พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการคาพ.ศ. 2534
แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
-------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534
เปนปที่ 46 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยใหคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัตแิ หงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474
(2) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มบี ัญญัตไิ วแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึง่ ขัดหรือแยงกับ
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
[1]

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"เครื่องหมาย" หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ชื่อ คําขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข
ลายมือชื่อ กลุม ของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิง่ เหลานี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน
"เครื่องหมายการคา" หมายความวา เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายเกี่ยวของกับสินคา เพื่อแสดง
วาสินคาทีใ่ ชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตกตางกับสินคาทีใ่ ชเครื่องหมายการคาของบุคคล
อื่น
"เครื่องหมายบริการ" หมายความวา เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือเกี่ยวของกับ บริการเพือ่
แสดงวาบริการที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายบริการนั้นแตกตางกับบริการที่ใชเครื่องหมายบริการ
ของบุคคลอื่น
"เครื่องหมายรับรอง" หมายความวา เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายรับรองใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือ
เกี่ยวของกับสินคาและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเปนการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการ
ผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินคานั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ
คุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
"เครื่องหมายรวม" หมายความวา เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือ

รัฐวิสาหกิจในกลุมเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคลหรือองคกรอื่นใด
ของรัฐหรือเอกชน
([1] มาตรา 4 แกไขโดยมาตรา 3 และเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2543)

"ผูไดรับอนุญาต" หมายความวา ผูซงึ่ ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้จากเจาของเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายบริการที่ไดจดทะเบียนแลว ใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการนั้น
"พนักงานเจาหนาที"่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้"
"นายทะเบียน" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติ
นี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการเครือ่ งหมายการคา
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผรู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
[2]

“มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้ง
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตนิ ี้
และกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทัง้ นี้ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเษกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1 เครือ่ งหมายการคา
สวนที่ 1 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
มาตรา 6 เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบียนได ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ
(2) เปนเครื่องหมายการคาที่ไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
(3) ไมเปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่บุคคลอื่นไดจดทะเบียนไวแลว
[3]

มาตรา 7 เครื่องหมายการคาที่มีลกั ษณะบงเฉพาะ ไดแก เครื่องหมายการคาอันมีลักษณะที่ทําให
ประชาชนหรือผูใชสินคานัน้ ทราบและเขาใจไดวา สินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นแตกตางไปจาก สินคาอื่น
เครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางใดอยางหนึ่งอันเปนสาระสําคัญตอไปนี้ ใหถือวามี
ลักษณะบงเฉพาะ
(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไมเปนชื่อสกุลตามความหมายอันเขาใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของ
นิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือชื่อในทางการคาที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไมเล็งถึงลักษณะหรือ
คุณสมบัตขิ องสินคาโดยตรง
(๒) คําหรือขอความอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคานั้นโดยตรง และไมเปนชื่อทาง
ภูมิศาสตรทรี่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด
(๓) กลุมของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคําที่ประดิษฐขึ้น

(๔) ลายมือชื่อของผูจดทะเบียนหรือของเจาของเดิมของกิจการของผูขอจดทะเบียน หรือลายมือชื่อของ
บุคคลอื่นโดยไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว
([2] มาตรา 5 วรรคหนึง่ แกไขโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. .2543)
([3] มาตรา 7 วรรคสอง แกไขโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 )

(๕) ภาพของผูขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว หรือในกรณีที่บุคคลนัน้
ตายแลวโดยไดรับอนุญาตจากบุพการี ผูสบื สันดาน และคูสมรสของบุคคลนั้นถามีแลว
(๖) ภาพทีป่ ระดิษฐขึ้น
ชื่อ คํา หรือขอความที่ไมมีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากไดมีการจําหนายเผยแพร หรือ
โฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นจนแพรหลายแลวตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและพิสูจน
ไดวาไดปฏิบตั ิถูกตองตามหลักเกณฑนนั้ แลว ก็ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ
[4]

