
พระราชบัญญัติ 
เครื่องหมายการค้า 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ 

(๒) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เครื่องหมาย”[๒] หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ค า ข้อความ 

ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกัน 
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“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ
สินค้า เพ่ือแสดงว่าสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย
การค้าของบุคคลอ่ืน 

“เครื่องหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ
บริการ เพ่ือแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้
เครื่องหมายบริการของบุคคลอ่ืน 

“เครื่องหมายรับรอง” หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้
เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการรับรองเก่ียวกับแหล่งก าเนิด 
ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของสินค้านั้น หรือเพ่ือรับรองเก่ียวกับสภาพ 
คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอ่ืนใดของบริการนั้น 

“เครื่องหมายร่วม” หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้
โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือ
องค์กรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน 

“ผู้ได้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้จากเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนแล้ว ให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย
บริการนั้น 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”[๓] หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”[๔] หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจแต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืน ตลอดจนออกประกาศ  ทั้งนี้ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้[๕]

 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  
 
 

หมวด ๑ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=302661&ext=htm#_ftn3
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=302661&ext=htm#_ftn4
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=302661&ext=htm#_ftn5


เครื่องหมายการค้า 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

                   
  

มาตรา ๖  เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 

(๒) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ 

(๓) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอ่ืนได้จด
ทะเบียนไว้แล้ว 

  
มาตรา ๗[๖]  เครื่องหมายการค้าท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะ

ที่ท าให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าท่ีใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจาก
สินค้าอ่ืน 

เครื่องหมายการค้าท่ีมีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ 

(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดย
ธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและ
ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง 

(๒) ค าหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็น
ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(๓) ค าท่ีประดิษฐ์ขึ้น 

(๔) ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น 

(๕) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ 

(๖) ลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้ขอจดทะเบียน หรือ
ลายมือชื่อของบุคคลอ่ืนโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว 

(๗) ภาพของผู้ขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอ่ืนโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือใน
กรณีท่ีบุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี แล้ว 

(๘) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น 

(๙) ภาพอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นภาพแผนที่
หรือภาพแสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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(๑๐) รูปร่างหรือรูปทรงอันไม่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือไม่เป็นรูปร่าง
หรือรูปทรงที่จ าเป็นต่อการท างานทางเทคนิคของสินค้านั้น หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ท าให้สินค้านั้นมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 

(๑๑) เสียงอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง หรือเสียงที่ไม่เป็นเสียง
โดยธรรมชาติของสินค้านั้น หรือเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการท างานของสินค้านั้น 

เครื่องหมายการค้าท่ีไม่มีลักษณะตามวรรคสอง (๑) ถึง (๑๑) หากได้มีการจ าหน่าย เผยแพร่ 
หรือโฆษณาสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด และ
พิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ 

  
มาตรา ๘[๗]  เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ห้ามมิให้รับจดทะเบียน 

(๑) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตราประจ าต าแหน่ง ตราประจ ากระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจ าจังหวัด 

(๒) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ 

(๓) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระ
ราชวงศ ์

(๔) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัช
ทายาท 

(๕)  ชื่อ ค า ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 
หรือพระราชวงศ์ 

(๖) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจ าชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การ
ระหว่างประเทศ ตราประจ าประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและ
รับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศนั้น 

(๗) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา 

(๘) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบส าคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร 
หรือเครื่องหมายอ่ืนใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัด
ให้มีข้ึน เว้นแต่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบส าคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่น
ว่านั้น เป็นรางวัลส าหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปีปฏิทินที่
ได้รับรางวัลด้วย 
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(๙) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาส
โนบาย 

(๑๐) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจท าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็น
เจ้าของหรือแหล่งก าเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม 

(๑๑) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
(๑๒) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(๑๓) เครื่องหมายอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๙  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น จะขอจดทะเบียนส าหรับสินค้าเฉพาะ

อย่างในจ าพวกเดียวกันหรือต่างจ าพวกกันก็ได้ แต่ต้องระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่
ละอย่างโดยชัดแจ้ง 

วรรคสอง[๘] (ยกเลิก) 
การก าหนดจ าพวกสินค้า ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๐  เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้นั้น ผู้ขอจดทะเบียนเพ่ือเป็นเจ้าของ

เครือ่งหมายการค้านั้นหรือตัวแทน ต้องมีส านักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย 

  
มาตรา ๑๑  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้า หากค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่ก าหนดในอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าค าขอดังกล่าวเป็นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม
พระราชบัญญัตินี้[๙]

 

  
มาตรา ๑๒  ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้นายทะเบียนมีอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู้ขอจดทะเบียน มาให้ถ้อยค า หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ 

หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
(๒) สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแปลเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนที่เป็น

ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยให้เสร็จและส่งภายในก าหนดเวลาที่เห็นสมควร 

(๓) เชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือความเห็น 
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หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนตาม (๑) หรือ (๒) โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ให้ถือว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียน 

  
มาตรา ๑๓[๑๐]  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียน ในกรณีที่เห็นว่า

เครื่องหมายการค้าท่ีขอจดทะเบียนนั้น 

(๑) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้
แล้ว ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจ าพวกเดียวกันหรือต่างจ าพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ 

(๒) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
จนอาจท าให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งก าเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะ
ใช้กับสินค้าจ าพวกเดียวกันหรือต่างจ าพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน 

  
มาตรา ๑๔[๑๑]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๕  ถ้านายทะเบียนเห็นว่า 

(๑) ส่วนหนึ่งส่วนใดอันมิใช่สาระส าคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดไม่มี
ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ หรือ 

(๒) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดไม่ชอบด้วยมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ 

ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
ถูกต้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งนั้น และมีหนังสือแจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า
[๑๒]

 

  
มาตรา ๑๖  ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดทั้งเครื่องหมาย

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระส าคัญของเครื่องหมายการค้านั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม
มาตรา ๖ ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น และมีหนังสือแจ้งค าสั่งพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา ๑๗  ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใด หากพิจารณา

ทั้งเครื่องหมายแล้ว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ แต่เครื่องหมายการค้ารายนั้นมีส่วนหนึ่ง
ส่วนใดหรือหลายส่วน เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายส าหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจ าพวก อันไม่ควรให้ผู้
ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวก็ดี หรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะก็ดี ให้นายทะเบียนมี
ค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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(๑)[๑๓] สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะ
ใช้ส่วนดังกล่าวของเครื่องหมายการค้ารายนั้น  ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งนั้น 

(๒) [๑๔] สั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธอย่างอ่ืนตามที่นายทะเบียนเห็นว่าจ าเป็นต่อ
การก าหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั้น  ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าสั่งนั้น 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีอ านาจประกาศก าหนดสิ่งที่นาย
ทะเบียนเห็นว่า เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายส าหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจ าพวก 

ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ
โดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา ๑๘[๑๕]  ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ มาตรา 

๑๖ และมาตรา ๑๗ ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน ค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา 
๑๗ ถูกต้องแล้ว ให้ผู้ขอจดทะเบียนปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 
หรือมาตรา ๑๗ ไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนด าเนินการเกี่ยวกับค าขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป 

  
มาตรา ๑๙[๑๖]  ถ้าผู้ขอจดทะเบียนมิได้อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และมิได้ปฏิบัติ

ตามค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ แล้วแต่กรณี หรือถ้าผู้ขอจดทะเบียนได้อุทธรณ์
ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แต่มิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้ถือว่าผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งค าขอจด
ทะเบียน 

  
มาตรา ๒๐[๑๗]  ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนหลายรายต่างยื่นค าขอจดทะเบียนเพ่ือเป็น

เจ้าของเครื่องหมายการค้า ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ ให้นายทะเบียนด าเนินการเกี่ยวกับค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท่ีได้ยื่นไว้เป็นรายแรก และ
มีหนังสือแจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหลังรอการพิจารณาด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน 

