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เครื�องหมายการค้า (ฉบับที� ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

_________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที� ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบนั 

                  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 

โดยที�เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายวา่ดว้ยเครื�องหมายการคา้ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ,นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของ 

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปนี,  

มาตรา ๑  พระราชบญัญติันี, เรียกวา่ “พระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� ๓)  พ.ศ.๒๕๕๙” 

มาตรา ๒  พระราชบญัญติันี, ใหใ้ชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศใน   ราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป เวน้แต่บทบญัญติัมาตรา ๓๑ จะใชบ้งัคบัเมื�อใดใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๓  ใหย้กเลิกความในบทนิยามคาํวา่ “เครื�องหมาย” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมาย
การคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ

ใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“เครื�องหมาย” หมายความวา่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ์ตรา ชื�อ คาํ ขอ้ความ ตวัหนงัสือ ตวัเลข ลายมือ
ชื�อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุ กลิ�น เสียง หรือสิ�งเหล่านี,อยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งรวมกนั” 



มาตรา ๔  ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ�งของมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,
แทน 

“มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่กากรระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติันี,  และใหมี้อาํนาจแต่งตั,งนาย
ทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ที� กบัออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติันี,  
ลดหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม และกาํหนดกิจการอื�น ตลอดจนออกประกาศ ทั,งนี,  เพื�อปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติันี,  

มาตรา ๕  ใหย้กเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,
แทน 

“เครื�องหมายการคา้ที�มีหรือประกอบดว้ยลกัษณะอยา่งหนึ�งอยา่งใดอนัเป็นสาระสาํคญัดงัต่อไปนี,  ใหถื้อวา่มี
ลกัษณะบ่งเฉพาะ 

(๑)  ชื�อตวั ชื�อสกุลของบุคคลธรรมดาที�ไม่เป็นชื�อสกุลตามความอนัเขา้ใจกนัโดยธรรมดา ชื�อเตม็
ของนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั,น หรือชื�อในทางการคา้ที�แสดงโดยลกัษณะพิเศษและไม่เล็งถึง
ลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง 

(๒)  คาํหรือขอ้ความอนัไม่ไดเ้ล็งถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้นั,นโดยตรง และไม่เป็นชื�อ
ทางภูมิศาสตร์ที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

(๓)  คาํที�ประดิษฐขึ์,น 

(๔)  ตวัหนงัสือหรือตวัเลขที�ประดิษฐ ์

(๕)  กลุ่มของสีที�แสดงโดยลกัษณะพิเศษ 

(๖)  ลายมือชื�อของผูข้อจดทะเบียนหรือของเจา้ของเดิมของกิจการของผูข้อจดทะเบียน หรือลายมือ
ชื�อของบุคคลอื�นโดยไดรั้บอนุญาตจากบุคคลนั,นแลว้ 

(๗)  ภาพของผูจ้ดทะเบียนหรือของบุคคลอื�นโดยไดรั้บอนุญาตจากบุคคลนั,นแลว้ หรือในกรณีที�
บุคคลนั,นตายแลว้โดยไดรั้บอนุญาตจากบุพการี ผูสื้บสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั,น 

(๘)  ภาพที�ประดิษฐขึ์,น 



(๙)  ภาพอนัไม่ไดเ้ล็งถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้นั,นโดยตรง และไม่เป็นภาพแผนที�หรือ
ภาพแสดงสถานที�ทางภูมิศาสตร์ที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

(๑๐)  รูปร่างหรือรูปทรงอนัไม่เป็นลกัษณะโดยธรรมชาติของสินคา้นั,นเอง หรือไม่เป็นรูปร่างหรือ
รูปทรงที�จาํเป็นต่อการทาํงานทางเทคนิคของสินคา้นั,น หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที�ทาํใหสิ้นคา้นั,นมี
มูลค่าเพิ�มขึ,น 

(๑๑)  กลิ�นอนัไม่ไดเ้ล็งถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้โดยตรง หรือกลิ�นที�ไม่เป็นกลิ�นโดย
ธรรมชาติของสินคา้นั,น 

(๑๒)  เสียงอนัไม่ไดเ้ล็งถึงลกัษณะหรือคุณสมบติัของสินคา้นั,นโดยตรง หรือเสียงที�ไม่เป็นเสียงโดย
ธรรมชาติของสินคา้นั,น หรือเสียงที�ไม่ไดเ้กิดจากการทาํงานของสินคา้นั,น” 

มาตรา ๖  ใหย้กเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“เครื�องหมายการคา้ที�ไม่มีลกัษณะตามวรรคสอง (๑) ถึง (๑๒) หากไดมี้การจาํหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณา

สินคา้ที�ใชเ้ครื�องหมายการคา้นั,นจนแพร่หลายแลว้ตามหลกัเกณฑที์�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด และพิสูจน์ได้
วา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑน์ั,นแลว้ ใหถื้อวา่มีลกัษณะบ่งเฉพาะ” 

มาตรา ๗  ใหย้กเลิกวรรคสองของมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๘  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 
๒๕๓๔ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“มาตรา ๑๓ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๗ หา้มนายทะเบียนรับจดทะเบียนในกรณีที�เห็นวา่เครื�องหมายการคา้ที�
ขอจดทะเบียนนั,น 

(๑)  เป็นเครื�องหมายการคา้ที�เหมือนกบัเครื�องหมายการคา้ของบุคคลอื�นที�ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ไม่วา่จะใช้
กบัสินคา้จาํพวกเดียวกนัหรือต่างจาํพวกกนั ที�นายทะเบียนเห็นวา่มีลกัษณะอยา่งเดียวกนั 

(๒)  เป็นเครื�องหมายการคา้ที�คลา้ยกบัเครื�องหมายการคา้ของบุคคลอื�นที�ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ จนอาจทาํให้
สาธารณชนสับสนหรือหลงผดิในความเป็นเจา้ของสินคา้ หรือแหล่งกาํเนิดของสินคา้ ไม่วา่จะใชก้บัสินคา้

จาํพวกเดียวกนัหรือต่างจาํพวกกนัที�นายทะเบียนเห็นวา่มีลกัษณะอยา่งเดียวกนั 



มาตรา ๑๔  ในกรณีที�นายทะเบียนเห็นวา่เครื�องหมายการคา้ที�ขอจดทะเบียนนั,นไม่วา่จะใชก้บัสินคา้จาํพวก
เดียวกนัหรือต่างจาํพวกกนั มีลกัษณะอยา่งเดียวกนักบัสินคา้ที�ใชเ้ครื�องหมายการคา้อีกเครื�องหมายหนึ�งที�ได้
จดทะเบียนไวแ้ลว้ หรือที�อยูใ่นระหวา่งการขดจดทะเบียนของเจา้ของเดียวกนั ถา้นายทะเบียนเห็นวา่
เครื�องหมายการคา้เหล่านั,นเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัจนถึงกบัวา่ ถา้หากบุคคลอื�นจะเป็นผูใ้ชเ้ครื�องหมาย
การคา้ที�ขอจดทะเบียนนั,นแลว้ ก็อาจจะเป็นการทาํใหส้าธารณชนสับสนหรือหลงผดิในความเป็นเจา้ของ

