12 เรื่องควรรูเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
เรื่องที่ 1. การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเดียวกับบุคคลอื่นที่ไดรับการจดทะเบียนไวแลว
ถาผูที่ยื่นขอจดทะเบียนรายหลังไดมีการใช โฆษณา และจําหนายสินคาที่ใชเครื่องหมายการคา
ดังกลาวมานานแลวแตไมไดยื่นขอจดทะเบียนไว
1) จะยื่นขอจดทะเบียนตาม มาตรา 27 ไดหรือไม
2) หากยืน่ จดทะเบียนไดตองใชหลักฐานอะไรบาง
ตอบ ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของ
บุคคลอื่นที่ไดรับการจดทะเบียนไวแลว ถานายทะเบียนเห็นวาเปนเครือ่ งหมายการคาซึ่งตางคนตาง
ใชมาดวยกันโดยความสุจริตหรือมีพฤติการณพิเศษทีน่ ายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นาย
ทะเบียนก็อาจรับจดทะเบียนสําหรับผูขอจดทะเบียนรายหลังได แตทั้งนี้ก็ตองมีหลักฐานที่แสดงให
นายทะเบียนเห็นวามีเหตุอนั สมควรที่จะรับจดทะเบียนได เชน หลักฐานการใชเครือ่ งหมาย
การคา การจําหนายสินคา การกระจายสินคาไปตามสถานที่ตาง ๆ หรือการโฆษณา ซึ่งตองดูจาก
ขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป
เรื่องที่ 2. เจาของเครื่องหมายการคาในตางประเทศไดตงั้ ตัวแทนจําหนายสินคาของตนในประเทศ
ไทย ตอมาตัวแทนดังกลาวไดนําเครื่องหมายการคานั้นมายื่นขอจดทะเบียนเปนเจาของในประเทศ
ไทยและไดรับการจดทะเบียน ตอมาอีก 5 ป เจาของเครื่องหมายการคาในตางประเทศได
เปลี่ยนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศไทย โดยตั้งตัวแทนใหมขนึ้ มาถามวา
(1) ในกรณีที่ตัวแทนใหมไดนําสินคาจากเจาของเครื่องหมายการคาในตางประเทศเขามา
จําหนายในประเทศไทย จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาหรือไม เพราะ
ตัวแทนเดิมไดยื่นจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคาดังกลาวไวในประเทศไทยเปนเวลา 5 ป
แลว
(2) ใครเปนผูมีสิทธิในเครือ่ งหมายการคาดีกวากันระหวาง เจาของเครื่องหมายการคาที่จด
ทะเบียนไวในตางประเทศกับตัวแทนเดิมที่ยื่นจดทะเบียนเปนเจาของในประเทศไทยเปนเวลา 5 ป
แลว
ตอบ (1) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาไดใหความคุมครองแกเครื่องหมายการคาที่ไดจด
ทะเบียนไวในราชอาณาจักรเทานั้น ดังนั้นจึงตองถือวาตัวแทนที่ไดจดทะเบียนไวในประเทศไทย
เปนเจาของเครื่องหมายการคาดังกลาวและเปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะใชเครื่องหมายการคานัน้
สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว การที่ตัวแทนใหมไดนาํ สินคาที่มีเครื่องหมายการคาดังกลาวเขา

มาจําหนายในประเทศไทย โดยไมไดรับอนุญาตจาก ตัวแทนเดิม จึงถือวามีความผิดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาเนื่องจากตัวแทนใหมนั้น ไมใชเจาของเครื่องหมายการคาใน
ประเทศไทย
(2) ตัวแทนที่ไดจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคาเอาไวในประเทศไทยยอมเปนผูมี
สิทธิดีกวาเจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนในตางประเทศ เวนแตเจาของเครื่องหมาย
การคาในตางประเทศจะรองขอตอศาลใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ภายใน
5 ป โดยแสดงใหศาลเห็นวาตนมีสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นดีกวาตัวแทนทีไ่ ดจดทะเบียนเปน
เจาของเครื่องหมายการคา
เรื่องที่ 3. ในกรณีที่เครื่องหมายหมดอายุ (ม.56) โดยที่เจาของไมไดมาดําเนินการตออายุแลวมีราย
ใหมยื่นเขามา ตอมาเจาของเดิมยื่นเขามาดวย อยากทราบวานายทะเบียน
1) จะมีหลักเกณฑพิจารณาใหสิทธิเครื่องหมายอยางไร