(๑) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจ าพวกเดียวกันหรือต่างจ าพวก
กันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน 

(๒) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันจนอาจท าให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความ
เป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งก าเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจ าพวกเดียวกันหรือต่างจ าพวกกันที่นาย
ทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน 
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ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ยื่นไว้เป็นรายแรกไม่ได้รับการจดทะเบียน ให้นายทะเบียน
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นไว้เป็นรายถัดไป และมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ขอจดทะเบียนรายนั้นและรายอื่นทราบโดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา ๒๑[๑๘]  ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนขอจดทะเบียนมิได้เหมือน

หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารายอ่ืนที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อน มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตาม
มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของนาย
ทะเบียน  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๒[๑๙]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๓[๒๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๔[๒๑]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๕[๒๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๖[๒๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๗[๒๔]  ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา 

๒๐ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของ
ต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นาย
ทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะ
มีเงื่อนไขและข้อจ ากัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้น หรือเงื่อนไขและข้อจ ากัดอ่ืน
ตามท่ีนายทะเบียนเห็นสมควรก าหนดด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขอจดทะเบียนและเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วทราบโดยไม่ชักช้า 

ผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของ
นายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของนาย
ทะเบียน 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๒๘[๒๕]  บุคคลใดได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้นอกราชอาณาจักร ถ้า

ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอจดทะเบียน
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เครื่องหมายการค้านอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้านอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก เป็นวันที่ได้ยื่นค าขอในราชอาณาจักรก็ได้ หากบุคคลนั้นมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

(๒) มีสัญชาติของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับ
การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรือ 

(๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้สิทธิในท านองเดียวกันแก่บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

(๔) มีภูมิล าเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างจริงจังในประเทศไทย 
หรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

ในกรณีที่ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นเป็นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรถูก
ปฏิเสธ หรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละทิ้งค าขอ บุคคลดังกล่าวจะขอใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งไม่ได้ 

ในกรณีที่มีการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท่ีถูกปฏิเสธ หรือค าขอที่ผู้ยื่นค าขอจด
ทะเบียนถอนคืนหรือละทิ้งตามวรรคสองนอกราชอาณาจักรซ้ าอีกภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่น
ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลซึ่งยื่นค าขอดังกล่าวจะขอใช้สิทธิ
ตามวรรคหนึ่งได้ เมื่อ 

(๑)[๒๖] ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามวรรคสองยังมิได้มีการขอใช้สิทธิในการระบุ
วันยื่นค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และ 

(๒) [๒๗] ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามวรรคสองไม่อาจด าเนินการใดตามกฎหมาย
ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าในประเทศที่มีการยื่นค าขอจดทะเบียนไว้ต่อไป และ 

(๓) การถูกปฏิเสธ ถอนคืน หรือถูกละทิ้งในครั้งแรกมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

  
มาตรา ๒๘ ทวิ[๒๘]  ในกรณีที่มีการน าสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายการค้าใดออกแสดงในงานแสดง

สินค้าระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นภาคีดังกล่าวจัดขึ้น หรือรัฐบาลไทยรับรองการจัด
งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจขอใช้สิทธิตามมาตรา ๒๘ วรรค
หนึ่งได้ ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าส าหรับสินค้าที่น าออกแสดง
ในงานแสดงสินค้าดังกล่าวในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้น าสินค้าท่ีมีเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าวออกแสดง หรือวันที่ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกนอกราชอาณาจักร แล้วแต่วันใด
จะเกิดขึ้นก่อน แต่ทั้งนี้ การยื่นค าขอดังกล่าวต้องไม่เป็นการขยายระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๘ 
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การจัดงานแสดงสินค้าท่ีจะถือเป็นงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศและการขอใช้สิทธิตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
ส่วนที่ ๒ 

การรับจดทะเบียนและผลแห่งการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

                   
  

มาตรา ๒๙  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใด 
ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น 

วรรคสอง (ยกเลิก) [๒๙]
 

การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๐  เมื่อนายทะเบียนได้มีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้ารายใดตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แล้ว หากปรากฏแก่นายทะเบียนในภายหลังว่า เครื่องหมายการค้า
รายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ ก็ดี หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าราย
นั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ อันจ าเป็นจะต้องเพิกถอนค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นก็ดี ถ้ายังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ให้นายทะเบียนมีค าสั่ง
เพิกถอนค าสั่งดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนตามวรรคหนึ่งหลังจากท่ีได้มีการประกาศโฆษณาค าขอ
จดทะเบียนตามมาตรา ๒๙ แล้ว ให้ประกาศโฆษณาค าสั่งเพิกถอนนั้นด้วยตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๑  ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ 

วรรคหนึ่ง ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน[๓๐]
 

ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนมิได้อุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีท่ีผู้ขอจดทะเบียนได้
อุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว และคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าค าสั่งของนายทะเบียนถูกต้องแล้ว 
ให้นายทะเบียนด าเนินการเกี่ยวกับค าขอจดทะเบียนดังกล่าวต่อไปได้ 

ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าค าสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้นาย
ทะเบียน 

(๑) ด าเนินการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นต่อไป ในกรณีท่ี
นายทะเบียนได้มีค าสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ก่อนที่จะมีประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามมาตรา ๒๙ 

(๒) ด าเนินการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นใหม่ ในกรณีท่ีได้
มีการประกาศโฆษณาค าสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ วรรคสองแล้ว 
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ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๐ หลังจากท่ีได้มีการ

คัดค้านตามมาตรา ๓๕ แล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งค าสั่งเพิกถอนนั้นให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา ๓๓  ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถ้านายทะเบียนยังมิได้มีค าวินิจฉัยค าคัดค้านนั้นให้รอ

การวินิจฉัยไว้ก่อนจนกว่าจะพ้นก าหนดเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือจนกว่าจะมีค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ วรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี[๓๑]

 

ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า ค าสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ 
ถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับค าคัดค้านนั้น และมีหนังสือแจ้งค าสั่งให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า 
ค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด 

ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า ค าสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ ไม่
ถูกต้อง ให้นายทะเบียนด าเนินการวินิจฉัยค าคัดค้านนั้นต่อไป 

  
มาตรา ๓๔  ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถ้านายทะเบียนได้มีค าวินิจฉัยค าคัดค้านนั้นแล้ว และมี

การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗ ให้นายทะเบียนแจ้งให้คณะกรรมการทราบ และให้น า
มาตรา ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๕  เมื่อได้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดตามมาตรา 

๒๙ แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมาย
การค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าราย
นั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลนั้นจะยื่นค าคัดค้านต่อนายทะเบียนก็ได้ แต่ต้องยื่น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๙ พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน[๓๒]

 

การคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๖[๓๓]  ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา ๓๕ ให้นายทะเบียนส่งส าเนาค าคัดค้านไป

ยังผู้ขอจดทะเบียนโดยไม่ชักช้า 

ให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นค าโต้แย้งค าคัดค้านตามแบบที่อธิบดีก าหนด โดยแสดงเหตุที่ตนอาศัย
เป็นหลักในการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าคัดค้าน และให้นาย
ทะเบียนส่งส าเนาค าโต้แย้งนั้นไปยังผู้คัดค้านโดยไม่ชักช้า[๓๔]

 

ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนมิได้ด าเนินการตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งค าขอ
จดทะเบียน 
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ในการพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้าน นายทะเบียนจะมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้
คัดค้านมาให้ถ้อยค า ท าค าชี้แจง หรือแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมก็ได้ หากผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ให้นายทะเบียนพิจารณาและวินิจฉัยค า
คัดค้านต่อไปตามหลักฐานที่มีอยู่[๓๕]

 

  
มาตรา ๓๗  เมื่อนายทะเบียนได้มีค าวินิจฉัยแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งค าวินิจฉัย พร้อมด้วย

เหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า 

ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยของนายทะเบียน  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า[๓๖]

 

  
มาตรา ๓๘  เมื่อคณะกรรมการได้มีค าวินิจฉัยแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วย

เหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า 

ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยฟ้องคดีต่อศาล
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การฟ้องคดีตามวรรคสอง จะกระท าได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง 
แล้ว 

  
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่มไิด้มีการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนภายในก าหนดเวลาตาม

มาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือมิได้มีการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ 
วรรคสอง ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตามมาตรา ๓๕ ก็ดี หรือมีการคัดค้านตามมาตรา ๓๕ 

แต่ได้มีค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ให้นาย
ทะเบียนมีค าสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ 

เมื่อได้มีค าสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ และให้ช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่ง ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าละทิ้งค าขอจด
ทะเบียน[๓๗]

 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผู้คัดค้านตามมาตรา ๓๕ เป็นผู้ซึ่งได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ตนคัดค้านนั้น และมีค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาหรือค าสั่งถึง
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ที่สุดว่าผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่าผู้ถูกคัดค้าน ถ้าเครื่องหมายการค้าที่ผู้คัดค้านขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะอันพึงรับ
จดทะเบียนได้ตามมาตรา ๖ และการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดย
ไม่ต้องประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านอีก 

  
มาตรา ๔๒[๓๘]  เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว ให้ถือว่าวันที่ยื่นค าขอจด

ทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ส าหรับกรณีตามมาตรา ๒๘ หรอืมาตรา ๒๘ ทวิ ให้
ถือว่าวันที่ยื่นค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร เป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น 

  
มาตรา ๔๓  เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ให้นายทะเบียนออกหนังสือส าคัญ

แสดงการจดทะเบียนให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ถ้าหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนช ารุดในสาระส าคัญหรือสูญหาย เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าจะยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือส าคัญดังกล่าวต่อนายทะเบียนก็ได้ 

การออกใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๖๘ เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

แล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมาย
การค้านั้นส าหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ 

  
มาตรา ๔๕  เครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้จ ากัดสีนั้น ให้ถือว่าได้จด

ทะเบียนไว้ทุกสี 
  
มาตรา ๔๖  บุคคลใดจะฟ้องคดี เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด

ทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ได้ 
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน 

ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอ่ืนซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น 

  
มาตรา ๔๗  การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดย

สุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อส านักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตนหรือไม่เป็นการ
ขัดขวางบุคคลใดในการใช้ค าบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน 

  
ส่วนที่ ๓ 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

                   
  
มาตรา ๔๘  สิทธิในค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นไว้แล้ว ย่อมโอนหรือรับ

มรดกกันได้ 
ในกรณีที่มีการโอนสิทธิในค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้โอนหรือผู้รับโอนแจ้งให้นาย

ทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียน 

ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนตาย ให้ทายาทคนหนึ่งคนใดหรือผู้จัดการมรดกแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบก่อนการจดทะเบียน เพ่ือด าเนินการรับมรดกสิทธิในค าขอจดทะเบียนนั้นต่อไป 

การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๙  สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้  ทั้งนี้ 

จะเป็นการโอนหรือรับมรดกพร้อมกับกิจการที่เก่ียวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ 
การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง จะเป็นการโอนหรือรับมรดก

ส าหรับสินค้าทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้[๓๙]
 

  
มาตรา ๕๐[๔๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๕๑  การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องจด

ทะเบียนต่อนายทะเบียน 

การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๑/๑[๔๑]  ในกรณีที่ผู้โอน ผู้รับโอน หรือผู้รับมรดกตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ 

ยื่นค าขอจดทะเบียน หรือรับโอนหรือรับมรดกสิทธิในค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเห็น
ว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้นั้นได้โอน ได้รับโอน หรือได้รับมรดก ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจ าพวก
เดียวกันหรือต่างจ าพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
นั้น  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียน หรือผู้รับโอนหรือผู้รับมรดกสิทธิในค าขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่งได้รับความยินยอมเป็นหนังสือให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
นั้นได้จากผู้โอน ผู้รับโอน หรือผู้รับมรดกทุกราย แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
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ดังกล่าวมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันดังกล่าว
ให้แก่เจ้าของหลายรายก็ได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๒  เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจขอให้นายทะเบียนแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนได้เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ยกเลิกรายการสินค้าบางอย่างที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 

(๒) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น และของตัวแทน ถ้ามี 
(๓) ส านักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ 
(๔) รายการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๒/๑[๔๒]  ในกรณีที่การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมาย

การค้าไม่เป็นไปตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๕๒ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ถูกต้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนั้น 

หากผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งของนาย
ทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
หรือค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน แล้วแต่กรณี 

  
ส่วนที่ ๔ 

การต่ออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

                   
  
มาตรา ๕๓  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีอายุสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนตาม

มาตรา ๔๒ และอาจต่ออายุได้ตามมาตรา ๕๔ 

อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างการ
ด าเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๓๘ ด้วย 

  
มาตรา ๕๔[๔๓]  เจ้าของเครื่องหมายการค้าใดประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าของตน ให้ยื่นค าขอต่ออายุต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในสามเดือนก่อน
วันสิ้นอาย ุ
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ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ยื่นค าขอต่ออายุตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะต่อ
อายุการจดทะเบียน ให้ยื่นค าขอต่ออายุต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียน 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคสอง หรือเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ยื่นค าขอต่ออายุ
และช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า
เครือ่งหมายการค้านั้นยังคงจดทะเบียนอยู่จนกว่านายทะเบียนจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

การขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๕[๔๔]  ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ยื่นค าขอต่ออายุและช าระ

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และนายทะเบียนเห็นว่า
การขอต่ออายุเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสี่ ให้นาย
ทะเบียนต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นอีกสิบปีนับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนเดิม หรือนับแต่
วันสิ้นอายุการจดทะเบียนที่ได้ต่อไว้ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ยื่นค าขอต่ออายุและช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แต่นายทะเบียนเห็นว่าการขอต่ออายุไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสี่ ให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้เจ้าของ
เครื่องหมายการค้านั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งนั้น และมีหนังสือแจ้ง
ค าสั่งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นทราบโดยไม่ชักช้า ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของนายทะเบียนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
นั้น 

  
มาตรา ๕๖[๔๕]  ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ยื่นค าขอต่ออายุและช าระ

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ให้ถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้ถูก
เพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว 

  
มาตรา ๕๗  เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่ง

เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเองได้ แต่ในกรณีท่ีมีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้านั้น การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับ
อนุญาตด้วย เว้นแต่สัญญาอนุญาตดังกล่าวจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน
แล้วฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดท่ีนายทะเบียนก าหนดในการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้านั้น ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น 

  
มาตรา ๕๙  ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าท่ีได้จดทะเบียนแล้ว หรือตัวแทนเลิกตั้งส านักงาน

หรือสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยแล้ว ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้านั้น 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีเหตุอันควรเชื่อว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าท่ีได้จดทะเบียนแล้ว
หรือตัวแทน เลิกตั้งส านักงานหรือสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยแล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นหรือตัวแทน ณ ส านักงานหรือสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ให้ชี้แจง
เป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียน 

ถ้านายทะเบียนไม่ได้รับค าตอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ประกาศโฆษณาว่าจะ
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ถ้านายทะเบียนยังไม่ได้รับค าตอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามวรรคสาม ให้
นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น 

  
มาตรา ๖๐  เมือ่นายทะเบียนได้มีค าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม

มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่งแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อมด้วย
เหตุผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อ
คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของนายทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สุด[๔๖]

 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๖๑[๔๗]  ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้ หากแสดงได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นในขณะที่จดทะเบียน 

(๑) มิได้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา ๗ 

(๒) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 

(๓) [๔๘] เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียน
ไว้แล้ว ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจ าพวกเดียวกันหรือต่างจ าพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ 