ของสินคา้หรือแหล่งกาํเนิดของสินคา้ใหน้ายทะเบียนมีคาํสั�งใหจ้ดทะเบียนเครื�องหมายการคา้เหล่านั,นเป็น
เครื�องหมายชุด และมีหนงัสือแจง้คาํสั�งใหผู้ข้อจดทะเบียนทราบโดยไม่ชกัชา้” 

มาตรา ๙  ใหย้กเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“ใหน้ายทะเบียนมีคาํสั�งใหผู้ข้อจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้รายนั,นแกไ้ขเปลี�ยนแปลงใหถู้กตอ้งภายในหก
สิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งนั,น และมีหนงัสือแจง้คาํสั�งใหผู้ข้อจดทะเบียนทราบโดยไม่ชกัชา้ 

มาตรา ๑๐  ใหย้กเลิกความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ�งของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมาย
การคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใชค้วามต่อไปนี,แทน 

“(๑) สั�งใหผู้ข้อจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธวา่ ไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผูเ้ดียวในอนัที�จะใชส่้วนดงักล่าว
ของเครื�องหมายการคา้รายนั,น ทั,งนี,  ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งนั,น 

(๒)  สั�งใหผู้ข้อจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธอยา่งอื�น ตามที�นายทะเบียนเห็นวา่จาํเป็นต่อการกาํหนดสิทธิ
จากการจดทะเบียนของเจา้ของเครื�องหมายการคา้รายนั,น ทั,งนี,  ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งนั,น” 

มาตรา ๑๑  ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ�งของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“มาตรา ๑๙  ผูข้อจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คาํสั�งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 

และมาตรา ๑๗ ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํสั�งของนายทะเบียน คาํ

วนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการใหเ้ป็นที�สุด” 

มาตรา ๑๒  ใหย้กเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 
๒๕๓๔ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 



“ถา้คณะกรรมการมีคาํวินิจฉยัอุทธรณ์วา่ คาํสั�งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ถูกตอ้งแลว้ 

ใหผู้ข้อจดทะเบียนปฏิบติัตามคาํสั�งของนายทะเบียนภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้คาํวนิิจฉยัของ
คณะกรรมการ” 

มาตรา ๑๓  ใหย้กเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมาย
การคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใชค้วามต่อไปนี,แทน 

“มาตรา ๒๐  ในกรณีที�ผูข้อจดทะเบียนหลายรายต่างยื�นคาํขอทะเบียนเพื�อเป็นเจา้ของเครื�องหมายการคา้ ถา้
นายทะเบียนเห็นวา่เครื�องหมายการคา้เหล่านั,นมีลกัษณะอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี,  ใหน้ายทะเบียน
ดาํเนินการเกี�ยวกบัคาํขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ที�ไดย้ื�นไวเ้ป็นรายแรก และมีหนงัสือแจง้คาํสั�งใหผู้ ้
ขอจดทะเบียนรายหลงัรอการพิจารณาดาํเนินการจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ไวก่้อน 

(๑)  เป็นเครื�องหมายการคา้ที�เหมือนกนั ไม่วา่จะใชก้บัสินคา้จาํพวกเดียวกนัหรือต่างจาํพวก ที�นายทะเบียน
เห็นวา่มีลกัษณะอยา่งเดียวกนั 

(๒)  เป็นเครื�องหมายการคา้ที�คลา้ยกนัจนอาจทาํใหส้าธารณชนสับสนหรือหลงผดิในความเป็นเจา้ของ

สินคา้หรือแหล่งกาํเนิดของสินคา้ ไม่วา่จะใชก้บัสินคา้จาํพวกเดียวกนัหรือต่างจาํพวกกนั ที�นายทะเบียนเห็น
วา่มีลกัษณะอยา่งเดียวกนั 

ในกรณีที�เครื�องหมายการคา้ที�ยื�นไวเ้ป็นรายแรกไม่ไดรั้บการจดทะเบียนให้นายทะเบียนพิจารณาดาํเนินการ

เดี�ยวกบัคาํขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ที�ไดย้ื�นไวเ้ป็นรายถดัไป และมีหนงัสือแจง้ใหผู้ข้อจดทะเบียน
รายนั,นและรายอื�นทราบโดยไม่ชกัชา้ 

มาตรา ๒๑  ผูข้อจดทะเบียนซึ�งเห็นวา่เครื�องหมายการคา้ที�ตนขอจดทะเบียนมิไดเ้หมือนหรือคลา้ยกบั
เครื�องหมายการคา้รายอื�นที�ไดย้ื�นขอจดทะเบียนไวก่้อน มีสิทธิอุทธรณ์คาํสั�งของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๐ 

วรรคหนึ�ง ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํสั�งของนายทะเบียน ทั,งนี,  ให้
นาํบทบญัญติัมาตรา ๑๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๔  ใหย้กเลิกมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญติั

เครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา  ๑๕  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใ้ช้

ความต่อไปนี,แทน 



“มาตรา ๒๗  ในกรณีที�มีผูข้อจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๒๐ วรรคหนึ�ง 
แลว้แต่กรณี ถา้นายทะเบียนเห็นวา่เครื�องหมายการคา้นั,น เป็นเครื�องหมายการคา้ซึ� งต่างเจา้ของต่างไดใ้ช้
มาแลว้ดว้ยกนัโดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษที�นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับ
จดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ที�เหมือนหรือคลา้ยกนัดงักล่าวใหแ้ก่เจา้ของหลายคนก็ได ้โดยจะมีเงื�อนไข
และขอ้จาํกดัอื�นตามที�นายทะเบียนเห็นสมควรกาํหนดดว้ยก็ได ้ทั,งนี,  ใหน้ายทะเบียนมีหนงัสือแจง้คาํสั�ง
พร้อมดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อจดทะเบียนและเจา้ของเครื�องหมายการคา้ที�ไดจ้ดทะเบียนแลว้ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

ผูข้อจดทะเบียนหรือเจา้ของเครื�องหมายการคา้ที�ไดจ้ดทะเบียนแลว้มีสิทธิอุทธรณ์คาํสั�งของนายทะเบียนตาม
วรรคหนึ�งต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํสั�งของนายทะเบียน 

คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที�สุด” 

มาตรา ๑๖  ใหย้กเลิกความใน (๑) และ (๒) ของวรรคสามของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมาย
การคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ

ใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“มาตรา ๓๑  ผูข้อจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คาํสั�งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ�ง ต่อ
คณะกรรมการภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํสั�งของนายทะเบียน” 

มาตรา ๑๘  ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ�งของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 
๒๕๓๔ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“มาตรา ๓๕  เมื�อไดป้ระกาศโฆษณาคาํขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้รายไดต้ามมาตรา ๒๙ แลว้ บุคคล

ใดเห็นวา่ตนมีสิทธิดีกวา่ผูข้อจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้รายนั,นหรือเห็นวา่เครื�องหมายการคา้รายนั,นไม่มี
ลกัษณะอนัพึงรับจดทะเบียนไดต้ามมาตรา ๖ หรือการขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้รายนั,น หรือเห็นวา่
เครื�องหมายการคา้รายนั,นไม่มีลกัษณะอนัพึงรับจดทะเบียนไดต้ามมาตรา ๖ หรือการขอจดทะเบียน

เครื�องหมายการคา้รายนั,นไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี,  บุคคลนั,นจะยื�นคาํคดัคา้นต่อนาย
ทะเบียนก็ได ้แต่ตอ้งยื�นภายในหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๙ พร้อมทั,งแสดงเหตุแห่ง
การคดัคา้น” 

มาตรา ๑๙  ใหย้กเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,
แทน 



“ใหผู้ข้อจดทะเบียนยื�นคาํโตแ้ยง้คาํคดัคา้นตามแบบที�อธิบดีกาํหนด โดยแสดงเหตุที�ตนอาศยัเป็นหลกัใน

การขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในหกสิบวนัแต่วนัที�ไดรั้บสาํเนาคาํคดัคา้น และใหน้ายทะเบียนส่ง
สาํเนาคาํโตแ้ยง้นั,นไปยงัผูค้ดัคา้นโดยไม่ชกัชา้” 

มาตรา ๒๐  ใหย้กเลิกความในวรรคสี�ของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,
แทน 

“ในการพิจารณาและวนิิจฉยัคาํคดัคา้น นายทะเบียนจะมีคาํสั�งใหผู้ข้อจดทะเบียนและผูค้ดัคา้นมาให้
ถอ้ยคาํ  ทาํคาํชี,แจง หรือแสดงหลกัฐานเพิ�มเติมก็ได ้หากผูข้อจดทะเบียนหรือผูค้ดัคา้นไม่ปฏิบติัตามคาํสั�ง
ของนายทะเบียนภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้คาํสั�งใหน้ายทะเบียนพิจารณาและวนิิจฉยัคาํคดัคา้น
ต่อไปตามหลกัฐานที�มีอยู”่ 

มาตรา ๒๑  ใหย้กเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.. ๒๕๓๔ 

และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“ผูข้อจดทะเบียนหรือผูค้ดัคา้นมีสิทธิอุทธรณ์คาํวนิิจฉยัของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวนั

นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํวนิิจฉยัของนายทะเบียน ทั,งนี,  ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหเ้สร็จสิ,น
โดยไม่ชกัชา้” 

มาตรา ๒๒  ใหย้กเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 
๒๕๓๔ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“เมื�อไดมี้คาํสั�งใหจ้ดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ตามวรรคหนึ�งแลว้ ใหน้ายทะเบียนมีหนงัสือแจง้คาํสั�งใหผู้ ้
ขอจดทะเบียนทราบ และให้ชาํระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือ
แจง้คาํสั�ง ถา้ผูข้อจดทะเบียนไม่ชาํระค่าธรรมเนียมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้อ้วา่ละทิ,งคาํขอจด
ทะเบียน” 

  มาตรา ๒๓  ใหเ้พิ�มความต่อไปนี, เป็นมาตรา ๕๒/๑ ของส่วนที� ๓ การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงการจดทะเบียน
เครื�องหมายการคา้ในหมวด ๑ เครื�องหมายการคา้แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

“มาตรา ๕๒/๑  ในกรณีที�การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื�องหมายการคา้ไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือการขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลงรายการการจดทะเบียนไม่เป็นไปตามมาตรา ๕๒ 

ใหน้ายทะเบียนมีหนงัสือแจง้ใหผู้ข้อจดทะเบียนหรือเจา้ของเครื�องหมายการคา้แกไ้ขเปลี�ยนแปลงใหถู้กตอ้ง
ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้นั,น 



หากผูข้อจดทะเบียนหรือเจา้ของเครื�องหมายการคา้มิไดป้ฏิบติัตามหนงัสือแจง้ของนายทะเบียนตามวรรค
หนึ�ง ใหถื้อวา่ละทิ,งคาํขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื�องหมายการคา้ หรือคาํขอแกไ้ข

เปลี�ยนแปลงรายการการจดทะเบียน แลว้แต่กรณี” 

มาตรา ๒๔  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมาย
การคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใชค้วามต่อไปนี,แทน 

“มาตรา ๕๔  เจา้ของเครื�องหมายการคา้ใดประสงคจ์ะต่ออายกุารจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ของตน ให้
ยื�นคาํขอต่ออายตุ่อนายทะเบียนพร้อมทั,งชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายภุายในเกา้สิบวนัก่อนวนัสิ,นอาย ุเมื�อ
ไดย้ื�นคาํขอต่ออายภุายในกาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่เครื�องหมายการคา้นั,นยงัคงจดทะเบียนอยูจ่นกวา่

นายทะเบียนจะมีคาํสั�งเป็นอยา่งอื�น 

ในการยื�นคาํขอต่ออายตุามวรรคหนึ�ง หากเจา้ของเครื�องหมายการคา้ประสงคจ์ะขอผอ่นผนัการชาํระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออาย ุให้ยื�นหนงัสือขอผอ่นผนัพร้อมคาํขอต่ออาย ุทั,งนี,  ให้เจา้ของเครื�องหมายการคา้
ชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายภุายในสองร้อยสิบวนันบัแต่วนัสิ,นอายกุารจดทะเบียน และตอ้งชาํระ    ค่า

ธรรมเพิ�มร้อยละยี�สิบของค่าธรรมเนียมการต่ออายุ 

การขอต่ออายกุารจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕  ในกรณีที�เจา้ของเครื�องหมายการคา้ไดย้ื�นคาํขอต่ออายแุละชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายภุายใน
กาํหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ�งหรือวรรคสอง และนายทะเบียนเห็นวา่การขอต่ออายเุป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม ใหน้ายทะเบียนต่ออายกุารจด

ทะเบียนเครื�องหมายการคา้นั,นอีกสิบปีนบัแต่วนัสิ,นอายกุารจดทะเบียนเดิม นบัแต่วนัสิ,นอายกุารจดทะเบียน
ที�ไดต่้อไวค้รั, งสุดทา้ยแลว้แต่กรณี 

