
รายการสนิคาและจําพวกของสินคา 
 

รายการสินคา  หมายถึง  สินคาแตละอยางที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียน          
เครื่องหมายการคา  ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534  แกไขเพิ่มเติมโดย        
พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2543  มาตรา 9  ไดกําหนดถึง คําขอจด
ทะเบียนหนึ่งคําอาจครอบควบคลุมสินคาหลายรายการได  แตสินคาเหลานั้นตองอยูใน
จําพวกเดียวกัน   

จําพวกสินคา  หมายถึง  หมูของสินคาที่แบงเปนจําพวกโดยประกาศของ
กระทรวงพาณิชยที่ออกตาม  พ.ร.บ เครื่องหมายการคา  การจัดจําพวกสินคา  กระทรวง
พาณิชยจะถือตามแนวการจัดจําพวกสินคาและบริการของ WIPO  (World  Intellectual  
Property  Organization)  ที่เรียกวา  International Classification  of  Goods  and  
Services  ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  คําขอจดทะเบียนตองระบุรายการ
สินคาและจําพวกสินคาใหถูกตอง  ในกรณีที่เครื่องหมายการคาประสงคจะจดทะเบียน
ไวกับสินคาหลายชนิดและบางชนิดถูกจัดไวตางจําพวกกัน อาจจะเปน  2 หรือ 3 จําพวก 
ผูขอจดทะเบียนจะตองยื่นคําขอ 2 หรือ 3 คําขอ เพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการคารูป
เดียวกันเนื่องจากคําขอหนึ่งคําขอ  จะยื่นขอจดทะเบียนไดเฉพาะสินคาหนึ่งจําพวก
เทานั้น   ผูขอจดทะเบียนควรระบุรายะเอียดของสินคาลงในคําขอจดทะเบียน     เพื่อ
ปองกันปญหาการจดทะเบียนไมชัดแจง  และเครื่องหมายการคาจะไดรับการคุมครอง
ตามชนิดสินคาอยางถูกตอง 
 จําพวกสินคาทั้ง 34 จําพวก และจําพวกบริการ 11  จําพวก มีรายการประเภท
สินคาและบริการดังตอไปนี้ 
 

รายการจําพวกสินคาและบริการ 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 1 
 ผลิตภัณฑเคมีใชในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและการถายภาพ รวมถึง  
การเกษตรกรรม การทําสวนและการปาไม    เรซินเทียมที่ยังไมผานกระบวนการผลิต 
พลาสติกที่ยังไมผานกระบวนการผลิต ปุยธรรมชาติ สารประกอบใชในการดับเพลิง สิ่ง



ที่เตรียมขึ้นใชในการเปลีย่นแปลงคุณสมบัติของวัตถุหรือในการบัดกร ีสารเคมีใชในการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ อาหาร สารใชในการฟอกหนัง สารยึดติดใชในอุตสาหกรรม 