(๔) [๔๙] เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้
แล้วจนอาจท าให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งก าเนิดของสินค้า ไม่ว่า
จะใช้กับสินค้าจ าพวกเดียวกันหรือต่างจ าพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน 
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มาตรา ๖๒  บุคคลใดเห็นว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย บุคคลนั้นอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้านั้นได้ 

  
มาตรา ๖๓  ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้ หากพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ขอจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมิได้
ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นส าหรับสินค้าท่ีได้จดทะเบียนไว้ และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้
เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตส าหรับสินค้าดังกล่าวเลย หรือในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีค าร้องขอให้เพิก
ถอนมิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตส าหรับสินค้าท่ีได้จดทะเบียนไว้  ทั้งนี้ เว้นแต่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้านั้นจะพิสูจน์ได้ว่า การที่มิได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษในทาง
การค้า และมิได้มีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้หรือจะละทิ้งเครื่องหมายการค้านั้นส าหรับสินค้าท่ีได้จด
ทะเบียนไว้ 

  
มาตรา ๖๔  เมื่อได้รับค าร้องขอตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ให้

คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นและผู้ได้รับอนุญาต ถ้ามี ทราบเพ่ือยื่นค าชี้แจง
ของตน ค าชี้แจงดังกล่าวให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
คณะกรรมการ 

  
มาตรา ๖๕  เมื่อคณะกรรมการได้มีค าสั่งเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ให้มีหนังสือแจ้งค าสั่งดังกล่าว พร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ร้องขอให้เพิกถอนเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น และผู้ได้รับอนุญาต ถ้ามี ทราบโดยไม่ชักช้า 

ผู้ร้องขอให้เพิกถอน เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น หรือผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของคณะกรรมการ
ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าสั่งของคณะกรรมการเป็นที่สุด 

  
มาตรา ๖๖  ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าใดได้ หากแสดงได้ว่าในขณะที่ร้องขอนั้นเครื่องหมายการค้านั้นได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญ
ในการค้าขายส าหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจ าพวก จนกระท่ังในวงการค้าหรือในสายตาของสาธารณชน 
เครื่องหมายการค้านั้นได้สูญเสียความหมายของการเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้ว 

  



มาตรา ๖๗  ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด
ตามมาตรา ๔๐ ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หาก
แสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น 

ถ้าผู้ร้องแสดงได้แต่เพียงว่า ตนมีสิทธิดีกว่าเฉพาะสินค้าบางอย่างในจ าพวกของสินค้าที่ได้จด
ทะเบียนไว้ ให้ศาลมีค าสั่งจ ากัดสิทธิแห่งการจดทะเบียนให้อยู่เฉพาะสินค้าที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงว่าตนมีสิทธิดีกว่า 

  
ส่วนที่ ๕ 

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 

                   
  
มาตรา ๖๘  เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะท าสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่น

ใช้เครื่องหมายการค้าของตน ส าหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ 
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ

นายทะเบียน 

การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ค าขอจดทะเบียนนั้นอย่างน้อยต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เงื่อนไขหรือข้อก าหนดระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น และผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้
ได้รับอนุญาต ที่จะท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ขอจดทะเบียน
เป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง 

(๒) สินค้าท่ีจะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น 

  
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 

๖๘ จะไม่เป็นการท าให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย ให้นายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าวโดยจะ
มีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดใดเพ่ือประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่าสัญญาอนุญาตดังกล่าวจะเป็น
การท าให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือรัฐประศาสโนบาย ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าว 

เมื่อนายทะเบียนได้มีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่งแล้วให้มีหนังสือแจ้งค าสั่งให้
เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีนายทะเบียนได้
มีค าสั่งรับจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดหรือมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนให้แจ้งเหตุผลให้บุคคลดังกล่าว
ทราบด้วย 



เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของ
นายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของนาย
ทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สุด[๕๐]

 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสามให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๗๐  การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตส าหรับสินค้าในการประกอบธุรกิจ

ของตนตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น 

  
มาตรา ๗๑  เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตอาจร่วมกันร้องขอต่อนาย

ทะเบียนให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับ
สินค้าท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น หรือในส่วนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดท่ีเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าได้ก าหนดไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวได้ และให้น ามาตรา ๖๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๗๒  เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตอาจร่วมกันร้องขอต่อนาย

ทะเบียนให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อาจร้องขอต่อนายทะเบียนให้

สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หากแสดงได้ว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้านั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว 

ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่า 

(๑) การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตนั้นท าให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดหรือ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย หรือ 

(๒) เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่อาจควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
นั้นได้อย่างแท้จริงอีกต่อไป 

การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๗๓  เมื่อได้รับค าร้องขอตามมาตรา ๗๒ วรรคสองหรือวรรคสามให้นายทะเบียนหรือ

คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นหรือผู้ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี 
ทราบเพ่ือยื่นค าชี้แจงของตนภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=302661&ext=htm#_ftn50


ในการพิจารณาค าร้องขอตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ 
แล้วแต่กรณี จะให้บุคคลที่เก่ียวข้องน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้ 

  
มาตรา ๗๔  เมื่อนายทะเบียนได้มีค าสั่งตามมาตรา ๗๒ วรรคสองแล้วให้มีหนังสือแจ้งค าสั่ง

พร้อมด้วยเหตุผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า ค าสั่งดังกล่าวให้มีผลนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียน 

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามวรรค
หนึ่งต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สุด[๕๑]

 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สุด[๕๒]
 

  
มาตรา ๗๕  เมื่อคณะกรรมการได้มีค าสั่งตามมาตรา ๗๒ วรรคสามแล้วให้มีหนังสือแจ้งค าสั่ง

พร้อมด้วยเหตุผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ได้รับอนุญาต ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องขอและนายทะเบียน
ทราบโดยไม่ชักช้า ค าสั่งดังกล่าวให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการ 

ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อศาล
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการ ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าค าสั่งของคณะกรรมการเป็นที่สุด 

  
มาตรา ๗๖  ในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด การอนุญาตให้ใช้

เครื่องหมายการค้านั้นย่อมสิ้นผลไปด้วย 

  
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นเสียเองหรือจะอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากผู้
ได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกก็ได้ 

  
มาตรา ๗๘  ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้

ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ทั่วประเทศส าหรับสินค้าทั้งหมดที่ได้จดทะเบียนไว้ตลอด
อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น รวมทั้งในกรณีท่ีมีการต่ออายุการจดทะเบียนด้วย 

  
มาตรา ๗๙  ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้

ได้รับอนุญาตจะโอนการอนุญาตตามสัญญาดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้และจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอ่ืน
ใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกทอดหนึ่งก็ไม่ได้ 
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มาตรา ๗๙/๑[๕๓]  ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุการโอนหรือการรับมรดกสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าท่ีมีการท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น 

  
หมวด ๑/๑ 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด[๕๔]
 

                   
  

มาตรา ๗๙/๒  ในหมวดนี้ 
“พิธีสารมาดริด” หมายความว่า พิธีสารที่เก่ียวกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียน

ระหว่างประเทศของเครื่องหมาย ซึ่งได้รับรอง ณ กรุงมาดริด เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

“ค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ” หมายความว่า ค าขอเพ่ือการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศส าหรับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม ที่ยื่นภายใต้
พิธีสารมาดริด 

“ส านักระหว่างประเทศ” หมายความว่า ส านักระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก 

“ส านักงานต้นทาง” หมายความว่า ส านักงานที่รับค าขอจดทะเบียนหรือรับจดทะเบียน
เครือ่งหมายการค้าท่ีใช้เป็นฐานในการยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ 