ในกรณีที�เจา้ของเครื�องหมายการคา้ไดย้ื�นคาํขอต่ออายแุละชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายภุายในกาํหนดเวลา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ�งหรือวรรคสอง แต่นายทะเบียนเห็นวา่การขอต่ออายไุม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการที�กาํหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม ใหน้ายทะเบียนมีคาํสั�งใหเ้จา้ของเครื�องหมาย
การคา้นั,นดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งนั,น และมีหนงัสือแจง้คาํสั�งให้
เจา้ของเครื�องหมายการคา้นั,นทราบโดยไม่ชกัชา้ ถา้เจา้ของเครื�องหมายการคา้นั,นมิไดป้ฏิบติัตามคาํสั�งของ
นายทะเบียนภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหน้ายทะเบียนสั�งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ 



การขอต่ออายกุารจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๕๕  ในกรณีที�เจา้ของเครื�องหมายการคา้ไดย้ื�นคาํขอต่ออายแุละชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายภุายใน
กาํหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ�งหรือวรรคสอง และนายทะเบียนเห็นวา่การขอต่ออายไุม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม ใหน้ายทะเบียนต่ออายกุารจด

ทะเบียนเครื�องหมายการคา้นั,นอีกสิบปีนบัแต่วนัสิ,นอายกุารจดทะเบียนเดิม หรือนบัแต่วนัสิ,นอายกุารจด
ทะเบียนที�ไดต้่อไวค้รั, งสุดทา้ยแลว้แต่กรณี 

ในกรณีที�เจา้ของเครื�องหมายการคา้ไดย้ื�นคาํขอต่ออายแุละชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายภุายในกาํหนดเวลา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ�งหรือวรรคสอง แต่นายทะเบียนเห็นวา่การขอต่ออายไุม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการที�กาํหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม ใหน้ายทะเบียนมีคาํสั�งใหเ้จา้ของเครื�องหมาย
การคา้นั,นดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งนั,น และมีหนงัสือแจง้คาํสั�งให้
เจา้ของเครื�องหมายการคา้นั,นทราบโดยไม่ชกัชา้ ถา้เจา้ของเครื�องหมายการคา้นั,นมิไดป้ฏิบติัตามคาํสั�งของ
นายทะเบียนภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหน้ายทะเบียนสั�งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้นั,น 

มาตรา ๕๖  ในกรณีที�เจา้ของเครื�องหมายการคา้มิไดย้ื�นคาํขอต่ออายตุามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ�ง หรือไดย้ื�นคาํ
ขอต่ออายแุละไดข้อผอ่นผนัการชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออาย ุแต่มิไดช้าํระค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๕๔ 

วรรคสอง ใหถื้อวา่เครื�องหมายการคา้นั,นไดถู้กเพิกถอนการจดทะเบียนแลว้” 

มาตรา ๒๕  ใหย้กเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 

๒๕๓๔ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“เจา้ของเครื�องหมายการคา้มีสิทธิอุทธรณ์คาํสั�งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ�งต่อคณะกรรมการภายในหก
สิบวนัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํสั�งของนายทะเบียน ถา้ไม่อุทธรณ์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่
คาํสั�งของนายทะเบียนเป็นที�สุด” 

มาตรา ๒๖  ใหย้กเลิกความใน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใ้ชค้วาม

ต่อไปนี,แทน 

“(๓) เป็นเครื�องหมายการคา้ที�เหมือนกบัเครื�องหมายการคา้ของบุคคลอื�นที�ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ไม่วา่จะใช้
กบัสินคา้จาํพวกเดียวกนัหรือต่างจาํพวกกนั ที�มีลกัษณะอยา่งเดียวกนัหรือ 



(๔)  เป็นเครื�องหมายการคา้ที�คลา้ยกบัเครื�องหมายการคา้ของบุคคลอื�นที�ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้จนอาจทาํให้
สาธารณชนสับสนหรือหลงผดิในความเป็นเจา้ของของสินคา้หรือแหล่งกาํเนิดของสินคา้ ไม่วา่จะใชก้บั

สินคา้จาํพวกเดียวกนัหรือต่างจาํพวกกนัที�มีลกัษณะอยา่งเดียวกนั” 

มาตรา ๒๗ ใหย้กเลิกความใน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใชค้วาม

ต่อไปนี,แทน 

“(๓) เป็นเครื�องหมายการคา้ที�เหมือนกบัเครื�องการคา้ของบุคคลอื�นที�ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ไม่วา่จะใชก้บั
สินคา้จาํพวกเดียวกนัหรือต่างจาํพวกกนั ที�มีลกัษณะอยา่งเดียวกนั หรือ 

(๔) เป็นเครื�องหมายการคา้ที�คลา้ยกบัเครื�องหารคา้ของบุคคลอื�นที�ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้จนอาจทาํให้
สาธารณชนสับสนหรือหลงผดิในความเป็นเจา้ของของสินคา้หรือแหล่งกาํเนิดของสินคา้ไม่วา่จะใชก้บั

สินคา้จาํพวกเดียวกนัหรือต่างจาํพวกกนั ที�มีลกัษณะอยา่งเดียวกนั” 

มาตรา ๒๘ ใหย้กเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“เจา้ของเครื�องหมายการคา้หรือผูข้อจดทะเบียนเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์คาํสั�งของนายทะเบียน
ตามวรรคหนึ�ง ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํสั�งของนายทะเบียน ถา้ไม่

อุทธรณ์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่คาํสั�งของนายทะเบียนเป็นที�สุด” 

มาตรา ๒๙ ใหย้กเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 
๒๕๓๔ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 

“เจา้ของเครื�องหมายการคา้หรือผูข้อจดทะเบียนเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์คาํสั�งของนายทะเบียน
ตามวรรคหนึ�ง ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํสั�งของนายทะเบียน ถา้ไม่
อุทธรณ์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่คาํสั�งของนายทะเบียนเป็นที�สุด” 

มาตรา ๓๐ ใหเ้พิ�มความต่อไปนี, เป็นมาตรา ๗๙/๑ ของส่วนที� ๕ การอนุญาตใหใ้ชเ้ครื�องหมายการคา้ใน
หมวด ๑ เครื�องหมายการคา้แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

“มาตรา ๗๙/๑ ในกรณีที�สัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้ครื�องหมายการคา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น สัญญาอนุญาต
ใหใ้ชเ้ครื�องหมายการคา้ยอ่มไม่ระงบัไปเพราะเหตุการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื�องหมายการคา้ที�มี
การทาํสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้ครื�องหมายการคา้นั,น” 



มาตรา ๓๑ ใหเ้พิ�มความต่อไปนี, เป็นหมวด ๑/๑ การจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ภายใตพิ้ธีสารมาดริด 
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 

แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“หมวด ๑/๑ 

การจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ภายใตพิ้ธีสารมาดริด 

__________________ 

                  มาตรา ๗๙/๒ ในหมวดนี,  

                  “พิธีสารมาดริด” หมายความวา่ พิธีสารที�เกี�ยวกบัความตกลงมาดริดเรื�องการจดทะเบียนระหวา่ง
ประเทศของเครื�องหมาย ซึ� งไดรั้บรอง ณ กรุงมาดริด เมื�อวนัที� ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๗๑ และที�แกไ้ข
เพิ�มเติม 

                  “คาํขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศ” หมายความวา่ คาํขอเพื�อการจดทะเบียนระหวา่งประเทศ
สาํหรับเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง หรือเครื�องหมายร่วม ที�ยื�นภายใตพิ้ธีสาร
มาดริด 

                  “สาํนกัระหวา่งประเทศ” หมายความวา่ สาํนกัระหวา่งประเทศขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญา

โลก 

                  “สาํนกังานตน้ทาง” หมายความวา่ สาํนกัระหวา่งประเทศขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 

                  “สาํนกังานตน้ทาง” หมายความวา่ สาํนกังานที�รับคาํขอจดทะเบียนหรือรับจดทะเบียน
เครื�องหมายการคา้ที�ใชเ้ป็นฐานในการยื�นคาํขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศ 

                  มาตรา ๗๙/๓ การจดทะเบียนระหวา่งประเทศในราชอาณาจกัรตอ้งเป็นผูซึ้� งไดย้ื�นคาํขอจด
ทะเบียนหรือเป็นผูซึ้� งไดรั้บการจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ไวแ้ลว้ในราชอาณาจกัร และมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปนี,  

                  (๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที�มีสาํนกังานแห่งใหญ่ตั,งอยูใ่นประเทศไทย หรือ 

                  (๒) มีภูมิลาํเนาอยูใ่นประเทศไทย หรือ 

                  (๓) มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและยงัคงประกอบการอยา่งจริงจงัใน

ประเทศไทย 



                  มาตรา ๗๙/๕ ผูซึ้� งไดย้ื�นคาํขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศในราชอาณาจกัร มีสิทธิขอรับความ
คุม้ครองต่อภาคีอื�น และอาจขอรับความคุม้ครองเพิ�มเติมภายหลงัจากที�ไดรั้บการจดทะเบียนระหวา่ง
ประเทศแลว้ก็ได ้

                  มาตรา ๗๙/๖ เมื�อไดรั้บแจง้การขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศที�ระบุขอรับความคุม้ครองใน

ราชอาณาจกัรจากสาํนกัระหวา่งประเทศแลว้ ใหถื้อวา่เป็นคาํขอจดทะเบีนในราชอาณาจกัร และใหน้าย

ทะเบียนดาํเนินการตามพระราชบญัญติันี,  

                  ในกรณีที�นายทะเบียนเห็นวา่เครื�องหมายการคา้ตามวรรคหนึ�งไม่มีลกัษณะอนัพึงรับจดทะเบียน
ไดห้รือการขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้นั,นไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี,  ใหน้าย
ทะเบียนมีคาํสั�งไม่รับจดทะเบียน และแจง้คาํสั�งพร้อมดว้ยเหตุผลไปยงัสาํนกัระหวา่งประเทศภายใน
ระยะเวลาและตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

                  ในกรณีที�นายทะเบียนเห็นวา่อาจมีการคดัคา้นเกินระยะเวลาที�กาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรค
สองใหมี้หนงัสือแจง้ไปยงัสาํนกัระหวา่งประเทศภายในระยะเวลาตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที�
กาํหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที�มีคาํสั�งไม่รับจดทะเบียนเนื�องจากการคดัคา้นนั,น ใหน้ายทะเบียนมี
หนงัสือแจง้คาํสั�งพร้อมดว้ยเหตุแห่งการคดัคา้นไปยงัสาํนกัระหวา่งประเทศภายในระยะเวลา และตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

                  ในกรณีที�ไม่มีการแจง้อยา่งหนึ�งอยา่งใดไปยงัสาํนกัระหวา่งประเทศตามวรรคสองหรือวรรคสาม
ใหถื้อวา่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้นั,น โดยไม่ตอ้งประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๙ 

                  เมื�อไดจ้ดทะเบียนเครื�องหมายการคา้แลว้ ใหเ้ครื�องหมายการคา้ดงักล่าวไดรั้บความคุม้ครอง
เช่นเดียวกบัเครื�องหมายการคา้ที�ไดจ้ดทะเบียนในราชอาณาจกัร 

                  มาตรา ๗๙/๗ เมื�อไดจ้ดทะเบียนเครื�องหมายการคา้รายใดแลว้ ใหถื้อวา่วนัที�ยื�นคาํขอจดทะเบียน
ระหวา่งประเทศต่อสาํนกังานตน้ทางเป็นวนัที�จดทะเบียนเครื�องหมายการคา้นั,น เวน้แต่ในกรณีที�สาํนกั
ระหวา่งประเทศไดรั้บคาํขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศเกินระยะเวลาที�กาํหนดในกฎกระทรวง ใหถื้อวา่
วนัที�สาํนกัระหวา่งประเทศไดรั้บคาํขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศเป็นวนัที�จดทะเบียนเครื�องหมายการคา้
นั,น 

 

 



                  การจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ใหมี้อายสิุบปีนบัแต่วนัที�จดทะเบียนตามวรรคหนึ�ง และอาจ
ต่ออายไุดต้ามพระราชบญัญติันี,  

                  มาตรา ๗๘/๘ ในกรณีที�มีการระบุขอรับความคุม้ครองในราชอาณาจกัรภายหลงัจากที�สาํนกั
ระหวา่งประเทศไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๗๙/๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ทั,งนี,  ใหถื้อวา่
เครื�องหมยการคา้นั,นไดรั้บความคุม้ครองในราชอาณาจกัรตั,งแต่วนัที�สาํนกัระหวา่งประเทศไดบ้นัทึก การ
ขอรับความคุม้ครองในทะเบียนระหวา่งประเทศ และใหว้นัสิ,นอายกุารจดทะเบียนเป็นวนัเดียวกบัวนัสิ,นอายุ
ในทะเบียนระหวา่งประเทศนั,น และอาจต่ออายไุดต้ามพระราชบญัญติันี,  

