การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (ภายหลังการรับจดทะเบียน)
เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนแลวนั้น เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิที่จะ
ดําเนินการ ในเรื่องตาง ๆ ไดดังหัวขอตอไปนี้
1. การขอจดทะเบียนเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน หรือขอจดทะเบียนโอน
สิทธิในเครื่องหมายการคา
2. การตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา
3. และขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหบคุ คลอื่นใชเครื่องหมายการคานั้นได
1. การขอแกไขรายการทางทะเบียน
หลักการในการขอแกไขรายการในคําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาไมวาจะเปน
เครื่องหมายการคาที่ผูขอจดทะเบียนยืน่ เขามาและอยูใ นระหวางการพิจารณาของนายทะเบียน หรือ
เปนเครื่องหมายการคาที่นายทะเบียนไดรบั จดทะเบียนใหไปแลว ในกรณีตอไปนี้ ใหยื่นคําขอจด
ทะเบียนเขามาใหม คือ
1. ถาเปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดซึ่งเปนสาระสําคัญของเครื่องหมาย
การคา
2. ถาเปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงโดยการขอเพิ่มเติมรายการสินคาในจําพวกเดียวกัน
ทั้งนี้ ตัวเครื่องหมายการคานัน้ เอง และรายการสินคา ถือวาเปนสาระสําคัญในการพิจารณาในเรื่อง
ความเหมือนหรือคลายของเครื่องหมายการคา ดังนั้น หากจะมีการอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรูป
เครื่องหมายการคาหรือเพิ่มเติมรายการสินคาเขามา ในคําขอจดทะเบียนเดิมอาจทําใหการพิจารณา
ของนายทะเบียนผิดพลาดได ดังนั้น ในการขอแกไขรายการทางทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 52 จึงไดบัญญัติจํากัดสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่จะ
ขอแกไขรายการทางทะเบียนไว โดยกําหนดใหแกไขไดเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
(1) ยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว
เงื่อนไขประการหนึ่งของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา คือ จะตองระบุรายการสินคาที่ประสงค
จะไดรับความคุมครองแตละอยางโดยชัดแจง การขอจดทะเบียนนั้น ผูขอจดทะเบียนอาจระบุ
รายการสินคาในคําขอเดียวกันมากกวาหนึ่งรายการก็ได ดังนั้นหากตอมาภายหลังเจาของประสงค
จะยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว ก็ยอมที่จะดําเนินการได แต การขอเพิ่มเติม
รายการสินคาเขามาใหมจากที่ขอจดทะเบียนไวแตเดิมนัน้ นายทะเบียนจะไมอนุญาตใหแกไข