มาตรา 8 เครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ หามมิใหรับจด
ทะเบียน
(๑) ตราแผนดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ตราประจําตําแหนง
ตราประจํากระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจําจังหวัด
(๒) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
(๓) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยยอ พระนามาภิไธยยอ หรือนามพระราชวงศ
(๔) พระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมสาทิสลักษณของพระมหากษัตริย พระราชินี หรือรัชทายาท
(๕) ชื่อ คํา ขอความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ
(๖) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจําชาติของรัฐตางประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององคการระหวางประเทศ
ตราประจําประมุขของรัฐตางประเทศ เครือ่ งหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินคาของ
รัฐตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศหรือชื่อและชื่อยอของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากผูซึ่งมีอํานาจหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศนั้น
(๗) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา
(๘) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกับเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่น
ใดอันไดรับเปนรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินคาทีร่ ัฐบาลไทย สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศไดจัดใหมีขึ้น เวนแตผขู อจดทะเบียน
จะไดรับเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครือ่ งหมายเชนวานั้น เปนรางวัลสําหรับสินคา
นั้น และใชเปนสวนหนึ่งของเครื่องหมายการคานั้น แตทั้งนี้ ตองระบุปปฏิทินทีไ่ ดรับรางวัลดวย
(๙) เครื่องหมายที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย
(๑๐) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป ตามหลักเกณฑที่รฐั มนตรีประกาศ
กําหนด หรือคลายกับเครื่องหมายดังกลาว จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของหรือ
แหลงกําเนิดของสินคา ไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ตาม
(๑๑) เครื่องหมายที่คลายกับ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)

(๑๒) สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ไดรบั ความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการนัน้
(๑๓) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด"
([4] มาตรา 8 แกไขโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 )

มาตรา 9 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น จะขอจดทะเบียนสําหรับสินคาเฉพาะอยางในจําพวก
เดียวกันหรือตางจําพวกกันก็ได แตตองระบุรายการสินคาที่ประสงคจะไดรับความคุมครองแตละอยางโดยชัด
แจง
คําขอจดทะเบียนฉบับหนึ่ง จะขอจดทะเบียนสําหรับสินคาตางจําพวกกันมิได
การกําหนดจําพวกสินคา ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา 10 เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบียนไดนั้น ผูขอจดทะเบียนเพือ่ เปนเจาของเครื่องหมาย
การคานั้นหรือตัวแทน ตองมีสํานักงานหรือสถานที่ทนี่ ายทะเบียนสามารถติดตอไดตั้งอยูในประเทศไทย
[5]

มาตรา 11 การขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีทปี่ ระเทศไทยเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครอง
เครื่องหมายการคา หากคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนไปตามที่กําหนดในอนุสัญญา หรือความตกลง
ระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคําขอดังกลาวเปนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา 12 ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหนายทะเบียนมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผูขอจดทะเบียนมาใหถอยคํา หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือใหสงเอกสาร
หรือหลักฐานใดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาได
(2) สั่งใหผูขอจดทะเบียนแปลเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนที่เปน
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย ใหเสร็จและสงภายในกําหนดเวลาที่เห็นสมควร
(3) เชิญบุคคลใดมาใหขอ เท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
หากผูขอจดทะเบียนไมปฏิบตั ติ ามคําสั่งของนายทะเบียนตาม (1) หรือ (2) โดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา
ละทิ้งคําขอจดทะเบียน
มาตรา 13 ภายใตบังคับมาตรา 27 ในกรณีที่เครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนนั้นนายทะเบียนเห็นวา
(1) เปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลว หรือ
(2) เปนเครื่องหมายการคาที่คลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลว จนอาจทําให
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา
ถาเปนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาจําพวกเดียว หรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียน
เห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน หามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียน
มาตรา 14 ในกรณีที่เครือ่ งหมายการคาที่ขอจดทะเบียนนั้น จะใชสําหรับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตาง
จําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกันกับสินคาทีใ่ ชเครื่องหมายการคาอีกเครื่องหมายหนึ่งที่

ไดจดทะเบียนไวแลว หรือทีอ่ ยูในระหวางการขอจดทะเบียนจากเจาของเดียวกัน ถานายทะเบียนเห็นวา
เครื่องหมายการคาเหลานั้นเหมือนกันหรือคลายกันจนถึงกับวา ถาหากบุคคลอื่นจะเปนผูใชเครือ่ งหมายการคา
ที่ขอจดทะเบียนนั้นแลว ก็อาจจะเปนการทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของของสินคาหรือ
แหลงกําเนิดของสินคา ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเหลานั้นเปนเครือ่ งหมายชุด
และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา
([5] มาตรา 11 วรรคสอง เพิ่มเติมโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543)