2) ระยะเวลานับจากที่เจาของเดิมหมดอายุจนถึงวันที่มายื่นใหมมีผลตอการพิจารณา
อยางไร
ตอบ 1) การที่เจาของเครื่องหมายการคาไมไดยนื่ ตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตาม
กฎหมายถือวาเครื่องหมายการนั้นถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแลว แตการถูกเพิกถอนก็มีผลแตเพียง
วาเครื่องหมายการคาดังกลาวเปนเครื่องหมายการคาที่ไมไดรับการจดทะเบียนทําใหไมไดรับการ
คุมครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาเทานั้น หาไดเปนการตัดสิทธิเจาของที่จะใช
เครื่องหมายการคานั้นตอไป และเจาของก็มีสิทธิที่จะยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน
เขามาใหมได
ถาในระหวางที่เครื่องหมายการคานั้นไมไดตออายุและถูกเพิกถอน หากมีผูอื่นนํา
เครื่องหมายการคานั้นมาขอจดทะเบียนเปนเจาของและเจาของเดิมก็ยนื่ เขามาใหมในภายหลังมี
หลักเกณฑและขั้นตอนการพิจารณาดังนี้
(ก) ถาเปนคําขอจดทะเบียนที่อยูระหวางการพิจารณาทั้งสองฝาย นายทะเบียนจะสั่งให
คูกรณีทําความตกลงกันวาผูใดจะเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตเพียงผูเดียวตามมาตรา
24 และหากตกลงกันไมได นายทะเบียนจะสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนทีย่ ื่นไวเปนราย
แรก คือ คําขอจดทะเบียนของผูยื่นตาม มาตรา 25
เมื่อไดประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนที่ยนื่ ไวเปนรายแรกแลว ผูขอจดทะเบียนภายหลัง
จะตองใชสิทธิคัดคานตอนายทะเบียนตาม มาตรา 35 ซึ่งหากผลการคัดคานไดมีคําวินจิ ฉัยของนาย
ทะเบียนถึงที่สุด หรือคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการถึงที่สุด หรือมีคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดวาใคร
มีสิทธิดีกวา นายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนใหแกผูขอจดทะเบียนรายนั้น

(ข) ถาเปนกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาเดิม ยืน่ คําขอจดทะเบียนเขามาภายหลังจากที่
ผูอื่นแยงยื่นเขามาและนายทะเบียนรับจดทะเบียนใหไปแลวเชนนีห้ ากผูข อจดทะเบียนเดิมพิสูจนตอ
ศาลไดวาตนยังใชเครื่องหมายการคาประกอบกิจการคาขายอยูตลอดนับแตวนั ที่เครื่องหมายการคา
นั้นถูกเพิกถอน ศาลอาจพิพากษาใหเจาของเดิมนั้นมีสิทธิดีกวาผูแยงยืน่ ได
ถาหากไมไดใชสิทธิฟองศาลเพิกถอนคําขอจดทะเบียนที่แยงยืน่ นายทะเบียนอาจพิจารณา
ใหสิทธิรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหแกเจาของเดิมตาม มาตรา 27 เพราะถือวามีพฤติการณ
พิเศษนายทะเบียนสมควรรับจดทะเบียนใหได
2.) ระหวางที่เครื่องหมายการคานั้นไมมีการตออายุ ยอมถือวาเครือ่ งหมายการคาดังกลาวเปน
เครื่องหมายการคาที่ไมไดรับการจดทะเบียนและไมไดรบั ความคุมครองตาม พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา หากมีบุคคลอื่นใหสิทธิในเครื่องหมายการคาโดยละเมิดเจาของเครื่องหมาย
การคาที่ขาดตออายุไมอาจฟองคดีตอศาลตาม มาตรา 46 เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
การคาหรือเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาวได ยกเวนการฟองคดีเรื่องการลวง
ขายหากมีบุคคลอื่นนําเครื่องหมายการคานั้นมาจดทะเบียนเปนเจาของ ถาภายในหาปนับแตวันที่
นายทะเบียนมีคําสั่งใหรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น หากเจาของเดิมไมรองขอตอศาลใหสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาดังกลาวแลว เจาของเดิมยอมหมดสิทธิที่จะใหเพิกถอน
กรณีบุคคลอื่นนําเครื่องหมายการคาของตนมาจดทะเบียนตามมาตรา 67