                  มาตรา ๗๙/๙ ในกรณีที�เครื�องหมายการคา้ที�ไดรั้บการจดทะเบียนไวแ้ลว้ในราชอาณาจกัรเป็น
เครื�องหมายเดียวกนักบัเครื�องหมายการคา้ที�ไดรั้บการจดทะเบียนระหวา่งประเทศซึ�งไดรั้บความคุม้ครองใน
ราชอาณาจกัรแลว้ และเป็นของเจา้ของเดียวกนั เจา้ของเครื�องหมายการคา้นั,นอาจขอใหน้ายทะเบียนบนัทึก
วา่เครื�องหมายการคา้ที�ไดรั้บการจดทะเบียนระหวา่งประเทศมีผลแทนเครื�องหมายการคา้ที�ไดรั้บการจด
ทะเบียนในราชอาณาจกัรสาํหรับสินคา้ทั,งหมดหรือบางอยา่งที�ตรงกนัก็ได ้

                  บทบญัญติัตามวรรคหนึ�ง ไม่กระทบถึงสิทธิที�ไดรั้บมาจากการจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ใน
ราชอาณาจกัรที�มีอยูก่่อน 

                  มาตรา ๗๙/๑๐ ในกรณีที�คาํขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ที�ยื�นไดว ้ณ สาํนกังานตน้ทาง
รวมถึงทะเบียนเครื�องหมายการคา้ที�ไดรั้บการจดทะเบียนตามคาํขอดงักล่าว หรือทะเบียนเครื�องหมายการคา้
ที�จดทะเบียนไว ้ณ สาํนกังานตน้ทาง ซึ� งใชเ้ป็นฐานในการยื�นคาํขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศสาํหรับ
เครื�องหมายการคร้ายใด ถูกถอนคืน ละทิ,ง ปฎิเสธ หรือเพิกถอน แลว้แต่กรณี สาํหรับสินคา้ทั,งหมดหรือ
บางอยา่งภายในระยะเวลาที�กาํหนดในกฎกระทรวง และเมื�อไดรับแจง้การเพิกถอนทะเบียนระหวา่งประเทศ
สาํหรับเครื�องหมายการคา้นั,นจากสาํนกัระหวา่งประเทศแลว้ ใหถื้อวา่คาํขอจดทะเบียนหรือทะเบียน
เครื�องหมายการคา้ที�ระบุขอรับความคุม้ครองในราชอาณาจกัร ถูกถอนคืน ละทิ,ง ปฏิเสธ หรือเพิกถอน
แลว้แต่กรณี สาํหรับสินคา้ทั,งหมดหรือบางอยา่งเช่นเดียวกนั ณ วนัที�ทะเบียนระหวา่งประเทศถูกเพิกถอน 

                  บทบญัญติัตามวรรคหนึ�ง ใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีที�มีการดาํเนินการเกี�ยวกบัการถอนคืน ละทิ,ง 
ปฏิเสธ หรือเพิกถอน ก่อนสิ,นระยะเวลาที�กาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ�ง แต่ผลของการดาํเนินการ
ดงักล่าวเกิดขึ,นหลงัจากระยะเวลานั,นสิ,นสุดแลว้ดว้ย 

                  ในกรณีที�ประเทศไทยเป็นสาํนกังานตน้ทาง เมื�อมีเหตุตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสอง ใหน้าย

ทะเบียนแจง้ไปยงัสาํนกัระหวา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 



                  มาตรา ๗๙/๑๑ ในกรณีที�ทะเบียนระหวา่งประเทศสาํหรับเครื�องหมายการคา้ใดซึ�งระบุขอรับ
ความคุม้ครองในราชอาณาจกัรถูกเพิกถอนโดยสาํนกัระหวา่งประเทศเนื�องจากเหตุตามมาตรา ๗๙/

๑๐  เจา้ของเครื�องหมายการคา้ที�ทะเบียนระหวา่งประเทศถูกเพิกถอนอาจยื�นคาํขอจดทะเบียนเครื�องหมาย
การคา้นั,นในราชอาณาจกัรสําหรับสินคา้เดียวกนัได ้ทั,งนี,  ตอ้งเป็นการยื�นภายในระยะเวลา และตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการและเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง และใหถื้อวา่วนัที�จดทะเบียนระหวา่งประเทศตาม
มาตรา ๗๙/๗ หรือวนัที�บนัทึกการขอรับความคุม้ครองภายหลงัการจดทะเบียนระหวา่งประเทศตามมาตรา 
๗๙/๘ แลว้แต่กรณีเป็นวนัที�ยื�นคาํขอจดทะเบียนในราชอาณาจกัร 

                  มาตรา ๗๙/๑๒ หนงัสือเรียก หนงัสือแจง้ หรือหนงัสืออื�นใด ที�มีถึงผูข้อจดทะเบียนระหวา่ง
ประเทศหรือเจา้ของทะเบียนระหวา่งประเทศ ตวัแทน ผูรั้บมอบอาํนาจ หรือบุคคลอื�นใด เพื�อปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติันี,  ใหส่้งไปยงัสาํนกัระหวา่งประเทศ เพื�อแจง้ต่อไปใหบุ้คคลนั,นทราบ เวน้แต่เป็นกรณีที�
กาํหนดในกฎกระทรวง ทั,งนี,  การส่งหนงัสือดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที�กาํหนด
ในกฎกระทรวง 

                  เมื�อไดส่้งตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที�กาํหนดในวรรคหนึ�ง และเวลาไดล่้วงพน้ไป
ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง ใหถื้อวา่บุคคลตามวรรคหนึ�งไดรั้บหนงัสือนั,นแลว้ 

                  มาตรา ๗๘/๑๓ การขอและการจดทะเบียน การขอบนัทึกการจดทะเบียนระหว่างประเทศแทน

การจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ในราชอาณาจกัร การขอรับความคุม้ครอง การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงรายการ
ในทะเบียน การอุทธรณ์คาํสั�งของนายทะเบียน และการต่ออายกุารจดทะเบียน รวมทั,งการดาํเนินการอื�นใด
ภายใตพิ้ธีสารมาดริด ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

                  มาตรา ๗๘/๑๔ การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๙/๖ มาตรา ๗๙/๗ มาตรา ๗๙/๑๐ มาตรา 

๗๙/๑๑ มาตรา ๗๙/๑๒ และมาตรา ๗๙/๑๓ ตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัพิธีสารมาดริด 

                  ค่าดาํเนินการในต่างประเทศภายใตพิ้ธีสารมาดริดใหเ้ป็นไปตามที�อธิบดีประกาศตามที�สาํนกั
ระหวา่งประเทศกาํหนด 

                  มาตรา ๗๘/๑๕ บทบญัญติัในหมวดนี,ใหใ้ชบ้งัคบัโดยอนุโลมแก่เครื�องหมายบริการ เครื�องหมาย
รับรอง และเครื�องหมายร่วม ที�ขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศภายใตพิ้ธีสารมาดริด แลว้แต่กรณีดว้ย” 