มาตรา 15 ถานายทะเบียนเห็นวา
(1) สวนหนึ่งสวนใดอันมิใชสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาทีข่ อจดทะเบียนรายใดไมมีลกั ษณะอันพึงรับ
จดทะเบียนไดตามมาตรา 6 หรือ
(2) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดไมชอบดวยมาตรา 9 หรือมาตรา 10หรือไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11
ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในเกา
สิบวันนับแตวนั ที่ไดรับคําสัง่ นั้น และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา
มาตรา 16 ถานายทะเบียนเห็นวาเครือ่ งหมายการคาที่ขอจดทะเบียนรายใดทัง้ เครื่องหมายหรือสวนหนึ่ง
สวนใดอันเปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคานั้น ไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 6 ใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น และมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจด
ทะเบียนทราบโดยไมชักชา
มาตรา 17 ถานายทะเบียนเห็นวาเครือ่ งหมายการคาที่ขอจดทะเบียนรายใดหากพิจารณาทั้งเครื่องหมาย
แลว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 6 แตเครื่องหมายการคารายนั้น มีสวนหนึ่งสวนใดหรือหลาย
สวน เปนสิ่งทีใ่ ชกันสามัญในการคาขายสําหรับสินคาบางอยางหรือ บางจําพวกอันไมควรใหผขู อจดทะเบียน
รายหนึ่งรายใดถือเปนสิทธิของตนแตผูเดียวก็ดี หรือมีลักษณะ ไมบงเฉพาะก็ดี ใหนายทะเบียนมีคําสั่งอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) สั่งใหผูขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธวา ไมขอถือเปนสิทธิของตนแตผูเดียวในอันที่จะใชสว นดังกลาวของ
เครื่องหมายการคารายนั้น ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น
(2) สั่งใหผูขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธอยางอื่น ตามที่นายทะเบียนเห็นวาจําเปนตอการกําหนดสิทธิจากการ
จดทะเบียนของเจาของเครื่องหมายการคารายนั้น ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับคําสัง่ นั้น
เพื่อประโยชนในการปฏิบัตติ ามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจประกาศกําหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นวา
เปนสิ่งที่ใชกนั สามัญในการคาขายสําหรับสินคาบางอยางหรือบางจําพวก
ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งตามวรรคหนึ่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา
มาตรา 18 ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 14 มาตรา 15มาตรา 16 และ
มาตรา 17 ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือแจงแลวคําสั่งของนายทะเบียน คํา
วินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
ถาคณะกรมการมีคําวินจิ ฉัยอุทธรณวา คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 14 ถูกตองแลวใหนายทะเบียน
ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนรายนั้นตอไป

ถาคณะกรรมการมีคําวินจิ ฉัยอุทธรณวา คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 ถูกตองแลว
ใหผูขอจดทะเบียนปฏิบัตติ ามคําสั่งของนายทะเบียนภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ด รับแจงคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ
ถาคณะกรรมการมีคําวินจิ ฉัยอุทธรณวา คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 14 มาตรา 15
มาตรา 16 หรือมาตรา 17 ไมถูกตอง ใหนายทะเบียนดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนรายนั้นตอไป
มาตรา 19 ถาผูขอจดทะเบียนมิไดอทุ ธรณตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง และมิไดปฏิบตั ิตามคําสั่งของนาย
ทะเบียนตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 แลวแตกรณี หรือถาผูขอจดทะเบียนไดอุทธรณตามมาตรา 18 วรรค
หนึ่ง แตมิไดปฏิบตั ิตามมาตรา 18 วรรคสาม ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน
มาตรา 20 ภายใตบังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 35
และมาตรา 41 ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนหลายรายตางยื่นคําขอจดทะเบียนเปนเจาของเครือ่ งหมายการคาที่
นายทะเบียนเห็นวาเหมือนกัน หรือที่นายทะเบียนเห็นวาคลายกันจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดใน
ความเปนเจาของของสินคา หรือแหลงกําเนิดของสินคา ทั้งนี้สําหรับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันที่
นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกันผูขอจดทะเบียนซึ่งยื่นคําขอไวเปนรายแรกยอมเปนผูมีสิทธิไดรบั
การจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้น
มาตรา 21 ในบรรดาเครือ่ งหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันตามมาตรา 20 นั้น ถานายทะเบียนเห็นวา
เครื่องหมายการคาเหลานั้นตางก็เปนเครือ่ งหมายการคาที่มีลักษณะอันพึงรับ จดทะเบียนไดตามมาตรา 6 และ
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเหลานั้นตางก็ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียน
มีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นปฏิบตั ิตามมาตรา 24 และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเหลานัน้
ทราบโดยไมชกั ชา
ผูขอจดทะเบียนซึ่งเห็นวาเครื่องหมายการคาที่ตนขอจดทะเบียนนั้นมิไดเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมาย
การคารายอื่นตามมาตรา 20 มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในเกา
สิบวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ ใหนํามาตรา18 และมาตรา 19 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 22 ในบรรดาเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันตามมาตรา 20 นั้น ถานายทะเบียนเห็นวา
เครื่องหมายการคาบางรายเขาขายมาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 แตเครื่องหมายการคาบางรายมี
ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 6 และคําขอจดทะเบียนก็ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
นี้ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่เขาขายมาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือ
มาตรา 17 ปฏิบัตติ ามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 แลวแตกรณีและใหรอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่
มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดและคําขอจดทะเบียนที่ถูกตองนั้นไวกอน ทั้งนี้ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจง
คําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นทราบโดยไมชักชา และใหนํามาตรา 21 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาปรากฏวาผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่นายทะเบียนเห็นวาเขาขายมาตรา 15(1) หรือ (2)
หรือมาตรา 17 ไดปฏิบัตติ ามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 15 แลว หรือไดอุทธรณตาม มาตรา 18 วรรค
หนึ่ง และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนไมถูกตอง ใหนายทะเบียน มีคําสั่งใหผู
ขอจดทะเบียนรายนั้นและผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายทีน่ ายทะเบียน ใหรอการจดทะเบียนไดตาม

