
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (ภายหลังการรบัจดทะเบียน) 
 

เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบยีนแลวนั้น เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิที่จะ
ดําเนินการ ในเรื่องตาง ๆ ไดดังหัวขอตอไปนี้ 

1. การขอจดทะเบียนเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน หรือขอจดทะเบยีนโอน
สิทธิในเครื่องหมายการคา  

2.  การตออายทุะเบียนเครื่องหมายการคา  
3.  และขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหบคุคลอื่นใชเครื่องหมายการคานั้นได 

 
1.  การขอแกไขรายการทางทะเบียน

หลักการในการขอแกไขรายการในคําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาไมวาจะเปน
เครื่องหมายการคาที่ผูขอจดทะเบียนยืน่เขามาและอยูในระหวางการพจิารณาของนายทะเบยีน หรือ
เปนเครื่องหมายการคาที่นายทะเบยีนไดรับจดทะเบียนใหไปแลว ในกรณีตอไปนี ้ใหยื่นคําขอจด
ทะเบียนเขามาใหม คือ  

1. ถาเปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดซึ่งเปนสาระสําคัญของเครื่องหมาย
การคา  

2. ถาเปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงโดยการขอเพิ่มเติมรายการสินคาในจําพวกเดยีวกนั  
 
ทั้งนี้ ตัวเครื่องหมายการคานัน้เอง และรายการสินคา ถือวาเปนสาระสาํคัญในการพิจารณาในเรื่อง
ความเหมือนหรือคลายของเครื่องหมายการคา ดังนั้น หากจะมีการอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรูป
เครื่องหมายการคาหรือเพิ่มเติมรายการสินคาเขามา ในคาํขอจดทะเบยีนเดิมอาจทําใหการพิจารณา
ของนายทะเบยีนผิดพลาดได   ดังนั้น ในการขอแกไขรายการทางทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 52 จึงไดบัญญัติจํากดัสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่จะ
ขอแกไขรายการทางทะเบียนไว โดยกําหนดใหแกไขไดเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี ้ 
 

(1) ยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว  
เงื่อนไขประการหนึ่งของการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา คือ จะตองระบุรายการสินคาที่ประสงค
จะไดรับความคุมครองแตละอยางโดยชดัแจง การขอจดทะเบียนนั้น ผูขอจดทะเบยีนอาจระบุ
รายการสินคาในคําขอเดยีวกันมากกวาหนึ่งรายการกไ็ด ดังนั้นหากตอมาภายหลังเจาของประสงค
จะยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว ก็ยอมที่จะดําเนนิการได แต การขอเพิ่มเติม
รายการสินคาเขามาใหมจากที่ขอจดทะเบยีนไวแตเดิมนัน้ นายทะเบยีนจะไมอนุญาตใหแกไข 



เพราะมีผลกระทบถึงเรื่องความเหมือนหรือคลายของเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นไดตามที่ได
กลาวไวขางตน  

ดังนั้นถาหากทานประสงคจะจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาสําหรับรายการสินคาที่ขอ
แกไขใหมนัน้ใหได ทานควรยื่นเปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเขามาใหม และเพื่อตดั
ปญหาการโตแยง กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ14 จึงไดกําหนดใหผูขอที่ประสงคจะแกไข
เปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดซึ่งเปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาที่ไดยืน่คําขอจดทะเบียนไว 
หรือตองการเพิ่มเติมรายการสินคาในจําพวกเดียวกันใหผูขอยื่นคําขอจดทะเบยีนใหม  
 

(2) ช่ือ สัญชาติ ที่อยู อาชีพของเจาของเครื่องหมายการคานั้นและของตัวแทน (ถามี)  
การขอแกไขชือ่ สัญชาติ ที่อยู อาชีพ ของเจาของและตวัแทนนัน้ เปนรายการจดทะเบยีนที่สามารถ
แกไขไดตลอดเวลา แตการขอเปลี่ยนชื่อเจาของเครื่องหมายการคานั้น ทานจะตองแนบหลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อแนบเขามาดวย  
 