มาตรา ๓๒ ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ�งของมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.. ๒๕๓๔ 

และใหใ้ชค้วามต่อไปนี,แทน 



 “มาตรา ๘๙  เจา้ของเครื�องหมายรับรองนั,นหรือบุคคลอื�นใด ที�ไดรั้บหรือจะไดรั้บความเสียหายจากคาํสั�ง
ของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ มีสิทธิอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อคณะกรรมการภายในหก
สิบวนันบัแต่วนัประกาศโฆษณาตามมาตรา ๘๗ หรือนบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํสั�งของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๘๘ แลว้แต่กรณี” 

มาตรา ๓๓  ใหเ้พิ�มควมต่อไปนี, เป็นมาตรา ๑๐๙/๑ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

“มาตรา ๑๐๙/๑ บุคคลใดนาํหีบห่อหรือภาชนะที�แสดงเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายรับรอง หรือ
เครื�องหมายร่วม ของบุคคลอื�นที�จดทะเบียนไวแ้ลว้ในราชอาณาจกัรมาใชส้าํหรับสินคา้ของตนเองหรือของ
บุคคลหนึ�ง เพื�อใหป้ระชาชนหลงเชื�อวา่เป็นสินคา้ของเจา้ของเครื�องหมายการคา้ หรือเครื�องหมายร่วม หรือ
เชื�อวา่เป็นสินคา้ที�ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ครื�องหมายรับรองนั,น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสี�ปี หรือปรับไม่
เกินสี�แสนบาท หรือทั,งจาํทั,งปรับ” 

มาตรา ๓๔ ใหย้กเลิกอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ� งแกไ้ข
เพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใ้ชอ้ตัราค่าธรรมเนียมทา้ย

พระราชบญัญติันี,แทน 

  มาตรา ๓๕ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๓๖ บรรดาคาํขอที�ไดย้ื�นไวก่้อนวนัที�พระราชบญัญติันี, ใชบ้งัคบัใหถื้อวา่
เป็นคาํขอตามพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติันี,และ
ใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี,  

(๑) ในกรณีที�นายทะเบียนไดมี้คาํสั�งอยา่งหนึ�งอยา่งใดไวแ้ลว้ ใหก้ารดาํเนินการเกี�ยวกบัคาํขอดงักล่าวอยูใ่น
บงัคบัของบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศง ๒๕๓๔ ที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัที�
พระราชบญัญติันี, มีผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่จะถึงที�สุด 

(๒) ในกรณีที�นายทะเบียนยงัมิไดมี้คาํสั�งอยา่งหนึ�งอยา่งใด ใหก้ารดาํเนินการเกี�ยวกบัคาํขอดงักล่าวอยูใ่น
บงัคบัของบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดย
พระราชบญัญติันี,  

การดาํเนินการเกี�ยวกบัค่าธรรมเนียมสาํหรับคาํขอตามวรรคหนึ�ง ใหอ้ยูใ่นบงัคบัของบทบญัญติัแห่งพระ
ราชบญัยติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศง ๒๕๓๔ ที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี, มีผลใชบ้งัคบั

ต่อไปจนกวา่จะถึงที�สุด 

เครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง หรือเครื�องหมายร่วม ที�มีคาํสั�งใหจ้ดทะเบียนเป็น
เครื�องหมายชุดไวก่้อนวนัที�พระราชบญัญติันี, ใชบ้งัคบั ให้ถือเป็นเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ 



เครื�องหมายรับรอง หรือเครื�องหมายร่วม ที�มิไดมี้คาํสั�งให้จดทะเบียนเป็นเครื�องหมายชุดตามพระราชบญัญติั
เครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติันี,  

มาตรา ๓๖  ในกรณีที�มีผูข้อจดทะเบียนหลายรายต่างยื�นคาํขอจดทะเบียนเป็นเจา้ของเครื�องหมายการคา้ 
เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง หรือเครื�องหมายร่วมไวก่้อนวนัที�พระราชบญัญติันี, ใชบ้งัคบั และนาย
ทะเบียนมีคาํสั�งแลว้วา่ เครื�องหมายดงักล่าวเป็นเครื�องหมายที�เหมือนกนัหรือคลา้ยกนั แต่ยงัมิไดมี้คาํสั�งใหผู้ ้
ขอจดทะเบียนตกลงกนัวา่จะใหร้ายหนึ�งรายใดเป็นผูข้อจดทะเบียนเป็นเจา้ของเครื�องหมายนั,นแต่ผูเ้ดียว ให้
การดาํเนินการเฉพาะในกรณีดงักล่าวเป็นไปตามพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ� งแกไ้ข
เพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติันี,  

มาตรา ๓๗  คาํสั�งเพิกถอนการจดทะเบียนสาํหรับเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง 
หรือเครื�องหมายร่วม ตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ที�นายทะเบียนไดมี้คาํสั�งก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี, ใชบ้งัคบั ใหก้ารดาํเนินการที�เกี�ยวกบัคาํสั�งเพิกถอนและ
ค่าธรรมเนียมในเรื�องดงักล่าวอยูใ่นบงัคบัของบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 

๒๕๓๔ ที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี, มีผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่จะมีการเพิกถอนหรือไม่
เพิกถอนการจดทะเบียน แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๓๘ บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที�ออกตามพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที�
ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี, ใชบ้งัคบั ให้ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเพียงเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้
กบัพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติันี,  จนกวา่จะมี
กฎกระทรวงหรือประกาศที�ออกตามพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดย
พระราชบญัญติันี, ใชบ้งัคบั 

  มาตรา ๓๙  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติันี,  

  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

  



อตัราค่าธรรมเนียม  

(๑) คาํขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง หรือเครื�องหมายร่วม 

(ก) สินคา้หรือบริการแต่ละจาํพวก ๑ ถึง ๕ อยา่ง อยา่งละ ๑,๐๐๐ บาท 

(ข) สินคา้หรือบริการแต่ละจาํพวก มากกวา่ ๕ อยา่ง จาํพวกละ ๙,๐๐๐ บาท 

(๒) รูปเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง หรือเครื�องหมายร่วม ที�มีดา้นกวา้งหรือ
ดา้นยาวเกิน ๕ เซนติเมตร ใหคิ้ดเฉพาะส่วนที�เกิน เซนติเมตรละ ๒๐๐ บาท เศษของเซนติเมตรใหคิ้ดเป็ 

นหนึ�งเซนติเมตร 

(๓) คาํคดัคา้นการขอจดทะเบียนตาม (๑) ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๔) คาํขอโอนสิทธิในคาํขอจดทะเบียน เครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง หรือ

เครื�องหมายร่วม คาํขอละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๕) การจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง หรือเครื�องหมายร่วม 