รายการสินคาจําพวกที่ 2 
 สี น้ํามันชักเงา แล็คเกอร สารกันสนิมและสารปองกันการเสื่อมสภาพของไมเชื้อ
สี สารที่ทําใหสีติดแนน เรซินธรรมชาติ แผนและผงโลหะทีใชในงานสี งานตกแตง งาน
พิมพ และงานศิลป 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 3 
 สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อฟอกและสารอื่นที่ใชในการซักรีด สิ่งที่เตรียมขึ้นใชทําความ
สะอาด ขัด ถูและลบรอย สบู เครื่องหอม หัวน้ํามันหอมระเหย เครื่องสําอาง น้ํายาใสผม 
ยาสีฟน 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 4 
 น้ํามันและไขใชในอุตสาหกรรม สารหลอลื่น สารประกอบใชดูดซับฝุนหรือทํา
ใหฝุนรวมตัว เชื้อเพลิง (รวมทั้งเชื้อเพลิงเครื่องยนต) และวัสดุที่ใชจุดใหแสงสวาง เทียน
ไข ไสตะเกียง 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 5 
 สิ่งที่เตรียมขึ้นใชในการรกัษาโรค  รักษาสัตวและรักษาสุขภาพอนามัย สารทาง
โภชนาการที่ดัดแปลงเพื่อใชในทางการแพทย อาหารสําหรับทารก ผายางปดแผล วัสดุ
ใชตบแตงแผล วัสดุใชอุดฟน ข้ีผ้ึงทันตกรรม ยาฆาเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นใชกําจัดสัตวที่
เปนอันตรายตอพืชหรือสุขอนามัย ยากําจัดเห็ดรา ยากําจัดวัชพืช 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 6 
 โลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม วัสดุกอสรางทําดวยโลหะ สิ่งกอสรางทํา
ดวยโลหะ วัสดุโลหะใชทําทางรถไฟ สายเคเบิลและลวด (ไมใชกับไฟฟา) ทําดวยโลหะ
ธรรมดา เครื่องโลหะ วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ทอและหลอดทําดวยโลหะ ตูนิรภัย 
สินคาทําดวยโลหะธรรมดาที่ไมอยูในจําพวกอื่น สินแร 



รายการสินคาจําพวกที่ 7 
 เครื่องจักรและเครื่องมือจักรกล มอเตอรและเครื่องยนต (ยกเวนที่ใชกับ
ยานพาหนะทางบก) อุปกรณตอพวงและอุปกรณสงกําลังของกําลังของเครื่องจักร 
(ยกเวนที่ใชยานพาหนะทางบก) เครื่องมือจักรกลที่ใชในเกษตรกรรม เครื่องฟกไข 

 
รายการสินคาจําพวกที่ 8 

 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชมือ เครื่องตัดจิ้ม อาวุธประจํากาย มีดโกน 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 9 
 เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณทางวิทยาศาสตร    การเดินเรือ    การสํารวจ           
การไฟฟา การถายภาพ การถายทาภาพยนตร เกี่ยวกับสายตา การชั่งตวงวัด   การให
สัญญาณ การตรวจสอบการชวยชีวิตและการสอน เครื่องบันทึก สงหรือทําซ้ําเสียงหรือ
ภาพ เครื่องเก็บและสงขอมูลระบบแมเหล็ก จานบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องขายของ
อัตโนมัติและเครื่องกลไกของเครื่องหยอดเหรียญ เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องคํานวณ 
เครื่องประมวลผลขอมูลและคอมพิวเตอร อุปกรณดับเพลิง 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 10 
 เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณทางศัลยกรรม เวชกรรม ทันตกรรม และการรักษา
สัตว แขน ขา ตา และฟนเทียม สิ่งที่ใชในการบําบัดรักษากระดูก วัสดุใชในการเย็บแผล 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 11 
 เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใหแสงสวาง ใหความรอน กําเนิดไอน้ํา ปรุงอาหาร ทําให
เย็น ทําใหแหง ระบายอากาศ จายน้ําและสุขอนามัย 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 12 
 ยานพาหนะ เครื่องที่ใชเพื่อการเดินทางโดยทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ํา 
 



