
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคาพ.ศ. 2534 
แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เคร่ืองหมายการคา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 

-------------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 
เปนปท่ี 46 ในรัชกาลปจจุบนั 

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
    โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา   จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยใหคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาต ิดังตอไปนี ้
 
    มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534" 
    มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
    มาตรา 3 ใหยกเลิก 
    (1) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 
    (2) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 
    บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบญัญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
    [1] มาตรา 4 ในพระราชบญัญัตินี้ 
    "เคร่ืองหมาย" หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คําขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ 
กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือส่ิงเหลานี้อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยางรวมกัน 
    "เคร่ืองหมายการคา" หมายความวา เครือ่งหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายเกี่ยวของกับสินคา เพื่อแสดงวาสนิคา
ที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น 
    "เคร่ืองหมายบริการ" หมายความวา เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับ บริการเพื่อแสดงวา
บริการที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายบริการนัน้แตกตางกับบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น 
    "เคร่ืองหมายรับรอง" หมายความวา เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายรับรองใชหรือจะใชเปน ที่หมายหรือ
เกี่ยวของกับสนิคาและบริการของบุคคลอื่น   เพื่อเปนการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนดิ สวนประกอบ วิธีการผลิต 
คุณภาพ หรือคุณลักษณะอืน่ใดของสินคานั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกบัสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอืน่ใด
ของบริการนั้น 
    "เคร่ืองหมายรวม" หมายความวา เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือ      
รัฐวิสาหกจิในกลุมเดียวกนัหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคลหรือองคกรอื่นใด
ของรัฐหรือเอกชน 

([1] มาตรา 4 แกไขโดยมาตรา 3 และเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543) 



    "ผูไดรับอนญุาต" หมายความวา ผูซ่ึงไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้จากเจาของเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายบริการที่ไดจดทะเบียนแลว ใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการนั้น 
    "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้" 
    "นายทะเบียน" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบยีนเพื่อปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตินี้ 
    "อธิบด"ี หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
    "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการเครื่องหมายการคา 
    "รัฐมนตร"ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
    [2] “มาตรา 5   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้ง นาย
ทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และ
กําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ 
    กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเษกษาแลวใหใชบังคบัได 

หมวด 1 เคร่ืองหมายการคา 
สวนท่ี 1 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

    มาตรา 6 เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบยีนได ตองประกอบดวยลักษณะดงัตอไปนี ้
    (1) เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ 
    (2) เปนเครื่องหมายการคาที่ไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัตินี้ และ 
    (3) ไมเปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่บุคคลอื่นไดจดทะเบยีน ไวแลว 
    [3] มาตรา 7 เครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ ไดแก เครื่องหมายการคาอันมีลักษณะที ่ทําใหประชาชน
หรือผูใชสินคานั้นทราบและเขาใจไดวา สินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นแตกตางไปจาก สินคาอืน่ 
    เครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางใดอยางหนึ่งอันเปนสาระสําคัญตอไปนี้ ใหถือวามีลักษณะ
บงเฉพาะ 
    (๑) ช่ือตัว ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไมเปนชื่อสกุลตามความหมายอันเขาใจกันโดยธรรมดา ช่ือเต็มของนิติ
บุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือช่ือในทางการคาที่แสดงโดยลกัษณะพิเศษ และไมเล็งถึงลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสินคาโดยตรง 
    (๒) คําหรือขอความอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคานั้นโดยตรง และไมเปนชือ่ทางภูมิศาสตรที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
    (๓) กลุมของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคําที่ประดษิฐขึ้น 
    (๔) ลายมือช่ือของผูจดทะเบียนหรือของเจาของเดิมของกิจการของผูขอจดทะเบยีน หรือลายมือช่ือของบุคคลอื่น
โดยไดรับอนญุาตจากบุคคลนั้นแลว 

([2] มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แกไขโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. .2543) 
([3] มาตรา 7 วรรคสอง แกไขโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 ) 



    (๕) ภาพของผูขอจดทะเบยีนหรือของบคุคลอื่นโดยไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตาย
แลวโดยไดรับอนุญาตจากบพุการี ผูสืบสันดาน และคูสมรสของบุคคลนั้นถามี แลว 
    (๖) ภาพที่ประดิษฐขึน้ 

    ช่ือ คํา หรือขอความที่ไมมีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากไดมีการจําหนายเผยแพร หรือ 
โฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นจนแพรหลายแลวตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดและพิสูจนได
วาไดปฏิบัติถูกตองตามหลกัเกณฑนัน้แลว ก็ใหถือวามลัีกษณะบงเฉพาะ 

    [4] มาตรา 8 เครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้หามมิใหรับจดทะเบยีน 

    (๑) ตราแผนดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ตราประจําตําแหนง ตรา
ประจํากระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจําจังหวัด 
    (๒) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ 
    (๓) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยยอ พระนามาภิไธยยอ หรือนามพระราชวงศ 
    (๔) พระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมสาทิสลักษณของพระมหากษัตริย พระราชินี หรือรัชทายาท 
    (๕) ช่ือ คํา ขอความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ 
    (๖) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจําชาตขิองรัฐตางประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององคการระหวางประเทศ ตรา
ประจําประมุขของรัฐตางประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรบัรองคุณภาพสินคาของรัฐ
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศหรือช่ือและชือ่ยอของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากผูซ่ึงมีอํานาจหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศนั้น 
    (๗) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา 
    (๘) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกบัเหรียญ ใบสาํคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใด
อันไดรับเปนรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินคาที่รัฐบาลไทย สวนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐของประเทศไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศไดจัดใหมีขึ้น เวนแตผูขอจดทะเบียนจะไดรับ
เหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเชนวานัน้ เปนรางวัลสําหรับสินคานั้น และใช
เปนสวนหนึ่งของเครื่องหมายการคานั้น แตทั้งนี้ ตองระบุปปฏิทินที่ไดรับรางวัลดวย 
    (๙) เครื่องหมายที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย 
    (๑๐) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทัว่ไป ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
หรือคลายกับเครื่องหมายดังกลาว จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดของ
สินคา ไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ตาม 
    (๑๑) เครื่องหมายที่คลายกบั (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
    (๑๒) ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
    (๑๓) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด" 

([4] มาตรา 8 แกไขโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2543 ) 



    มาตรา 9 การขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้น จะขอจดทะเบยีนสําหรับสินคาเฉพาะอยางในจําพวกเดยีวกนั
หรือตางจําพวกกันก็ได แตตองระบุรายการสินคาที่ประสงคจะไดรับความคุมครองแตละอยางโดยชัดแจง 
    คําขอจดทะเบียนฉบับหนึง่ จะขอจดทะเบียนสําหรับสนิคาตางจําพวกกันมิได 
    การกําหนดจําพวกสินคา ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
    มาตรา 10 เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบยีนไดนัน้ ผูขอจดทะเบียนเพื่อเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้น
หรือตัวแทน ตองมีสํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอไดตั้งอยูในประเทศไทย 
    [5] มาตรา 11  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
    ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคแีหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครอง         
เครื่องหมายการคา หากคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนไปตามที่กําหนดในอนุสัญญา หรือความตกลง
ระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคําขอดงักลาวเปนคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัตินี้ 
    มาตรา 12 ในการพิจารณาคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาใหนายทะเบยีนมีอํานาจดังตอไปนี้ 
    (1) มหีนังสือสอบถามหรือเรียกผูขอจดทะเบียน มาใหถอยคํา หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานใดเกีย่วกับการขอจดทะเบยีน เพื่อตรวจสอบหรอืเพื่อประกอบการพิจารณาได 
    (2) ส่ังใหผูขอจดทะเบยีนแปลเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการขอจดทะเบยีนที่เปนภาษาตางประเทศเปน
ภาษาไทย ใหเสร็จและสงภายในกําหนดเวลาที่เห็นสมควร    (3) เชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา 
หรือความเหน็ 
    หากผูขอจดทะเบียนไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบยีนตาม (1) หรือ (2) โดยไมมเีหตุอันสมควรใหถือวาละทิง้
คําขอจดทะเบยีน 
    มาตรา 13 ภายใตบังคับมาตรา 27 ในกรณีที่เครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบยีนนัน้นายทะเบียนเห็นวา 
    (1) เปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลว หรือ 
    (2) เปนเครื่องหมายการคาที่คลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบยีนไวแลว จนอาจทําให        
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา 
    ถาเปนการขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาจําพวกเดยีว หรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเหน็วามี
ลักษณะอยางเดียวกัน หามมใิหนายทะเบียนรับจดทะเบียน 
    มาตรา 14 ในกรณีที่เครื่องหมายการคาทีข่อจดทะเบยีนนั้น จะใชสําหรับสินคาจําพวกเดยีวกันหรือตางจําพวกกนั
ที่นายทะเบียนเห็นวามลัีกษณะอยางเดยีวกันกับสินคาทีใ่ชเครื่องหมายการคาอีกเครือ่งหมายหนึ่งที่ไดจดทะเบยีนไว
แลว หรือที่อยูในระหวางการขอจดทะเบยีนจากเจาของเดียวกัน ถานายทะเบยีนเห็นวาเครื่องหมายการคาเหลานัน้
เหมือนกนัหรือคลายกันจนถึงกับวา ถาหากบุคคลอื่นจะเปนผูใชเครื่องหมายการคาทีข่อจดทะเบยีนนั้นแลว ก็อาจจะ
เปนการทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา ใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งใหจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเหลานัน้เปนเครื่องหมายชุด และมหีนังสือแจงคําสั่งใหผูจด
ทะเบียนทราบโดยไมชักชา 

