่ีท่ีระบุไว�ในคําขอจดทะเบียนหรือท่ีได�จด
ทะเบียนไว� แล�วแต8กรณี 

ถ�าไม8สามารถส8งตามวิธีดังกล8าวในวรรคหน่ึงได� จะให�เจ�าพนักงานนําหนังสือน้ันไปส8ง 
หรือจะส8งโดยทางไปรษณียIลงทะเบียนตอบรับอีกคร้ังหน่ึงก็ได� ในกรณีท่ีให�เจ�าพนักงานนําหนังสือน้ัน
ไปส8งถ�าไม8พบผู�รับจะส8งให�แก8บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล�วและอยู8หรือทํางานในสํานักงานหรือ
สถานท่ีดังกล8าว หรือจะปRดหนังสือน้ันไว�ในท่ีซึ่งเห็นได�ง8าย ณ สํานักงานหรือสถานท่ีดังกล8าวของผู�รับ
น้ันก็ได� 

เม่ือได�ส8งตามวิธีการดังกล8าวในวรรคสองและเวลาได�ล8วงพ�นไปเจ็ดวันแล�ว ให�ถือว8า
บุคคลน้ันได�รับหนังสือน้ันแล�ว 

 
มาตรา ๑๐๕  เพ่ือประโยชนIในการฟTองและดําเนินคดีเก่ียวกับเคร่ืองหมายการค�า 

เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง และเคร่ืองหมายร8วมตามพระราชบัญญัติน้ี ถ�าผู�ขอจด
ทะเบียนหรือเจ�าของเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร8วม
มิได�มีภูมิลําเนาอยู8ในประเทศไทยให�ถือว8าสํานักงานหรือสถานท่ีของบุคคลดังกล8าว หรือตัวแทน 
ตามท่ีระบุไว�ในคําขอจดทะเบียนหรือท่ีได�จดทะเบียนไว�เป0นภูมิลําเนาของบุคคลดังกล8าว 

 
มาตรา ๑๐๖  ในกรณีท่ีนายทะเบียนร�องขอต8อคณะกรรมการให�สั่งเพิกถอนการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร8วมหรือให�สั่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าหรือเคร่ืองหมายบริการ ให�นาย
ทะเบียนได�รับยกเว�นค8าธรรมเนียมท่ีจะต�องเสียตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๐๖ ทวิ๒๓  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให�นายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจ ดังต8อไปน้ี 
(๑) เข�าไปในสถานท่ีทําการ สถานท่ีผลิต สถานท่ีจําหน8าย สถานท่ีรับซื้อ หรือ

สถานท่ีเก็บสินค�าของผู�ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว8าจะมี
การฝVาฝWนบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี หรือเข�าไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือสั่งเจ�าของหรือ
ผู�ควบคุมยานพาหนะให�หยุดหรือจอด เพ่ือตรวจสอบให�การเป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเพ่ือ
ตรวจค�นและยึดพยานหลักฐานหรือทรัพยIสินท่ีอาจริบได�ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือจับกุมผู�กระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีโดยไม8ต�องมีหมายค�นในกรณี ดังต8อไปน้ี 

(ก) เม่ือปรากฏความผิดซึ่งหน�ากําลังกระทําในสถานท่ีหรือยานพาหนะ 
(ข) บุคคลซึ่งได�กระทําความผิดซึ่งหน�าขณะท่ีถูกไล8จับหนีเข�าไป หรือมีเหตุอัน

แน8นแฟTนควรสงสัยว8าได�ซุกซ8อนอยู8ในสถานท่ีหรือยานพาหนะ 
(ค) เม่ือมีความสงสัยตามสมควรว8าพยานหลักฐานหรือทรัพยIสินท่ีอาจริบได�ตาม

พระราชบัญญัติน้ีอยู8ในสถานท่ีหรือยานพาหนะ ประกอบท้ังมีเหตุอันควรเช่ือว8าเน่ืองจากการเน่ินช�า
กว8าจะเอาหมายค�นมาได�พยานหลักฐานหรือทรัพยIสินจะถูกโยกย�าย ซุกซ8อน ทําลาย หรือทําให�
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(ง) เม่ือผู�จะต�องถูกจับเป0นเจ�าของสถานท่ีหรือยานพาหนะ และการจับน้ันมี
หมายจับหรือจับได�โดยไม8ต�องมีหมาย 