รายการสินคาจําพวกที่ 13 
 อาวุธปน ยุทโธปกรณและเครื่องยิง วัตถุระเบิด ดอกไมไฟ 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 14 
 โลหะมีคาและโลหะมีคาผสม สินคาที่ทําหรือเคลือบดวยโลหะมีคาซึ่งไมอยูใน
จําพวกอื่น อัญมณี หินมีคา เครื่องและอุปกรณเกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 15 
 เครื่องดนตรี 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 16 
 กระดาษ กระดาษแข็งและสินคาที่ทําจากวัสดุดังกลาวซึ่งไมอยูในจําพวกอื่น    
สิ่งพิมพวัสดุใชในการเขาเลม ภาพถาย เครื่องเขียน กาวใชเปนเครื่องเขียนหรือใชใน
ครัวเรือน วัสดุที่ใชในงานศิลป แปรงทาสี เครื่องพิมพดีดและเครื่องใชในสํานักงาน 
(ยกเวนเฟอรนิเจอร) วัสดุใชในการเรียนการสอน (ยกเวนเครื่องมือเครื่อง-ใช)                  
วัสดุพลาสติกใชในการหบีหอ (ซึ่งไมอยูในจําพวกอื่น) ไพ ตัวพิมพ แมพิมพ 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 17 
 ยาง ยางกัดตะเพอชา ยางไม แอสเบสทอส ไมคาและสินคาที่ทําจากวัสดุดังกลาว 
ซึ่งไมอยูในจําพวกอื่น พลาสติกขึ้นรูปใชในการผลติ วัสดุใชในการหีบหอ การอุดและใช
เปนฉนวนทอออนที่ไมใชโลหะ 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 18 
 หนังฟอกและหนังเทียม และสิ่งที่ทําดวยหนังฟอกหรือหนังเทียมที่ไมอยูใน
จําพวกอื่น หนังสัตว หีบและกระเปาเดินทาง รม รมกันแดดและไมเทา แส บังเหียนและ
เครื่องอาน 
 



รายการสินคาจําพวกที่ 19 
 วัสดุกอสรางที่ไมไดทําดวยโลหะ ทอใชในการกอสรางที่ไมไดทําดวยโลหะ 
แอสฟลต น้ํามันดิน สิ่งกอสรางที่ไมไดทําดวยโลหะ สิ่งกอสรางเพื่อเปนที่ระลึกที่ไมได
ทําดวยโลหะ 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 20 
 เฟอรนิเจอร กระจกเงา กรอบรูป สินคาทําดวยพลาสติกที่ไมอยูในจําพวกอื่นและ
สินคา (ที่ไมอยูในจําพวกอื่น) ที่ทําดวยไม ไมกอก กกหรือออ ไผ หวาย ออย เขาสัตว 
กระดูก งาชาง กระดูกปลาวาฬ เปลือกหอย อําพัน หอยมุก แรเมียรซัมหรือสิ่งที่ใชแทน
วัสดุดังกลาว 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 21 
 เครื่องใชและภาชนะที่ใชในครัวเรือน (ที่ไมไดทําหรือเคลือบดวยโลหะมีคา) หวี 
ฟองน้ํา แปรง (ยกเวนแปรงทาสี) วัสดุที่ใชทําแปรง วัสดุทําความสะอาด ฝอยเหล็ก แกว/
กระจก (ยกเวนที่ใชในการกอสราง) เครื่องแกว เครื่องเคลือบและเครื่องปนดินเผาที่ไม
อยูในจําพวกอื่น 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 22 
 เชือก สายปาน ตาขาย เต็นท ผาใบ ผาใบกันน้ํา ใบเรือ กระสอบและถุงที่ไมอยูใน
จําพวกอื่น วัสดุ (ยกเวนยางหรือพลาสติก) ใชทําเบาะหรือยัดไส วัสดุสิ่งทอที่เปนเสนใย
ดิบ 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 23 
 ดายดิบและเสนดายใชทําสิ่งทอ 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 24 
 สิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอที่ไมอยูในจําพวกอื่น ผาคลุมเตียงและผาปูโตะ 
 



รายการสินคาจําพวกที่ 25 
 เครื่องนุงหมหรือแตงกาย เครื่องสวมใสเทา เครื่องปกคลุมศีรษะ 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 26 
ลูกไมและผลิตภัณฑเย็บปกถักรอย ริบบิ้นและดิ้นเงินดิ้นทอง กระดุม ตะขอและ