เพราะมีผลกระทบถึงเรื่องความเหมือนหรือคลายของเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นไดตามที่ได
กลาวไวขางตน
ดังนั้นถาหากทานประสงคจะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับรายการสินคาที่ขอ
แกไขใหมนนั้ ใหได ทานควรยื่นเปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเขามาใหม และเพื่อตัด
ปญหาการโตแยง กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ14 จึงไดกําหนดใหผูขอที่ประสงคจะแกไข
เปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดซึ่งเปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาที่ไดยนื่ คําขอจดทะเบียนไว
หรือตองการเพิ่มเติมรายการสินคาในจําพวกเดียวกันใหผูขอยื่นคําขอจดทะเบียนใหม
(2) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู อาชีพของเจาของเครื่องหมายการคานั้นและของตัวแทน (ถามี)
การขอแกไขชือ่ สัญชาติ ที่อยู อาชีพ ของเจาของและตัวแทนนัน้ เปนรายการจดทะเบียนที่สามารถ
แกไขไดตลอดเวลา แตการขอเปลี่ยนชื่อเจาของเครื่องหมายการคานั้น ทานจะตองแนบหลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อแนบเขามาดวย
(3) สํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอได
สํานักงานหรือสถานที่ติดตอไดนี้ เปนสาระสําคัญอยางหนึ่งของการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
ซึ่งจะสังเกตไดจากเมื่อทานยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เงื่อนไขในการยื่นขอจดทะเบียน
ประการหนึ่ง คือ ผูขอจดทะเบียนเพื่อเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้นหรือตัวแทน ตองมี
สํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอไดตงั้ อยูในประเทศไทย ตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ฯ และเมื่อเครื่องหมายการคานั้นไดรับการจดทะเบียนแลว ถา
เจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทนเลิกตั้งสํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวในประเทศ
ไทย กฎหมายให นายทะเบียน มีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคานั้นได ตาม
มาตรา 59 ดังนั้น หากเจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทนเคยระบุสถานที่ติดตอไวอยางไร หาก
ประสงคจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ติดตอ จึงควรยื่นคําขอจดทะเบียนแกไขโดยระบุชื่อบุคคลและ
สถานที่ที่สามารถติดตอไดใหชัดเจนไวทุกครั้ง เพื่อประโยชนของเจาของเครื่องหมายการคาเองที่จะ
ไดรับหนังสือจากนายทะเบียนในการเตือนใหทราบถึงวันครบกําหนดที่จะตองตออายุ ประโยชน
อยางหนึ่งของสถานที่ติดตอคือ เปนภูมิลําเนาของผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคาที่
มิไดมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา ฯ มาตรา 105 ใหถือ
สํานักงานหรือสถานที่ของบุคคลผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคาหรือตัวแทนตามที่
ระบุไวในคําขอจดทะเบียนหรือที่ไดจดทะเบียนไวเปนภูมิลําเนาของบุคคลดังกลาว

(4) รายการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ปจจุบันกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ 34 กําหนดใหรายการตอไปนี้ขอแกไขเปลี่ยนแปลงได คือ
4.1 ยกเลิกตัวแทน เปนกรณีที่แตเดิมในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนมีการตั้งตัวแทนไว แตใน
ภายหลังจะขอยกเลิกตัวแทน เจาของเครื่องหมายการคายอมยื่นคําขอแกไขรายการเพือ่ ยกเลิกเลิก
การเปนตัวแทนได ขอที่ควรพึงระวังในการยกเลิกการเปนตัวแทนก็คือ หากในการยื่นคําขอจด
ทะเบียนไวแตแรก ระบุวา ในการติดตอนัน้ ใหนายทะเบียนติดตอไปยังตัวแทนปรากฎอยูแลวเชนนี้
ในการขอยกเลิกตัวแทน ทานก็ควรที่จะแกไขสถานที่ที่ใหนายทะเบียนติดตอใหมดว ย หากเดิมทาน
ระบุใหตดิ ตอไปยังตัวแทนของทาน
4.2 ตั้งหรือเปลี่ยนตัวแทน ในการยื่นคําขอจดทะเบียนนัน้ ทานจะตั้งตัวแทนไวหรือไมก็ได
เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว หากประสงคจะตัง้ ตัวแทนเพื่อมาดําเนินการแทนในภายหลัง
ก็ยอมดําเนินยืน่ คําจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา รวมทั้งกรณีทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวแทนจาก
คนเดิมเปนคนใหมกไ็ ด
4.3 สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา ในกรณีที่
เครื่องหมายการคานั้น มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาอยูด วย การขอแกไข
เปลี่ยนแปลงในสวนที่เกี่ยวกับตัวคูสัญญาซึ่งเปนผูรับอนุญาต เชน สัญชาติ ที่อยู และอาชีพ ซึ่งเปน
ขอปลีกยอยเล็กนอย กฎหมายจึงอนุญาตใหแกไขได
ดังนั้นรายการอื่นใดนอกเหนือจากที่กฎหมายและกฎกระทรวงกําหนดไวขางตนนี้ จึงไมใช
รายการที่นายทะเบียนจะอนุญาตใหแกไข ซึ่งไดแก
- การขอเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการคา
- การขอเพิ่มเติมรายการสินคา
- การขอแกไขคําอานคําแปลเครื่องหมายการคา
ในการขอเปลีย่ นแปลงรูปเครื่องหมายการคาหรือการเพิม่ เติมรายการสินคานั้น แมในขณะทีเ่ ปน
เครื่องหมายการคาที่อยูในระหวางการพิจารณาของนายทะเบียน ยังขอแกไขเปลี่ยนแปลงไมได ถา
จะเปลี่ยนแปลงตองยื่นเปนคําขอจดทะเบียนเขามาใหมเปนอีกหนึง่ คําขอ ดังนั้น ยิ่งถาเปน
เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนแลว ยิ่งไมอาจขอแกไขเปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการคา
หรือเพิ่มเติมรายการสินคาเขามาใหมในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเดิมนั้นไมไดเลย