ในการน้ีให�มีอํานาจสอบถามข�อเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอ่ืนจากผู�ประกอบธุรกิจ เจ�าของ หรือผู�ควบคุมยานพาหนะ หรือจากบุคคลซึ่งเก่ียวข�อง 
ตลอดจนสั่งให�บุคคลดังกล8าวซึ่งอยู8ในสถานท่ีหรือยานพาหนะน้ันปฏิบัติการเท8าท่ีจําเป0น 

(๒)  ในกรณีท่ีมีหลักฐานชัดแจ�งเป0นท่ีเช่ือถือได�ว8ามีการฝVาฝWนบทบัญญัติแห8ง
พระราชบัญญัติน้ี ให�มีอํานาจอายัดหรือยึดสินค�า ยานพาหนะ เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับ
การกระทําความผิดไปก8อนได�แต8ต�องรายงานต8ออธิบดีเพ่ือให�ความเห็นชอบภายในสามวัน  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑIและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๐๖ ตรี๒๔  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ นายทะเบียนและ

พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดงบัตรประจําตัวต8อบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
บัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึงให�เป0นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๐๖ จัตวา๒๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให�นายทะเบียนและ

พนักงานเจ�าหน�าท่ีเป0นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
                                                 

๒๓ มาตรา ๑๐๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๔ มาตรา ๑๐๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๕ มาตรา ๑๐๖ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  บุคคลใดย่ืนคําขอ คําคัดค�าน หรือเอกสารอ่ืนใดเก่ียวกับการขอจด

ทะเบียนการแก�ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน การต8ออายุการจดทะเบียน หรือการเพิกถอนการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร8วม หรือการ
อนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�า หรือเคร่ืองหมายบริการ โดยแสดงข�อความอันเป0นเท็จแก8นาย
ทะเบียนหรือคณะกรรมการ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือนหรือปรับไม8เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๘  บุคคลใดปลอมเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมาย

รับรอง หรือเคร่ืองหมายร8วมของบุคคลอ่ืนท่ีได�จดทะเบียนแล�วในราชอาณาจักรต�องระวางโทษจําคุก
ไม8เกินสี่ป1 หรือปรับไม8เกินสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๙  บุคคลใดเลียนเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมาย

รับรอง หรือเคร่ืองหมายร8วมของบุคคลอ่ืนท่ีได�จดทะเบียนแล�วในราชอาณาจักร เพ่ือให�ประชาชน
หลงเช่ือว8าเป0นเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร8วมของ
บุคคลอ่ืนน้ัน ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป1 หรือปรับไม8เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๐  บุคคลใด 
(๑) นําเข�ามาในราชอาณาจักร จําหน8าย เสนอจําหน8าย หรือมีไว�เพ่ือจําหน8ายซึ่ง

สินค�าท่ีมีเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร8วมปลอมตามมาตรา ๑๐๘ หรือท่ี
เลียนเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร8วมของบุคคลอ่ืน ตามมาตรา ๑๐๙ 
หรือ 

(๒) ให�บริการหรือเสนอให�บริการท่ีใช�เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือ
เคร่ืองหมายร8วมปลอมตามมาตรา ๑๐๘ หรือท่ีเลียนเคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือ
เคร่ืองหมายร8วมของบุคคลอ่ืนตามมาตรา ๑๐๙ 

ต�องระวางโทษดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตราน้ัน ๆ 
 
มาตรา ๑๑๑  บุคคลใด 
(๑) แสดงเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือ

เคร่ืองหมายร8วมท่ีมิได�จดทะเบียนในราชอาณาจักรว8าเป0นเคร่ืองหมายดังกล8าวท่ีได�จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรแล�ว 