วรรคหนึ่ง ปฏิบัตติ ามมาตรา 24 และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอ จดทะเบียนเหลานัน้ ทราบโดยไมชักชา
ถาปรากฏวาผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่นายทะเบียนเห็นวาเขาขายมาตรา 15 (1) หรือ (2)
หรือมาตรา 17 ไดละทิ้งคําขอจดทะเบียนตามมาตรา 19 ทุกราย
(1) ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนรายที่นายทะเบียนใหรอการจดทะเบียน ไวตามวรรคหนึ่งหลายราย ใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นปฏิบตั ิตามมาตรา 24 และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียน
เหลานั้นทราบโดยไมชักชา
(2) ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนรายที่นายทะเบียนใหรอการจดทะเบียนไวตามวรรคหนึ่งเพียงรายเดียว ให
นายทะเบียนมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นตอไปตามมาตรา 29
มาตรา 23 ในบรรดาเครือ่ งหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันตามมาตรา 20 นั้น ถานายทะเบียนเห็นวา
เครื่องหมายการคาเหลานั้นทุกรายเขาขายมาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผู
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเหลานัน้ ปฏิบตั ิตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 แลวแตกรณี และรอการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเหลานั้นไวกอน ทั้งนื้ ใหนายทะเบียน มีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียน
เหลานั้นทราบโดยไมชักชา และใหนํามาตรา 21 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาปรากฏวาผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเชนวานั้นหลายรายไดปฏิบตั ติ ามคําสั่งของนายทะเบียน
ตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 แลว หรือไดอุทธรณตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัย
อุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนไมถูกตองใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเหลานัน้ ปฏิบตั ิตามมาตรา
24 และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเหลานัน้ ทราบโดยไมชกั ชา แตถาปรากฏวามีผูขอจดทะเบียนเชน
วานั้นเพียงรายเดียวทีไ่ ดปฏิบัตติ ามคําสัง่ ของนายทะเบียนตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 หรือไดอุทธรณตาม
มาตรา 18 วรรคหนึ่ง และ คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนไมถูกตอง ใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นตอไปตามมาตรา 29
มาตรา 24 ภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
มาตรา 22 วรรคสองหรือวรรคสาม (1) หรือมาตรา 23 วรรคสอง ใหผูขอจดทะเบียน ซึ่งไดรับหนังสือแจงคําสั่ง
ดังกลาวตกลงกันวาจะใหรายหนึ่งรายใดเปนผูขอจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตผูเดียว และ
ใหผูขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาววาตกลงกันได
หรือไม
มาตรา 25 ในกรณีที่นายทะเบียนไดรบั แจงภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 24 วา ผูขอจดทะเบียนตกลงกัน
ไดแลววาจะใหรายใดเปนผูข อจดทะเบียน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนของผูขอ
จดทะเบียนรายนั้นตอไปตามมาตรา 29
ในกรณีทนี่ ายทะเบียนไดรับแจงภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 24 วา ผูขอจดทะเบียนตกลงกันไมได หรือ
มิไดรับแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาของผูขอจดทะเบียนซึ่งยื่นคําขอจดทะเบียนไวเปนรายแรก หรือเปนรายแรกในบรรดาผูขอจดทะเบียนซึ่ง
ยังมิไดละทิ้งคําขอจดทะเบียน แลวแตกรณีตอไปตามมาตรา 29
มาตรา 26 ในกรณีที่นายทะเบียนไดมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนปฏิบัตติ ามมาตรา 24 แลว ถามีผู
ขอจดทะเบียนรายอื่นยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่นายทะเบียนเห็นวาเหมือนกับเครื่องหมาย

