พระราชบัญญัติ
เครื องหมายการค้ า (ฉบับที ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
_________________
ภูมิพลอดุลยเดช
ให้ไว้ ณ วันที ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็ นปี ที ๗๑ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไขเพิมเติมกฎหมายว่าด้วยเครื องหมายการค้า
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข, ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี,
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน, ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า (ฉบับที ๓) พ.ศ.๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน, ีให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๓๑ จะใช้บงั คับเมือใดให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “เครื องหมาย” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมาย
การค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี, แทน
“เครื องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื อ คํา ข้อความ ตัวหนังสื อ ตัวเลข ลายมือ
ชือ กลุ่มของสี รู ปร่ างหรื อรู ปทรงของวัตถุ กลิน เสี ยง หรื อสิ งเหล่านี,อย่างหนึงหรื อหลายอย่างรวมกัน”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี,
แทน
“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ กากรระทรวงพาณิ ชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน, ี และให้มีอาํ นาจแต่งตั,งนาย
ทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน, ี
ลดหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอืน ตลอดจนออกประกาศ ทั,งนี, เพือปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน, ี
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี,
แทน
“เครื องหมายการค้าทีมีหรื อประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ งอย่างใดอันเป็ นสาระสําคัญดังต่อไปนี, ให้ถือว่ามี
ลักษณะบ่งเฉพาะ
(๑) ชือตัว ชือสกุลของบุคคลธรรมดาทีไม่เป็ นชือสกุลตามความอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชือเต็ม
ของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั,น หรื อชือในทางการค้าทีแสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึง
ลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง
(๒) คําหรื อข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้านั,นโดยตรง และไม่เป็ นชือ
ทางภูมิศาสตร์ ทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
(๓) คําทีประดิษฐ์ข, ึน
(๔) ตัวหนังสื อหรื อตัวเลขทีประดิษฐ์
(๕) กลุ่มของสี ทีแสดงโดยลักษณะพิเศษ
(๖) ลายมือชือของผูข้ อจดทะเบียนหรื อของเจ้าของเดิมของกิจการของผูข้ อจดทะเบียน หรื อลายมือ
ชือของบุคคลอืนโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั,นแล้ว
(๗) ภาพของผูจ้ ดทะเบียนหรื อของบุคคลอืนโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั,นแล้ว หรื อในกรณี ที
บุคคลนั,นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผูส้ ื บสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั,น
(๘) ภาพทีประดิษฐ์ข, ึน

(๙) ภาพอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้านั,นโดยตรง และไม่เป็ นภาพแผนทีหรื อ
ภาพแสดงสถานทีทางภูมิศาสตร์ ทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
(๑๐) รู ปร่ างหรื อรู ปทรงอันไม่เป็ นลักษณะโดยธรรมชาติของสิ นค้านั,นเอง หรื อไม่เป็ นรู ปร่ างหรื อ
รู ปทรงทีจําเป็ นต่อการทํางานทางเทคนิคของสิ นค้านั,น หรื อไม่เป็ นรู ปร่ างหรื อรู ปทรงทีทําให้สินค้านั,นมี
มูลค่าเพิมขึ,น
(๑๑) กลินอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าโดยตรง หรื อกลินทีไม่เป็ นกลินโดย
ธรรมชาติของสิ นค้านั,น
(๑๒) เสี ยงอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ นค้านั,นโดยตรง หรื อเสี ยงทีไม่เป็ นเสี ยงโดย
ธรรมชาติของสิ นค้านั,น หรื อเสี ยงทีไม่ได้เกิดจากการทํางานของสิ นค้านั,น”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน
“เครื องหมายการค้าทีไม่มีลกั ษณะตามวรรคสอง (๑) ถึง (๑๒) หากได้มีการจําหน่ายเผยแพร่ หรื อโฆษณา
สิ นค้าทีใช้เครื องหมายการค้านั,นจนแพร่ หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด และพิสูจน์ได้
ว่าได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามหลักเกณฑ์น, นั แล้ว ให้ถือว่ามีลกั ษณะบ่งเฉพาะ”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน
“มาตรา ๑๓ ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๗ ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนในกรณี ทีเห็นว่าเครื องหมายการค้าที
ขอจดทะเบียนนั,น
(๑) เป็ นเครื องหมายการค้าทีเหมือนกับเครื องหมายการค้าของบุคคลอืนทีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่วา่ จะใช้
กับสิ นค้าจําพวกเดียวกันหรื อต่างจําพวกกัน ทีนายทะเบียนเห็นว่ามีลกั ษณะอย่างเดียวกัน
(๒) เป็ นเครื องหมายการค้าทีคล้ายกับเครื องหมายการค้าของบุคคลอืนทีได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทําให้
สาธารณชนสับสนหรื อหลงผิดในความเป็ นเจ้าของสิ นค้า หรื อแหล่งกําเนิดของสิ นค้า ไม่วา่ จะใช้กบั สิ นค้า
จําพวกเดียวกันหรื อต่างจําพวกกันทีนายทะเบียนเห็นว่ามีลกั ษณะอย่างเดียวกัน