(๒) จําหน8ายหรือมีไว�เพ่ือจําหน8ายซึ่งสินค�าท่ีมีเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมาย
รับรองหรือเคร่ืองหมายร8วมตาม (๑) ท่ีตนรู�อยู8ว8าเป0นเท็จ หรือ 
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(๓) ให�บริการหรือเสนอให�บริการโดยแสดงเคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง 
หรือเคร่ืองหมายร8วมตาม (๑) ท่ีตนรู�อยู8ว8าเป0นเท็จ 

ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม8เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๒  บุคคลใดฝVาฝWนมาตรา ๙๐ ต�องระวางโทษปรับไม8เกินสองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๑๒ ทวิ๒๖  ผู�ใดขัดขวางการปฏิบัติหน�าท่ีของนายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม8เกินสองหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๒ ตรี๒๗  ผู�ใดไม8อํานวยความสะดวกแก8นายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม8เกิน
สองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๓  บุคคลใดกระทําความผิดต�องระวางโทษตามพระราชบัญญัติน้ี เม่ือพ�น

โทษแล�วยังไม8ครบกําหนดห�าป1กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีอีก ให�วางโทษทวีคูณ 
 
มาตรา ๑๑๔๒๘  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป0นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิด

ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการ การกระทํา หรือไม8สั่งการ หรือไม8กระทําการอันเป0นหน�าท่ีท่ีต�อง
กระทําของกรรมการผู�จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ผู�น้ันต�อง
รับโทษตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด�วย 

 
มาตรา ๑๑๕  บรรดาสินค�าท่ีได�นําเข�ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหน8ายหรือมีไว�เพ่ือ

จําหน8ายอันเป0นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให�ริบเสียท้ังสิ้น ไม8ว8าจะมีผู�ถูกลงโทษตาม
คําพิพากษาหรือไม8 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีท่ีมีหลักฐานโดยชัดแจ�งว8ามีผู�กระทําการหรือกําลังกระทําการ

อย8างใดอย8างหน่ึงตามมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ หรือมาตรา ๑๑๐ เจ�าของเคร่ืองหมายการค�า 
เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร8วม อาจขอให�ศาลมีคําสั่งให�บุคคลดังกล8าว
ระงับหรือละเว�นการกระทําดังกล8าวน้ันได� 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

                                                 
๒๖ มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๗ มาตรา ๑๑๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๘ มาตรา ๑๑๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๑๑๗  เคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จดทะเบียนไว�แล�วตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค�า พุทธศักราช ๒๔๗๔ และยังคงจดทะเบียนอยู8ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�
ถือว8าเป0นเคร่ืองหมายการค�าตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๑๘  ให�คณะกรรมการเคร่ืองหมายการค�าตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย

การค�า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งดํารงตําแหน8งอยู8จนถึงวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับปฏิบัติหน�าท่ี
ต8อไปจนกว8าจะได�มีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี แต8ท้ังน้ีต�องไม8เกินหกสิบวันนับแต8วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๑๙  บรรดาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า คําขอแก�ไขเปลี่ยนแปลง

คําขอจดทะเบียน คําขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข�อความท่ีได�จดทะเบียนแล�ว คําขอจดทะเบียน
โอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค�า และคําขอต8ออายุเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�ย่ืนไว�แล�วตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองหมายการค�า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ถ�าก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

(๑) นายทะเบียนยังมิได�มีคําสั่งอย8างหน่ึงอย8างใดเก่ียวกับคําขอดังกล8าวให�ถือว8าเป0น
คําขอท่ีได�ย่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีและให�ดําเนินการเก่ียวกับคําขอดังกล8าวตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) นายทะเบียนได�มีคําสั่งอย8างหน่ึงอย8างใดเก่ียวกับคําขอดังกล8าวแล�วการ
ดําเนินการเก่ียวกับคําขอดังกล8าวให�อยู8ในบังคับของบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า 
พุทธศักราช ๒๔๗๔ ต8อไปจนกว8าจะถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๒๐  การขอต8ออายุเคร่ืองหมายการค�าท่ีได�จดทะเบียนไว�แล�วตาม