([5] มาตรา 11 วรรคสอง เพิ่มเตมิโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543) 



    มาตรา 15 ถานายทะเบียนเห็นวา 
    (1) สวนหนึง่สวนใดอนัมใิชสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนรายใดไมมีลักษณะอันพึงรับจด
ทะเบียนไดตามมาตรา 6 หรือ 
    (2) การขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคารายใดไมชอบดวยมาตรา 9 หรือมาตรา 10หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีก่าํหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 
    ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคารายนัน้ แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในเกาสิบ
วันนับแตวันทีไ่ดรับคําสั่งนั้น และมหีนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบยีนทราบโดยไมชักชา 
    มาตรา 16 ถานายทะเบียนเห็นวาเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบยีนรายใดทั้งเครื่องหมายหรือสวนหนึ่งสวนใด
อันเปนสาระสาํคัญของเครื่องหมายการคานั้น ไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบยีนไดตามมาตรา 6 ใหนายทะเบยีนมี
คําสั่งไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น และมหีนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบ
โดยไมชักชา 
    มาตรา 17 ถานายทะเบียนเห็นวาเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบยีนรายใดหากพจิารณาทั้งเครื่องหมายแลว มี
ลักษณะอันพึงรับจดทะเบยีนไดตามมาตรา 6 แตเครื่องหมายการคารายนัน้ มีสวนหนึ่งสวนใดหรือหลายสวน เปน
ส่ิงที่ใชกันสามัญในการคาขายสําหรับสินคาบางอยางหรือ บางจําพวกอันไมควรใหผูขอจดทะเบยีนรายหนึ่งรายใด
ถือเปนสิทธิของตนแตผูเดยีวก็ด ีหรือมีลักษณะ ไมบงเฉพาะกด็ ีใหนายทะเบยีนมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
    (1) ส่ังใหผูขอจดทะเบยีนแสดงปฏิเสธวา ไมขอถือเปนสิทธิของตนแตผูเดียวในอนัที่จะใชสวนดังกลาวของ
เครื่องหมายการคารายนั้น ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวนัที่ไดรับคําสั่งนั้น 
    (2) ส่ังใหผูขอจดทะเบยีนแสดงปฏิเสธอยางอื่น ตามที่นายทะเบียนเห็นวาจําเปนตอการกําหนดสิทธิจากการ      
จดทะเบียนของเจาของเครื่องหมายการคารายนั้น ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับคําสั่งนั้น 
    เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจประกาศกําหนดสิ่งที่นายทะเบียนเหน็วา เปน
ส่ิงที่ใชกันสามัญในการคาขายสําหรับสินคาบางอยางหรือบางจําพวก 
    ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งตามวรรคหนึ่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา 
    มาตรา 18 ผูขอจดทะเบยีนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 14 มาตรา 15มาตรา 16 และมาตรา 17 
ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวนัที่ไดรับหนังสือแจงแลวคําสั่งของนายทะเบียน คําวินิจฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด 
    ถาคณะกรมการมีคําวินิจฉยัอุทธรณวา คาํสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 14 ถูกตองแลวใหนายทะเบียน
ดําเนินการเกีย่วกับคําขอจดทะเบียนรายนัน้ตอไป 
    ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 ถูกตองแลว ใหผูขอ
จดทะเบียนปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบยีนภายในเกาสิบวันนับแตวนัที่ได รับแจงคําวินิจฉยัของคณะกรรมการ 
    ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 14 มาตรา 15 
มาตรา 16 หรือมาตรา 17 ไมถูกตอง ใหนายทะเบยีนดําเนินการเกี่ยวกบัคําขอจดทะเบียนรายนั้นตอไป 
    มาตรา 19 ถาผูขอจดทะเบยีนมิไดอุทธรณตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง และมิไดปฏิบตัิตามคําสั่งของนายทะเบียน
ตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 แลวแตกรณ ีหรือถาผูขอจดทะเบียนไดอุทธรณตามมาตรา 18 วรรคหนึง่ แตมิได



ปฏิบัติตามมาตรา 18 วรรคสาม ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน 
    มาตรา 20 ภายใตบังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 35 และมาตรา 
41 ในกรณีที่มผูีขอจดทะเบยีนหลายรายตางยื่นคําขอจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคาที่นายทะเบยีนเห็นวา
เหมือนกนั หรือที่นายทะเบียนเห็นวาคลายกันจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของของ
สินคา หรือแหลงกําเนิดของสินคา ทั้งนี้สําหรับสินคาจําพวกเดียวกนัหรือตางจําพวกกันที่นายทะเบยีนเห็นวามี
ลักษณะอยางเดียวกันผูขอจดทะเบยีนซึ่งยืน่คําขอไวเปนรายแรกยอมเปนผูมีสิทธิไดรับการจดทะเบียนเปนเจาของ
เครื่องหมายการคานั้น 
    มาตรา 21 ในบรรดาเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันตามมาตรา 20 นั้น ถานายทะเบียนเห็นวา
เครื่องหมายการคาเหลานั้นตางก็เปนเครื่องหมายการคาทีม่ีลักษณะอนัพึงรับ จดทะเบียนไดตามมาตรา 6 และคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาเหลานั้นตางก็ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งให
ผูขอจดทะเบยีนเหลานั้นปฏบิัติตามมาตรา 24 และมีหนงัสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบยีนเหลานั้นทราบโดยไมชักชา 
    ผูขอจดทะเบียนซึ่งเหน็วาเครื่องหมายการคาที่ตนขอจดทะเบยีนนัน้มิไดเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคา
รายอ่ืนตามมาตรา 20 มีสิทธิอุทธรณคาํสั่งของนายทะเบยีนตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนงัสือแจงคําสั่งของนายทะเบยีน ทั้งนี้ ใหนาํมาตรา18 และมาตรา 19 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
    มาตรา 22 ในบรรดาเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันตามมาตรา 20 นั้น ถานายทะเบียนเห็นวา
เครื่องหมายการคาบางรายเขาขายมาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 แตเครื่องหมายการคาบางรายมีลักษณะอนั
พึงรับจดทะเบยีนไดตามมาตรา 6 และคําขอจดทะเบยีนกถู็กตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่เขาขายมาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 ปฏิบัติตาม
มาตรา 15 หรือมาตรา 17 แลวแตกรณีและใหรอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่มีลักษณะอันพึงรับจด
ทะเบียนไดและคําขอจดทะเบียนที่ถูกตองนั้นไวกอน ทั้งนี้ใหนายทะเบยีนมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบยีน
เหลานั้นทราบโดยไมชักชา และใหนํามาตรา 21 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
    ถาปรากฏวาผูขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคารายทีน่ายทะเบียนเห็นวาเขาขายมาตรา 15(1) หรือ (2) หรือมาตรา 
17 ไดปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบยีนตามมาตรา 15 แลว หรือไดอุทธรณตาม มาตรา 18 วรรคหนึ่ง และ
คณะกรรมการมีคําวินิจฉยัอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบยีนไมถูกตอง   ใหนายทะเบียน มีคําสั่งใหผูขอจดทะเบยีน
รายนั้นและผูขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคารายที่นายทะเบียน ใหรอการจดทะเบยีนไดตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัตติาม
มาตรา 24 และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอ จดทะเบียนเหลานั้นทราบโดยไมชักชา 
    ถาปรากฏวาผูขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคารายทีน่ายทะเบียนเห็นวาเขาขายมาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือ
มาตรา 17 ไดละทิ้งคําขอจดทะเบียนตามมาตรา 19 ทุกราย 
    (1) ในกรณทีี่มีผูขอจดทะเบียนรายทีน่ายทะเบียนใหรอการจดทะเบียน ไวตามวรรคหนึ่งหลายราย ใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นปฏิบัติตามมาตรา 24 และมหีนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้น
ทราบโดยไมชักชา 
    (2) ในกรณทีี่มีผูขอจดทะเบียนรายทีน่ายทะเบียนใหรอการจดทะเบียนไวตามวรรคหนึ่งเพยีงรายเดียว ใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคารายนั้นตอไปตามมาตรา 29 