การคาของผูขอจดทะเบียนเหลานั้น หรือที่นายทะเบียนเห็นวาคลายกับเครื่องหมายการคาเชนวานั้น จนอาจทํา
ใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา ทั้งนี้สําหรับสินคาจําพวก
เดียวกันหรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียน เห็นวามีลกั ษณะอยางเดียวกัน ใหนายทะเบียนมีคาํ สั่งไมรับคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น และมีหนังสือแจงคําสั่งนั้นใหผูขอจดทะเบียนนั้นทราบโดยไมชักชา และใหนํา
มาตรา 21 วรรคสองมาใชบงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 27 ในกรณีที่มีผขู อจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของ
บุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลวตามมาตรา 13 หรือในกรณีที่มี ผูขอจดทะเบียน เครื่องหมายการคาที่เหมือน
หรือคลายกันตามมาตรา 20 ทั้งนี้ สําหรับสินคาจําพวก เดียวกันหรือ ตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามี
ลักษณะอยางเดียวกัน ถานายทะเบียนเห็นวาเปนเครื่องหมายการคา ซึ่งตางเจาของตางไดใชมาแลวดวยกัน
โดยสุจริตหรือมีพฤติการณพิเศษที่นายทะเบียน เห็นสมควรรับ จดทะเบียนนายทะเบียนจะรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันดังกลาว ใหแกเจาของหลายคนก็ได โดยจะมีเงื่อนไขและขอจํากัด
เกี่ยวกับวิธีการใชและเขตแหงการใช เครือ่ งหมายการคานั้น หรือเงื่อนไขและ ขอจํากัดอื่นตามที่นายทะเบียน
เห็นสมควรกําหนดก็ได ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอจดทะเบียนและ
เจาของเครื่องหมายการคา ที่ไดจดทะเบียนแลวทราบโดยไมชักชา
ผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวมีสทิ ธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน
ตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนทีส่ ุด
[6]

มาตรา 28 บุคคลใดไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาไวนอกราชอาณาจักร ถายื่นคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือน นับแตวันที่ไดยนื่ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคานอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหถือวาวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
นอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก เปนวันทีไ่ ดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบคุ คลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครอง
เครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรือ
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหสิทธิในทํานองเดียวกันแกบุคคลสัญชาติไทย หรือนิตบิ ุคคลที่มี
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย
(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจังในประเทศไทย หรือในประเทศที่
เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครองเครือ่ งหมายการคาซึ่งประเทศไทย
เปนภาคีอยูดวย
ในกรณีที่คาํ ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดยนื่ เปนครั้งแรกนอกราชอาณาจักรถูกปฏิเสธ หรือผูยื่นคํา
ขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละทิ้งคําขอ บุคคลดังกลาวจะขอใชสทิ ธิตามวรรคหนึ่งไมได
ในกรณีที่มกี ารยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ถูกปฏิเสธ หรือคําขอทีผ่ ยู ื่นคําขอจะทะเบียนถอน
คืน หรือละทิ้งตามวรรคสองนอกราชอาณาจักรซ้ําอีกภายในระยะเวลาหกเดือน นับแตวันที่ไดยื่นคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลซึ่งยื่นคําขอดังกลาวจะขอใชสทิ ธิตามวรรค

หนึ่งได เมื่อ
(๑) คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคสามยังมิไดมีการขอใชสิทธิ ในการระบุวันยื่นคําขอจด
ทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และ
(๒) คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคสามไมอาจดําเนินการใดตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมาย
การคาในประเทศที่มีการยืน่ คําขอจดทะเบียนไวตอไป และ
(๓) การถูกปฏิเสธ ถอนคืน หรือถูกละทิ้งในครั้งแรกมิไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน"
([6] มาตรา 28 แกไขโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติเครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 )
[7]

มาตรา 28 ทวิิ ในกรณีที่มีการนําสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาใดออกแสดงในงานแสดงสินคาระหวาง
ประเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทย หรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการคุม ครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูด วย โดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐของประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีดังกลาวจัดขึ้น หรือรัฐบาลไทยรับรองการจัดงาน
แสดงสินคาระหวางประเทศนั้น เจาของเครื่องหมายการคาดังกลาวอาจขอใชสิทธิตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งได
ถาเจาของเครือ่ งหมายการคานั้นยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา สําหรับสินคาที่นําออกแสดงในงาน
แสดงสินคาดังกลาวในราชอาณาจักรภายในหกเดือน นับแตวันที่ไดนําสินคาที่มีเครื่องหมายการคาดังกลาวออก
แสดง หรือวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาครั้งแรกนอกราชอาณาจักรแลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน
แตทั้งนี้ การยืน่ คําขอดังกลาวตองไมเปนการขยายระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๒๘
การจัดงานแสดงสินคาที่จะถือเปนงานแสดงสินคาระหวางประเทศ และการขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง"
สวนที่ 2 การรับจดทะเบียนและผลแหงการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
[8]