(3) สํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอได  
สํานักงานหรอืสถานที่ติดตอไดนี ้เปนสาระสําคัญอยางหนึ่งของการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา 
ซ่ึงจะสังเกตไดจากเมื่อทานยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เงื่อนไขในการยื่นขอจดทะเบยีน
ประการหนึ่ง คือ ผูขอจดทะเบียนเพื่อเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้นหรือตัวแทน ตองมี
สํานักงานหรอืสถานที่ที่นายทะเบยีนสามารถติดตอไดตัง้อยูในประเทศไทย ตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ฯ และเมื่อเครื่องหมายการคานั้นไดรับการจดทะเบียนแลว ถา
เจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทนเลกิตั้งสํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวในประเทศ
ไทย กฎหมายให นายทะเบียน มีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคานั้นได ตาม
มาตรา 59   ดังนั้น หากเจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทนเคยระบุสถานที่ติดตอไวอยางไร หาก
ประสงคจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ติดตอ จึงควรยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขโดยระบุช่ือบุคคลและ
สถานที่ที่สามารถติดตอไดใหชัดเจนไวทุกครั้ง เพื่อประโยชนของเจาของเครื่องหมายการคาเองที่จะ
ไดรับหนังสือจากนายทะเบยีนในการเตือนใหทราบถึงวนัครบกําหนดที่จะตองตออาย ุ  ประโยชน
อยางหนึ่งของสถานที่ติดตอคือ เปนภูมิลําเนาของผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคาที่
มิไดมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ฯ มาตรา 105 ใหถือ
สํานักงานหรอืสถานที่ของบุคคลผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคาหรอืตัวแทนตามที่
ระบุไวในคําขอจดทะเบยีนหรือที่ไดจดทะเบียนไวเปนภูมิลําเนาของบุคคลดังกลาว  

 
 
 



(4) รายการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ปจจุบันกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ 34 กําหนดใหรายการตอไปนี้ขอแกไขเปลี่ยนแปลงได คือ  
 

4.1 ยกเลิกตวัแทน เปนกรณทีี่แตเดิมในขณะยื่นคําขอจดทะเบยีนมีการตั้งตัวแทนไว แตใน
ภายหลังจะขอยกเลิกตวัแทน เจาของเครื่องหมายการคายอมยื่นคําขอแกไขรายการเพือ่ยกเลิกเลิก
การเปนตวัแทนได    ขอที่ควรพึงระวังในการยกเลิกการเปนตัวแทนกค็ือ หากในการยื่นคําขอจด
ทะเบียนไวแตแรก ระบวุา ในการติดตอนัน้ ใหนายทะเบียนติดตอไปยังตัวแทนปรากฎอยูแลวเชนนี้ 
ในการขอยกเลิกตัวแทน ทานก็ควรที่จะแกไขสถานที่ที่ใหนายทะเบียนติดตอใหมดวย หากเดิมทาน
ระบุใหตดิตอไปยังตวัแทนของทาน  
 

4.2 ตั้งหรือเปลี่ยนตัวแทน ในการยื่นคําขอจดทะเบียนนัน้ ทานจะตั้งตวัแทนไวหรือไมก็ได 
เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว หากประสงคจะตัง้ตัวแทนเพื่อมาดําเนินการแทนในภายหลัง
กย็อมดําเนินยืน่คําจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา รวมทั้งกรณีทีจ่ะเปลี่ยนแปลงตัวแทนจาก
คนเดิมเปนคนใหมกไ็ด  
 

4.3 สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา ในกรณทีี่
เครื่องหมายการคานั้น มีการจดทะเบียนสญัญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาอยูดวย การขอแกไข
เปลี่ยนแปลงในสวนที่เกี่ยวกบัตัวคูสัญญาซึ่งเปนผูรับอนุญาต เชน สัญชาติ ที่อยู และอาชีพ ซ่ึงเปน
ขอปลีกยอยเล็กนอย กฎหมายจึงอนุญาตใหแกไขได  
 

ดังนั้นรายการอื่นใดนอกเหนือจากที่กฎหมายและกฎกระทรวงกําหนดไวขางตนนี ้จึงไมใช
รายการที่นายทะเบียนจะอนญุาตใหแกไข ซ่ึงไดแก  

 
- การขอเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการคา 
- การขอเพิ่มเตมิรายการสินคา  
- การขอแกไขคําอานคําแปลเครื่องหมายการคา 
 
ในการขอเปลีย่นแปลงรูปเครื่องหมายการคาหรือการเพิม่เติมรายการสินคานั้น แมในขณะทีเ่ปน
เครื่องหมายการคาที่อยูในระหวางการพจิารณาของนายทะเบียน ยังขอแกไขเปลี่ยนแปลงไมได ถา
จะเปลี่ยนแปลงตองยื่นเปนคําขอจดทะเบยีนเขามาใหมเปนอีกหนึง่คําขอ ดังนั้น ยิ่งถาเปน
เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบยีนแลว ยิ่งไมอาจขอแกไขเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการคา 
หรือเพิ่มเติมรายการสินคาเขามาใหมในคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเดิมนั้นไมไดเลย  