    มาตรา 23 ในบรรดาเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันตามมาตรา 20 นั้น ถานายทะเบียนเห็นวา
เครื่องหมายการคาเหลานั้นทกุรายเขาขายมาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 ใหนายทะเบยีนมีคําสั่งใหผูขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเหลานั้นปฏิบัตติามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 แลวแตกรณ ีและรอการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาเหลานั้นไวกอน ทั้งนื้ ใหนายทะเบยีน มีหนังสือแจงคาํสั่งใหผูขอจดทะเบยีนเหลานั้นทราบโดย
ไมชักชา และใหนํามาตรา 21 วรรคสองมาใชบังคับ  โดยอนุโลม 
    ถาปรากฏวาผูขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเชนวานั้นหลายรายไดปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตาม
มาตรา 15 หรือมาตรา 17 แลว หรือไดอุทธรณตามมาตรา 18 วรรคหนึง่ และคณะกรรมการมีคําวินจิฉัยอุทธรณวา
คําสั่งของนายทะเบียนไมถูกตองใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบยีนเหลานั้นปฏิบัติตามมาตรา 24 และมี
หนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นทราบโดยไมชักชา แตถาปรากฏวามีผูขอจดทะเบยีนเชนวานั้นเพยีง
รายเดียวที่ไดปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 หรือไดอุทธรณตามมาตรา 18 วรรค
หนึ่ง และ คณะกรรมการมีคาํวินิจฉยัอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนไมถูกตอง ใหนายทะเบยีนมีคาํสั่งใหประกาศ 
โฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นตอไปตามมาตรา 29 
    มาตรา 24 ภายในเกาสิบวนันับแตวันทีไ่ดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบยีนตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 
22 วรรคสองหรือวรรคสาม (1) หรือมาตรา 23 วรรคสอง ใหผูขอจดทะเบียน ซ่ึงไดรับ หนังสือแจงคําสั่งดังกลาวตก
ลงกันวาจะใหรายหนึ่งรายใดเปนผูขอจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตผูเดียว และใหผูขอจด
ทะเบียนรายหนึ่งรายใดมีหนงัสือแจงใหนายทะเบยีนทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาววาตกลงกนัไดหรือไม 
    มาตรา 25 ในกรณีทีน่ายทะเบียนไดรับแจงภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 24 วา ผูขอจดทะเบยีนตกลงกันไดแลว
วาจะใหรายใดเปนผูขอจดทะเบียน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนของผูขอจดทะเบยีน
รายนั้นตอไปตามมาตรา 29 
    ในกรณีที่นายทะเบยีนไดรับแจงภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 24 วา ผูขอจดทะเบยีนตกลงกนัไมได หรือมิไดรับ
แจงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนมคีําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของ
ผูขอจดทะเบยีนซึ่งยื่นคําขอจดทะเบียนไวเปนรายแรก หรือเปนรายแรกในบรรดาผูขอจดทะเบยีนซึง่ยังมิไดละทิ้งคํา
ขอจดทะเบยีน แลวแตกรณี ตอไปตามมาตรา 29 
    มาตรา 26 ในกรณีทีน่ายทะเบียนไดมหีนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนปฏิบัติตามมาตรา 24 แลว ถามีผูขอจด
ทะเบียนรายอ่ืนยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่นายทะเบียนเห็นวาเหมือนกับเครื่องหมายการคาของผูขอ
จดทะเบียนเหลานั้น หรือทีน่ายทะเบียนเห็นวาคลายกับเครื่องหมายการคาเชนวานัน้ จนอาจทําใหสาธารณชน
สับสนหลงผิดในความเปนเจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา ทั้งนี้สําหรับสินคาจําพวกเดยีวกันหรือตาง
จําพวกกันทีน่ายทะเบยีน เหน็วามีลักษณะอยางเดยีวกัน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคานั้น และมีหนังสือแจงคําสั่งนั้นใหผูขอจดทะเบยีนนั้นทราบโดยไมชักชา และใหนํามาตรา 21 วรรคสอง   มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 
    มาตรา 27 ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่
ไดจดทะเบยีนไวแลวตามมาตรา 13 หรือในกรณีที่มี ผูขอจดทะเบยีน เครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันตาม
มาตรา 20 ทั้งนี้ สําหรับสินคาจําพวก เดยีวกันหรือ ตางจําพวกกันทีน่ายทะเบยีนเหน็วามีลักษณะอยางเดยีวกัน ถา



นายทะเบียนเห็นวาเปนเครือ่งหมายการคา ซ่ึงตางเจาของตางไดใชมาแลวดวยกันโดยสุจริตหรือมพีฤติการณพิเศษที่
นายทะเบียน เห็นสมควรรับ จดทะเบียนนายทะเบยีนจะรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกัน
ดังกลาว ใหแกเจาของ หลายคนก็ได โดยจะมีเงื่อนไขและขอจํากัดเกีย่วกับวิธีการใชและเขตแหงการใช เครื่องหมาย
การคานั้น หรือเงื่อนไขและ ขอจํากัดอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรกําหนดก็ได ทัง้นี้ ใหนายทะเบียนมีหนังสือ
แจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอจดทะเบยีนและเจาของเครื่องหมายการคา ที่ไดจดทะเบียนแลวทราบโดยไม
ชักชา 
    ผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบยีนแลวมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตาม
วรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน 
    คําวินิจฉยัของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนทีสุ่ด 
    [6] มาตรา 28   บุคคลใดไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวนอกราชอาณาจักร ถายื่นคําขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคานั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือน นบัแตวนัที่ไดยืน่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานอก
ราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหถือวาวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานอก
ราชอาณาจักรเปนครั้งแรก เปนวันทีไ่ดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึง่ 
ดังตอไปนี ้
    (๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย 
    (๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคแีหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครอง
เครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคอียูดวย หรือ 
    (๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหสิทธิในทํานองเดียวกันแกบคุคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสํานักงาน
แหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย 
    (๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจังในประเทศไทย หรือในประเทศที่เปน
ภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
อยูดวย 
    ในกรณีที่คําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาที่ไดยื่นเปนครั้งแรกนอกราชอาณาจกัรถูกปฏิเสธ หรือผูยื่นคําขอจด
ทะเบียนถอนคืนหรือละท้ิงคําขอ บุคคลดังกลาวจะขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่งไมได 
    ในกรณีที่มกีารยื่นคําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาที่ถูกปฏิเสธ หรือคําขอที่ผูยื่นคําขอจะทะเบียนถอนคืน 
หรือละท้ิงตามวรรคสองนอกราชอาณาจักรซ้ําอีกภายในระยะเวลาหกเดอืน นับแตวันที่ไดยืน่คําขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคานอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลซึ่งยื่นคําขอดังกลาวจะขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่งได เมื่อ 
    (๑) คําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาตามวรรคสามยังมิไดมกีารขอใชสิทธิ ในการระบุวนัยื่นคําขอจดทะเบยีน
ตามวรรคหนึ่ง และ 
    (๒) คําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาตามวรรคสามไมอาจดําเนนิการใดตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองหมาย       
การคาในประเทศที่มีการยื่นคําขอจดทะเบยีนไวตอไป และ 
    (๓) การถูกปฏิเสธ ถอนคืน หรือถูกละทิง้ในครั้งแรกมไิดมีการเปดเผยตอสาธารณชน" 

([6] มาตรา 28 แกไขโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 ) 



    [7] มาตรา 28 ทวิ ิ ในกรณทีี่มีการนําสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาใดออกแสดงในงานแสดงสนิคาระหวางประเทศ
ที่จัดขึ้นในประเทศไทย หรือในประเทศทีเ่ปนภาคแีหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการ
คุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย โดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ของประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีดงักลาวจัดขึน้ หรือรัฐบาลไทยรับรองการจัดงานแสดงสินคาระหวาง
ประเทศนั้น เจาของเครื่องหมายการคาดังกลาวอาจขอใชสิทธิตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งได ถาเจาของเครื่องหมาย
การคานั้นยืน่คาํขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา สําหรับสินคาที่นําออกแสดงในงานแสดงสินคาดังกลาวใน
ราชอาณาจักรภายในหกเดือน นับแตวันทีไ่ดนําสินคาทีม่ีเครื่องหมายการคาดังกลาวออกแสดง หรือวันที่ยืน่คําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาครั้งแรกนอกราชอาณาจกัรแลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน แตทั้งนี้ การยืน่คําขอดังกลาว
ตองไมเปนการขยายระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๒๘  
    การจัดงานแสดงสินคาทีจ่ะถือเปนงานแสดงสินคาระหวางประเทศ และการขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง" 

สวนท่ี 2 การรับจดทะเบียนและผลแหงการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

    [8] มาตรา 29 เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแลวเหน็ควรรบัจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดใหนายทะเบียนมี
คําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคารายนั้น    การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีน ให
เปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    มาตรา 30 เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดตามมาตรา 29 
วรรคหนึ่ง แลว หากปรากฏแกนายทะเบียนในภายหลังวา เครื่องหมายการคารายนั้นไมมีลักษณะอนัพึงรับจด
ทะเบียนไดตามมาตรา 6 ก็ดหีรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ อันจําเปนจะตองเพกิถอนคําสั่งให ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคารายนัน้ก็ด ี
ถายังมิไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น ใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและมีหนังสือแจง
คําสั่งใหผูขอ จดทะเบียนทราบพรอมดวยเหตุผลโดยไมชักชา 
    ในกรณีที่นายทะเบยีนมีคาํสั่งเพิกถอนตามวรรคหนึ่งหลังจากที่ไดมกีารประกาศโฆษณา คาํขอจดทะเบยีนตาม
มาตรา 29 แลว ใหประกาศโฆษณาคําสั่งเพิกถอนนั้นดวยตามวิธีการทีก่ําหนด   ในกฎกระทรวง 
    [9] มาตรา 31   ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา 30  วรรคหนึ่งตอ
คณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน 
    ในกรณีที่ผูขอจดทะเบยีนมิไดอุทธรณคาํสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนไดอุทธรณคําสั่งตาม
วรรคหนึ่งแลว และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนถูกตองแลว ใหนายทะเบียน
ดําเนินการเกีย่วกับคําขอจดทะเบียนดังกลาวตอไปได  

([7] มาตรา 28 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543) 
([8] มาตรา 29 แกไขโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 ) 
([9] มาตรา 31 แกไขโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543) 



    ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบยีนไมถูกตอง ใหนายทะเบียน 

    (๑) ดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นตอไป ในกรณีที่นายทะเบียนไดมีคาํสั่ง
เพิกถอนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง กอนที่จะมีการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาตามมาตรา 
๒๙ 
    (๒) ดําเนนิการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคารายนั้นใหม ในกรณีที่ไดมกีารประกาศ
โฆษณาคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบยีนตามมาตรา ๓๐ วรรคสองแลว คําวินิจฉยัอุทธรณของคณะกรรมการตาม
วรรคสองหรือวรรคสามใหเปนที่สุด" 
    มาตรา 32 ในกรณีทีน่ายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนตามมาตรา   30   หลังจากที่ไดมกีารคัดคาน   ตามมาตรา 35 แลว
ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งเพิกถอนนั้นใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา     
    [10] มาตรา 33   ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถานายทะเบยีนยังมิไดมีคําวนิิจฉัยคําคัดคานนั้น ใหรอการวินิจฉัยไวกอน 
จนกวาจะพนกําหนดเวลาการอุทธรณตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือจนกวาจะมีคําวนิิจฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ วรรคสองหรือวรรคสาม แลวแตกรณ ี
    ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําสั่งเพิกถอนของนายทะเบยีนตามมาตรา 30  ถูกตองแลว ให             
นายทะเบียนมคีําสั่งไมรับคําคัดคานนั้น และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา คําสั่งเชนวานี้ใหเปน
ที่สุด 
    ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา 30 ไมถูกตองใหนายทะเบียน
ดําเนินการวินจิฉัยคําคัดคานนั้นตอไป 
        มาตรา 34 ในกรณีตามมาตรา 32 ถานายทะเบียนไดมีคําวินจิฉัยคําคัดคานนั้นแลว และมีการอุทธรณคําวินิจฉัย
ของนายทะเบยีนตามมาตรา 37 ใหนายทะเบียนแจงใหคณะกรรมการทราบและ   ใหนํามาตรา 33 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
    มาตรา 35 เมื่อไดประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดตามมาตรา 29 แลว บุคคลใดเหน็วา
ตนมีสิทธิดีกวาผูขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคารายนัน้ หรือเหน็วาเครื่องหมายการคา รายนั้นไมมีลักษณะอันพึง
รับจดทะเบยีนไดตามมาตรา 6 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาราย นั้นไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ บุคคลนั้นจะยืน่คําคัดคานตอนายทะเบยีนกไ็ด แตตองยื่นภายในเกาสิบวันนับแตวนัประกาศ
โฆษณาตามมาตรา 29 พรอมทั้ง แสดงเหตุแหงการคดัคาน 
    การคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    [11] มาตรา 36 ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๓๕ ใหนายทะเบยีนสงสําเนาคําคัดคานไปยังผูขอจดทะเบยีน
โดยไมชักชา     ใหผูขอจดทะเบียนยืน่คําโตแยงคําคัดคานตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยแสดงเหตุทีต่นอาศัยเปน
หลักในการขอจดทะเบยีนตอนายทะเบียนภายในเกาสิบวัน นับแตวนัที่ไดรับสําเนาคําคัดคาน และใหนายทะเบยีน
สงสําเนาคําโตแยงนัน้ไปยังผูคัดคานโดยไมชักชา 
    ในกรณีที่ผูขอจดทะเบยีนมิไดดําเนินการตามวรรคสอง ใหถือวาผูขอจดทะเบยีนละทิ้งคําขอจดทะเบียน 
([10] มาตรา 33 วรรคหนึง่แกไขโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ) 
([11] มาตรา 36 แกไขโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 ) 



    ในการพจิารณาและวินิจฉัยคําคัดคาน นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบยีนและผูคัดคานมาใหถอยคํา ทําคํา
ช้ีแจง หรือแสดงหลักฐานเพิม่เติมก็ได หากผูขอจดทะเบยีนหรือผูคัดคานไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบยีน
ภายในเกาสิบวัน นับแตวนัที่ไดรับแจงคําสั่ง ใหนายทะเบียนพิจารณาและวนิิจฉัยคําคัดคานตอไปตามหลักฐานที่มี
อยู" 
    มาตรา 37 เมื่อนายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมหีนังสือแจงคําวนิิจฉัยพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอจดทะเบยีน
และผูคัดคานทราบโดยไมชักชา 
    ผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคดานมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนบั
แตวนัที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉยัของนายทะเบยีน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการวินจิฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นโดยไม
ชักชา 
    มาตรา 38 เมื่อคณะกรรมการไดมีคําวนิจิฉัยแลว ใหมหีนังสือแจงคําวินิจฉยัพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบยีน
และผูคัดคานทราบโดยไมชักชา 
    ผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉยัของคณะกรรมการโดยฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนบั
แตวนัที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉยัของคณะกรรมการ 
    การฟองคดตีามวรรคสอง จะกระทาํไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรา 37 วรรคสองแลว 
    มาตรา 39 ในกรณีที่มิไดมกีารอุทธรณคําวินิจฉยัของนายทะเบยีนภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 37 วรรคสอง 
หรือมิไดมีการอุทธรณคําวินจิฉัยของคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 38 วรรคสอง ใหถือวาคําวนิิจฉัย
ของนายทะเบยีนหรือของคณะกรรมการแลวแตกรณ ีเปนที่สุด 
    มาตรา 40 ในกรณีที่มกีารคัดคานตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดคานตามมาตรา 35 แตไดมีคําวินิจฉัยหรือคํา
พิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหผูขอจดทะเบยีนเปนผูมีสิทธิจดทะเบยีนกด็ี ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคานั้นได 
    เมื่อไดมีคําสั่งใหจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนมีหนังสือ แจงคําสั่งใหผูขอจด
ทะเบียนทราบ และใหชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนงัสือแจงคําสั่ง ถาผู
ขอจดทะเบยีนไมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบยีน 
    การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    มาตรา 41 ในกรณีที่ผูคัดคานตามมาตรา 35 เปนผูซ่ึงไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การคาที่เหมือนหรือคลายกบัเครื่องหมายการคาที่ตนคัดคานนั้น และมคีําวินิจฉยัหรือคําพิพากษาหรอืคําสั่งถึงที่สุด
วาผูคัดคานมีสิทธิดีกวาผูถูกคัดคาน ถาเครื่องหมายการคาที่คัดคานขอจดทะเบยีนนัน้มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบยีน
ไดตามมาตรา 6 และการขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคานั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี้ ใหนาย
ทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ตามวิธีการทีก่ําหนด ในกฎกระทรวงโดยไมตองประกาศโฆษณาคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาของผูคัดคานอีก 
    [12] มาตรา 42 เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดแลว   ใหถือวาวนัที่ยื่นคําขอจดทะเบยีนเปนวนัที่จด
ทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น สําหรับกรณีตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๘ ทว ิใหถือวาวนัที่ยื่นคําขอจด



ทะเบียนในราชอาณาจักร เปนวันทีจ่ดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนัน้ 
([12] มาตรา 42 แกไขโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543) 

    มาตรา 43 เมื่อไดจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาแลว ใหนายทะเบยีนออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ใหแกผูขอจดทะเบียนตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    ถาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหายเจาของเครื่องหมายการคาจะยืน่คําขอรับ
ใบแทนหนังสอืสําคัญดังกลาวตอนายทะเบยีนกไ็ด 
    การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแบบทีก่ําหนด ใน
กฎกระทรวง 
    มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 27 และมาตรา 28 เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ผูซ่ึงไดจดทะเบียน
เปนเจาของเครื่องหมายการคา เปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอนัที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจด
ทะเบียนไว 
    มาตรา 45 เครื่องหมายการคาอันไดจดทะเบียนไวโดยมิไดจํากดัสีนัน้ ใหถือวาไดจดทะเบียนไวทุกสี 
    มาตรา 46 บุคคลใดจะฟองคดี เพื่อปองกันการละเมดิสิทธใินเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน หรือเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาวไมได 
    บทบัญญัติมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนในอันที่จะฟองคดี
บุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้น 
    มาตรา 47 การจดทะเบยีนตามพระราชบญัญัตินี้ไมเปนการขัดขวางบคุคลใดในการใชโดยสุจริตซึง่ชื่อตัว ช่ือสกุล 
หรือช่ือสํานักงานการคาของตนหรือของเจาของเดิมของกิจการของตน หรือไมเปนการขัดขวางบคุคลใดในการใช
คําบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแหงสินคาของตน 

สวนท่ี 3 การแกไขเปล่ียนแปลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

    มาตรา 48 สิทธิในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดยื่นไวแลว ยอมโอน หรือรับมรดกกันได 
    ในกรณีที่มกีารโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหผูโอนหรือผูรับโอนแจงให นายทะเบียนทราบ
กอนการจดทะเบียน 
    ในกรณีที่ผูขอจดทะเบยีนตาย ใหทายาทคนหนึ่งคนใดหรือผูจดัการมรดกแจงใหนายทะเบยีน 
ทราบกอนการจดทะเบียน เพือ่ดําเนินการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนนัน้ตอไป 
    การโอนหรอืการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการทีก่ําหนด
ในกฎกระทรวง 
    มาตรา 49 สิทธิในเครื่องหมายการคาทีไ่ดจดทะเบยีนแลวยอมโอนหรือรับมรดกกันได ทั้งนี้จะเปนการโอนหรือ
รับมรดกพรอมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินคาที่ไดจดทะเบยีนไวแลวหรือไมก็ได 
    มาตรา 50 เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวเปนเครื่องหมายชุดนัน้ จะโอนหรือรับมรดกกันได ตอเมื่อเปน
การโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด 