มาตรา ๑๔ ในกรณี ทีนายทะเบียนเห็นว่าเครื องหมายการค้าทีขอจดทะเบียนนั,นไม่วา่ จะใช้กบั สิ นค้าจําพวก
เดียวกันหรื อต่างจําพวกกัน มีลกั ษณะอย่างเดียวกันกับสิ นค้าทีใช้เครื องหมายการค้าอีกเครื องหมายหนึงทีได้
จดทะเบียนไว้แล้ว หรื อทีอยูใ่ นระหว่างการขดจดทะเบียนของเจ้าของเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่า
เครื องหมายการค้าเหล่านั,นเหมือนกันหรื อคล้ายกันจนถึงกับว่า ถ้าหากบุคคลอืนจะเป็ นผูใ้ ช้เครื องหมาย
การค้าทีขอจดทะเบียนนั,นแล้ว ก็อาจจะเป็ นการทําให้สาธารณชนสับสนหรื อหลงผิดในความเป็ นเจ้าของ
ของสิ นค้าหรื อแหล่งกําเนิดของสิ นค้าให้นายทะเบียนมีคาํ สังให้จดทะเบียนเครื องหมายการค้าเหล่านั,นเป็ น
เครื องหมายชุด และมีหนังสื อแจ้งคําสังให้ผขู ้ อจดทะเบียนทราบโดยไม่ชกั ช้า”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ แห่ งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน
“ให้นายทะเบียนมีคาํ สังให้ผขู ้ อจดทะเบียนเครื องหมายการค้ารายนั,นแก้ไขเปลียนแปลงให้ถูกต้องภายในหก
สิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับคําสังนั,น และมีหนังสื อแจ้งคําสังให้ผขู ้ อจดทะเบียนทราบโดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ งของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมาย
การค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี, แทน
“(๑) สังให้ผขู ้ อจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธว่า ไม่ขอถือเป็ นสิ ทธิ ของตนแต่ผเู ้ ดียวในอันทีจะใช้ส่วนดังกล่าว
ของเครื องหมายการค้ารายนั,น ทั,งนี, ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับคําสังนั,น
(๒) สังให้ผขู ้ อจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธอย่างอืน ตามทีนายทะเบียนเห็นว่าจําเป็ นต่อการกําหนดสิ ทธิ
จากการจดทะเบียนของเจ้าของเครื องหมายการค้ารายนั,น ทั,งนี, ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับคําสังนั,น”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของมาตรา ๑๘ แห่ งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน
“มาตรา ๑๙ ผูข้ อจดทะเบียนมีสิทธิ อุทธรณ์คาํ สังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖
และมาตรา ๑๗ ต่อคณะกรรมการภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งคําสังของนายทะเบียน คํา
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็ นทีสุ ด”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน

“ถ้าคณะกรรมการมีคาํ วินิจฉัยอุทธรณ์วา่ คําสังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรื อมาตรา ๑๗ ถูกต้องแล้ว
ให้ผขู ้ อจดทะเบียนปฏิบตั ิตามคําสังของนายทะเบียนภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมาย
การค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี, แทน
“มาตรา ๒๐ ในกรณี ทีผูข้ อจดทะเบียนหลายรายต่างยืนคําขอทะเบียนเพือเป็ นเจ้าของเครื องหมายการค้า ถ้า
นายทะเบียนเห็นว่าเครื องหมายการค้าเหล่านั,นมีลกั ษณะอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี, ให้นายทะเบียน
ดําเนินการเกียวกับคําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าทีได้ยนไว้
ื เป็ นรายแรก และมีหนังสื อแจ้งคําสังให้ผู ้
ขอจดทะเบียนรายหลังรอการพิจารณาดําเนินการจดทะเบียนเครื องหมายการค้าไว้ก่อน
(๑) เป็ นเครื องหมายการค้าทีเหมือนกัน ไม่วา่ จะใช้กบั สิ นค้าจําพวกเดียวกันหรื อต่างจําพวก ทีนายทะเบียน
เห็นว่ามีลกั ษณะอย่างเดียวกัน
(๒) เป็ นเครื องหมายการค้าทีคล้ายกันจนอาจทําให้สาธารณชนสับสนหรื อหลงผิดในความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าหรื อแหล่งกําเนิ ดของสิ นค้า ไม่วา่ จะใช้กบั สิ นค้าจําพวกเดียวกันหรื อต่างจําพวกกัน ทีนายทะเบียนเห็น
ว่ามีลกั ษณะอย่างเดียวกัน
ในกรณี ทีเครื องหมายการค้าทียืนไว้เป็ นรายแรกไม่ได้รับการจดทะเบียนให้นายทะเบียนพิจารณาดําเนิ นการ
เดียวกับคําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าทีได้ยนไว้
ื เป็ นรายถัดไป และมีหนังสื อแจ้งให้ผขู ้ อจดทะเบียน
รายนั,นและรายอืนทราบโดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๒๑ ผูข้ อจดทะเบียนซึ งเห็นว่าเครื องหมายการค้าทีตนขอจดทะเบียนมิได้เหมือนหรื อคล้ายกับ
เครื องหมายการค้ารายอืนทีได้ยนขอจดทะเบี
ื
ยนไว้ก่อน มีสิทธิ อุทธรณ์คาํ สังของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๐
วรรคหนึง ต่อคณะกรรมการภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งคําสังของนายทะเบียน ทั,งนี, ให้
นําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
เครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้
ความต่อไปนี, แทน

“มาตรา ๒๗ ในกรณี ทีมีผขู ้ อจดทะเบียนเครื องหมายการค้าตามมาตรา ๑๓ หรื อมาตรา ๒๐ วรรคหนึง
แล้วแต่กรณี ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื องหมายการค้านั,น เป็ นเครื องหมายการค้าซึ งต่างเจ้าของต่างได้ใช้
มาแล้วด้วยกันโดยสุ จริ ต หรื อมีพฤติการณ์พิเศษทีนายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับ
จดทะเบียนเครื องหมายการค้าทีเหมือนหรื อคล้ายกันดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะมีเงือนไข
และข้อจํากัดอืนตามทีนายทะเบียนเห็นสมควรกําหนดด้วยก็ได้ ทั,งนี, ให้นายทะเบียนมีหนังสื อแจ้งคําสัง
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู ้ อจดทะเบียนและเจ้าของเครื องหมายการค้าทีได้จดทะเบียนแล้วทราบโดยไม่ชกั ช้า
ผูข้ อจดทะเบียนหรื อเจ้าของเครื องหมายการค้าทีได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิ อุทธรณ์คาํ สังของนายทะเบียนตาม
วรรคหนึงต่อคณะกรรมการภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งคําสังของนายทะเบียน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็ นทีสุ ด”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของวรรคสามของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมาย
การค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี, แทน
“มาตรา ๓๑ ผูข้ อจดทะเบียนมีสิทธิ อุทธรณ์คาํ สังเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึง ต่อ
คณะกรรมการภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งคําสังของนายทะเบียน”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน
“มาตรา ๓๕ เมือได้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้ารายได้ตามมาตรา ๒๙ แล้ว บุคคล
ใดเห็นว่าตนมีสิทธิ ดีกว่าผูข้ อจดทะเบียนเครื องหมายการค้ารายนั,นหรื อเห็นว่าเครื องหมายการค้ารายนั,นไม่มี
ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ หรื อการขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้ารายนั,น หรื อเห็นว่า
เครื องหมายการค้ารายนั,นไม่มีลกั ษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ หรื อการขอจดทะเบียน
เครื องหมายการค้ารายนั,นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน, ี บุคคลนั,นจะยืนคําคัดค้านต่อนาย
ทะเบียนก็ได้ แต่ตอ้ งยืนภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๙ พร้อมทั,งแสดงเหตุแห่ง
การคัดค้าน”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี,
แทน