(ก) สินคา้หรือบริการแต่ละจาํพวก ๑ ถึง ๕ อยา่ง อยา่งละ ๖๐๐ บาท 

(ข) สินคา้หรือบริการแต่ละจาํพวก มากกวา่ ๕ อยา่ง จาํพวกละ ๕,๔๐๐ บาท 

(๖) ใบแทนหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียน ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 

(๗) คาํขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิ ในเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมาย
รับรอง หรือเครื�องหมายร่วม คาํขอละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๘) คาํขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลงรายการ การจดทะเบียนตาม (๕) คาํขอละ ๔๐๐ บาท 

(๙) การต่ออายกุารจดทะเบียนตาม (๕) (ก) สินคา้หรือบริการแต่ละจาํพวก ๑ ถึง ๕ อยา่ง                                            

อยา่งละ ๒,๐๐๐ บาท (ข) สินคา้หรือบริการแต่ละจาํพวก มากกวา่ ๕ อยา่ง จาํพวกละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

(๑๐) คาํร้องขอต่อคณะกรรมการใหส้ั�งเพิกถอน การจดทะเบียนตาม (๕) ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๑) คาํขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใ้ช ้เครื�องหมายการคา้หรือเครื�องหมายบริการ คาํขอละ ๑,๐๐๐ บาท 



(๑๒) การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใ้ช ้เครื�องหมายการคา้หรือเครื�องหมายบริการ สัญญาละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๑๓) คาํขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลงรายการ การจดทะเบียนตาม (๑๒) คาํขอละ ๔๐๐ บาท 

(๑๔) คาํขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนตาม (๑๒) คาํขอละ ๔๐๐ บาท 

(๑๕) คาํขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลงคาํขอจดทะเบียน ตาม (๑) (๗) หรือ (๑๑) คาํขอละ ๒๐๐ บาท 

(๑๖) คาํขอแกไขเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบัวา่ดว้ย การใชเ้ครื�องหมายรับรอง (ก) ก่อนการจดทะเบียน
เครื�องหมายรับรอง คาํขอละ ๒๐๐ บาท (ข) หลงัการจดทะเบียนเครื�องหมายรับรอง คาํขอละ ๔๐๐ บาท 

(๑๗) คาํอุทธรณ์ (ก) อุทธรณ์คาํสั�งของนายทะเบียนตาม มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗ หรือคาํวนิิจฉยั

ของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗ ฉบบัละ ๔,๐๐๐ บาท (ข) อุทธรณ์ตามมาตราอื�น ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๑๘) การตรวจคน้ขอ้มูลทะเบียนเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง หรือ
เครื�องหมายร่วม หรือสารบบเครื�องหมายดงักล่าว ชั�วโมงละ ๒๐๐ บาท เศษของชั�วโมงใหคิ้ดเป็นหนึ�ง
ชั�วโมง 

(๑๙) การขอสาํเนาทะเบียนเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง หรือเครื�องหมายร่วม 
พร้อมคาํรับรอง ฉบบัละ ๔๐๐ บาท 

(๒๐) การขอคดัสาํเนาเอกสาร หนา้ละ ๒๐ บาท 

(๒๑) การขอให้รับรองสาํเนาเอกสารเรื�องเดียวกนั 

(ก) เอกสารไม่เกิน ๔๐ หนา้ หนา้ละ ๒๐ บาท 

(ข) เอกสารเกิน ๔๐ หนา้ ฉบบัละ ๘๐๐ บาท 

(๒๒) การขอหนงัสือรับรองรายการการจดทะเบียน ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 

(๒๓) คาํขออื�น ๆ คาํขอละ ๒๐๐ บาท 

 

 



(๒๔) การจดัเตรียมและจดัส่งคาํขอจดทะเบียน ระหวา่งประเทศและคาํขออื�นภายใตพิ้ธีสารมาดริด 

(ก) บริการจดัเตรียมและจดัส่งคาํขอจดทะเบียน คาํขอละ ๒,๐๐๐ บาท 

(ข) บริการจดัเตรียมและจดัส่งคาํขอต่ออาย ุคาํขอโอน คาํขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลง และคาํขออื�น ๆ                  
คาํขอละ ๑,๐๐๐ บาท 

(ค) คาํขอใหบ้นัทึกการจดทะเบียนระหวา่งประเทศ แทนการจดทะเบียนในราชอาณาจกัร                                 

คาํขอละ ๒,๐๐๐ บาท 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี,  คือ โดยที�ปัจจุบนัการคุม้ครองเครื�องหมาย
การคา้ ในระดบัสากลไดมี้การขยายขอบเขตการใหค้วามคุม้ครองไปยงัเครื�องหมายประเภทใหม่ๆ ซึ� ง
บทบญัญติัของ พระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ยงัไม่ครอบคลุม ประกอบกบัประเทศไทย

จะเขา้เป็นภาคีแห่งพิธีสาร ที�เกี�ยวกบัความตกลงมาดริดเรื�องการจดทะเบียนระหวา่งประเทศของเครื�องหมาย 
(พิธีสารมาดริด) ซึ� งพิธีสาร ดงักล่าวมีสาระสาํคญัเป็นการกาํหนดใหมี้การยื�นคาํขอรับความคุม้ครอง
เครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายบริการ เครื�องหมายรับรอง และเครื�องหมายร่วม ในประเทศภาคีแห่งพิธีสาร
มาดริด โดยการยื�นคาํขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศ เพียงครั, งเดียวเพื�อขอรับความคุม้ครองไปยงัประเทศ
ต่างๆ ที�เป็นภาคีแห่งพิธีสารมาดริดได ้สมควรขยายขอบเขต การใหค้วามคุม้ครองเครื�องหมายการคา้และ
แกไ้ขเพิ�มเติมบทบญัญติัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัพิธีสาร มาดริดดงักล่าว นอกจากนี,  ในปัจจุบนัมี
การนาํหีบห่อหรือภาชนะที�แสดงเครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายรับรอง หรือเครื�องหมายร่วม ของบุคคลอื�น
ที�จดทะเบียนไวแ้ลว้มาใช ◌้ในลกัษณะเป็นการหลอกลวงซึ�งก่อใหเ้กิดความเสียหาย ต่อสาธารณชนและ

เจา้ของเครื�องหมายดงักล่าว สมควรกาํหนดฐานความผิดและโทษทางอาญาสาํหรับการกระทาํ ดงักล่าว 
รวมทั,งสมควรปรับปรุงขั,นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินการจดทะเบียนใหมี้ความชดัเจนและรวดเร็ว 
มากขึ,น และปรับอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติัใหมี้ความเหมาะสมยิ�งขึ,น จึงจาํเป็นตอ้งตรา 
พระราชบญัญติันี,  
 