สําหรับการขอจดทะเบียนแกไขคําอานคําแปลนั้น ตามหลักแลวในการขอจดทะเบยีนเครื่องหมาย
การคานั้น หากเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนเปนเครื่องหมายที่เปนเครื่องหมายคํา หรือ
ขอความ ถาเปนภาษาตางประเทศ กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) และประกาศของกรมทรัพยสินทาง
ปญญาไดกําหนดใหผูขอจดทะเบียนจะตองดําเนินการดังนี้  
 
1.จะตองระบคุําอาน และคําแปลดวย  
 
2.ถาเครื่องหมายการคานั้นไมมีคําแปล ใหระบุเฉพาะคําอาน และระบคุําแปลวา แปลไมได ในคําขอ
จดทะเบียน  
 
3.ถาเปนภาษาอื่น ๆ ที่ทางราชการไมมีพจนานุกรมเพื่อการอางอิง ใหผูขอจดทะเบยีนสงคํารับรอง
คําอานและคําแปลเครื่องหมายการคานั้น แนบมาพรอมกบัการขอจดทะเบียนดวย  
 
4.ถาเปนภาษาจีน ผูขอจดทะเบียนจะตองระบุคําอานสําเนียงจนีแตจิ๋ว และสําเนยีงจนีกลาง และคํา
แปลควบคูกันมาดวย  
 
ดังนั้น เมื่อระบุคําอานคําแปลเครื่องหมายการคาไวอยางไรแลว การจะขอแกไขคําอานเครื่องหมาย
การคานั้นในภายหลัง จึงกระทบการตอการเก็บสารบบเครื่องหมายการคา ซ่ึงจะโยงไปถึงการ
ตรวจสอบความเหมือนคลายของเครื่องหมายการคาดวย ดังนั้นกฎหมายเครื่องหมายการคา จึงมิได
บัญญัติใหอํานาจนายทะเบยีนในการอนุญาตใหแกไขในเรื่องนี้ไว  
 
 
2  การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา 
 

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น สามารถทําไดทั้งที่เปนเครื่องหมายการคาที่ยงัไมได
รับการจดทะเบียน และเปนเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบยีนแลว ดังนี ้
 

1.  ถาเปนเครื่องหมายการคาที่ยังอยูในระหวางยื่นคําขอจดทะเบียน เรียกวาโอนสิทธิในคํา
ขอจดทะเบยีน โดยใหผูโอนหรือผูรับโอนแจงใหนายทะเบียนทราบกอนการจดทะเบยีน ซ่ึงการ
โอนมีผลนับแตวันทีย่ื่นคําขอโอน  
 



2.  ถาเปนเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบยีนแลว เรียกวา การโอนสิทธิใน
เครื่องหมายการคา ซ่ึงจะตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน  
และ เมื่อกลาวถึงการโอนเครื่องหมาย ใหรวมถึงการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นดวย  
 
การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา อาจแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ  
         ก)  การโอนสิทธิดวยความสมัครใจของผูโอนและผูรับโอน  
         ข)  การโอนสิทธิโดยการรับมรดก  
         ค)  การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด  
 
 
การโอนสิทธิดวยความสมัครใจของผูโอนและผูรับโอน  
 

เปนการโอนสทิธิในเครื่องหมายการคาดวยความสมัครใจของทั้งฝายผูโอนและผูรับโอน 
ซ่ึงแบงออกเปน 2 กรณี คือ  
 

กรณีที่ 1.  ผูโอนและผูรับโอนทําสัญญาโอน กรณีนีเ้ปนกรณีที่มีสัญญาโอนโดยผูที่ไดจด
ทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคา และผูรับโอนตางไดทําสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมาย
การคากันไว ซ่ึงในการยืน่คําขอจดทะเบยีนโอนเครื่องหมายการคานั้น จะเปนผูโอนหรือผูรับโอน
เปนฝายนําสัญญาโอนนั้นมายื่นคําขอจดทะเบียนก็ได  
 