“ให้ผขู ้ อจดทะเบียนยืนคําโต้แย้งคําคัดค้านตามแบบทีอธิ บดีกาํ หนด โดยแสดงเหตุทีตนอาศัยเป็ นหลักใน
การขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในหกสิ บวันแต่วนั ทีได้รับสําเนาคําคัดค้าน และให้นายทะเบียนส่ ง
สําเนาคําโต้แย้งนั,นไปยังผูค้ ดั ค้านโดยไม่ชกั ช้า”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสี ของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี,
แทน
“ในการพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดค้าน นายทะเบียนจะมีคาํ สังให้ผขู ้ อจดทะเบียนและผูค้ ดั ค้านมาให้
ถ้อยคํา ทําคําชี,แจง หรื อแสดงหลักฐานเพิมเติมก็ได้ หากผูข้ อจดทะเบียนหรื อผูค้ ดั ค้านไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง
ของนายทะเบียนภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งคําสังให้นายทะเบียนพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดค้าน
ต่อไปตามหลักฐานทีมีอยู”่
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.. ๒๕๓๔
และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน
“ผูข้ อจดทะเบียนหรื อผูค้ ดั ค้านมีสิทธิ อุทธรณ์คาํ วินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการภายในหกสิ บวัน
นับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งคําวินิจฉัยของนายทะเบียน ทั,งนี, ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็ จสิ, น
โดยไม่ชกั ช้า”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน
“เมือได้มีคาํ สังให้จดทะเบียนเครื องหมายการค้าตามวรรคหนึงแล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสื อแจ้งคําสังให้ผู ้
ขอจดทะเบียนทราบ และให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อ
แจ้งคําสัง ถ้าผูข้ อจดทะเบียนไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอ้ ว่าละทิง, คําขอจด
ทะเบียน”
มาตรา ๒๓ ให้เพิมความต่อไปนี,เป็ นมาตรา ๕๒/๑ ของส่ วนที ๓ การแก้ไขเปลียนแปลงการจดทะเบียน
เครื องหมายการค้าในหมวด ๑ เครื องหมายการค้าแห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๕๒/๑ ในกรณี ทีการขอจดทะเบียนการโอนหรื อการรับมรดกสิ ทธิ ในเครื องหมายการค้าไม่เป็ นไป
ตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรื อการขอแก้ไขเปลียนแปลงรายการการจดทะเบียนไม่เป็ นไปตามมาตรา ๕๒
ให้นายทะเบียนมีหนังสื อแจ้งให้ผขู ้ อจดทะเบียนหรื อเจ้าของเครื องหมายการค้าแก้ไขเปลียนแปลงให้ถูกต้อง
ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งนั,น

หากผูข้ อจดทะเบียนหรื อเจ้าของเครื องหมายการค้ามิได้ปฏิบตั ิตามหนังสื อแจ้งของนายทะเบียนตามวรรค
หนึง ให้ถือว่าละทิ,งคําขอจดทะเบียนการโอนหรื อการรับมรดกสิ ทธิ ในเครื องหมายการค้า หรื อคําขอแก้ไข
เปลียนแปลงรายการการจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมาย
การค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี, แทน
“มาตรา ๕๔ เจ้าของเครื องหมายการค้าใดประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียนเครื องหมายการค้าของตน ให้
ยืนคําขอต่ออายุต่อนายทะเบียนพร้อมทั,งชําระค่าธรรมเนี ยมการต่ออายุภายในเก้าสิ บวันก่อนวันสิ, นอายุ เมือ
ได้ยนคํ
ื าขอต่ออายุภายในกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเครื องหมายการค้านั,นยังคงจดทะเบียนอยูจ่ นกว่า
นายทะเบียนจะมีคาํ สังเป็ นอย่างอืน
ในการยืนคําขอต่ออายุตามวรรคหนึง หากเจ้าของเครื องหมายการค้าประสงค์จะขอผ่อนผันการชําระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ให้ยนหนั
ื งสื อขอผ่อนผันพร้อมคําขอต่ออายุ ทั,งนี, ให้เจ้าของเครื องหมายการค้า
ชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในสองร้อยสิ บวันนับแต่วนั สิ, นอายุการจดทะเบียน และต้องชําระ ค่า
ธรรมเพิมร้อยละยีสิ บของค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
การขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื องหมายการค้า ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ในกรณี ทีเจ้าของเครื องหมายการค้าได้ยนคํ
ื าขอต่ออายุและชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึงหรื อวรรคสอง และนายทะเบียนเห็นว่าการขอต่ออายุเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม ให้นายทะเบียนต่ออายุการจด
ทะเบียนเครื องหมายการค้านั,นอีกสิ บปี นับแต่วนั สิ, นอายุการจดทะเบียนเดิม นับแต่วนั สิ, นอายุการจดทะเบียน
ทีได้ต่อไว้ครั,งสุ ดท้ายแล้วแต่กรณี
ในกรณี ทีเจ้าของเครื องหมายการค้าได้ยนคํ
ื าขอต่ออายุและชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึงหรื อวรรคสอง แต่นายทะเบียนเห็นว่าการขอต่ออายุไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม ให้นายทะเบียนมีคาํ สังให้เจ้าของเครื องหมาย
การค้านั,นดําเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับคําสังนั,น และมีหนังสื อแจ้งคําสังให้
เจ้าของเครื องหมายการค้านั,นทราบโดยไม่ชกั ช้า ถ้าเจ้าของเครื องหมายการค้านั,นมิได้ปฏิบตั ิตามคําสังของ
นายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสังเพิกถอนการจดทะเบียนเครื องหมายการค้า

การขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื องหมายการค้า ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ในกรณี ทีเจ้าของเครื องหมายการค้าได้ยนคํ
ื าขอต่ออายุและชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึงหรื อวรรคสอง และนายทะเบียนเห็นว่าการขอต่ออายุไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม ให้นายทะเบียนต่ออายุการจด
ทะเบียนเครื องหมายการค้านั,นอีกสิ บปี นับแต่วนั สิ, นอายุการจดทะเบียนเดิม หรื อนับแต่วนั สิ, นอายุการจด
ทะเบียนทีได้ต่อไว้ครั,งสุ ดท้ายแล้วแต่กรณี
ในกรณี ทีเจ้าของเครื องหมายการค้าได้ยนคํ
ื าขอต่ออายุและชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึงหรื อวรรคสอง แต่นายทะเบียนเห็นว่าการขอต่ออายุไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม ให้นายทะเบียนมีคาํ สังให้เจ้าของเครื องหมาย
การค้านั,นดําเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับคําสังนั,น และมีหนังสื อแจ้งคําสังให้
เจ้าของเครื องหมายการค้านั,นทราบโดยไม่ชกั ช้า ถ้าเจ้าของเครื องหมายการค้านั,นมิได้ปฏิบตั ิตามคําสังของ
นายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสังเพิกถอนการจดทะเบียนเครื องหมายการค้านั,น
มาตรา ๕๖ ในกรณี ทีเจ้าของเครื องหมายการค้ามิได้ยนคํ
ื าขอต่ออายุตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึง หรื อได้ยนคํ
ื า
ขอต่ออายุและได้ขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ แต่มิได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๕๔
วรรคสอง ให้ถือว่าเครื องหมายการค้านั,นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน
“เจ้าของเครื องหมายการค้ามีสิทธิ อุทธรณ์คาํ สังของนายทะเบียนตามวรรคหนึงต่อคณะกรรมการภายในหก
สิ บวันแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งคําสังของนายทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
คําสังของนายทะเบียนเป็ นทีสุ ด”
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความใน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี,แทน
“(๓) เป็ นเครื องหมายการค้าทีเหมือนกับเครื องหมายการค้าของบุคคลอืนทีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่วา่ จะใช้
กับสิ นค้าจําพวกเดียวกันหรื อต่างจําพวกกัน ทีมีลกั ษณะอย่างเดียวกันหรื อ

(๔) เป็ นเครื องหมายการค้าทีคล้ายกับเครื องหมายการค้าของบุคคลอืนทีได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทําให้
สาธารณชนสับสนหรื อหลงผิดในความเป็ นเจ้าของของสิ นค้าหรื อแหล่งกําเนิดของสิ นค้า ไม่วา่ จะใช้กบั
สิ นค้าจําพวกเดียวกันหรื อต่างจําพวกกันทีมีลกั ษณะอย่างเดียวกัน”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความใน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใช้ความ
ต่อไปนี,แทน
“(๓) เป็ นเครื องหมายการค้าทีเหมือนกับเครื องการค้าของบุคคลอืนทีได้จดทะเบียนไว้แล้วไม่วา่ จะใช้กบั
สิ นค้าจําพวกเดียวกันหรื อต่างจําพวกกัน ทีมีลกั ษณะอย่างเดียวกัน หรื อ
(๔) เป็ นเครื องหมายการค้าทีคล้ายกับเครื องหารค้าของบุคคลอืนทีได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทําให้
สาธารณชนสับสนหรื อหลงผิดในความเป็ นเจ้าของของสิ นค้าหรื อแหล่งกําเนิดของสิ นค้าไม่วา่ จะใช้กบั
สิ นค้าจําพวกเดียวกันหรื อต่างจําพวกกัน ทีมีลกั ษณะอย่างเดียวกัน”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน
“เจ้าของเครื องหมายการค้าหรื อผูข้ อจดทะเบียนเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาต มีสิทธิ อุทธรณ์คาํ สังของนายทะเบียน
ตามวรรคหนึง ต่อคณะกรรมการภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งคําสังของนายทะเบียน ถ้าไม่
อุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคําสังของนายทะเบียนเป็ นทีสุ ด”
มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน
“เจ้าของเครื องหมายการค้าหรื อผูข้ อจดทะเบียนเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาต มีสิทธิ อุทธรณ์คาํ สังของนายทะเบียน
ตามวรรคหนึง ต่อคณะกรรมการภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งคําสังของนายทะเบียน ถ้าไม่
อุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคําสังของนายทะเบียนเป็ นทีสุ ด”
มาตรา ๓๐ ให้เพิมความต่อไปนี,เป็ นมาตรา ๗๙/๑ ของส่ วนที ๕ การอนุ ญาตให้ใช้เครื องหมายการค้าใน
หมวด ๑ เครื องหมายการค้าแห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๗๙/๑ ในกรณี ทีสัญญาอนุ ญาตให้ใช้เครื องหมายการค้ามิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืน สัญญาอนุญาต
ให้ใช้เครื องหมายการค้าย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุการโอนหรื อการรับมรดกสิ ทธิ ในเครื องหมายการค้าทีมี
การทําสัญญาอนุ ญาตให้ใช้เครื องหมายการค้านั,น”

มาตรา ๓๑ ให้เพิมความต่อไปนี,เป็ นหมวด ๑/๑ การจดทะเบียนเครื องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริ ด
มาตรา ๗๙/๒ มาตรา ๗๙/๓ มาตรา ๗๙/๔ มาตรา ๗๙/๕ มาตรา ๗๙/๖ มาตรา ๗๙/๗ มาตรา ๗๙/๘ มาตรา
๗๙/๙ มาตรา ๗๙/๑๐ มาตรา ๗๙/๑๑ มาตรา ๗๙/๑๒ มาตรา ๗๙/๑๓ มาตรา ๗๙/๑๔ และมาตรา ๗๙/๑๕
แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