หวง เข็มหมุดและเข็ม ดอกไมประดิษฐ 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 27 
 พรม เสื่อและเครื่องปูลาด พรมน้ํามันและวัสดุอ่ืนที่ใชปูพ้ืน สิ่งที่ใชแขวนผนัง (ที่
ไมใชสิ่งทอ) 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 28 
 เครื่องเลนเกมและของเลน อุปกรณยิมนาสติกและอุปกรณกีฬาที่ไมอยูในจําพวก
อ่ืน สิ่งที่ใชประดับและตกแตงตนคริสตมาส 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 29 
 เนื้อสัตว เนื้อปลา เนื้อสัตวปก เนื้อสัตวลา สิ่งที่สกัดจากเนื้อสัตว ผลไมและผัก
ดองหรือเชื่อม ผลไมและผักแหง ผลไมและผักที่ปรุงสําเร็จ เยลลี่ แยม ผลไมกวน ไข นม
และผลิตภัณฑนม น้ํามันและไขมันที่ใชรับประทาน 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 30 
 กาแฟ ชา โกโก น้ําตาล ขาว มันสําปะหลัง สาคู กาแฟเทียม แปงและสิ่งที่ทําจาก
ธัญพืช ขนมปง เพลสตรีและขนมหวาน ไอศกรีม น้ําผ้ึง น้ําเชื่อม ยีสต ผงฟู เกลือ 
มัสตารด น้ําสมสายชู เครื่องปรุงรสหรือกลิ่น เครื่องเทศ น้ําแข็ง 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 31 
 ผลิตภัณฑและผลิตผลทางเกษตรกรรม สวนครัวและปาไมที่ไมอยูในจําพวกอื่น 
สัตวมีชีวิต ผลไมและผักสด เมล็ดพืช พืชและดอกไม อาหารสัตว มอลท 



รายการสินคาจําพวกที่ 32 
 เบียร น้ําแร น้ําอัดลมและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล เครื่องดื่มรสผลไมและน้ํา
ผลไม น้ําเชื่อมหรือสิ่งที่ทําขึ้นเพื่อใชทําเครื่องดื่ม 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 33 
 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (ยกเวนเบียร) 
 

รายการสินคาจําพวกที่ 34 
 ยาสูบและอุปกรณใชในการสูบ ไมขีดไฟ 
 

รายการบริการ 

              
รายการบริการจําพวกที่ 35 
การโฆษณา   การจัดการธุรกิจ    การบริหารธุรกิจ    การจัดระบบสํานักงาน 

 
รายการบริการจําพวกที่ 36 

 การประกันภัย    การคลัง    การเงิน   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 
รายการบริการจําพวกที่ 37 

 การกอสราง   การซอมแซม    การบรกิารติดตั้ง 
 

รายการบริการจําพวกที่ 38 
 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

รายการบริการจําพวกที่ 39 
 การขนสง    การบรรจุภัณฑและคลังสินคา    ธุรกจิทองเที่ยว 
 



รายการบริการจําพวกที่ 40 
 การรับจางทําเกี่ยวกับวัสดุ 
 

รายการบริการจําพวกที่ 41 
 การศึกษา    การจัดฝกอบรม    ธุรกิจบนัเทิง   การจัดกิจกรรมกฬีาหรือวัฒนธรรม 
 

รายการบริการจําพวกที่ 42 
 การบริการอาหารหรือเครื่องดื่ม การจัดที่พักชั่วคราว การรักษาพยาบาล การ
สุขอนามัยและการเสริมสวย การบรกิารรักษาสัตว การบริการทางเกษตรกรรม การ
บริการทางกฎหมาย การคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร การบริการทีไ่มอยูในจําพวกอื่น 
 

รายการบริการจําพวกที่ 43 
การบริการดานการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม    การจัดหาที่พักชั่วคราว 
 
รายการบริการจําพวกที่ 44 
การบริการรกัษาพยาบาล   การบริการดานสัตวแพทย   การดูแลรักษาสุขอนามัย

และความงามของมนุษยหรือสัตว   การบริการดานการเกษตร  การทําสวนและการปาไม  
 
รายการบริการจําพวกที่ 45 
การบริการทัว่ไปตามความประสงคของบุคคลและสังคม   การบริการรกัษาความ

ปลอดภัยแกทรัพยสินและบุคคล 