    มาตรา 51 การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวตองจดทะเบยีนตอนาย
ทะเบียน 
    การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
    มาตรา 52 เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวอาจขอใหนายทะเบยีนแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียนไดเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี ้
    (1) ยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบยีนไวแลว 
    (2) ช่ือ สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของเจาของเครื่องหมายการคานั้นและของตัวแทน ถามี 
    (3) สํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอได 
    (4) รายการอื่นใดตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
    การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

สวนท่ี 4 การตออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

    มาตรา 53 การจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาใหมีอายุสิบปนับแตวันที่จดทะเบียนตามมาตรา 42 และอาจตออายุ
ไดตามมาตรา 54 
    อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง มิใหนับรวมระยะเวลาในระหวางการดําเนนิคดีทางศาลตาม
มาตรา 38 ดวย 
    มาตรา 54 เจาของเครื่องหมายการคาใดประสงคจะตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน ใหยื่นคําขอ
ตออายุตอนายทะเบียนภายในเกาสิบวนักอนวันสิ้นอาย ุเมื่อไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดงักลาวแลว ให
ถือวาเครื่องหมายการคานั้นยังคงจดทะเบยีนอยูจนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 
    การขอตออายุการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฏกระทรวง 
    มาตรา 55 ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาไดยืน่คาํขอตออายุภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง 
และนายทะเบยีนเห็นวาการขอตออายุเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 54 
วรรคสอง ใหนายทะเบียนตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานัน้อีกสิบปนับแตวนัสิ้นอายกุารจดทะเบียนเดิม
หรือนับแตวันสิ้นอายุการจดทะเบียนที่ไดตอไวคร้ังสุดทาย แลวแตกรณ ี
    ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 54 
วรรคหนึ่งแตนายทะเบียนเห็นวาการขอตออายุไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน   กฎกระทรวงตาม
มาตรา 54 วรรคสองใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหเจาของเครื่องหมายการคานั้น ดําเนินการแกไขใหถูกตอง ภายใน
สามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับคําสั่งนั้นและมีหนังสือแจงคําสั่ง ใหเจาของเครื่องหมายการคานั้นทราบโดยไมชักชา 
ถาเจาของเครื่องหมายการคานั้นมิได ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียน
ส่ังเพิกถอน การจดทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้น ในกรณีที่เจาของเครือ่งหมายการคามีเหตุจําเปน จนไมสามารถ
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกาํหนดเวลาตามวรรคสองได ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งขยายกาํหนดเวลา



ดังกลาวออกไปไดตามความจําเปนแกกรณ ี
    มาตรา 56 ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคามิไดยืน่คําขอตออายุภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 54 วรรคหนึง่ 
ใหถือวาเครื่องหมายการคานัน้ไดถูกเพิกถอนการจดทะเบยีนแลว 
 
    มาตรา 57 เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวอาจรองขอตอนายทะเบียนใหส่ังเพกิถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาของตนเองได แตในกรณีที่มกีารจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานัน้ 
การเพิกถอนการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้นตองไดรับความยินยอมจากผูไดรับอนุญาตดวย เวนแตสัญญา
อนุญาตดังกลาวจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
    การขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 
    มาตรา 58 ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบยีนวา เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวฝาฝนหรือมิได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอจํากัดอื่นที่นายทะเบียนกําหนดในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคานัน้ ใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น 
    มาตรา 59 ถาเจาของเครื่องหมายการคาทีไ่ดจดทะเบยีนแลวหรือตวัแทนเลิกตั้งสํานกังานหรือสถานที่ที่ไดจด
ทะเบียนไวในประเทศไทยแลว ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้น 
    ในกรณีที่นายทะเบยีนมีเหตุอันควรเชื่อวา เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบยีนแลวหรือตวัแทนเลิกตั้ง
สํานักงานหรอืสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลว ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือไปยงัเจาของ
เครื่องหมายการคานั้นหรือตวัแทน ณ สํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวใหช้ีแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียน
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนงัสือแจงจากนายทะเบยีน 
    ถานายทะเบียนไมไดรับคําตอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหประกาศโฆษณาวาจะเพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    ถานายทะเบียนยังไมไดรับคําตอบภายในสิบหาวันนับแตวนัประกาศโฆษณาตามวรรคสามให 
นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น 
    มาตรา 60 เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งเพกิถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามมาตรา 55 วรรคสอง มาตรา 
58 หรือมาตรา 59 วรรคหนึ่งแลว ใหมีหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว พรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายการคานัน้
ทราบโดยไมชักชา 
    เจาของเครื่องหมายการคา   มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอ คณะกรรมการภายในเกาสบิ
วันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน ถาไมอุทธรณ ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่ง
ของนายทะเบยีนเปนที่สุด 
    คําวินิจฉยัอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด 
    [13] มาตรา 61   ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการ ใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคาใดได หากแสดงไดวาเครือ่งหมายการคานั้น ในขณะที่จดทะเบียน 
    (๑) มิไดเปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา ๗ 



    (๒) เปนเครือ่งหมายการคาที่มีลักษณะตองหางตามมาตรา ๘ 
([13] มาตรา 61 แกไขโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 ) 

    (๓) เปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลว สําหรับสินคา
จําพวกเดยีวกนัหรือตางจําพวกกนัที่มีลักษณะอยางเดยีวกัน หรือ 
    (๔) เปนเครือ่งหมายการคาที่คลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบยีนไวแลว จนอาจทําให
สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา สําหรับสินคาจําพวกเดียวกนัหรือ
ตางจําพวกกนัที่มีลักษณะอยางเดียวกนั" 

    มาตรา 62 บุคคลใดเห็นวาเครื่องหมายการคาใดขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
รัฐประศาสโนบาย บุคคลนั้นอาจรองขอตอคณะกรรมการใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได 
    มาตรา 63 ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบยีนอาจรองขอตอคณะกรรมการใหเพกิถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาใดได หากพิสูจนไดวาในขณะที่ขอจดทะเบยีน เจาของเครื่องหมายการคานั้นมไิดตั้งใจโดยสจุริตที่จะใช
เครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบยีนไว และตามความจริงก็ไมเคยมกีารใชเครื่องหมายการคานั้น
โดยสุจริตสําหรับสินคาดังกลาวเลย หรือในระหวางสามปกอนที่จะมีคาํรองขอใหเพกิถอนมิไดมีการใชเครื่องหมาย
การคานั้นโดยสุจริตสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว ทั้งนี้ เวนแตเจาของเครื่องหมายการคานั้นจะพิสูจนไดวา การ
ที่มิไดใชเครื่องหมายการคานั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณพเิศษในทางการคา และมิไดมีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่
จะไมใชหรือจะละทิ้งเครื่องหมายการคานัน้สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบยีนไว 
    มาตรา 64 เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา 61 มาตรา 62 หรือมาตรา 63 ใหคณะกรรมการมีหนังสอืแจงใหเจาของ
เครื่องหมายการคานั้นและผูไดรับอนุญาต ถามี ทราบ เพื่อยื่นคําชี้แจงของตน คําชี้แจงดังกลาวใหยื่นตอ
คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการ 
    มาตรา 65 เมื่อคณะกรรมการไดมีคําสั่งเพิกถอนหรือไมเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามมาตรา 61 
มาตรา 62 หรือมาตรา 63 ใหมีหนังสือแจงคําสั่งดังกลาวพรอมดวยเหตุผลใหผูรองขอใหเพกิถอน เจาของ
เครื่องหมายการคานั้น และผูไดรับอนุญาต ถามี ทราบโดยไมชักชา 
    ผูรองขอใหเพิกถอน เจาของเครื่องหมายการคานั้น หรือผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคาํสั่งของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวนัที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของคณะกรรมการถาไมอุทธรณภายใน
กําหนดเวลาดงักลาว ใหถือวาคําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สุด 
    มาตรา 66 ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบยีนอาจรองขอตอศาลใหส่ังเพกิถอนการจดทะเบียน เครื่องหมายการคาใด
ได หากแสดงไดวาในขณะที่รองขอนั้นเครื่องหมายการคานั้นไดกลายเปนสิ่งที่ใชกนัสามัญในการคาขายสําหรับ
สินคาบางอยางหรือบางจําพวก จนกระทั่งในวงการคาหรือในสายตาของสาธารณชน เครื่องหมายการคานั้นได
สูญเสียความหมายของการเปนเครื่องหมายการคา ไปแลว 
    มาตรา 67 ภายในหาปนับแตวนัที่นายทะเบียนมีคําสั่งใหจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาใดตามมาตรา 40 ผูมีสวน
ไดเสียอาจรองขอตอศาลใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้น ไดหากแสดงไดวาตนมีสิทธิใน
เครื่องหมายการคานั้นดีกวาผูซ่ึงไดจดทะเบยีนเปนเจาของ เครื่องหมายการคานั้น    ถาผูรองแสดงไดแตเพยีงวา ตน



มีสิทธิดีกวาเฉพาะสินคาบางอยางในจําพวกของสินคาที่ไดจดทะเบยีนไวใหศาลมีคําสั่งจํากัดสิทธิแหงการจด
ทะเบียนใหอยูเฉพาะสินคาทีผู่รองไมไดแสดงวาตนมีสิทธิ ดีกวา 