กรณีที2่.  ผูโอนและผูรับโอนไมไดทําสัญญาโอน แตมาลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียน
โอนตอหนานายทะเบยีน  กรณีนี้จะไมมีสัญญาโอน โดยเจาของเครื่องหมายการคาและผูรับโอน
ไดมาติดตอนายทะเบยีนเพื่อขอลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนโอนเพื่อใหนายทะเบียนเปนพยาน 
โดยนายทะเบยีน จะตองบันทึกรับรองลายมือช่ือผูโอนและผูรับโอนไวในคําขอจดทะเบียนโอน
ดังกลาวเพื่อหลักฐานดวย  
ขอสังเกต ในกรณีใชเฉพาะผูโอนซ่ึงไดจดทะเบยีนเปนเจาของสิทธิในเครื่องหมายการคาและผูรับ
โอนที่ประสงคจะใหนายทะเบียนเปนพยานรับรองการโอนเทานั้น ไมรวมถึงตัวแทนหรือผูรับมอบ
อํานาจ  
 
 

 



การโอนสิทธิโดยการรับมรดก  
 
การโอนสิทธิโดยการรับมรดก อาจแบงออกเปน 2 กรณีได คือ  
 

1/  กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาผูตายทําพินัยกรรมหรือมีผูจัดการมรดก ในกรณนีี้ผูรับ
พินัยกรรมหรือผูจัดการมรดกเปนผูยืน่คําขอจดทะเบยีนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาและเปนผูทํา
สัญญาโอนใหแกผูรับโอน  
 

2/ กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาผูตายไมไดทําพินยักรรมหรือไมมีการรองขอตอศาลตั้ง
ผูจัดการมรดก    

กรณี บุคคลธรรมดา ในการขอโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา จะตองใหทายาททุกคนทํา
หนังสือยืนยันวา ผูตายมิไดทาํพินัยกรรมไว และไมมีการรองขอตอศาลตั้งผูจัดการมรดก และให
ระบุจํานวน ช่ือทายาทของผูตายทุกคน และความเกี่ยวพนัระหวางผูตายและทายาท พรอมทั้งระบุวา 
จะยกสิทธิในเครื่องหมายการคานี้ใหแกทายาทคนใด พรอมทั้งสงหลักฐานการเปนทายาทมา
ประกอบการขอจดทะเบยีนโอนดวย นอกเหนือจากเอกสารใบมรณะบตัร หรือเอกสารอื่นใดที่
แสดงวาเจาของเครื่องหมายการคาถึงแกความตาย       

สําหรับในกรณีที่เจาของเครือ่งหมายการคาเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย การตายโดย
ธรรมชาติของบุคคลธรรมดา จะนํามาใชกบันิติบุคคลไมได นิติบุคคลจะสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคล
ตอเมื่อมีการจดทะเบยีนเลิกนิติบุคคล และตั้งผูชําระบัญชีเพื่อดําเนนิการชําระสะสางทรัพยสินและ
หนี้สินของนิตบิุคคล เมื่อชําระสะสางทรัพยสินและหนี้สินของนิติบุคคลเรียบรอยและแบงคืนเงิน
ลงทุนใหแกผูถือหุนแลว ผูชําระบัญชีจะตองจดทะเบยีนเสร็จการชําระตอนายทะเบียนหุนสวน
บริษัทอีกครั้ง จึงจะถือวาเปนที่สุดแหงการชําระบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1270  
          โดยเหตนุี้ ถาในระหวางการชําระบญัชี ถาผูชําระบัญชีไดทําสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมาย
การคาใหแกผูรับโอนคนใดไป ดังนี้ผูชําระบัญชีหรือผูรับโอนมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนโอนสิทธิ
ในเครื่องหมายการคานั้นตอนายทะเบียนได  
          แตถาหากสัญญาโอนทําขึ้นมาภายหลังไดมีการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีไปแลว เชนนี ้
นายทะเบียนไมอาจพิจารณาโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นใหได เพราะทันทีเมื่อจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชี อํานาจของผูชําระบัญชียอมส้ินสุดลง  
 

 
 



การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด  
 
          เมื่อเจาของเครื่องหมายการคาเปนลูกหนี ้และศาลมีคําพิพากษาใหชําระหนี้หรือเปนบุคคล
ลมละลาย เจาพนักงานบังคบัคดีหรือเจาพนักงานพิทกัษทรัพย ยอมมีอํานาจอายดัสิทธิใน
เครื่องหมายการคาตอนายทะเบียน หามจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาดงักลาวหรือจด
ทะเบียนทําใหกอภาระผูกพนัใด ๆ ในเครื่องหมายการคานี้ได และเมื่อเจาพนกังานดงักลาวขาย
ทอดตลาดสิทธิในเครื่องหมายการคานี้ใหแกผูใด บุคคลผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดมีสิทธิยื่น
คําขอจดทะเบยีนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นใหแกตัวเอง โดยแนบหนังสือของเจาพนกังาน
ดังกลาวที่มีถึงนายทะเบียนแนบเปนหลักฐาน  
 
          สําหรับเอกสารประกอบที่ตองมีทุกครั้งที่จดทะเบยีนโอน คือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูโอนหรือผูรับโอน และในกรณีที่ผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล ก็ใหแนบตนฉบับหนังสือ
รับรองนิติบุคคล ซ่ึงนายทะเบียนหุนสวนบริษัทออกใหไมเกิน 6 เดือนแนบประกอบการขอจด
ทะเบียนโอนดวยทกุครั้ง พรอมทั้งแนบตนฉบับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนโอน
เครื่องหมายการคาแนบคืนมาดวย เพื่อนายทะเบียนจะไดสงคืนใหผูรับโอนตอไปพรอมทั้งหลักฐาน
การรับจดทะเบียนโอน 
 
เงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา  
          ในการพิจารณาโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา มขีอที่ตองระวังดังนี ้ 
 
1. จะตองระบดุวยวา เปนการโอนสิทธิหรือรับมรดกเฉพาะเครื่องหมายการคาอยางเดยีว หรือ
เครื่องหมายการคาพรอมกิจการที่เกี่ยวของ  
 
2. ถาเครื่องหมายการคานั้นเปนเครื่องหมายการคาที่นายทะเบยีนไดจดทะเบยีนไวเปนเครื่องหมาย
ชุด จะตองโอนหรือรับมรดกกันทั้งชดุ  
 
3. ถาจะโอนเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้นอยูกอน
หนาแลว จะตองขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานัน้กอน  
 
4. ถาเปนการโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง ผูรับโอนจะตองแสดงตอนายทะเบียนดวยวาตนมี
ความสามารถเพียงพอที่จะรบัรองคุณลักษณะของสินคาหรือบริการตามที่ไดระบุไวในขอบังคับวา
ดวยการใชเครือ่งหมายรับรองนั้นดวย  



3.  การตออายกุารจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
 

เครื่องหมายการคาใด เมื่อนายทะเบยีนรับจดทะเบยีนให กฎหมายถือวา วันที่ยืน่คําขอจด
ทะเบียนเปนวนัที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น  โดยมีอายุการคุมครองถึง 10 ปนับแตวันที่จด
ทะเบียน   ในการตออายุเครือ่งหมายการคานั้น เจาของเครื่องหมายการคาใดที่ประสงคจะตออายุ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน ใหยืน่คําขอตออายุตอนายทะเบียนภายใน 90 วันกอนวนั
ส้ินอาย ุ 
 

ในการตออายจุะตองระบุรายการสนิคาทีป่ระสงคจะตออายุดวย ทั้งนี้ผูเปนเจาของอาจใช
สิทธิตออายุเครื่องหมายการคาสําหรับรายการสินคาทั้งหมดที่ไดจดทะเบียนไว หรือจะขอตออายุ
เครื่องหมายการคาสําหรับรายการสินคาบางอยางก็ได ซ่ึงรายการสินคาที่จะใชตออายไุดนั้น ตอง
เปนรายการสนิคาที่ไดเคยรับการจดทะเบยีนไวแลวเทานั้น   โดยปกตกิารขอตออายทุะเบียน
เครื่องหมายการคา จะตองยืน่คําขอตออายุพรอมกับชําระเงินคาธรรมเนียมการตออายมุาพรอมกัน 
แตในกรณีที่ไมอาจชําระเงินคาธรรมเนียมมาพรอมกับการขอตออายุ กใ็หยืน่คําขอตออายุพรอม
หนังสือขอผอนผันการชําระเงินคาธรรมเนียมตอนายทะเบียน   แตผูขอตออายุจะตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมการตออายุภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นอายุการจดทะเบยีน มิฉะนั้น คาํขอตออายุ
ดังกลาวไมมีผลตามกฎหมาย .ซ่ึงตางกับการยื่นคําขอตออายุมาพรอมกับเงินคาธรรมเนียม  
 