  
มาตรา ๗๙/๓  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด ให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติในหมวดนี้ และให้น าบทบัญญัติในหมวด ๑ เครื่องหมายการค้า เว้นแต่มาตรา ๑๐ มาตรา ๔๐ 
วรรคสอง และมาตรา ๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๗๙/๔  ผู้มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศในราชอาณาจักรต้องเป็นผู้ซึ่งได้

ยื่นค าขอจดทะเบียนหรือเป็นผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในราชอาณาจักร และมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือ 

(๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย หรือ 

(๓) มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและยังคงประกอบการอย่างจริงจังใน
ประเทศไทย 
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มาตรา ๗๙/๕  ผู้ซึ่งได้ยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศในราชอาณาจักรมีสิทธิขอรับ
ความคุ้มครองต่อภาคีอ่ืน และอาจขอรับความคุ้มครองเพ่ิมเติมภายหลังจากท่ีได้รับการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศแล้วก็ได้ 

  
มาตรา ๗๙/๖  เมื่อได้รับแจ้งการขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครอง

ในราชอาณาจักรจากส านักระหว่างประเทศแล้ว ให้ถือว่าเป็นค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร และให้นาย
ทะเบียนด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่งไม่มีลักษณะอันพึงรับจด
ทะเบียนได้ หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้
นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน และแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลไปยังส านักระหว่างประเทศภายใน
ระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าอาจมีการคัดค้านเกินระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงตาม
วรรคสอง ให้มีหนังสือแจ้งไปยังส านักระหว่างประเทศภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่มีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากการคัดค้านนั้น ให้นาย
ทะเบียนมีหนังสือแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุแห่งการคัดค้านไปยังส านักระหว่างประเทศภายในระยะเวลาและ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งอย่างหนึ่งอย่างใดไปยังส านักระหว่างประเทศตามวรรคสองหรือวรรค
สาม ให้ถือว่านายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น โดยไม่ต้องประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๙ 

เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง
เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร 

  
มาตรา ๗๙/๗  เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว ให้ถือว่าวันที่ยื่นค าขอจด

ทะเบียนระหว่างประเทศต่อส านักงานต้นทางเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เว้นแต่ในกรณีที่
ส านักระหว่างประเทศได้รับค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเกินระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้ถือว่า
วันที่ส านักระหว่างประเทศได้รับค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีอายุสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และ
อาจต่ออายุได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๗๙/๘  ในกรณีที่มีการระบุขอรับความคุ้มครองในราชอาณาจักรภายหลังจากท่ีส านัก

ระหว่างประเทศได้จดทะเบียนไว้แล้ว ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๙/๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ให้ถือว่า
เครื่องหมายการค้านั้นได้รับความคุ้มครองในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ส านักระหว่างประเทศได้บันทึกการขอรับ
ความคุ้มครองในทะเบียนระหว่างประเทศ และให้วันสิ้นอายุการจดทะเบียนเป็นวันเดียวกับวันสิ้นอายุใน
ทะเบียนระหว่างประเทศนั้น และอาจต่ออายุได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 



  
มาตรา ๗๙/๙  ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร

เป็นเครื่องหมายเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ในราชอาณาจักรแล้ว และเป็นของเจ้าของเดียวกัน เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นอาจขอให้นายทะเบียน
บันทึกว่าเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศมีผลแทนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจด
ทะเบียนในราชอาณาจักรส าหรับสินค้าทั้งหมดหรือบางอย่างที่ตรงกันก็ได้ 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงสิทธิที่ได้มาจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน
ราชอาณาจักรที่มีอยู่ก่อน 

  
มาตรา ๗๙/๑๐  ในกรณีท่ีค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยื่นไว้ ณ ส านักงานต้นทาง

รวมถึงทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามค าขอดังกล่าว หรือทะเบียนเครื่องหมายการค้าท่ี
จดทะเบียนไว้ ณ ส านกังานต้นทาง ซึ่งใช้เป็นฐานในการยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศส าหรับ
เครื่องหมายการค้ารายใด ถูกถอนคืน ละทิ้ง ปฏิเสธ หรือเพิกถอน แล้วแต่กรณี ส าหรับสินค้าทั้งหมดหรือ
บางอย่างภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง และเมื่อได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนระหว่างประเทศ
ส าหรับเครื่องหมายการค้านั้นจากส านักระหว่างประเทศแล้ว ให้ถือว่าค าขอจดทะเบียนหรือทะเบียน
เครื่องหมายการค้าท่ีระบุขอรับความคุ้มครองในราชอาณาจักร ถูกถอนคืน ละทิ้ง ปฏิเสธ หรือเพิกถอน แล้วแต่
กรณี ส าหรับสินค้าทั้งหมดหรือบางอย่างเช่นเดียวกัน ณ วันที่ทะเบียนระหว่างประเทศถูกเพิกถอน 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับการถอนคืน ละทิ้ง 
ปฏิเสธ หรือเพิกถอน ก่อนสิ้นระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง แต่ผลของการด าเนินการ
ดังกล่าวเกิดข้ึนหลังจากระยะเวลานั้นสิ้นสุดแล้วด้วย 

ในกรณีที่ประเทศไทยเป็นส านักงานต้นทาง เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้นาย
ทะเบียนแจ้งไปยังส านักระหว่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๗๙/๑๑  ในกรณีที่ทะเบียนระหว่างประเทศส าหรับเครื่องหมายการค้าใดซึ่งระบุ

ขอรับความคุ้มครองในราชอาณาจักรถูกเพิกถอนโดยส านักระหว่างประเทศเนื่องจากเหตุตามมาตรา ๗๙/๑๐ 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ทะเบียนระหว่างประเทศถูกเพิกถอนอาจยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
นั้นในราชอาณาจักรส าหรับสินค้าเดียวกันได้  ทั้งนี้ ต้องเป็นการยื่นภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และให้ถือว่าวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศตามมาตรา ๗๙/๗ 
หรือวันที่บันทึกการขอรับความคุ้มครองภายหลังการจดทะเบียนระหว่างประเทศตามมาตรา ๗๙/๘ แล้วแต่
กรณี เป็นวันที่ยื่นค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร 

  
มาตรา ๗๙/๑๒  หนังสือเรียก หนังสือแจ้ง หรือหนังสืออ่ืนใด ที่มีถึงผู้ขอจดทะเบียนระหว่าง

ประเทศหรือเจ้าของทะเบียนระหว่างประเทศ ตัวแทน ผู้รับมอบอ านาจ หรือบุคคลอ่ืนใด เพ่ือปฏิบัติการตาม



พระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งไปยังส านักระหว่างประเทศเพ่ือแจ้งต่อไปให้บุคคลนั้นทราบ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ การส่งหนังสือดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

เมื่อได้ส่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง และเวลาได้ล่วงพ้นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ให้ถือว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งได้รับหนังสือนั้นแล้ว 

  
มาตรา ๗๙/๑๓  การขอและการจดทะเบียน การขอบันทึกการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

แทนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในราชอาณาจักร การขอรับความคุ้มครอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียน การอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียน และการต่ออายุการจดทะเบียน รวมทั้งการด าเนินการ
อ่ืนใดภายใต้พิธีสารมาดริด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

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

มาตรา ๗๙/๑๑ มาตรา ๗๙/๑๒ และมาตรา ๗๙/๑๓ ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับพิธีสารมาดริด 

ค่าด าเนินการในต่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศตามที่ส านัก
ระหว่างประเทศก าหนด 

  
มาตรา ๗๙/๑๕  บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับโดยอนุโลมแก่เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ที่ขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด แล้วแต่กรณี
ด้วย 

  
หมวด ๒ 

เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายรับรอง 

                   
  
มาตรา ๘๐  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการ

โดยอนุโลม และให้ค าว่า “สินค้า” ในบทบัญญัติดังกล่าวหมายความถึง “บริการ” 

  
มาตรา ๘๑  เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในหมวดนี้ ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมาย

การค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายรับรองโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๘๒  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้น นอกจากจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ

ว่าด้วยการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนจะต้อง 

(๑) ยื่นข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนั้นพร้อมกับค าขอจดทะเบียนด้วย และ 



(๒) แสดงได้ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามท่ี
ระบุไว้ในข้อบังคับตาม (๑) 

ข้อบังคับตาม (๑) ต้องระบุถึงแหล่งก าเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือ
คุณลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการที่จะรับรอง ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองนั้น 

  
มาตรา ๘๓  นายทะเบียนอาจมีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับค าสั่งนั้นและมีหนังสือแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ให้น า
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่การอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๘๔  ถ้านายทะเบียนเห็นว่า ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองไม่มีความสามารถ

เพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง
นั้น หรือเห็นว่าการรับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ให้นายทะเบียนมี
ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นและมีหนังสือแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ
โดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่การอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๘๕  ในการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองให้นายทะเบียนระบุ

ถึงสาระส าคัญของข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนั้นด้วย 

  
มาตรา ๘๖  เจ้าของเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนั้นก็ได้ แต่จะต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อประโยชน์ของสาธารณชน 

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๘๗  ถ้านายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อบังคับตามมาตรา ๘๖ ให้นายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียนและมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาสาระส าคัญของ
ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว 

เมื่อได้มีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งค าสั่งให้
เจ้าของเครื่องหมายรับรองนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

  



มาตรา ๘๘  ถ้านายทะเบียนเห็นว่าไม่ควรรับจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม
มาตรา ๘๖ ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน และมีหนังสือแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้เจ้าของ
เครื่องหมายรับรองนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา ๘๙  เจ้าของเครื่องหมายรับรองนั้นหรือบุคคลอ่ืนใดที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหาย

จากค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๘๗ หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของนาย
ทะเบียนตามมาตรา ๘๘ แล้วแต่กรณี[๕๕]

 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๙๐  เจ้าของเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้า

หรือบริการของตนเองไม่ได้ และจะอนุญาตให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับรองโดยใช้เครื่องหมายนั้นก็ไม่ได้ 
  
มาตรา ๙๑  การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายรับรองกับสินค้าหรือบริการของบุคคลนั้น

ต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อเจ้าของเครื่องหมายรับรอง 

  
มาตรา ๙๒  การโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อ 

(๑) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว โดยผู้รับโอนสามารถแสดงต่อนายทะเบียนได้ว่าตนมี
ความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้
เครื่องหมายรับรองนั้น 

(๒) ท าเป็นหนังสือ และ 

(๓) จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาตหรือไม่รับจดทะเบียนการโอนสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้
น ามาตรา ๘๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๙๓  สิทธิในเครื่องหมายรับรองสิ้นสุดลง เมื่อเจ้าของเครื่องหมายรับรองนั้นตายหรือ

สิ้นสภาพบุคคล 

  
หมวด ๓ 

เครื่องหมายร่วม 
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มาตรา ๙๔  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายร่วมโดย

อนุโลม เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๑ ส่วนที่ ๕ 

  
หมวด ๔ 

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า 

                   
  
มาตรา ๙๕[๕๖]  ให้มีคณะกรรมการเรียกว่า “คณะกรรมการเครื่องหมาย

การค้า” ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาหรือผู้แทน อัยการสูงสุดหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายหรือการ
พาณิชย์ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื่องหมายการค้าไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกิน
สิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
  
มาตรา ๙๖  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)[๕๗] พิจารณาและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา ๙๗  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน

ต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อมให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
  

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=302661&ext=htm#_ftn56
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=302661&ext=htm#_ftn57


มาตรา ๙๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙๗ กรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา ๙๙  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาตามมาตรา ๙๖ (๑) หรือ (๒) ห้ามมิให้กรรมการ
ผู้นั้นเข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าว[๕๘]

 

  
มาตรา ๙๙ ทวิ[๕๙]  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙๖ (๑) และ (๒) คณะกรรมการมีอ านาจ

แต่งตั้งคณะกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพ่ือวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่ง หรือค า
วินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือมี
ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยต่อไป 

ให้น ามาตรา ๙๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๑๐๐  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่าง

หนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
ให้น ามาตรา ๙๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๐๑[๖๐]  การอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียน และค าร้องขอให้เพิก

ถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม หรือสัญญา
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อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นต่อนายทะเบียนตามแบบ
ที่อธิบดีก าหนด 

วิธีพิจารณาอุทธรณ์และค าร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๑๐๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจมีหนังสือ

สอบถามหรือเรียกนายทะเบียน ผู้อุทธรณ์ หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย หรือความเห็น 
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องมาพิจารณาก็ได้ 

  
หมวด ๕ 

เบ็ดเตล็ด 

                   
  

มาตรา ๑๐๓  ในระหว่างเวลาท าการ บุคคลใด ๆ มีสิทธิมาตรวจดูทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วมสารบบเครื่องหมายดังกล่าว ขอคัดส าเนา
หรือขอให้รับรองส าเนาเอกสาร หรือขอค ารับรองจากนายทะเบียนเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนโดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๐๔  หนังสือเรียก หนังสือแจ้ง หรือหนังสืออ่ืนใด ที่มีถึงผู้ขอจดทะเบียน ผู้คัดค้าน 

เจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมที่ได้จดทะเบียนแล้ว 
ผู้ได้รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นใด เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ ณ ส านักงานหรือสถานที่ที่ระบุไว้ในค าขอจดทะเบียนหรือท่ีได้จดทะเบียนไว้ แล้วแต่กรณี 

ถ้าไม่สามารถส่งตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งได้ จะให้เจ้าพนักงานน าหนังสือนั้นไปส่ง หรือจะ
ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ในกรณีที่ให้เจ้าพนักงานน าหนังสือนั้นไปส่งถ้าไม่พบ
ผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือท างานในส านักงานหรือสถานที่ดังกล่าว หรือจะปิด
หนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ส านักงานหรือสถานที่ดังกล่าวของผู้รับนั้นก็ได้ 

เมือ่ได้ส่งตามวิธีการดังกล่าวในวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปเจ็ดวันแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้น
ได้รับหนังสือนั้นแล้ว 

  
มาตรา ๑๐๕  เพ่ือประโยชน์ในการฟ้องและด าเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ขอจดทะเบียนหรือ
เจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมมิได้มีภูมิล าเนาอยู่ใน



ประเทศไทยให้ถือว่าส านักงานหรือสถานที่ของบุคคลดังกล่าว หรือตัวแทน ตามที่ระบุไว้ในค าขอจดทะเบียน
หรือที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นภูมิล าเนาของบุคคลดังกล่าว 

  
มาตรา ๑๐๖  ในกรณีที่นายทะเบียนร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมหรือให้สั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ให้นายทะเบียนได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๐๖ ทวิ[๖๑]  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ท าการ สถานที่ผลิต สถานที่จ าหน่าย สถานที่รับซื้อ หรือสถานที่เก็บ

สินค้าของผู้ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานที่อ่ืนที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเข้าไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือสั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุด
หรือจอด เพ่ือตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานหรือ
ทรัพย์สินที่อาจริบได้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมี
หมายค้นในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าในสถานที่หรือยานพาหนะ 

(ข) บุคคลซึ่งได้กระท าความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้
นควรสงสัยว่าได้ซุกซ่อนอยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะ 

(ค) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าพยานหลักฐานหรือทรัพย์สินที่อาจริบได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้อยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้พยานหลักฐานหรือทรัพย์สินจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของสถานที่หรือยานพาหนะ และการจับนั้นมีหมายจับ
หรือจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย 

ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน
จากผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของ หรือผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งให้บุคคล
ดังกล่าวซึ่งอยู่ในสถานที่หรือยานพาหนะนั้นปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็น 