สวนท่ี 5 การอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา 

    มาตรา 68 เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนจะทําสัญญาอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคาของ
ตน สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางอยางก็ได 
    สัญญาอนญุาตใหใชเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียน   ตอนายทะเบียน 
    การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกลาวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตคําขอจดทะเบียนนัน้อยางนอยตองแสดงรายการดังตอไปนี ้
    (1) เงื่อนไขหรือขอกําหนดระหวางเจาของเครื่องหมายการคานั้น และผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาต ที่จะทํา
ใหเจาของเครื่องหมายการคานั้นสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาของผูขอจดทะเบยีนเปนผูไดรับอนุญาตไดอยาง
แทจริง 
    (2) สินคาที่จะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานัน้ 
    มาตรา 69 ในกรณีทีน่ายทะเบียนเหน็วาสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาตามมาตรา 68 จะไมเปนการทาํให
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐ
ประศาสโนบาย ใหนายทะเบยีนมีคําสั่งรับจดทะเบยีน สัญญาอนุญาตดังกลาวโดยจะมเีงื่อนไขหรือขอจํากัดใดเพื่อ
ประโยชนดังกลาวก็ได แตถานายทะเบียน เห็นวาสัญญาอนุญาตดังกลาวจะเปนการทําใหสาธารณชนสับสนหรือ
หลงผิด หรือเปนการขัด ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย ใหนาย
ทะเบียนมี คําสั่งไมรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกลาว 
    เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีหนังสือแจงคําสั่งใหเจาของเครื่องหมาย
การคาและผูขอจดทะเบยีนเปนผูไดรับอนญุาตทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งรับจดทะเบยีน
โดยมีเงื่อนไขหรือขอจํากัดหรือมีคําสั่งไมรับจดทะเบยีน ใหแจงเหตุผลใหบุคคลดังกลาวทราบดวย 
    เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรค
หนึ่งตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวนันบัแตวนัที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน ถาไมอุทธรณภายใน
กําหนดเวลาดงักลาวใหถือวาคําสั่งของนายทะเบยีนเปนที่สุด 
    คําวินิจฉยัอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสามใหเปนที่สุด 
    มาตรา 70 การใชเครื่องหมายการคาโดยผูไดรับอนุญาตสําหรับสินคาในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ไดรับ
อนุญาตไว ใหถือวาเปนการใชเครื่องหมายการคาโดยเจาของเครื่องหมายการคานั้น 
    มาตรา 71 เจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตอาจรวมกนัรองขอตอนายทะเบียน ใหแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา ในสวนที่เกี่ยวกับสินคาที่ไดรับอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคานั้น หรือในสวนที่เกี่ยวกบัเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่เจาของเครื่องหมายการคาไดกําหนดไวใน
สัญญาอนุญาตดังกลาวได และใหนํามาตรา 69มาใชบังคับโดยอนุโลม 
    การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและ



วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    มาตรา 72 เจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตอาจรวมกนัรองขอตอนายทะเบียน ใหส่ังเพิกถอนการ  
จดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาได 
    เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูไดรับอนุญาตฝายหนึง่ฝายใด อาจรองขอตอนายทะเบียนใหส่ังเพิกถอนการจด
ทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหากแสดงไดวาสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้นไดส้ินสดุ
ลงแลว 
    ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบยีนสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคาได หากแสดงไดวา 
    (1) การใชเครื่องหมายการคาโดยผูไดรับอนุญาตนั้นทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดหรือขัอตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย หรือ 
    (2) เจาของเครื่องหมายการคานั้นไมอาจควบคุมคุณภาพของสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นไดอยางแทจริงอกี
ตอไป 
    การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
    มาตรา 73 เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา 72 วรรคสองหรือวรรคสามใหนายทะเบยีนหรือคณะกรรมการ แลวแต
กรณ ีมีหนังสือแจงใหเจาของเครื่องหมายการคานั้นหรือผูไดรับอนุญาตแลวแตกรณทีราบ เพื่อยื่นคําชี้แจงของตน
ภายในกําหนดแตตองไมนอยกวาสิบหาวนัและไมเกินหกสิบวันนับแตวนัที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบยีนหรือ
คณะกรรมการ แลวแตกรณ ี
    ในการพจิารณาคํารองของตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 นายทะเบียนหรือคณะกรรมการแลวแตกรณ ีจะใหบุคคล
ที่เกี่ยวของนําพยานหลักฐานมาแสดงหรอืช้ีแจงเพิ่มเตมิก็ได 
    [14] มาตรา 74   เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งตามมาตรา 72 วรรคสองแลวใหมหีนังสอืแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลให
เจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนญุาตทราบโดยไมชักชา คําสั่งดังกลาวใหมผีลนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือแจง
จากนายทะเบยีน 
    เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูไดรับอนุญาต มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบยีนตามวรรคหนึ่งตอ
คณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนถาไม อุทธรณภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถือวาคําสั่งของนายทะเบียนเปนที่สุด 
    คําวินิจฉยัอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด 
    มาตรา 75 เมื่อคณะกรรมการไดมีคําสั่งตามมาตรา 72 วรรคสามแลวใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลให
เจาของเครื่องหมายการคา ผูไดรับอนุญาต ผูมีสวนไดเสียซ่ึงเปนผูรองขอและนายทะเบียนทราบโดยไมชักชา คําสั่ง
ดงักลาวใหมีผลนับแตวนัที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการ 
    ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอศาลภายในเกาสิบวันนับ
แตวนัที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการ ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาคําสั่งของ
คณะกรรมการเปนที่สุด 



([14] มาตรา 74 วรรคสามเพิ่มเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ) 

    มาตรา 76 ในกรณีที่มกีารเพิกถอนการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาใด การอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานัน้
ยอมสิ้นผลไปดวย 
    มาตรา 77 ในกรณีที่สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเจาของเครือ่งหมายการคา
มีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นเสียเอง หรือจะอนุญาตใหบุคคลอื่นนอกจากผูไดรับอนุญาตใชเครื่องหมาย
การคานั้นอีกกไ็ด 
    มาตรา 78 ในกรณีที่มีสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิไดกาํหนดไวเปนอยางอื่นผูไดรับอนุญาตมีสิทธิที่
จะใชเครื่องหมายการคานั้นไดทั่วประเทศสําหรับสินคาทั้งหมดที่ไดจดทะเบยีน ไวตลอดอายุการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคานั้น รวมทัง้ในกรณีที่มีการตออายุการจดทะเบยีนดวย 
    มาตรา 79 ในกรณีที่สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นผูไดรับอนญุาตจะโอน
การอนุญาตตามสญัญาดังกลาวใหแกบุคคลภายนอกไมไดและจะอนุญาตชวงใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคานัน้
อีกทอดหนึ่งกไ็มได 

หมวด 2 เคร่ืองหมายบริการและเครื่องหมายรับรอง 

    มาตรา 80 ใหนําบทบัญญตัิเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับแกเครื่องหมายบริการโดยอนุโลม และใหคําวา 
"สินคา" ในบทบัญญัติดังกลาวหมายความถึง "บริการ" 
    มาตรา 81 เวนแตจะบัญญตัิไวเปนอยางอื่นในหมวดนี ้ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับแก
เครื่องหมายรบัรองโดยอนุโลม 
    มาตรา 82 การขอจดทะเบยีนเครื่องหมายรับรองนั้น นอกจากจะตองเปนไปตาม บทบัญญัติวาดวยการขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ผูขอจดทะเบียนจะตอง 
    (1) ยื่นขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้นพรอมกับคําขอจดทะเบยีนดวย และ 
    (2) แสดงไดวาตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคาหรือบริการตามที่ระบุไวในขอบงัคับ
ตาม (1) 
    ขอบังคับตาม (1) ตองระบุถึงแหลงกําเนดิ สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอืน่ใดของสินคา
หรือบริการที่จะรับรอง ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองนั้น 
    มาตรา 83 นายทะเบียนอาจมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบยีนเครื่องหมายรบัรองแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับวาดวยการ
ใชเครื่องหมายรับรองตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรภายในหกสิบวนันับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น และมีหนังสือแจง
คําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบยีนทราบโดยไมชักชา ทั้งนื้ใหนํามาตรา 18 และมาตรา 19 มาใชบังคับแกการ
อุทธรณคําสั่งของนายทะเบยีนโดยอนุโลม 
    มาตรา 84 ถานายทะเบียนเห็นวา ผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองไมมีความสามารถเพียงพอทีจ่ะรับรอง
คุณลักษณะของสินคาหรือบริการตามที่ระบุไวในขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมาย รับรองนั้น หรือเห็นวาการรับ
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นจะไมเปนประโยชนตอสาธารณชน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน



เครื่องหมายรบัรองนั้นและมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบยีนทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ใหนํา
มาตรา 18 และมาตรา 19 มาใชบังคับแกการอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม 
    มาตรา 85 ในการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ใหนายทะเบียน ระบุถึงสาระสําคัญของ
ขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนัน้ดวย 
    มาตรา 86 เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับ วาดวยการใช
เครื่องหมายรบัรองนั้นก็ได แตจะตองไมเปนการกระทบกระเทือนตอประโยชนของสาธารณชน 
    การขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธีิการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    มาตรา 87 ถานายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นควรรับจดทะเบียนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับตามมาตรา 86 ให
นายทะเบียนมคีําสั่งรับจดทะเบียนและมีคําสั่งใหประกาศโฆษณา สาระสําคัญของขอบังคับที่ไดแกไขเปลี่ยนแปลง
แลว 
    เมื่อไดมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งให 
เจาของเครื่องหมายรับรองนัน้ทราบโดยไมชักชา 
    มาตรา 88 ถานายทะเบียนเห็นวาไมควรรบัจดทะเบียนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับตามมาตรา 86 ใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน และมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายรบัรองนั้นทราบ
โดยไมชักชา 
    มาตรา 89 เจาของเครื่องหมายรับรองนั้นหรือบุคคลอื่นใด ที่ไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากคําสั่งของนาย
ทะเบียนตามมาตรา 87 หรือมาตรา 88 มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศโฆษณาตามมาตรา 87 หรือนับแตวันที่ไดรับหนงัสือแจงคําสั่งของนายทะเบยีนตามมาตรา 88 แลวแตกรณ ี
    คําวินิจฉยัอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด 
    มาตรา 90 เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะใชเครื่องหมายนัน้กับสนิคาหรือบริการของตนเอง
ไมได และจะอนุญาตใหบุคคลอื่นเปนผูรับรองโดยใชเครื่องหมายนัน้ก็ไมได 
    มาตรา 91 การอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายรับรองกับสินคาหรือบริการของบุคคลนั้น ตองทําเปนหนังสอื
และลงลายมือช่ือเจาของเครื่องหมายรับรอง 
    มาตรา 92 การโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะกระทําไดตอเมื่อ 
    (1) ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนแลว โดยผูรับโอนสามารถแสดงตอนายทะเบียนไดวา ตนมีความสามารถเพียง
พอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคาหรือบริการตามที่ระบุไวในขอบังคับ วาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้น 
    (2) ทําเปนหนังสือ และ 
    (3) จดทะเบยีนตอนายทะเบียน 
    ในกรณีที่นายทะเบยีนมีคาํสั่งไมอนุญาตหรือไมรับจดทะเบยีนการโอนสิทธิตามวรรคหนึ่งใหนํามาตรา 84 มาใช
บังคับโดยอนโุลม 
    การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    มาตรา 93 สิทธิในเครื่องหมายรับรองสิ้นสุดลง เมื่อเจาของเครื่องหมายรับรองนั้นตายหรือส้ินสภาพบุคคล 



 

หมวด 3 เคร่ืองหมายรวม 

    มาตรา 94 ใหนําบทบัญญตัิเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับแกเครื่องหมายรวมโดยอนุโลม เวนแต
บทบัญญัติในหมวด 1 สวนที่ 5 

หมวด 4 คณะกรรมการเครื่องหมายการคา 

    [15] มาตรา 95  ใหมีคณะกรรมการเรียกวา "คณะกรรมการเครื่องหมายการคา"   ประกอบดวยอธบิดีกรมทรัพยสิน
ทางปญญา เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรอืผูแทน อัยการสูงสุดหรือผูแทน และ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความสามารถดานกฎหมายหรือการพาณิชย   และมีประสบการณเกีย่วกับทรัพยสินทาง
ปญญาหรือเครื่องหมายการคาไมนอยแปดคน แตไมเกนิสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 
    การแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองแตตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหนึ่งใน
สาม ของจํานวนกรรมการซึง่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการกไ็ด 
    [16] มาตรา 96 6 คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
    (1) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉยัของนายทะเบยีนตามพระราชบัญญัตินี้ 
    (2) พิจารณาและมีคําสั่งเกีย่วกับคํารองขอใหเพกิถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรบัรอง เครื่องหมายรวม หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
    (3) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม   พระราชบญัญัตินี้ 
    (4) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
    มาตรา 97 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป    ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการ
ในระหวางทีก่รรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผู
ไดรับแตงตั้งนัน้อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น     กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
    มาตรา 98 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 97 กรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
    (1) ตาย 
    (2) ลาออก 
    (3) คณะรัฐมนตรีใหออก 
    (4) เปนบุคคลลมละลาย 
    (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 



   ([15] มาตรา 95 แกไขโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ) 
   ([16] มาตรา 96 (2) แกไขโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  

 (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
    [17] มาตรา 99   การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชมุ 
    ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหที่ประชมุเลือกกรรมการ คนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 
    การวินิจฉยัช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
   กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาตามมาตรา ๙๖ (๑) หรือ (๒) หามมิใหกรรมการผูนั้นเขารวมประชมุ
ในเรื่องดังกลาว 
    [18] มาตรา 99 ทวิ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๙๖ (๑) และ (๒) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อวินจิฉัยอุทธรณคาํสั่ง หรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้   และเมื่อดําเนินการแลว ใหรายงานตอคณะกรรมการเพื่อมีคําสั่งหรือคําวินิจฉยัตอไป 
    ใหนํามาตรา ๙๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องโดยอนุโลม 
    มาตรา 100 คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได 
    ใหนํามาตรา 99 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
    [19] มาตรา 101   การอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉยัของนายทะเบยีน   และคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
การคา หรือเครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นตอนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
    วิธีพิจารณาอุทธรณและคาํรองขอใหเพกิถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 
    มาตรา 102 ในการปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจมีหนังสือสอบถามหรือเรียกนาย
ทะเบียน ผูอุทธรณ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของมาใหขอเทจ็จริง คําอธิบายหรือความเหน็ หรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวของมาพจิารณาก็ได 

หมวด 5 เบ็ดเตล็ด 

    มาตรา 103 ในระหวางเวลาทําการ บุคคลใด ๆ มีสิทธิมาตรวจดูทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรบัรองและเครื่องหมายรวม สารบบเครื่องหมายดังกลาวขอคัดสําเนาหรือขอใหรับรองสําเนาเอกสาร 
หรือขอคํารับรองจากทะเบียนเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนโดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 



([17] มาตรา 99 วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) 
([18] มาตรา 99 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. 
([19] มาตรา 101 แกไขโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 

    มาตรา 104 หนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออ่ืนใด ที่มีถึงผูขอจดทะเบียนผูคดัคาน เจาของเครื่องหมาย
การคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมที่ไดจดทะเบียนแลว ผูไดรับอนญุาตหรือบุคคล
อ่ืนใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงโดยทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงานหรือสถานที่ที่
ระบุไวในคําขอจดทะเบยีนหรือที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตกรณ ี
    ถาไมสามารถสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งได จะใหเจาพนักงานนําหนังสือนัน้ไปสงหรือจะสงโดยทาง
ไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่งกไ็ด ในกรณีที่ใหเจาพนกังานนาํหนังสือนั้นไปสงถาไมพบผูรับ จะสง
ใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือทํางานในสํานักงานหรือสถานที่ดังกลาวหรือจะปดหนังสือนัน้ไว
ในที่ซ่ึงเหน็ไดงาย ณ สํานักงานหรือสถานที่ดังกลาวของผูรับนั้นก็ได 
    เมื่อไดสงตามวิธีการดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวนัแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้น
แลว 
    มาตรา 105 เพื่อประโยชนในการฟองรองและดําเนินคดีเกีย่วกับเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรบัรอง และเครื่องหมายรวมตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูขอจดทะเบยีน หรือเจาของเครื่องหมายการคา 
เครื่องหมายบรกิาร เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม มิไดมีภมูิลําเนาอยูในประเทศไทย ใหถือวาสํานักงาน
หรือสถานที่ของบุคคลดังกลาวหรือตัวแทนตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนหรือที่ไดจดทะเบียนไวเปนภูมิลําเนา
ของบุคคลดังกลาว 
    มาตรา 106 ในกรณีที่นายทะเบียนรองขอตอคณะกรรมการใหส่ังเพกิถอนการจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม หรือใหส่ังเพิกถอน 
การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ ใหนายทะเบยีนไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมที่จะตองเสียตามพระราชบัญญัตินี้ 
    [20] มาตรา 106 ทวิ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบยีนหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
ดังตอไปนี ้
    (๑) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ผลิต สถานที่จําหนาย สถานที่รับซื้อ หรือสถานที่เก็บสินคาของผูประกอบ
ธุรกิจ หรือของบุคคลใด หรือสถานที่อ่ืนที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมกีารฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเขาไปในยานพาหนะของบคุคลใด หรือส่ังเจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยดุหรือจอด เพื่อตรวจสอบให
การเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจคนและยดึพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่อาจริบไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือจับกมุ ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมตองมหีมายคนในกรณีดังตอไปนี ้
        (ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําในสถานที่หรือยานพาหนะ 
        (ข) บุคคลซึ่งไดกระทําความผิดซึ่งหนาขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไป หรือมีเหตุอันแนนแฟนควรสงสัยวาไดซุก
ซอนอยูในสถานที่หรือยานพาหนะ 
        (ค) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่อาจริบได ตามพระราชบัญญัตินี้   อยูใน



สถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งมีเหตอัุนควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได 
พยานหลักฐานหรือทรัพยสินจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
([20] มาตรา 106 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) 