การไมยื่นคาํขอตออายุภายในกําหนดเวลา กฎหมายใหถอืวาเคร่ืองหมายการคารายนัน้ได
ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแลว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสทิธิในเครื่องหมายการคา 

 
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา หมายถึง หนังสือสัญญาที่เจาของ

เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบยีนแลว ยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับ
สินคาที่ไดจดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางอยาง  
 
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น จะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบยีนตอนายทะเบียน  
 
สัญญาอนุญาต ฯ ที่จะนํามาจดทะเบยีนไดนัน้ อยางนอยตองมีรายการในสัญญาตอไปนี้  
 
 

1.เงื่อนไขหรือขอกําหนดระหวางเจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาต ที่จะทําให
เจาของเครื่องหมายการคานัน้ สามารถควบคุมคุณภาพของสินคาของผูรับอนุญาตไดอยางแทจริง  

 
2.สินคาที่จะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น  

 
3.ขอตกลงที่วา ผูไดรับอนุญาต ฯ มีสิทธิใชเครื่องหมายการคานั้นแตผูเดยีว หรือเจาของ

เครื่องหมายการคามีสิทธิที่จะอนุญาตใหบคุคลอื่นที่มิใชผูรับอนุญาต ฯ รายนี้ใชเครื่องหมายการคา
นี้อีกไดหรือไม  
 
รูปแบบของสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา  
          โดยทั่วไปนิยมทําสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา 3 รูปแบบ คือ  
 
1.สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยไมเด็ดขาด (NON-EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT)  
2.สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิแตผูเดียว (SOLE LICENSING AGREEMENT)  
3.สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยเดด็ขาด (EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT)  
 
 

 
 
 



สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยไมเด็ดขาด  
 
          สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยไมเดด็ขาด หมายถึง สัญญาที่เจาของเครื่องหมายการคา อนุญาต
ใหผูอ่ืนใชสิทธิในเครื่องหมายการคาของตน แตเจาของเครื่องหมายการคายังมีสิทธิอนุญาตให
บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิคนกอน ใชสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นได
อีก รวมทั้งเจาของเครื่องหมายการคากย็ังคงมีสิทธิใชเครื่องหมายการคานั้นเอง  
 
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิแตผูเดียว  
 
          สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิแตผูเดียว หมายถึง สัญญาที่เจาของเครื่องหมายการคา อนุญาตใหผู
หนึ่งผูใดใชสิทธิในเครื่องหมายการคาของตนแตผูเดยีว แตตัดสิทธิเจาของเครื่องหมายการคาที่จะ
อนุญาตใหบุคคลอื่น ๆ ใชสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น แตเจาของเครือ่งหมายการคายังคงมีสิทธิ
ใชเครื่องหมายการคานั้นเอง  
 
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยเด็ดขาด  
 
         สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยเด็ดขาด  หมายถึง สัญญาที่เจาของเครื่องหมายการคา อนุญาตให
ผูหนึ่งผูใดใชสิทธิในเครื่องหมายการคาของตนแตผูเดยีวเทานัน้ โดยที่เจาของเครื่องหมายการคาเอง
ก็ไมมีสิทธิใชและไมมีสิทธิอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคานั้น (5)  
 
          สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคานี ้เปนการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมาย
การคากับสินคาของผูรับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขหรือขอกาํหนดในการใหเจาของเครื่องหมายการคา
สามารถควบคุมคุณภาพสินคาของผูรับอนุญาต ฯ ไดอยางแทจริง แตถาหากในสัญญา ฯ มิไดมี
ขอความดังกลาว หรือระบุวาผูรับอนุญาตจะตองรับสินคามาจากเจาของเครื่องหมายการคาเพียงแหง
เดียวเทานัน้ กรณีนี้ไมอยูในขายจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ฯ ตอนายทะเบียน  
 
          ทั้งหมดนี้คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายหลังจากทีเ่ครื่องหมายการคานั้นไดรับ
การจดทะเบียนแลววามีการจดทะเบียนอะไรบางโดยกวาง ๆ เพื่อที่ทานจะไดทราบถึงการจด
ทะเบียนที่อาจเกิดขึ้นกับเครือ่งหมายการคาของทานในอนาคตขางหนา จะไดดําเนนิการใหถูกตอง
ไมสูญเงินคาธรรมเนียมไปเปลา เพราะเหตุที่นายทะเบียนไมอาจอนุญาตใหจดทะเบยีน  
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