(๒)  ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งเป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
นี้ ให้มีอ านาจอายัดหรือยึดสินค้า ยานพาหนะ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดไป
ก่อนได้แต่ต้องรายงานต่ออธิบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบภายในสามวัน  ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
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มาตรา ๑๐๖ ตรี[๖๒]  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  
มาตรา ๑๐๖ จัตวา[๖๓]  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๑๐๗  บุคคลใดยื่นค าขอ ค าคัดค้าน หรือเอกสารอื่นใดเก่ียวกับการขอจดทะเบียน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน การต่ออายุการจดทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม หรือการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๐๘  บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 

หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๐๙  บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 

หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็น
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืนนั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๐๙/๑[๖๔]  บุคคลใดน าหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย

รับรอง หรือเครื่องหมายร่วม ของบุคคลอ่ืนที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรมาใช้ส าหรับสินค้าของตนเอง
หรือของบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายร่วม 
หรือเชื่อว่าเป็นสินค้าท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่
เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา ๑๑๐  บุคคลใด 

(๑) น าเข้ามาในราชอาณาจักร จ าหน่าย เสนอจ าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งสินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา ๑๐๘ หรือท่ีเลียนเครื่องหมาย
การค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืน ตามมาตรา ๑๐๙ หรือ 

(๒) ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา ๑๐๘ หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมาย
ร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา ๑๐๙ 

ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

  
มาตรา ๑๑๑  บุคคลใด 

(๑) แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมที่
มิได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรว่าเป็นเครื่องหมายดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ว 

(๒) จ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือ
เครื่องหมายร่วมตาม (๑) ที่ตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ หรือ 

(๓) ให้บริการหรือเสนอให้บริการโดยแสดงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมตาม (๑) ที่ตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๑๒  บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา ๑๑๒ ทวิ[๖๕]  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๑๒ ตรี[๖๖]  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๑๓  บุคคลใดกระท าความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้ว

ยังไม่ครบก าหนดห้าปีกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีก ให้วางโทษทวีคูณ 

  
มาตรา ๑๑๔[๖๗]  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติ

บุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระท า หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของ
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กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติ
ไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา ๑๑๕  บรรดาสินค้าท่ีได้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่าย

อันเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 
  
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผู้กระท าการหรือก าลังกระท าการอย่างใด

อย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ หรือมาตรา ๑๑๐ เจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม อาจขอให้ศาลมีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระท า
ดังกล่าวนั้นได้ 

  
บทเฉพาะกาล 

                   
  
มาตรา ๑๑๗  เครื่องหมายการค้าท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ และยังคงจดทะเบียนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น
เครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๑๘  ให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 

พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่จนถึงวันท่ีพระราชบัญญัตน้ีิใชบั้งคับปฏบัิติหน้าท่ีต่อไปจนกวา่จะได้มี
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๑๙  บรรดาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขอจด

ทะเบียน ค าขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงข้อความที่ได้จดทะเบียนแล้ว ค าขอจดทะเบียนโอนสิทธิใน
เครื่องหมายการค้า และค าขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าท่ีได้ยื่นไว้แล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พุทธศักราช ๒๔๗๔ ถ้าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๑) นายทะเบียนยังมิได้มีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวให้ถือว่าเป็นค าขอที่
ได้ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้และให้ด าเนินการเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) นายทะเบียนได้มีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวแล้วการด าเนินการ
เกี่ยวกับค าขอดังกล่าวให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 
๒๔๗๔ ต่อไปจนกว่าจะถึงท่ีสุด 

  



มาตรา ๑๒๐  การขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งเจ้าของได้ขอจดทะเบียนไว้ส าหรับสินค้าจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งทั้ง
จ าพวก ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัด
แจ้ง ในกรณีดังกล่าวนี้ให้น ามาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๒๑  การอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียนและการคัดค้านการจด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่ค้างพิจารณาอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 
๒๔๗๔ จนกว่าจะถึงที่สุด 

  
มาตรา ๑๒๒  ก าหนดเวลาในการอุทธรณ์ ก าหนดเวลาในการคัดค้านการจดทะเบียน

ก าหนดเวลาให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นค าโต้แย้งที่อาศัยเป็นหลักในการขอจดทะเบียน และก าหนดเวลาการแจ้งให้
นายทะเบียนทราบว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ตกลงกันแล้วหรือได้น าคดีไปสู่ศาลแล้วตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ถ้ายังมิได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เริ่มนับ
ก าหนดเวลาดังกล่าวใหม่ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๒๓  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
นี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

  
อัตราค่าธรรมเนียม[๖๘]

 

                   
  

(๑) ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 

หรือเครื่องหมายร่วม 
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(ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจ าพวก ๑ ถึง ๕ อย่าง                   อย่างละ           ๑,๐๐๐ บาท 

(ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจ าพวก มากกว่า ๕ อย่าง               จ าพวกละ        ๙,๐๐๐ บาท 

(๒) รูปเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม 

ที่มีด้านกว้างหรือด้านยาวเกิน ๕ เซนติเมตร 

ให้คิดเฉพาะส่วนที่เกิน                                                เซนติเมตรละ        ๒๐๐ บาท 

เศษของเซนติเมตรให้คิดเป็นหนึ่งเซนติเมตร 

(๓) ค าคัดค้านการขอจดทะเบียนตาม (๑)                                ฉบับละ            ๒,๐๐๐ บาท 

(๔) ค าขอโอนสิทธิในค าขอจดทะเบียน 

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม                            ค าขอละ           ๒,๐๐๐ บาท 

(๕) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 

หรือเครือ่งหมายร่วม 

(ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจ าพวก ๑ ถึง ๕ อย่าง                   อย่างละ             ๖๐๐ บาท 

(ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจ าพวก มากกว่า ๕ อย่าง               จ าพวกละ         ๕,๔๐๐ บาท 

(๖) ใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน                           ฉบับละ              ๒๐๐ บาท 

(๗) ค าขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิ 
ในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม                            ค าขอละ           ๒,๐๐๐ บาท 

(๘) ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 

การจดทะเบียนตาม (๕)                                              ค าขอละ             ๔๐๐ บาท 

(๙) การต่ออายุการจดทะเบียนตาม (๕) 
(ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจ าพวก ๑ ถึง ๕ อย่าง                   อย่างละ           ๒,๐๐๐ บาท 

(ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจ าพวก มากกว่า ๕ อย่าง               จ าพวกละ       ๑๘,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ค าร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอน 

การจดทะเบียนตาม (๕)                                            ฉบับละ            ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๑) ค าขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้ 
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ                        ค าขอละ           ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๒) การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้ 
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ                        สัญญาละ         ๒,๐๐๐ บาท 

(๑๓) ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 

การจดทะเบียนตาม (๑๒)                                           ค าขอละ             ๔๐๐ บาท 



(๑๔) ค าขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนตาม (๑๒)                         ค าขอละ             ๔๐๐ บาท 

(๑๕) ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขอจดทะเบียน 

ตาม (๑) (๗) หรือ (๑๑)                                             ค าขอละ            ๒๐๐ บาท 

(๑๖) ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่าด้วย 

การใช้เครื่องหมายรับรอง 

(ก) ก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง                        ค าขอละ             ๒๐๐ บาท 

(ข) หลังการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง                        ค าขอละ             ๔๐๐ บาท 

(๑๗) ค าอุทธรณ์ 
(ก) อุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตาม 

มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗ 

หรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗               ฉบับละ           ๔,๐๐๐ บาท 

(ข) อุทธรณ์ตามมาตราอ่ืน                                          ฉบับละ            ๒,๐๐๐ บาท 

(๑๘) การตรวจค้นข้อมูลทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 

หรือเครื่องหมายร่วม 

หรือสารบบเครื่องหมายดังกล่าว                                    ชั่วโมงละ            ๒๐๐ บาท 

เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง 

(๑๙) การขอส าเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 

หรือเครื่องหมายร่วม พร้อมค ารับรอง                              ฉบับละ              ๔๐๐ บาท 

(๒๐) การขอคัดส าเนาเอกสาร                                            หน้าละ                ๒๐ บาท 

(๒๑) การขอให้รับรองส าเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน 

(ก) เอกสารไม่เกิน ๔๐ หน้า                                        หน้าละ                ๒๐ บาท 

(ข) เอกสารเกิน ๔๐ หน้า                                           ฉบับละ              ๘๐๐ บาท 

(๒๒) การขอหนังสือรับรองรายการการจดทะเบียน                      ฉบับละ              ๑๐๐ บาท 

(๒๓) ค าขออ่ืน ๆ                                                          ค าขอละ            ๒๐๐ บาท 

(๒๔) การจัดเตรียมและจัดส่งค าขอจดทะเบียน 

ระหว่างประเทศและค าขออื่นภายใต้พิธีสารมาดริด 

(ก) บริการจัดเตรียมและจัดส่งค าขอจดทะเบียน                   ค าขอละ           ๒,๐๐๐ บาท 

(ข) บริการจัดเตรียมและจัดส่งค าขอต่ออายุ ค าขอโอน 

ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และค าขออ่ืน ๆ                      ค าขอละ           ๑,๐๐๐ บาท 

(ค) ค าขอให้บันทึกการจดทะเบียนระหว่างประเทศ 

แทนการจดทะเบียนในราชอาณาจักร                         ค าขอละ           ๒,๐๐๐ บาท 



 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พุทธศักราช ๒๔๗๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่างๆ จึงล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิ
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ ประกอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายและ
ได้รับความคุ้มครองในกฎหมายของต่างประเทศ หลายประเทศแล้ว ก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ไทย นอกจากนั้น พระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม เช่น มิได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตลอดจนสิทธิของผู้ขอจดทะเบียนไว้ให้ชัดเจน 
ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓[๖๙]

 

  
มาตรา ๒๗  บรรดาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

บริการ ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง และค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยที่
นานาประเทศได้ท าความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้าและจัดตั้งองค์การการค้า
โลกได้เสร็จสิ้นลงและมีผลใช้บังคับแล้ว ท าให้ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลกมีพันธกรณีที่
จะต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว เพ่ือให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนดลักษณะของ
เครื่องหมายและเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการโฆษณาค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า และองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า รวมทั้งเพ่ิมเติม
ให้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กับเพ่ิมเติมอ านาจของ
นายทะเบียนในส่วนของการพิจารณาค าคัดค้าน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙[๗๐]

 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=302661&ext=htm#_ftn69
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=302661&ext=htm#_ftn70


  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๓๑ จะให้ใช้บังคับเม่ือใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๓๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๖ บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ ให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่นายทะเบียนได้มีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดไว้แล้ว ให้การด าเนินการเก่ียวกับค าขอ
ดังกล่าวอยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด 

(๒) ในกรณีที่นายทะเบียนยังมิได้มีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ให้การด าเนินการเกี่ยวกับค าขอ
ดังกล่าวอยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

การด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมส าหรับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในบังคับของ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะถึงท่ีสุด 

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม ที่มีค าสั่งให้
จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นเครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม ที่มิได้มีค าสั่งให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุด
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนหลายรายต่างยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และนายทะเบียนมีค าสั่งแล้วว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่ยัง
มิได้มีค าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนตกลงกันว่าจะให้รายหนึ่งรายใดเป็นผู้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้น
แต่ผู้เดียว ให้การด าเนินการเฉพาะในกรณีดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๓๗  ค าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนส าหรับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม ตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่นายทะเบียนได้มีค าสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การด าเนินการเกี่ยวกับ
ค าสั่งเพิกถอนและค่าธรรมเนียมในเรื่องดังกล่าวอยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย



การค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการเพิกถอน
หรือไม่เพิกถอนการจดทะเบียน แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๓๘  บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๓๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ในระดับสากลได้มีการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายประเภทใหม่ ๆ ซึ่งบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังไม่ครอบคลุม ประกอบกับประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีแห่ง
พิธีสารที่เก่ียวกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย (พิธีสารมาดริด) ซึ่ง
พิธีสารดังกล่าวมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีการยื่นค าขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ในประเทศภาคีแห่งพิธีสารมาดริด โดยการยื่นค า
ขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียวเพื่อขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศต่าง ๆ ที่เป็นภาคีแห่งพิธี
สารมาดริดได้ สมควรขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพิธีสารมาดริดดังกล่าว  นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการน าหีบห่อหรือภาชนะที่
แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม ของบุคคลอ่ืนที่จดทะเบียนไว้แล้วมาใช้ ใน
ลักษณะเป็นการหลอกลวงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชนและเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว สมควร
ก าหนดฐานความผิดและโทษทางอาญาส าหรับการกระท าดังกล่าว รวมทั้งสมควรปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการด าเนินการจดทะเบียนให้มีความชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้น และปรับอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

กัญฑรัตน์/ปรับปรุง 

๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

  
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  



กัญฑรัตน์/เพ่ิมเติม 

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  
  
  

  

  

  
  
  

  

  

  
  



  

  
  

  

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  
  
  

  

  
  
  
  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  



  
  

  
  
  

  

  

  
  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  
  
  

  

  
  
  
 

 



 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๙๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 

[๒] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “เครื่องหมาย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๓] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที”่ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๔] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “อธิบดี” แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิเครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

[๕] มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖] มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๗] มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๘] มาตรา ๙ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙] มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๑๐] มาตรา ๑๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๑] มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๒] มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๓] มาตรา ๑๗ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๔] มาตรา ๑๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๕] มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๖] มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๗] มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๘] มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑๙] มาตรา ๒๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๒๐] มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๒๑] มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๒๒] มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๒๓] มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๒๔] มาตรา ๒๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๒๕] มาตรา ๒๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๒๖] มาตรา ๒๘ วรรคสาม (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิเครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

[๒๗] มาตรา ๒๘ วรรคสาม (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิเครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

[๒๘] มาตรา ๒๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๒๙] มาตรา ๒๙ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๓๐] มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๓๑] มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๓๒] มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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[๓๓] มาตรา ๓๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๓๔] มาตรา ๓๖ วรรคสอง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๓๕] มาตรา ๓๖ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๓๖] มาตรา ๓๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๓๗] มาตรา ๔๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๓๘] มาตรา ๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๓๙] มาตรา ๔๙ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๔๐] มาตรา ๕๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๔๑] มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๔๒] มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๔๓] มาตรา ๕๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๔๔] มาตรา ๕๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๔๕] มาตรา ๕๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๔๖] มาตรา ๖๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๔๗] มาตรา ๖๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๔๘] มาตรา ๖๑ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๔๙] มาตรา ๖๑ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๕๐] มาตรา ๖๙ วรรคสาม แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๕๑] มาตรา ๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๕๒] มาตรา ๗๔ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๕๓] มาตรา ๗๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๕๔] หมวด ๑/๑ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด มาตรา ๗๙/๒ ถึง มาตรา ๗๙/
๑๕ เพิม่โดยพระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๕๕] มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๕๖] มาตรา ๙๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการคา้ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๕๗] มาตรา ๙๖ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๕๘] มาตรา ๙๙ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๕๙] มาตรา ๙๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๖๐] มาตรา ๑๐๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๖๑] มาตรา ๑๐๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๖๒] มาตรา ๑๐๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๖๓] มาตรา ๑๐๖ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๖๔] มาตรา ๑๐๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๕] มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๖๖] มาตรา ๑๑๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๖๗] มาตรา ๑๑๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

[๖๘] อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๑๑/๑ เมษายน ๒๕๔๓ 
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[๗๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๘ ก/หน้า ๒๓/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
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