        (ง) เมื่อผูจะตองถูกจับเปนเจาของสถานที่หรือยานพาหนะ และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับไดโดยไมตองมี
หมาย 
    ในการนีใ้หมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกบญัชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นจากผูประกอบธุรกิจ 
เจาของ หรือผูควบคุมยานพาหนะ หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวของ ตลอดจนสั่งใหบุคคลดังกลาวซึ่งอยูในสถานที่หรือ
ยานพาหนะนัน้ปฏิบัติการเทาที่จาํเปน 
    (๒) ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจงเปนที่เชื่อถือไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจอายัด
หรือยึดสินคา ยานพาหนะ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกีย่วของกับการกระทําความผดิไปกอนได แตตองรายงานตอ
อธิบดีเพื่อใหความเหน็ชอบภายในสามวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมตัิรัฐมนตรี 
    [21] มาตรา 106 ตรี ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ นายทะเบยีนและพนกังานเจาหนาที ่  ตองแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
    [22] มาตรา 106 จัตวา   ในการปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ ใหนายทะเบยีนและพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด 6 บทกําหนดโทษ 

    มาตรา 107 บุคคลใดยื่นคําขอ คําคัดคาน หรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการขอจดทะเบยีนการแกไขเปลี่ยนแปลงการ
จดทะเบียน การตออายุการจดทะเบยีน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรบัรอง หรือเครื่องหมายรวม หรือการอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายบริการ โดย
แสดงขอความอันเปนเท็จแกนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิ
หนึ่งหมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
    มาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมของ
บุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลวในราชอาณาจักรตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ปหรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
    มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมของ
บุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลวในราชอาณาจักรเพื่อใหประชาชนหลงเชือ่วาเปนเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
    มาตรา 110 บุคคลใด 
    (1) นําเขามาในราชอาณาจักร จําหนาย เสนอจําหนาย หรือมีไวเพื่อจาํหนายซึ่งสินคาที่มีเครื่องหมายการคา 



เครื่องหมายรบัรองหรือเครื่องหมายรวมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 หรือ 
([21] มาตรา 106 ตรี เพิ่มเติมโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .2543 
([22] มาตรา 106 จัตวา เพิ่มเติมโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 

    (2) ใหบริการหรือเสนอใหบริการที่ใชเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมปลอมตาม
มาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 
    ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
    มาตรา 111 บุคคลใด 
    (1) แสดงเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมที่มิไดจดทะเบยีนใน
ราชอาณาจักรวาเปนเครื่องหมายดังกลาวทีไ่ดจดทะเบยีนในราชอาณาจกัรแลว 
    (2) จาํหนายหรือมีไวเพื่อจาํหนายซึ่งสินคาที่มีเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมตาม 
(1) ที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ หรือ 
    (3) ใหบริการหรือเสนอใหบริการโดยแสดงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมตาม (1) 
ที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ 
    ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
    มาตรา 112 บุคคลใดฝาฝนมาตรา 90 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
    [23] มาตรา 112 ทวิ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบยีนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
    [24] มาตรา 112 ตรี ผูใดไมอํานายความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 
๑๐๖ ทวิ ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
    มาตรา 113 บุคคลใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาป
กระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้อีก ใหระวางโทษทวีคูณ 
[25] มาตรา 114   ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนติิบุคคลนั้นเกดิจากการสั่งการ 
การกระทํา หรือไมส่ังการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทาํของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนนิงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 
    มาตรา 115 บรรดาสินคาที่ไดนําเขามาในราชอาณาจกัรเพื่อจําหนาย หรือมีไวเพื่อจาํหนาย อันเปนการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหริบเสียทัง้สิ้น ไมวาจะมผูีถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 
    มาตรา 116 ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทาํการหรือกําลังกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 
108 มาตรา 109 หรือมาตรา 110 เจาของเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมาย
รวมอาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนัน้ได 

 



 

([23] มาตรา 112 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) 
 ([24] มาตรา 112 ตร ีเพิ่มเติมโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .2543) 
 ([25] มาตรา 114 แกไขโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .2543) 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา 117 เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวแลว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 
และยังคงจดทะเบียนอยูในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัตินี้ 
    มาตรา 118 ใหคณะกรรมการเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 ซ่ึง
ดํารงตําแหนงอยูจนถึงวนัทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดมีคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนีต้องไมเกินหกสบิวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
    มาตรา 119 บรรดาคําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงคาํขอจดทะเบยีน คําขอจด
ทะเบียนการเปลี่ยนแปลงขอความที่ไดจดทะเบียนแลว คําขอจดทะเบยีนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา และคําขอ
ตออายุเครื่องหมายการคาทีไ่ดยืน่ไวแลวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 ถากอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
    (1) นายทะเบียนยังมไิดมคีําสั่งอยางหนึง่อยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวใหถือวาเปนคําขอที่ไดยืน่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนินการเกี่ยวกบัคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ 
    (2) นายทะเบียนไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดเกีย่วกับคาํขอดังกลาวแลว การดําเนนิการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวให
อยูในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 
    มาตรา 120 การขอตออายุเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
พุทธศักราช 2474 ซ่ึงเจาของไดขอจดทะเบยีนไวสําหรับสินคาจําพวกใดจําพวกหนึ่งทั้งจําพวก ใหเจาของ
เครื่องหมายการคาระบุรายการสินคาที่ประสงคจะไดรับความคุมครองแตละอยางโดยชัดแจง ในกรณีดังกลาวนี้ให
นํามาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
    มาตรา 121 การอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน และการคัดคานการจดทะเบียน ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 ที่คางพิจารณาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับใหอยู
ในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 จนกวาจะถึงที่สุด 
    มาตรา 122 กําหนดเวลาในการอุทธรณ กําหนดเวลาในการคัดคานการจดทะเบยีนกําหนดเวลาใหผูขอจดทะเบยีน
ยื่นคําโตแยงทีอ่าศัยเปนหลักในการขอจดทะเบียน และกําหนดเวลาการแจงใหนายทะเบียนทราบวาผูขอจดทะเบยีน
ไดตกลงกนัแลวหรือไดนําคดีไปสูศาลแลวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 ถายังมิได
ส้ินสุดลงกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเร่ิมนับกําหนดเวลาดงักลาวใหมตั้งแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับเปนตนไป 
    มาตรา 123 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา 



พุทธศักราช 2474 ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 

 นายกรัฐมนตรี 

อัตราคาธรรมเนียม 

(1) คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายรวม   

สินคาหรือบริการอยางละ 500 บาท 

(2) (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่งอหมายการคา(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2543)   

(3) แมพิมพรูปเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 
หรือเครื่องหมายรวม ที่ดดีานกวางยาวเกนิ 5 เซนติเมตร ใหคิดเฉพาะสวน
ที่เกิน เศษของเซนติเมตรใหคิดเปนหนึ่งเซนติเมตร 

 
   

เซนติเมตรละ 

  
  

100 บาท 

(4) คัดคานการขอจดทะเบยีนตาม (1) ฉบับละ 1,000 บาท 

(5) คําขอโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม 

คําขอละ 1,000 บาท 

(6) การจดทะเบียนนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายรวม 

สินคาหรือบริการอยางละ 300 บาท 

(7) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท 

(8) คําขอจดทะเบียนโอนกรอืรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม 

 
คําขอละ 

  
1,000 บาท 

(9) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามขอ(6) คําขอละ 200 บาท 

(10) คําขอตออายุการจดทะเบียนตาม (6) สินคาหรือบริการอยางละ 1,000 บาท 

(11) คํารองขอตอคณะกรรมการใหส่ังเพกิถอนการจดทะเบียนตาม (6) ฉบับละ 500 บาท 

(12) คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายบริการ 

คําขอละ 500 บาท 

(13) การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายบริการ 

สัญญาละ 1,000 บาท 

(14) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม (13) คําขอละ 200 บาท 

(15) คําขอใหเพิกถอนการจดทะเบรยนตาม (13) คําขอละ 200 บาท 



(16) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําขอจดทะเบียนตาม (1) (8) หรือ (12) คําขอละ 100 บาท 

(17) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรอง   
      (ก) กอนการจดทะเบยีนเครื่องหมายรับรอง   
     (ข) หลังการจดทะเบยีนเครื่องหมายรับรอง 

 
 คําขอละ 
คําขอละ 

  
100 บาท 
200 บาท 

(18) อุทธรณ   
       (ก) อุทธรณคําสั่งของนายทะเบยีนตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 
27 หรือคําวินจิฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา  37 
       (ข) อุทธรณตามมาตราอืน่ 

 
ฉบับละ  

 
ฉบับละ 

 
2,000 บาท  

 
1,000 บาท 

(19) การขอตรวจดูทะเบยีนนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรบัรอง เครื่องหมายรวม หรือสารบบเครื่องหมายดังกลาว เศษ
ช่ัวโมงใหคดิเปนหนึ่งชัว่โมง 

 
  

ช่ัวโมงละ 

 
  

100 บาท 

(20) การขอสําเนาทะเบยีนนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรบัรอง หรือเครื่องหมายรวม รวมเปนชุดพรอมคํารับรอง 

  
ฉบับละ 

  
200 บาท 

(21) การขอคัดสําเนาเอกสาร หนาละ 10 บาท 

(22) การขอใหรับรองสําเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน  
     (ก) เอกสารไมเกิน 10 หนา  
     (ข) เอกสารเกิน 10 หนา 

 
หนาละ  
ฉบับละ 

 
10 บาท  
100 บาท 

(23) การขอคํารับรองจากนายทะเบยีนเกี่ยวกับรายการการจดทะเบยีน ฉบับละ 50 บาท 

(24) คําขออื่น คําขอละ 100 บาท 

 