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งเจ�าของได�ขอจดทะเบียนไว�สําหรับสินค�า
จําพวกใดจําพวกหน่ึงท้ังจําพวก ให�เจ�าของเคร่ืองหมายการค�าระบุรายการสินค�าท่ีประสงคIจะได�รับ
ความคุ�มครองแต8ละอย8างโดยชัดแจ�ง ในกรณีดังกล8าวน้ีให�นํามาตรา ๙ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๑  การอุทธรณIคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนและการคัดค�านการ

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ท่ีค�างพิจารณาอยู8ก8อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�อยู8ในบังคับของบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า 
พุทธศักราช ๒๔๗๔ จนกว8าจะถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๒๒  กําหนดเวลาในการอุทธรณI กําหนดเวลาในการคัดค�านการจด

ทะเบียนกําหนดเวลาให�ผู�ขอจดทะเบียนย่ืนคําโต�แย�งท่ีอาศัยเป0นหลักในการขอจดทะเบียน และ
กําหนดเวลาการแจ�งให�นายทะเบียนทราบว8าผู�ขอจดทะเบียนได�ตกลงกันแล�วหรือได�นําคดีไปสู8ศาล
แล�วตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ถ�ายังมิได�สิ้นสุดลงก8อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�เร่ิมนับกําหนดเวลาดังกล8าวใหม8ต้ังแต8วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับเป0น
ต�นไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๑๒๓  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ให�ยังคงใช�บังคับได�ต8อไปเท8าท่ีไม8ขัดหรือแย�ง
กับพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี จนกว8าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันทI  ป3นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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อัตราค8าธรรมเนียม 
   

 
(๑) คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า  

เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง  
หรือเคร่ืองหมายร8วม สินค�าหรือบริการอย8างละ ๕๐๐ บาท 

(๒)๒๙  (ยกเลิก) 
(๓) แม8พิมพIรปูเคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ  

เคร่ืองหมายรับรองหรือเคร่ืองหมายร8วม  
ท่ีมีด�านกว�างหรือด�านยาวเกิน ๕ เซนติเมตร 
ให�คิดเฉพาะส8วนท่ีเกิน เซนติเมตรละ ๑๐๐ บาท 
เศษของเซนติเมตรให�คิดเป0นหน่ึงเซนติเมตร 

(๔) คําคัดค�านการขอจดทะเบียนตาม (๑) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๕) คําขอโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย 

การค�า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง 
หรือเคร่ืองหมายร8วม คําขอละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๖) การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า  
เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรองหรือ 
เคร่ืองหมายร8วม สินค�าหรือบริการอย8างละ ๓๐๐ บาท 

(๗) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๘) คําขอจดทะเบียนการโอนหรือรับมรดกสิทธิใน 

เคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายบริการ  
เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร8วม คําขอละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๙) คําขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน 
ตาม (๖) คําขอละ ๒๐๐ บาท 

(๑๐) คําขอต8ออายุการจดทะเบียนตาม (๖) 
 สินค�าหรือบริการอย8างละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๑) คําร�องขอต8อคณะกรรมการให�สั่งเพิกถอน  
การจดทะเบียนตาม (๖) ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๑๒) คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมาย 
การค�าหรือเคร่ืองหมายบริการ คําขอละ ๕๐๐ บาท 

(๑๓) การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมาย 
การค�าหรือเคร่ืองหมายบริการ สัญญาละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๔) คําขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน 
ตาม (๑๓) คําขอละ ๒๐๐ บาท 

                                                 
๒๙ อัตราค8าธรรมเนียม (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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(๑๕) คําขอให�เพิกถอนการจดทะเบียนตาม (๑๓) คําขอละ ๒๐๐ บาท 
(๑๖) คําขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําขอจดทะเบียน 

ตาม (๑) (๘) หรือ (๑๒) คําขอละ ๑๐๐ บาท 
(๑๗) คําขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อบังคับว8าด�วยการ 

ใช�เคร่ืองหมายรับรอง 
(ก) ก8อนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรอง คําขอละ ๑๐๐ บาท 
(ข) หลังการจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรอง คําขอละ ๒๐๐ บาท 

(๑๘) อุทธรณI 
(ก) อุทธรณIคําสั่งของนายทะเบียนตาม 

มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗  
หรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตาม 
มาตรา ๓๗ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(ข) อุทธรณIตามมาตราอ่ืน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๙) การขอตรวจดูทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า 

เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง  
หรือเคร่ืองหมายร8วม หรือสารบบเคร่ืองหมาย 
ดังกล8าว ช่ัวโมงละ ๑๐๐ บาท 
เศษของช่ัวโมงให�คิดเป0นหน่ึงช่ัวโมง 

(๒๐) การขอสําเนาทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า  
เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง  
หรือเคร่ืองหมายร8วม เป0นชุดพร�อมคํารับรอง ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๒๑) การขอคัดสําเนาเอกสาร หน�าละ ๑๐ บาท 
(๒๒) การขอให�รับรองสําเนาเอกสารเร่ืองเดียวกัน 

(ก) เอกสารไม8เกิน ๑๐ หน�า หน�าละ ๑๐ บาท 
(ข) เอกสารเกิน ๑๐ หน�า ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๒๓) การขอคํารับรองจากนายทะเบียนเก่ียวกับ 
รายการการจดทะเบียน ฉบับละ ๕๐ บาท 

(๒๔) คําขออ่ืน ๆ คําขอละ ๑๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
การค�า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ได�ใช�บังคับมาเป0นเวลานานแล�ว บทบัญญัติต8างๆ จึงล�าสมัยและไม8
สามารถคุ�มครองสิทธิของเจ�าของเคร่ืองหมายการค�าได�เพียงพอ ประกอบท้ังในส8วนท่ีเก่ียวกับ
เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให�ใช�เคร่ืองหมายการค�าหรือเคร่ืองหมาย
บริการ ซึ่งในป3จจุบันเป0นท่ีแพร8หลายและได�รับความคุ�มครองในกฎหมายของต8างประเทศ หลาย
ประเทศแล�ว ก็ยังไม8ได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายไทย นอกจากน้ัน พระราชบัญญัติดังกล8าวยังมี
บทบัญญัติบางประการท่ีไม8เหมาะสม เช8น มิได� กําหนดอํานาจหน�าท่ีของนายทะเบียนและ
คณะกรรมการเคร่ืองหมายการค�า ตลอดจนสิทธิของผู�ขอจดทะเบียนไว�ให�ชัดเจน ทําให�เกิดป3ญหา
ในทางปฏิบัติอยู8มาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล8าวให�เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป0นต�องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๓๐ 
 

มาตรา ๒๗  บรรดาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า คําขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายบริการ คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรอง และคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายร8วม ท่ีได�
ย่ืนไว�ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�ถือว8าเป0นคําขอตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค�า 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๘  ให�รัฐมนตรีว8าการกระทรวงพาณิชยIรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการเจรจาการค�าพหุภาคีรอบ
อุรุกวัยท่ีนานาประเทศได�ทําความตกลงว8าด�วยสิทธิในทรัพยIสินทางป3ญญาท่ีเก่ียวกับการค�าและจัดต้ัง
องคIการการค�าโลกได�เสร็จสิ้นลงและมีผลใช�บังคับแล�ว ทําให�ประเทศไทยซึ่งเป0นภาคีสมาชิกองคIการ
การค�าโลกมีพันธกรณีที่จะต�องออกกฎหมายอนุวัติการให�สอดคล�องกับความตกลงดังกล8าว เพ่ือให�การ
คุ�มครองทรัพยIสินทางป3ญญาเป0นไปอย8างมีประสิทธิภาพ และโดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑIเก่ียวกับการกําหนดลักษณะของเคร่ืองหมายและเคร่ืองหมายท่ีต�องห�ามมิให�รับจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค�า การสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าและการดําเนินการท่ีเก่ียวข�อง 
การเก็บค8าธรรมเนียมในการโฆษณาคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�า และองคIประกอบและ
อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค�า รวมท้ังเพ่ิมเติมให�มีการแต8งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ให�มีอํานาจหน�าท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี กับเพ่ิมเติมอํานาจของนายทะเบียนในส8วนของการ
พิจารณาคําคัดค�าน  จึงจําเป0นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 

                                                 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน�า ๑๑/๑ เมษายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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กัญฑรัตนI/ปรับปรุง 
๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 