เรื่องที่ 4. ในกรณีที่ซื้อของแทมาจากตางประเทศและนํามาขายในเมืองไทยโดยเปดเผย ซึ่งไมไดรับ
อนุญาตจากตัวแทนจําหนายในไทย จะมีความผิดหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ ไมมีความผิดแตอยางใดเพราะเปนสินคาที่แทจริงมิไดเปนสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาปลอม
แมจะนํามาจําหนายในประเทศไทยก็ไมมคี วามผิดเพราะเมื่อเจาของไดจําหนายสินคาที่ใช
เครื่องหมายการคาของตนไปแลว สิทธิในเครื่องหมายการคาดังกลาวก็ยอมระงับไปตัง้ แตที่ไดขาย
สินคานั้นไป ดังนั้นผูซื้อจึงมีสิทธิที่จะจัดการอยางใดๆ กับสินคานั้นก็ได รวมทั้งอาจนําสินคานั้น
ออกวางจําหนายแขงขันกับเจาของไดดว ย

เรื่องที่ 5. “สัญญาอนุญาต” คืออะไร
ตอบ สัญญาอนุญาต คือ การที่เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนแลวทําการอนุญาต
ใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคาของตนสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางอยางก็
ได โดยสัญญาอนุญาตตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอนายทะเบียนและในสัญญาอนุญาตก็
ตองมีการกําหนดเงื่อนไขทีจ่ ะทําใหเจาของเครื่องหมายการคาสามารถควบคุมคุณภาพของสินคา
ของผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตไดอยางแทจริง เชน กําหนดเงือ่ นไขวาในการผลิตสินคา
ของผูไดรับอนุญาตนั้นวัตถุดิบในการผลิตตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากเจาของเครื่องหมาย
การคากอนนําไปผลิตเปนสินคาทุกครั้ง แตถามีการกําหนดเงื่อนไขวาผูไดรับอนุญาตจะตองรับ
สินคาจากเจาของเครื่องหมายการคาไปจําหนายเทานั้น เชนนี้เราไมถือวาเปนการอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคาที่จะตองมาจดทะเบียนสัญญาอนุญาตเพราะการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวเปน
สัญญาตัวแทนจําหนายไมใชสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
เรื่องที่ 6. ในกรณีที่บริษัทแมในตางประเทศตองการใหบริษัทลูกในประเทศไทยใชเครื่องหมาย
การคาเดียวกับบริษัทแมจะตองทําอยางไรบาง และถาบริษัทแมไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
ประเทศไทยไดใหบริษัทลูกรวมใชเครื่องหมายการคาดวย กรณีนี้บริษัทแมเทานั้นใชหรือไมที่มีสิทธิ
ฟองรองดําเนินคดีไดแตเพียงผูเดียวในกรณีที่มีผูละเมิด
ตอบ กรณีดังกลาวตองจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา แตเครื่องหมายการคาที่
จะจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชไดนนั้ ตองเปนเครื่องหมายการคาทีไ่ ดรับการจดทะเบียนใน
ประเทศไทยแลวเทานั้นและสัญญาอนุญาตก็ตองมีการกําหนดเงื่อนไขที่จะทําใหเจาของ
เครื่องหมายการคาสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาของผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตได
อยางแทจริง ดังนั้นหากบริษทั แมในตางประเทศประสงคจะใหบริษัทลูกในประเทศไทยใช
เครื่องหมายการคานั้นดวยก็ตองจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาในประเทศไทย
โดยสัญญาอนุญาตดังกลาวตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอนายทะเบียนมิฉะนัน้ จะเปนโมฆะ
ในกรณีที่มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาแลวมีบุคคลภายนอกมา
ทําการละเมิดเครื่องหมายการคานั้น ถือวาเจาของเครื่องหมายการคาเปนผูเสียหายทีม่ ีสิทธิ
ฟองรองดําเนินคดีแกผูทําละเมิดได แมเจาของเครื่องหมายการคาจะมิไดเปนผูใชเครื่องหมาย
การคาของตนขณะที่เกิดการละเมิดเนื่องจากไดอนุญาตใหผูรับอนุญาตเปนผูใชอยูก ็ตาม เนื่องจาก