“หมวด ๑/๑
การจดทะเบียนเครื องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริ ด
__________________
มาตรา ๗๙/๒ ในหมวดนี,
“พิธีสารมาดริ ด” หมายความว่า พิธีสารทีเกียวกับความตกลงมาดริ ดเรื องการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศของเครื องหมาย ซึ งได้รับรอง ณ กรุ งมาดริ ด เมือวันที ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๗๑ และทีแก้ไข
เพิมเติม
“คําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ” หมายความว่า คําขอเพือการจดทะเบียนระหว่างประเทศ
สําหรับเครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ เครื องหมายรับรอง หรื อเครื องหมายร่ วม ทียืนภายใต้พิธีสาร
มาดริ ด
“สํานักระหว่างประเทศ” หมายความว่า สํานักระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปั ญญา
โลก
“สํานักงานต้นทาง” หมายความว่า สํานักระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปั ญญาโลก
“สํานักงานต้นทาง” หมายความว่า สํานักงานทีรับคําขอจดทะเบียนหรื อรับจดทะเบียน
เครื องหมายการค้าทีใช้เป็ นฐานในการยืนคําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ
มาตรา ๗๙/๓ การจดทะเบียนระหว่างประเทศในราชอาณาจักรต้องเป็ นผูซ้ ึ งได้ยนคํ
ื าขอจด
ทะเบียนหรื อเป็ นผูซ้ ึ งได้รับการจดทะเบียนเครื องหมายการค้าไว้แล้วในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี,
(๑) มีสัญชาติไทย หรื อเป็ นนิ ติบุคคลทีมีสาํ นักงานแห่งใหญ่ต, งั อยูใ่ นประเทศไทย หรื อ
(๒) มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นประเทศไทย หรื อ
(๓) มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรื อพาณิ ชยกรรมและยังคงประกอบการอย่างจริ งจังใน
ประเทศไทย

มาตรา ๗๙/๕ ผูซ้ ึ งได้ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศในราชอาณาจักร มีสิทธิ ขอรับความ
คุม้ ครองต่อภาคีอืน และอาจขอรับความคุม้ ครองเพิมเติมภายหลังจากทีได้รับการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศแล้วก็ได้
มาตรา ๗๙/๖ เมือได้รับแจ้งการขอจดทะเบียนระหว่างประเทศทีระบุขอรับความคุม้ ครองใน
ราชอาณาจักรจากสํานักระหว่างประเทศแล้ว ให้ถือว่าเป็ นคําขอจดทะเบีนในราชอาณาจักร และให้นาย
ทะเบียนดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติน, ี
ในกรณี ทีนายทะเบียนเห็นว่าเครื องหมายการค้าตามวรรคหนึงไม่มีลกั ษณะอันพึงรับจดทะเบียน
ได้หรื อการขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้านั,นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน, ี ให้นาย
ทะเบียนมีคาํ สังไม่รับจดทะเบียน และแจ้งคําสังพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสํานักระหว่างประเทศภายใน
ระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ทีนายทะเบียนเห็นว่าอาจมีการคัดค้านเกินระยะเวลาทีกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรค
สองให้มีหนังสื อแจ้งไปยังสํานักระหว่างประเทศภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที
กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณี ทีมีคาํ สังไม่รับจดทะเบียนเนืองจากการคัดค้านนั,น ให้นายทะเบียนมี
หนังสื อแจ้งคําสังพร้อมด้วยเหตุแห่งการคัดค้านไปยังสํานักระหว่างประเทศภายในระยะเวลา และตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ทีไม่มีการแจ้งอย่างหนึงอย่างใดไปยังสํานักระหว่างประเทศตามวรรคสองหรื อวรรคสาม
ให้ถือว่านายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื องหมายการค้านั,น โดยไม่ตอ้ งประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๙
เมือได้จดทะเบียนเครื องหมายการค้าแล้ว ให้เครื องหมายการค้าดังกล่าวได้รับความคุม้ ครอง
เช่นเดียวกับเครื องหมายการค้าทีได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร
มาตรา ๗๙/๗ เมือได้จดทะเบียนเครื องหมายการค้ารายใดแล้ว ให้ถือว่าวันทียืนคําขอจดทะเบียน
ระหว่างประเทศต่อสํานักงานต้นทางเป็ นวันทีจดทะเบียนเครื องหมายการค้านั,น เว้นแต่ในกรณี ทีสํานัก
ระหว่างประเทศได้รับคําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเกินระยะเวลาทีกําหนดในกฎกระทรวง ให้ถือว่า
วันทีสํานักระหว่างประเทศได้รับคําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเป็ นวันทีจดทะเบียนเครื องหมายการค้า
นั,น