สําหรับการขอจดทะเบียนแกไขคําอานคําแปลนั้น ตามหลักแลวในการขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคานั้น หากเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนเปนเครื่องหมายที่เปนเครื่องหมายคํา หรือ
ขอความ ถาเปนภาษาตางประเทศ กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) และประกาศของกรมทรัพยสินทาง
ปญญาไดกําหนดใหผูขอจดทะเบียนจะตองดําเนินการดังนี้
1.จะตองระบุคําอาน และคําแปลดวย
2.ถาเครื่องหมายการคานั้นไมมีคําแปล ใหระบุเฉพาะคําอาน และระบุคําแปลวา แปลไมได ในคําขอ
จดทะเบียน
3.ถาเปนภาษาอื่น ๆ ที่ทางราชการไมมีพจนานุกรมเพื่อการอางอิง ใหผูขอจดทะเบียนสงคํารับรอง
คําอานและคําแปลเครื่องหมายการคานั้น แนบมาพรอมกับการขอจดทะเบียนดวย
4.ถาเปนภาษาจีน ผูขอจดทะเบียนจะตองระบุคําอานสําเนียงจีนแตจิ๋ว และสําเนียงจีนกลาง และคํา
แปลควบคูกันมาดวย
ดังนั้น เมื่อระบุคําอานคําแปลเครื่องหมายการคาไวอยางไรแลว การจะขอแกไขคําอานเครื่องหมาย
การคานั้นในภายหลัง จึงกระทบการตอการเก็บสารบบเครื่องหมายการคา ซึ่งจะโยงไปถึงการ
ตรวจสอบความเหมือนคลายของเครื่องหมายการคาดวย ดังนั้นกฎหมายเครื่องหมายการคา จึงมิได
บัญญัติใหอํานาจนายทะเบียนในการอนุญาตใหแกไขในเรื่องนี้ไว

2 การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา
การโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้น สามารถทําไดทั้งที่เปนเครื่องหมายการคาที่ยงั ไมได
รับการจดทะเบียน และเปนเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนแลว ดังนี้
1. ถาเปนเครื่องหมายการคาที่ยังอยูในระหวางยื่นคําขอจดทะเบียน เรียกวาโอนสิทธิในคํา
ขอจดทะเบียน โดยใหผูโอนหรือผูรับโอนแจงใหนายทะเบียนทราบกอนการจดทะเบียน ซึ่งการ
โอนมีผลนับแตวันทีย่ ื่นคําขอโอน

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

การโอนสิทธิดวยความสมัครใจของผูโอนและผูรับโอน
เปนการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาดวยความสมัครใจของทั้งฝายผูโอนและผูรับโอน
ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1. ผูโอนและผูรับโอนทําสัญญาโอน กรณีนเี้ ปนกรณีที่มีสัญญาโอนโดยผูที่ไดจด
ทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคา และผูรับโอนตางไดทําสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมาย
การคากันไว ซึ่งในการยืน่ คําขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการคานั้น จะเปนผูโอนหรือผูรับโอน
เปนฝายนําสัญญาโอนนั้นมายื่นคําขอจดทะเบียนก็ได
กรณีท2ี่ . ผูโอนและผูรับโอนไมไดทําสัญญาโอน แตมาลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
โอนตอหนานายทะเบียน กรณีนี้จะไมมีสญ
ั ญาโอน โดยเจาของเครื่องหมายการคาและผูรับโอน
ไดมาติดตอนายทะเบียนเพื่อขอลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนโอนเพื่อใหนายทะเบียนเปนพยาน
โดยนายทะเบียน จะตองบันทึกรับรองลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอนไวในคําขอจดทะเบียนโอน
ดังกลาวเพื่อหลักฐานดวย
ขอสังเกต ในกรณีใชเฉพาะผูโอนซึ่งไดจดทะเบียนเปนเจาของสิทธิในเครื่องหมายการคาและผูรับ
โอนที่ประสงคจะใหนายทะเบียนเปนพยานรับรองการโอนเทานั้น ไมรวมถึงตัวแทนหรือผูรับมอบ
อํานาจ