กฎหมายถือวาการใชโดยผูไดรับอนุญาตดังกลาวเปนการใชโดยเจาของเครื่องหมาย
การคา นอกจากนี้ผูไดรับอนุญาตก็อาจเปนผูที่มีสิทธิฟองรองดําเนินคดีไดหากไดรบั ความเสียหาย
จากการกระทําผิดนั้นแตทั้งนี้ผูไดรับอนุญาตก็ควรที่จะขอใหศาลเรียกเจาของเครื่องหมายการคาเขา
มาเปนโจทกรว มดวย

เรื่องที่ 7. หลังไดรับจดทะเบียนแลว ทําไมเพิ่มรายการสินคาไมได ทําไมจึงตองยืน่ จดทะเบียน
ใหมสําหรับรายการสินคาทีต่ อ งการเพิ่มดวย
ตอบ เหตุที่เพิม่ รายการสินคาไมได เนื่องจากรายการสินคานั้นมีผลตอการตรวจสอบความเหมือน
คลายของ เครื่องหมายการคา เพราะกอนทีเ่ ครื่องหมายการคาจะรับจดทะเบียนไดก็ตองมีการ
ตรวจสอบรายการสินคา ที่ขอจดทะเบียนควบคูไปพรอมกับรูปเครื่องหมายการคาดวย ซึ่งตาม
กฎหมายหามมิใหนายทะเบียนรับจด ทะเบียนเครื่องหมายการคาทีเ่ หมือนกับเครื่องหมายการคา
ของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไว
ซึ่งอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของ ของสินคาหรือแหลงกําเนิด หาก
เปนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาจําพวกเดียวกันหรือ ตางจําพวกกันที่นาย
ทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน ดังนั้นหากเครื่องหมายการคาไดรับการจดทะเบียนแลว
เจาของประสงคจะเพิ่มรายการสินคา ตองยื่นคําขอจดทะเบียนใหมสําหรับรายการสินคานั้นเพื่อที่จะ
ไดรับ การตรวจสอบกอนมีการรับจดทะเบียน
เรื่องที่ 8. การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา เกิดขึ้นในกรณีใดบาง
ตอบ อาจเกิดขึ้นได 3 กรณี ไดแก
1) โดยความสมัครใจทําสัญญา เชน การทําสัญญาซื้อขายระหวางเจาของเครื่องหมายการคากับ
บุคคลภายนอก
2) เมื่อเจาของเครื่องหมายการคาถึงแกความตายเครื่องหมายการคาจะตกเปนมรดก แกทายาท
หรือ ผูรับพินัยกรรม
3) การโอนโดยผลของการบังคับคดีตามกฎหมาย เชน เครื่องหมายการคาถูกบังคับขาย
ทอดตลาดชําระหนี้
เรื่องที่ 9. เครื่องหมายการคาหรือบริการที่ถูกจําหนายไปแลว สามารถนํามายืน่ ขอจดทะเบียนใหม
ไดหรือไม
ตอบ เครื่องหมายการคาหรือบริการที่ถูกจําหนายไปแลวก็สามารถนํามายื่นขอจดทะเบียนใหมได
ไมมีขอหามแตอยางใด แตเครื่องหมายการคาหรือบริการที่ยื่นเขามาจะรับจดทะเบียนไดหรือไม ก็
ตองพิจารณาวาเครื่องหมายดังกลาวมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามกฎหมายหรือไม กรณีที่
เครื่องหมายการคาถูก จําหนายเพราะเจาของเดิมไมไดตออายุ หากทานนําเครื่องหมายการคานั้น
มายื่นขอจดทะเบียน ทานอาจถูกเจาของเครื่องหมายการคาเดิมฟองรองตอศาลใหเพิกถอนการจด
ทะเบียนได หากวาเจาของเดิมยังคงใชเครื่องหมายการคานั้นในการประกอบธุรกิจการคาอยู

เรื่องที่ 10. การรวมตัวกันเปนคณะบุคคล เชน กลุมแมบาน สามารถนําเครื่องหมายการคามาจด
ทะเบียนไดหรือไม
1) หากจดไดจะจดในนามของใครระหวาง
-จดทะเบียนในนามกลุมแมบาน
-จดทะเบียนในนามประธานกลุม
-จดทะเบียนในนามสมาชิกทุกคน
2) เมื่อจดทะเบียนแลวจะถือวาใครเปนเจาของเครื่องหมายการคาระหวางกลุม
แมบาน ประธานกลุม หรือสมาชิกทุกคนเปนเจาของรวมกัน(กรรมสิทธิ์รวม)
3) หากสมาชิกคนใดลาออกจากกลุมไปแลวสมาชิกคนนัน้ ยังมีสิทธิในเครื่องหมายการคา
นั้นหรือไม
ตอบ 1) โดยหลักการแลวผูที่จะจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคาไดจะตองเปนบุคคล
ธรรมดา หรือ นิติบุคคล แตการรวมตัวเปนคณะบุคคลของกลุมตางๆนั้นตามกฎหมายไมถือวามี
สภาพเปนนิตบิ ุคคล กรณีนี้เราจึงจดทะเบียนในนามกลุมแมบานคงไมได แตเพื่อเปนการสงเสริม
การประกอบอาชีพและอํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของกลุมจึงแนะนํา
ใหจดทะเบียนโดยใชชื่อประธานกลุมเปนผูขอจดทะเบียนแลวใสวงเล็บทายชื่อผูขอจดทะเบียน
วา ในฐานะประธานกลุม... หรืออีกวิธีหนึง่ ก็คือ การจดทะเบียนเปนเครื่องหมายรวม ซึ่งมี
ขอกําหนดและระเบียบวิธีปฏิบัติที่คอนขางซับซอนมากกวา
2) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาถือวา ผูที่ยื่นจดทะเบียนเปนเจาของเครือ่ งหมาย
การคา ดังนั้น ถายื่นจดทะเบียนโดยใชชื่อประธานกลุมก็ตองถือวาประธานกลุมเปนเจาของ
เครื่องหมายการคา ซึ่งหากมีบุคคลอื่นมาละเมิดเครื่องหมายการคา ประธานกลุมยอมเปนผูเสียหายที่
จะฟองรองเอาผิดแกผูทําละเมิดได ทั้งนี้สิทธิในการใชเครื่องหมายการคาของสมาชิกและสิทธิ
ของความเปนเจาของเครื่องหมายการคาในทางพฤตินัยนัน้ นาจะคํานึงถึงขอตกลงหรือสัญญา
ประชาคมในหมูคณะเปนสําคัญซึ่งสมาชิกในกลุมจะตองวากลาวกันเอง
3) การทีบ่ างคนลาออกจากการเปนสมาชิกของกลุม ผูนั้นจะยังมีสิทธิใชเครื่องหมายการคา
นั้น หรือไมคงตองพิจารณาจากขอกําหนดของกลุมวามีตกลงกันอยางไร เชน มีขอตกลงกันวาผูที่
เปนสมาชิกของ กลุมเทานั้นที่จะมีสิทธิใชเครื่องหมายการคานั้นได หากหมดสภาพของการเปน
สมาชิกยอมไมมีสิทธิที่จะใช เครื่องหมายการคานั้น ซึ่งประธานและกรรมการบริหารของกลุม
จะตองดูแลใหเปนไปตามขอตกลงของกลุม

เรื่องที่ 11. การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในตางประเทศมีวิธีการอยางไรบาง
ตอบ การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาในตางประเทศนั้นก็ไมไดแตกตางจากขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในประเทศไทย ถาเรามีสํานักงานหรือมีผูแทนที่มีสถานที่อยูในประเทศที่เรา
ตองการจดทะเบียนก็จัดเตรียมคําขอไปยื่นขอจดทะเบียนไดแตหลักเกณฑในการพิจารณานั้นก็ตอง
ไปศึกษากฎหมายของประเทศนั้นๆ วามีหลักเกณฑอยางไร แตถาเราไมมีสํานักงานหรือสถานที่
ติดตอในตางประเทศก็อาจตัง้ ตัวแทนใหดําเนินการแทนเราได วิธีที่งา ยที่สุดก็คือ ติดตอสํานักงาน
ตัวแทนรับจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีสาขาหรือมี Connection ในตางประเทศดําเนินการให
เรื่องที่ 12. ทําไมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจึงใชเวลานาน และในระหวางที่ยื่นคําขอจด
ทะเบียนมีผูมาทําละเมิดเครื่องหมายการคา ผูยื่นขอจดทะเบียนสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายได
หรือไม
ตอบ การยื่นจดทะเบียนนัน้ ตองผานการตรวจสอบความเหมือนคลายของเครื่องหมายการคาโดย
เจาหนาทีแ่ ลวจึงสงใหนายทะเบียนพิจารณาวาเครื่องหมายการคานั้นมีลกั ษณะอันพึงรับจดทะเบียน
ไดหรือไม เมื่อนายทะเบียนเห็นวาควรรับจดทะเบียนก็จะมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นเปนเวลาเกาสิบวันหากไมมีผูคัดคานจึงจะมีคําสั่งใหรับจด
ทะเบียนได จากขั้นตอนดังกลาวทําใหการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตองใชเวลานาน
แตถาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ใชระบบตรวจสอบความเหมือนคลายกอนรับจดทะเบียน
เชนเดียวกันแลว ประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาได
รวดเร็วมากประเทศหนึ่ง
ในระหวางที่ยื่นคําขอจดทะเบียนยังไมถือวาเครื่องหมายการคานัน้ เปนเครื่องหมายที่ไดรับการ
จดทะเบียนแลว หากเกิดการละเมิดขึ้นผูยนื่ คําขอจดทะเบียนก็ยังไมไดรบั ความคุมครองตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาในการที่จะฟองรองเรียก คาเสียหายจากผูทําละเมิดได เวนแตใน
กรณีเรื่องการลวงขาย ตามประมวลกฎหมายอาญา
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