การจดทะเบียนเครื องหมายการค้าให้มีอายุสิบปี นับแต่วนั ทีจดทะเบียนตามวรรคหนึง และอาจ
ต่ออายุได้ตามพระราชบัญญัติน, ี
มาตรา ๗๘/๘ ในกรณี ทีมีการระบุขอรับความคุม้ ครองในราชอาณาจักรภายหลังจากทีสํานัก
ระหว่างประเทศได้จดทะเบียนไว้แล้ว ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา ๗๙/๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ทั,งนี, ให้ถือว่า
เครื องหมยการค้านั,นได้รับความคุม้ ครองในราชอาณาจักรตั,งแต่วนั ทีสํานักระหว่างประเทศได้บนั ทึก การ
ขอรับความคุม้ ครองในทะเบียนระหว่างประเทศ และให้วนั สิ, นอายุการจดทะเบียนเป็ นวันเดียวกับวันสิ, นอายุ
ในทะเบียนระหว่างประเทศนั,น และอาจต่ออายุได้ตามพระราชบัญญัติน, ี
มาตรา ๗๙/๙ ในกรณี ทีเครื องหมายการค้าทีได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรเป็ น
เครื องหมายเดียวกันกับเครื องหมายการค้าทีได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศซึ งได้รับความคุม้ ครองใน
ราชอาณาจักรแล้ว และเป็ นของเจ้าของเดียวกัน เจ้าของเครื องหมายการค้านั,นอาจขอให้นายทะเบียนบันทึก
ว่าเครื องหมายการค้าทีได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศมีผลแทนเครื องหมายการค้าทีได้รับการจด
ทะเบียนในราชอาณาจักรสําหรับสิ นค้าทั,งหมดหรื อบางอย่างทีตรงกันก็ได้
บทบัญญัติตามวรรคหนึง ไม่กระทบถึงสิ ทธิ ทีได้รับมาจากการจดทะเบียนเครื องหมายการค้าใน
ราชอาณาจักรทีมีอยูก่ ่อน
มาตรา ๗๙/๑๐ ในกรณี ทีคําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าทียืนไดว้ ณ สํานักงานต้นทาง
รวมถึงทะเบียนเครื องหมายการค้าทีได้รับการจดทะเบียนตามคําขอดังกล่าว หรื อทะเบียนเครื องหมายการค้า
ทีจดทะเบียนไว้ ณ สํานักงานต้นทาง ซึ งใช้เป็ นฐานในการยืนคําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศสําหรับ
เครื องหมายการค้รายใด ถูกถอนคืน ละทิ,ง ปฎิเสธ หรื อเพิกถอน แล้วแต่กรณี สําหรับสิ นค้าทั,งหมดหรื อ
บางอย่างภายในระยะเวลาทีกําหนดในกฎกระทรวง และเมือไดรับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนระหว่างประเทศ
สําหรับเครื องหมายการค้านั,นจากสํานักระหว่างประเทศแล้ว ให้ถือว่าคําขอจดทะเบียนหรื อทะเบียน
เครื องหมายการค้าทีระบุขอรับความคุม้ ครองในราชอาณาจักร ถูกถอนคืน ละทิง, ปฏิเสธ หรื อเพิกถอน
แล้วแต่กรณี สําหรับสิ นค้าทั,งหมดหรื อบางอย่างเช่นเดียวกัน ณ วันทีทะเบียนระหว่างประเทศถูกเพิกถอน
บทบัญญัติตามวรรคหนึง ให้ใช้บงั คับแก่กรณี ทีมีการดําเนิ นการเกียวกับการถอนคืน ละทิ,ง
ปฏิเสธ หรื อเพิกถอน ก่อนสิ, นระยะเวลาทีกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึง แต่ผลของการดําเนินการ
ดังกล่าวเกิดขึ,นหลังจากระยะเวลานั,นสิ, นสุ ดแล้วด้วย
ในกรณี ทีประเทศไทยเป็ นสํานักงานต้นทาง เมือมีเหตุตามวรรคหนึงหรื อวรรคสอง ให้นาย
ทะเบียนแจ้งไปยังสํานักระหว่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗๙/๑๑ ในกรณี ทีทะเบียนระหว่างประเทศสําหรับเครื องหมายการค้าใดซึ งระบุขอรับ
ความคุม้ ครองในราชอาณาจักรถูกเพิกถอนโดยสํานักระหว่างประเทศเนืองจากเหตุตามมาตรา ๗๙/
๑๐ เจ้าของเครื องหมายการค้าทีทะเบียนระหว่างประเทศถูกเพิกถอนอาจยืนคําขอจดทะเบียนเครื องหมาย
การค้านั,นในราชอาณาจักรสําหรับสิ นค้าเดียวกันได้ ทั,งนี, ต้องเป็ นการยืนภายในระยะเวลา และตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง และให้ถือว่าวันทีจดทะเบียนระหว่างประเทศตาม
มาตรา ๗๙/๗ หรื อวันทีบันทึกการขอรับความคุม้ ครองภายหลังการจดทะเบียนระหว่างประเทศตามมาตรา
๗๙/๘ แล้วแต่กรณี เป็ นวันทียืนคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร
มาตรา ๗๙/๑๒ หนังสื อเรี ยก หนังสื อแจ้ง หรื อหนังสื ออืนใด ทีมีถึงผูข้ อจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศหรื อเจ้าของทะเบียนระหว่างประเทศ ตัวแทน ผูร้ ับมอบอํานาจ หรื อบุคคลอืนใด เพือปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน, ี ให้ส่งไปยังสํานักระหว่างประเทศ เพือแจ้งต่อไปให้บุคคลนั,นทราบ เว้นแต่เป็ นกรณี ที
กําหนดในกฎกระทรวง ทั,งนี, การส่ งหนังสื อดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนด
ในกฎกระทรวง
เมือได้ส่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในวรรคหนึง และเวลาได้ล่วงพ้นไป
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ให้ถือว่าบุคคลตามวรรคหนึงได้รับหนังสื อนั,นแล้ว
มาตรา ๗๘/๑๓ การขอและการจดทะเบียน การขอบันทึกการจดทะเบียนระหว่างประเทศแทน
การจดทะเบียนเครื องหมายการค้าในราชอาณาจักร การขอรับความคุม้ ครอง การแก้ไขเปลียนแปลงรายการ
ในทะเบียน การอุทธรณ์คาํ สังของนายทะเบียน และการต่ออายุการจดทะเบียน รวมทั,งการดําเนิ นการอืนใด
ภายใต้พิธีสารมาดริ ด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๘/๑๔ การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๙/๖ มาตรา ๗๙/๗ มาตรา ๗๙/๑๐ มาตรา
๗๙/๑๑ มาตรา ๗๙/๑๒ และมาตรา ๗๙/๑๓ ต้องดําเนิ นการให้สอดคล้องกับพิธีสารมาดริ ด
ค่าดําเนิ นการในต่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริ ดให้เป็ นไปตามทีอธิ บดีประกาศตามทีสํานัก
ระหว่างประเทศกําหนด
มาตรา ๗๘/๑๕ บทบัญญัติในหมวดนี,ให้ใช้บงั คับโดยอนุโลมแก่เครื องหมายบริ การ เครื องหมาย
รับรอง และเครื องหมายร่ วม ทีขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริ ด แล้วแต่กรณี ดว้ ย”
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.. ๒๕๓๔
และให้ใช้ความต่อไปนี,แทน