การโอนสิทธิโดยการรับมรดก
การโอนสิทธิโดยการรับมรดก อาจแบงออกเปน 2 กรณีได คือ
1/ กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาผูตายทําพินัยกรรมหรือมีผูจัดการมรดก ในกรณีนี้ผูรับ
พินัยกรรมหรือผูจัดการมรดกเปนผูยนื่ คําขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาและเปนผูทํา
สัญญาโอนใหแกผูรับโอน
2/ กรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาผูตายไมไดทําพินยั กรรมหรือไมมีการรองขอตอศาลตั้ง
ผูจัดการมรดก
กรณี บุคคลธรรมดา ในการขอโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา จะตองใหทายาททุกคนทํา
หนังสือยืนยันวา ผูตายมิไดทาํ พินัยกรรมไว และไมมีการรองขอตอศาลตั้งผูจัดการมรดก และให
ระบุจํานวน ชือ่ ทายาทของผูตายทุกคน และความเกี่ยวพันระหวางผูตายและทายาท พรอมทั้งระบุวา
จะยกสิทธิในเครื่องหมายการคานี้ใหแกทายาทคนใด พรอมทั้งสงหลักฐานการเปนทายาทมา
ประกอบการขอจดทะเบียนโอนดวย นอกเหนือจากเอกสารใบมรณะบัตร หรือเอกสารอื่นใดที่
แสดงวาเจาของเครื่องหมายการคาถึงแกความตาย
สําหรับในกรณีที่เจาของเครือ่ งหมายการคาเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย การตายโดย
ธรรมชาติของบุคคลธรรมดา จะนํามาใชกบั นิติบุคคลไมได นิติบุคคลจะสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคล
ตอเมื่อมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล และตั้งผูชําระบัญชีเพื่อดําเนินการชําระสะสางทรัพยสินและ
หนี้สินของนิตบิ ุคคล เมื่อชําระสะสางทรัพยสินและหนี้สินของนิติบุคคลเรียบรอยและแบงคืนเงิน
ลงทุนใหแกผถู ือหุนแลว ผูชําระบัญชีจะตองจดทะเบียนเสร็จการชําระตอนายทะเบียนหุนสวน
บริษัทอีกครั้ง จึงจะถือวาเปนที่สุดแหงการชําระบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
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โดยเหตุนี้ ถาในระหวางการชําระบัญชี ถาผูชําระบัญชีไดทําสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมาย
การคาใหแกผรู ับโอนคนใดไป ดังนี้ผูชําระบัญชีหรือผูรับโอนมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนโอนสิทธิ
ในเครื่องหมายการคานั้นตอนายทะเบียนได
แตถาหากสัญญาโอนทําขึ้นมาภายหลังไดมีการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีไปแลว เชนนี้
นายทะเบียนไมอาจพิจารณาโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นใหได เพราะทันทีเมื่อจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชี อํานาจของผูชําระบัญชียอมสิ้นสุดลง

การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด
เมื่อเจาของเครื่องหมายการคาเปนลูกหนี้ และศาลมีคําพิพากษาใหชําระหนี้หรือเปนบุคคล
ลมละลาย เจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย ยอมมีอํานาจอายัดสิทธิใน
เครื่องหมายการคาตอนายทะเบียน หามจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาดังกลาวหรือจด
ทะเบียนทําใหกอภาระผูกพันใด ๆ ในเครื่องหมายการคานี้ได และเมื่อเจาพนักงานดังกลาวขาย
ทอดตลาดสิทธิในเครื่องหมายการคานี้ใหแกผูใด บุคคลผูซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดมีสิทธิยื่น
คําขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นใหแกตัวเอง โดยแนบหนังสือของเจาพนักงาน
ดังกลาวที่มีถึงนายทะเบียนแนบเปนหลักฐาน
สําหรับเอกสารประกอบที่ตองมีทุกครั้งที่จดทะเบียนโอน คือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูโอนหรือผูรับโอน และในกรณีที่ผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล ก็ใหแนบตนฉบับหนังสือ
รับรองนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนหุน สวนบริษัทออกใหไมเกิน 6 เดือนแนบประกอบการขอจด
ทะเบียนโอนดวยทุกครั้ง พรอมทั้งแนบตนฉบับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนโอน
เครื่องหมายการคาแนบคืนมาดวย เพื่อนายทะเบียนจะไดสงคืนใหผูรับโอนตอไปพรอมทั้งหลักฐาน
การรับจดทะเบียนโอน
เงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา
ในการพิจารณาโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา มีขอที่ตองระวังดังนี้
1. จะตองระบุดวยวา เปนการโอนสิทธิหรือรับมรดกเฉพาะเครื่องหมายการคาอยางเดียว หรือ
เครื่องหมายการคาพรอมกิจการที่เกี่ยวของ
2. ถาเครื่องหมายการคานั้นเปนเครื่องหมายการคาที่นายทะเบียนไดจดทะเบียนไวเปนเครื่องหมาย
ชุด จะตองโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด
3. ถาจะโอนเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้นอยูกอน
หนาแลว จะตองขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานัน้ กอน
4. ถาเปนการโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง ผูรับโอนจะตองแสดงตอนายทะเบียนดวยวาตนมี
ความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคาหรือบริการตามที่ไดระบุไวในขอบังคับวา
ดวยการใชเครือ่ งหมายรับรองนั้นดวย

3. การตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายการคาใด เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนให กฎหมายถือวา วันที่ยนื่ คําขอจด
ทะเบียนเปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น โดยมีอายุการคุมครองถึง 10 ปนับแตวันที่จด
ทะเบียน ในการตออายุเครือ่ งหมายการคานั้น เจาของเครื่องหมายการคาใดที่ประสงคจะตออายุ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน ใหยนื่ คําขอตออายุตอนายทะเบียนภายใน 90 วันกอนวัน
สิ้นอายุ
ในการตออายุจะตองระบุรายการสินคาทีป่ ระสงคจะตออายุดวย ทั้งนี้ผูเปนเจาของอาจใช
สิทธิตออายุเครื่องหมายการคาสําหรับรายการสินคาทั้งหมดที่ไดจดทะเบียนไว หรือจะขอตออายุ
เครื่องหมายการคาสําหรับรายการสินคาบางอยางก็ได ซึ่งรายการสินคาที่จะใชตออายุไดนั้น ตอง
เปนรายการสินคาที่ไดเคยรับการจดทะเบียนไวแลวเทานั้น โดยปกติการขอตออายุทะเบียน
เครื่องหมายการคา จะตองยืน่ คําขอตออายุพรอมกับชําระเงินคาธรรมเนียมการตออายุมาพรอมกัน
แตในกรณีที่ไมอาจชําระเงินคาธรรมเนียมมาพรอมกับการขอตออายุ ก็ใหยนื่ คําขอตออายุพรอม
หนังสือขอผอนผันการชําระเงินคาธรรมเนียมตอนายทะเบียน แตผูขอตออายุจะตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมการตออายุภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นอายุการจดทะเบียน มิฉะนั้น คําขอตออายุ
ดังกลาวไมมีผลตามกฎหมาย .ซึ่งตางกับการยื่นคําขอตออายุมาพรอมกับเงินคาธรรมเนียม
การไมยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลา กฎหมายใหถอื วาเครื่องหมายการคารายนัน้ ได
ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแลว

4. การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสทิ ธิในเครื่องหมายการคา
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา หมายถึง หนังสือสัญญาที่เจาของ
เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนแลว ยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับ
สินคาที่ไดจดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางอยาง
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น จะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอนายทะเบียน
สัญญาอนุญาต ฯ ที่จะนํามาจดทะเบียนไดนนั้ อยางนอยตองมีรายการในสัญญาตอไปนี้

1.เงื่อนไขหรือขอกําหนดระหวางเจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรบั อนุญาต ที่จะทําให
เจาของเครื่องหมายการคานัน้ สามารถควบคุมคุณภาพของสินคาของผูรับอนุญาตไดอยางแทจริง
2.สินคาที่จะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น
3.ขอตกลงที่วา ผูไดรับอนุญาต ฯ มีสิทธิใชเครื่องหมายการคานั้นแตผูเดียว หรือเจาของ
เครื่องหมายการคามีสิทธิที่จะอนุญาตใหบคุ คลอื่นที่มิใชผูรับอนุญาต ฯ รายนี้ใชเครื่องหมายการคา
นี้อีกไดหรือไม
รูปแบบของสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
โดยทั่วไปนิยมทําสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา 3 รูปแบบ คือ
1.สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยไมเด็ดขาด (NON-EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT)
2.สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิแตผูเดียว (SOLE LICENSING AGREEMENT)
3.สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยเด็ดขาด (EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT)

สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยไมเด็ดขาด
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยไมเด็ดขาด หมายถึง สัญญาที่เจาของเครื่องหมายการคา อนุญาต
ใหผูอื่นใชสิทธิในเครื่องหมายการคาของตน แตเจาของเครื่องหมายการคายังมีสิทธิอนุญาตให
บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากผูไ ดรับอนุญาตใหใชสิทธิคนกอน ใชสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นได
อีก รวมทั้งเจาของเครื่องหมายการคาก็ยังคงมีสิทธิใชเครื่องหมายการคานั้นเอง
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิแตผูเดียว
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิแตผูเดียว หมายถึง สัญญาที่เจาของเครื่องหมายการคา อนุญาตใหผู
หนึ่งผูใดใชสิทธิในเครื่องหมายการคาของตนแตผูเดียว แตตัดสิทธิเจาของเครื่องหมายการคาที่จะ
อนุญาตใหบุคคลอื่น ๆ ใชสทิ ธิในเครื่องหมายการคานั้น แตเจาของเครือ่ งหมายการคายังคงมีสิทธิ
ใชเครื่องหมายการคานั้นเอง
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยเด็ดขาด
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยเด็ดขาด หมายถึง สัญญาที่เจาของเครื่องหมายการคา อนุญาตให
ผูหนึ่งผูใดใชสิทธิในเครื่องหมายการคาของตนแตผูเดียวเทานัน้ โดยที่เจาของเครื่องหมายการคาเอง
ก็ไมมีสิทธิใชและไมมีสิทธิอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคานั้น (5)
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคานี้ เปนการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมาย
การคากับสินคาของผูรับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขหรือขอกําหนดในการใหเจาของเครื่องหมายการคา
สามารถควบคุมคุณภาพสินคาของผูรับอนุญาต ฯ ไดอยางแทจริง แตถาหากในสัญญา ฯ มิไดมี
ขอความดังกลาว หรือระบุวาผูรับอนุญาตจะตองรับสินคามาจากเจาของเครื่องหมายการคาเพียงแหง
เดียวเทานัน้ กรณีนี้ไมอยูในขายจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ฯ ตอนายทะเบียน
ทั้งหมดนี้คือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายหลังจากทีเ่ ครื่องหมายการคานั้นไดรับ
การจดทะเบียนแลววามีการจดทะเบียนอะไรบางโดยกวาง ๆ เพื่อที่ทานจะไดทราบถึงการจด
ทะเบียนที่อาจเกิดขึ้นกับเครือ่ งหมายการคาของทานในอนาคตขางหนา จะไดดําเนินการใหถูกตอง
ไมสูญเงินคาธรรมเนียมไปเปลา เพราะเหตุที่นายทะเบียนไมอาจอนุญาตใหจดทะเบียน
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