“มาตรา ๘๙ เจ้าของเครื องหมายรับรองนั,นหรื อบุคคลอืนใด ทีได้รับหรื อจะได้รับความเสี ยหายจากคําสัง
ของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๗ หรื อมาตรา ๘๘ มีสิทธิ อุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อคณะกรรมการภายในหก
สิ บวันนับแต่วนั ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๘๗ หรื อนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งคําสังของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๘๘ แล้วแต่กรณี ”
มาตรา ๓๓ ให้เพิมควมต่อไปนี,เป็ นมาตรา ๑๐๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๑๐๙/๑ บุคคลใดนําหี บห่อหรื อภาชนะทีแสดงเครื องหมายการค้า เครื องหมายรับรอง หรื อ
เครื องหมายร่ วม ของบุคคลอืนทีจดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรมาใช้สาํ หรับสิ นค้าของตนเองหรื อของ
บุคคลหนึง เพือให้ประชาชนหลงเชือว่าเป็ นสิ นค้าของเจ้าของเครื องหมายการค้า หรื อเครื องหมายร่ วม หรื อ
เชือว่าเป็ นสิ นค้าทีได้รับอนุญาตให้ใช้เครื องหมายรับรองนั,น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี ปี หรื อปรับไม่
เกินสี แสนบาท หรื อทั,งจําทั,งปรับ”
มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ งแก้ไข
เพิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้อตั ราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัติน, ีแทน
มาตรา ๓๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๓๖ บรรดาคําขอทีได้ยนไว้
ื ก่อนวันทีพระราชบัญญัติน, ีใช้บงั คับให้ถือว่า
เป็ นคําขอตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติน, ีและ
ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี,
(๑) ในกรณี ทีนายทะเบียนได้มีคาํ สังอย่างหนึงอย่างใดไว้แล้ว ให้การดําเนิ นการเกียวกับคําขอดังกล่าวอยูใ่ น
บังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศง ๒๕๓๔ ทีใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที
พระราชบัญญัติน, ีมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะถึงทีสุ ด
(๒) ในกรณี ทีนายทะเบียนยังมิได้มีคาํ สังอย่างหนึงอย่างใด ให้การดําเนินการเกียวกับคําขอดังกล่าวอยูใ่ น
บังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน, ี
การดําเนิ นการเกียวกับค่าธรรมเนียมสําหรับคําขอตามวรรคหนึง ให้อยูใ่ นบังคับของบทบัญญัติแห่งพระ
ราชบัญยัติเครื องหมายการค้า พ.ศง ๒๕๓๔ ทีใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันทีพระราชบัญญัติน, ีมีผลใช้บงั คับ
ต่อไปจนกว่าจะถึงทีสุ ด
เครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ เครื องหมายรับรอง หรื อเครื องหมายร่ วม ทีมีคาํ สังให้จดทะเบียนเป็ น
เครื องหมายชุดไว้ก่อนวันทีพระราชบัญญัติน, ีใช้บงั คับ ให้ถือเป็ นเครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ

เครื องหมายรับรอง หรื อเครื องหมายร่ วม ทีมิได้มีคาํ สังให้จดทะเบียนเป็ นเครื องหมายชุ ดตามพระราชบัญญัติ
เครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติน, ี
มาตรา ๓๖ ในกรณี ทีมีผขู ้ อจดทะเบียนหลายรายต่างยืนคําขอจดทะเบียนเป็ นเจ้าของเครื องหมายการค้า
เครื องหมายบริ การ เครื องหมายรับรอง หรื อเครื องหมายร่ วมไว้ก่อนวันทีพระราชบัญญัติน, ีใช้บงั คับ และนาย
ทะเบียนมีคาํ สังแล้วว่า เครื องหมายดังกล่าวเป็ นเครื องหมายทีเหมือนกันหรื อคล้ายกัน แต่ยงั มิได้มีคาํ สังให้ผู ้
ขอจดทะเบียนตกลงกันว่าจะให้รายหนึงรายใดเป็ นผูข้ อจดทะเบียนเป็ นเจ้าของเครื องหมายนั,นแต่ผเู ้ ดียว ให้
การดําเนิ นการเฉพาะในกรณี ดงั กล่าวเป็ นไปตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ งแก้ไข
เพิมเติมโดยพระราชบัญญัติน, ี
มาตรา ๓๗ คําสังเพิกถอนการจดทะเบียนสําหรับเครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ เครื องหมายรับรอง
หรื อเครื องหมายร่ วม ตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
ทีนายทะเบียนได้มีคาํ สังก่อนวันทีพระราชบัญญัติน, ีใช้บงั คับ ให้การดําเนินการทีเกียวกับคําสังเพิกถอนและ
ค่าธรรมเนียมในเรื องดังกล่าวอยูใ่ นบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ.
๒๕๓๔ ทีใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันทีพระราชบัญญัติน, ีมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการเพิกถอนหรื อไม่
เพิกถอนการจดทะเบียน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๘ บรรดากฎกระทรวงหรื อประกาศทีออกตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ที
ใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันทีพระราชบัญญัติน, ีใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไปเพียงเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้ง
กับพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติน, ี จนกว่าจะมี
กฎกระทรวงหรื อประกาศทีออกตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน, ีใช้บงั คับ
มาตรา ๓๙ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน, ี

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่ าธรรมเนียม
(๑) คําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ เครื องหมายรับรอง หรื อเครื องหมายร่ วม
(ก) สิ นค้าหรื อบริ การแต่ละจําพวก ๑ ถึง ๕ อย่าง อย่างละ ๑,๐๐๐ บาท
(ข) สิ นค้าหรื อบริ การแต่ละจําพวก มากกว่า ๕ อย่าง จําพวกละ ๙,๐๐๐ บาท
(๒) รู ปเครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ เครื องหมายรับรอง หรื อเครื องหมายร่ วม ทีมีดา้ นกว้างหรื อ
ด้านยาวเกิน ๕ เซนติเมตร ให้คิดเฉพาะส่ วนทีเกิน เซนติเมตรละ ๒๐๐ บาท เศษของเซนติเมตรให้คิดเป็
นหนึงเซนติเมตร
(๓) คําคัดค้านการขอจดทะเบียนตาม (๑) ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๔) คําขอโอนสิ ทธิ ในคําขอจดทะเบียน เครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ เครื องหมายรับรอง หรื อ
เครื องหมายร่ วม คําขอละ ๒,๐๐๐ บาท
(๕) การจดทะเบียนเครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ เครื องหมายรับรอง หรื อเครื องหมายร่ วม
(ก) สิ นค้าหรื อบริ การแต่ละจําพวก ๑ ถึง ๕ อย่าง อย่างละ ๖๐๐ บาท
(ข) สิ นค้าหรื อบริ การแต่ละจําพวก มากกว่า ๕ อย่าง จําพวกละ ๕,๔๐๐ บาท
(๖) ใบแทนหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๗) คําขอจดทะเบียนการโอนหรื อการรับมรดกสิ ทธิ ในเครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ เครื องหมาย
รับรอง หรื อเครื องหมายร่ วม คําขอละ ๒,๐๐๐ บาท
(๘) คําขอแก้ไขเปลียนแปลงรายการ การจดทะเบียนตาม (๕) คําขอละ ๔๐๐ บาท
(๙) การต่ออายุการจดทะเบียนตาม (๕) (ก) สิ นค้าหรื อบริ การแต่ละจําพวก ๑ ถึง ๕ อย่าง
อย่างละ ๒,๐๐๐ บาท (ข) สิ นค้าหรื อบริ การแต่ละจําพวก มากกว่า ๕ อย่าง จําพวกละ ๑๘,๐๐๐ บาท
(๑๐) คําร้องขอต่อคณะกรรมการให้สงเพิ
ั กถอน การจดทะเบียนตาม (๕) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๑) คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื องหมายการค้าหรื อเครื องหมายบริ การ คําขอละ ๑,๐๐๐ บาท

(๑๒) การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื องหมายการค้าหรื อเครื องหมายบริ การ สัญญาละ ๒,๐๐๐ บาท
(๑๓) คําขอแก้ไขเปลียนแปลงรายการ การจดทะเบียนตาม (๑๒) คําขอละ ๔๐๐ บาท
(๑๔) คําขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนตาม (๑๒) คําขอละ ๔๐๐ บาท
(๑๕) คําขอแก้ไขเปลียนแปลงคําขอจดทะเบียน ตาม (๑) (๗) หรื อ (๑๑) คําขอละ ๒๐๐ บาท
(๑๖) คําขอแกไขเปลียนแปลงข้อบังคับว่าด้วย การใช้เครื องหมายรับรอง (ก) ก่อนการจดทะเบียน
เครื องหมายรับรอง คําขอละ ๒๐๐ บาท (ข) หลังการจดทะเบียนเครื องหมายรับรอง คําขอละ ๔๐๐ บาท
(๑๗) คําอุทธรณ์ (ก) อุทธรณ์คาํ สังของนายทะเบียนตาม มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗ หรื อคําวินิจฉัย
ของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗ ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท (ข) อุทธรณ์ตามมาตราอืน ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๑๘) การตรวจค้นข้อมูลทะเบียนเครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ เครื องหมายรับรอง หรื อ
เครื องหมายร่ วม หรื อสารบบเครื องหมายดังกล่าว ชัวโมงละ ๒๐๐ บาท เศษของชัวโมงให้คิดเป็ นหนึง
ชัวโมง
(๑๙) การขอสําเนาทะเบียนเครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ เครื องหมายรับรอง หรื อเครื องหมายร่ วม
พร้อมคํารับรอง ฉบับละ ๔๐๐ บาท
(๒๐) การขอคัดสําเนาเอกสาร หน้าละ ๒๐ บาท
(๒๑) การขอให้รับรองสําเนาเอกสารเรื องเดียวกัน
(ก) เอกสารไม่เกิน ๔๐ หน้า หน้าละ ๒๐ บาท
(ข) เอกสารเกิน ๔๐ หน้า ฉบับละ ๘๐๐ บาท
(๒๒) การขอหนังสื อรับรองรายการการจดทะเบียน ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๒๓) คําขออืน ๆ คําขอละ ๒๐๐ บาท

(๒๔) การจัดเตรี ยมและจัดส่ งคําขอจดทะเบียน ระหว่างประเทศและคําขออืนภายใต้พิธีสารมาดริ ด
(ก) บริ การจัดเตรี ยมและจัดส่ งคําขอจดทะเบียน คําขอละ ๒,๐๐๐ บาท
(ข) บริ การจัดเตรี ยมและจัดส่ งคําขอต่ออายุ คําขอโอน คําขอแก้ไขเปลียนแปลง และคําขออืน ๆ
คําขอละ ๑,๐๐๐ บาท
(ค) คําขอให้บนั ทึกการจดทะเบียนระหว่างประเทศ แทนการจดทะเบียนในราชอาณาจักร
คําขอละ ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี, คือ โดยทีปั จจุบนั การคุม้ ครองเครื องหมาย
การค้า ในระดับสากลได้มีการขยายขอบเขตการให้ความคุม้ ครองไปยังเครื องหมายประเภทใหม่ๆ ซึ ง
บทบัญญัติของ พระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังไม่ครอบคลุม ประกอบกับประเทศไทย
จะเข้าเป็ นภาคีแห่งพิธีสาร ทีเกียวกับความตกลงมาดริ ดเรื องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื องหมาย
(พิธีสารมาดริ ด) ซึ งพิธีสาร ดังกล่าวมีสาระสําคัญเป็ นการกําหนดให้มีการยืนคําขอรับความคุม้ ครอง
เครื องหมายการค้า เครื องหมายบริ การ เครื องหมายรับรอง และเครื องหมายร่ วม ในประเทศภาคีแห่งพิธีสาร
มาดริ ด โดยการยืนคําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ เพียงครั,งเดียวเพือขอรับความคุม้ ครองไปยังประเทศ
ต่างๆ ทีเป็ นภาคีแห่งพิธีสารมาดริ ดได้ สมควรขยายขอบเขต การให้ความคุม้ ครองเครื องหมายการค้าและ
แก้ไขเพิมเติมบทบัญญัติในส่ วนทีเกียวข้องให้สอดคล้องกับพิธีสาร มาดริ ดดังกล่าว นอกจากนี, ในปั จจุบนั มี
การนําหี บห่ อหรื อภาชนะทีแสดงเครื องหมายการค้า เครื องหมายรับรอง หรื อเครื องหมายร่ วม ของบุคคลอืน
ทีจดทะเบียนไว้แล้วมาใช ◌้ในลักษณะเป็ นการหลอกลวงซึ งก่อให้เกิดความเสี ยหาย ต่อสาธารณชนและ
เจ้าของเครื องหมายดังกล่าว สมควรกําหนดฐานความผิดและโทษทางอาญาสําหรับการกระทํา ดังกล่าว
รวมทั,งสมควรปรับปรุ งขั,นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการจดทะเบียนให้มีความชัดเจนและรวดเร็ ว
มากขึ,น และปรับอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสมยิงขึ,น จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน, ี