มาตรา 29 เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดใหนาย
ทะเบียนมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น การประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบียนใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 30 เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสัง่ ใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดตาม
มาตรา 29 วรรคหนึ่งแลว หากปรากฏแกนายทะเบียนในภายหลังวา เครื่องหมายการคารายนั้นไมมีลักษณะอัน
พึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 6 ก็ดีหรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ อันจําเปนจะตองเพิกถอนคําสั่งให ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคารายนั้นก็ดี ถายังมิไดจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคารายนั้น ใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวและมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอ จดทะเบียนทราบพรอมดวยเหตุผลโดยไมชักชา
ในกรณีทนี่ ายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนตามวรรคหนึ่งหลังจากที่ไดมีการประกาศโฆษณา คําขอจดทะเบียน
ตามมาตรา 29 แลวใหประกาศโฆษณาคําสั่งเพิกถอนนั้นดวยตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
[9]

มาตรา 31 ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสัง่ เพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา 30 วรรคหนึ่งตอ
คณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน
ในกรณีที่ผขู อจดทะเบียนมิไดอุทธรณคําสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนไดอุทธรณคําสั่ง

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

ถาคณะกรรมการมีคําวินจิ ฉัยอุทธรณวา คําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนไมถูกตอง ใหนายทะเบียน
(๑) ดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นตอไป ในกรณีทนี่ ายทะเบียนได
มีคําสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง กอนที่จะมีการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ตามมาตรา ๒๙
(๒) ดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นใหม ในกรณีที่ไดมีการประกาศ
โฆษณาคําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ วรรคสองแลว คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ
ตามวรรคสองหรือวรรคสามใหเปนที่สุด"
มาตรา 32 ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาํ สั่งเพิกถอนตามมาตรา 30 หลังจากที่ไดมีการคัดคาน ตาม
มาตรา 35 แลวใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งเพิกถอนนั้นใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา
[10]

มาตรา 33 ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถานายทะเบียนยังมิไดมีคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้น ใหรอการวินจิ ฉัย
ไวกอน จนกวาจะพนกําหนดเวลาการอุทธรณตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือจนกวาจะมีคําวินจิ ฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ วรรคสองหรือวรรคสาม แลวแตกรณี
ถาคณะกรรมการมีคําวินจิ ฉัยอุทธรณวา คําสั่งเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา 30 ถูกตองแลว ให
นายทะเบียนมีคําสั่งไมรับคําคัดคานนั้น และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา คําสั่งเชนวานีใ้ ห
เปนที่สุด
ถาคณะกรรมการมีคําวินจิ ฉัยอุทธรณวา คําเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา 30 ไมถูกตองใหนาย
ทะเบียนดําเนินการวินิจฉัยคําคัดคานนั้นตอไป
มาตรา 34 ในกรณีตามมาตรา 32 ถานายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้นแลว และมีการอุทธรณคํา
วินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา 37 ใหนายทะเบียนแจงใหคณะกรรมการทราบและใหนํามาตรา 33 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 35 เมื่อไดประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดตามมาตรา 29 แลว บุคคลใด
เห็นวาตนมีสทิ ธิดีกวาผูข อจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น หรือเห็นวาเครื่องหมายการคา รายนั้นไมมี
ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 6 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาราย นั้นไมถูกตองตาม
บทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตินี้ บุคคลนัน้ จะยื่นคําคัดคานตอนายทะเบียนก็ได แตตองยื่นภายในเกาสิบวันนับ
แตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา 29 พรอมทั้ง แสดงเหตุแหงการคัดคาน
การคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

[11]

มาตรา 36 ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๓๕ ใหนายทะเบียนสงสําเนาคําคัดคานไปยังผูขอจด
ทะเบียนโดยไมชักชา ใหผูขอจดทะเบียนยื่นคําโตแยงคําคัดคานตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยแสดงเหตุที่ตน
อาศัยเปนหลักในการขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในเกาสิบวัน นับแตวันทีไ่ ดรับสําเนาคําคัดคาน และให
นายทะเบียนสงสําเนาคําโตแยงนั้นไปยังผูคัดคานโดยไมชักชา
ในกรณีที่ผขู อจดทะเบียนมิไดดําเนินการตามวรรคสอง ใหถือวาผูขอจดทะเบียนละทิ้งคําขอจดทะเบียน
([10] มาตรา 33 วรรคหนึง่ แกไขโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 )
([11] มาตรา 36 แกไขโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 )

ในการพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดคาน นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหผขู อจดทะเบียนและผูคัดคานมาใหถอยคํา
ทําคําชี้แจง หรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติมก็ได หากผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานไมปฏิบตั ิตามคําสั่งของนาย
ทะเบียนภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรบั แจงคําสั่ง ใหนายทะเบียนพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดคานตอไปตาม
หลักฐานที่มีอยู"
มาตรา 37 เมื่อนายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอจด
ทะเบียนและผูคัดคานทราบโดยไมชักชา
ผูขอจดทะเบียนหรือผูคดั คดานมีสิทธิอุทธรณคําวินจิ ฉัยของนายทะเบียนตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของนายทะเบียน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นโดย
ไมชักชา
มาตรา 38 เมื่อคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผขู อจด
ทะเบียนและผูคัดคานทราบโดยไมชักชา
ผูขอจดทะเบียนหรือผูคดั คานมีสิทธิอทุ ธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบ
วันนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การฟองคดีตามวรรคสอง จะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัตติ ามขั้นตอนตามมาตรา 37 วรรคสองแลว
มาตรา 39 ในกรณีที่มิไดมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 37 วรรค
สอง หรือมิไดมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 38 วรรคสอง ใหถือวา
คําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของคณะกรรมการแลวแตกรณี เปนที่สุด
มาตรา 40 ในกรณีที่มกี ารคัดคานตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดคานตามมาตรา 35 แตไดมีคําวินิจฉัย
หรือคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหผูขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได
เมื่อไดมีคําสั่งใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนมีหนังสือ แจงคําสั่งใหผู
ขอจดทะเบียนทราบ และใหชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
คําสั่ง ถาผูขอจดทะเบียนไมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถอื วาละทิ้งคําขอจดทะเบียน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 41 ในกรณีที่ผูคดั คานตามมาตรา 35 เปนผูซึ่งไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่ตนคัดคานนั้น และมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งถึง

ที่สุดวาผูคัดคานมีสิทธิดีกวาผูถูกคัดคาน ถาเครื่องหมายการคาที่คดั คานขอจดทะเบียนนัน้ มีลกั ษณะอันพึงรับ
จดทะเบียนไดตามมาตรา 6 และการขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคานั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ตามวิธีการที่กําหนด ในกฎกระทรวงโดย
ไมตองประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของผูคัดคานอีก
[12]

มาตรา 42 เมื่อไดจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคารายใดแลว ใหถือวาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเปนวันที่
จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น สําหรับกรณีตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๘ ทวิ ใหถือวาวันที่ยื่นคําขอ
จดทะเบียนในราชอาณาจักร เปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น

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

มาตรา 43 เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ใหนายทะเบียนออกหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนใหแกผูขอจดทะเบียนตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหายเจาของเครื่องหมายการคาจะยื่นคํา
ขอรับใบแทนหนังสือสําคัญดังกลาวตอนายทะเบียนก็ได
การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแบบที่กําหนด ใน
กฎกระทรวง
มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 27 และมาตรา 28 เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ผูซึ่งไดจด
ทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคา เปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับ
สินคาที่ไดจดทะเบียนไว
มาตรา 45 เครื่องหมายการคาอันไดจดทะเบียนไวโดยมิไดจํากัดสีนั้น ใหถือวาไดจดทะเบียนไวทุกสี
มาตรา 46 บุคคลใดจะฟองคดี เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน หรือ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาวไมได
บทบัญญัตมิ าตรานี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนในอันที่จะฟอง
คดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้น
มาตรา 47 การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการขัดขวางบุคคลใดในการใชโดยสุจริตซึ่งชื่อตัว
ชื่อสกุล หรือชื่อสํานักงานการคาของตนหรือของเจาของเดิมของกิจการของตน หรือไมเปนการขัดขวางบุคคล
ใดในการใชคาํ บรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแหงสินคาของตน
สวนที่ 3 การแกไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
มาตรา 48 สิทธิในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดยื่นไวแลว ยอมโอน หรือรับมรดกกันได
ในกรณีที่มกี ารโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหผูโอนหรือผูรับโอนแจงให นายทะเบียนทราบ
กอนการจดทะเบียน
ในกรณีที่ผขู อจดทะเบียนตาย ใหทายาทคนหนึ่งคนใดหรือผูจัดการมรดกแจงใหนายทะเบียน
ทราบกอนการจดทะเบียน เพื่อดําเนินการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนนั้นตอไป

การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 49 สิทธิในเครือ่ งหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวยอมโอนหรือรับมรดกกันได ทั้งนี้จะเปนการโอน
หรือรับมรดกพรอมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ได
มาตรา 50 เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวเปนเครื่องหมายชุดนั้น จะโอนหรือรับมรดกกันได ตอเมื่อ
เปนการโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด
มาตรา 51 การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวตองจดทะเบียนตอนาย
ทะเบียน
การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 52 เจาของเครือ่ งหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวอาจขอใหนายทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
จดทะเบียนไดเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
(1) ยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว
(2) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของเจาของเครื่องหมายการคานั้นและของตัวแทน ถามี
(3) สํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอได
(4) รายการอื่นใดตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
สวนที่ 4 การตออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
มาตรา 53 การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหมีอายุสิบปนับแตวันที่จดทะเบียนตามมาตรา 42 และอาจ
ตออายุไดตามมาตรา 54
อายุการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาตามวรรคหนึ่ง มิใหนับรวมระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีทาง
ศาลตามมาตรา 38 ดวย
มาตรา 54 เจาของเครือ่ งหมายการคาใดประสงคจะตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน ใหยื่น
คําขอตออายุตอนายทะเบียนภายในเกาสิบวันกอนวันสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว ใหถือวาเครื่องหมายการคานั้นยังคงจดทะเบียนอยูจนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
การขอตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฏ
กระทรวง
มาตรา 55 ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 54 วรรค
หนึ่ง และนายทะเบียนเห็นวาการขอตออายุเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตาม
มาตรา 54 วรรคสอง ใหนายทะเบียนตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นอีกสิบปนับแตวันสิ้นอายุการ
จดทะเบียนเดิมหรือนับแตวนั สิ้นอายุการจดทะเบียนทีไ่ ดตอไวครั้งสุดทาย แลวแตกรณี

ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 54
วรรคหนึ่งแตนายทะเบียนเห็นวาการขอตออายุไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง
ตามมาตรา 54 วรรคสองใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหเจาของเครื่องหมายการคานั้น ดําเนินการแกไขใหถูกตอง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้นและมีหนังสือแจงคําสั่ง ใหเจาของเครือ่ งหมายการคานั้นทราบโดย
ไมชักชา ถาเจาของเครื่องหมายการคานั้นมิได ปฏิบตั ิตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอน การจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคามีเหตุ
จําเปน จนไมสามารถปฏิบตั ิตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองได ใหนายทะเบียนมี
อํานาจสั่งขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดตามความจําเปนแกกรณี
มาตรา 56 ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคามิไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 54
วรรคหนึ่ง ใหถือวาเครื่องหมายการคานั้นไดถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแลว
มาตรา 57 เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวอาจรองขอตอนายทะเบียนใหสั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาของตนเองได แตในกรณีทมี่ ีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคา
นั้น การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นตองไดรับความยินยอมจากผูไดรับอนุญาตดวย เวนแต
สัญญาอนุญาตดังกลาวจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
การขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 58 ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนวา เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวฝาฝนหรือ
มิไดปฏิบัตติ ามเงื่อนไขหรือขอจํากัดอื่นที่นายทะเบียนกําหนดในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ให
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น
มาตรา 59 ถาเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวหรือตัวแทนเลิกตั้งสํานักงานหรือสถานทีท่ ี่ได
จดทะเบียนไวในประเทศไทยแลว ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น
ในกรณีทนี่ ายทะเบียนมีเหตุอันควรเชื่อวา เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวหรือตัวแทนเลิกตั้ง
สํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลว ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ
เครื่องหมายการคานั้นหรือตัวแทน ณ สํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวใหชี้แจงเปนหนังสือใหนาย
ทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน
ถานายทะเบียนไมไดรับคําตอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหประกาศโฆษณาวาจะเพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถานายทะเบียนยังไมไดรับคําตอบภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามวรรคสามให
นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น
มาตรา 60 เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามมาตรา 55 วรรคสอง
มาตรา 58 หรือมาตรา 59 วรรคหนึ่งแลว ใหมีหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว พรอมดวยเหตุผลใหเจาของ
เครื่องหมายการคานั้นทราบโดยไมชักชา
เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอ คณะกรรมการภายในเกา
สิบวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา

คําสั่งของนายทะเบียนเปนที่สุด
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด
[13]

มาตรา 61 ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการ ใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาใดได หากแสดงไดวาเครื่องหมายการคานั้น ในขณะที่จดทะเบียน
(๑) มิไดเปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา ๗
(๒) เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะตองหางตามมาตรา ๘
([13] มาตรา 61 แกไขโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 )

(๓) เปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลว สําหรับ
สินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันที่มีลักษณะอยางเดียวกัน หรือ
(๔) เปนเครื่องหมายการคาที่คลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลว จนอาจทําให
สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา สําหรับสินคาจําพวกเดียวกัน
หรือตางจําพวกกันที่มีลักษณะอยางเดียวกัน"
มาตรา 62 บุคคลใดเห็นวาเครื่องหมายการคาใดขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือรัฐประศาสโนบาย บุคคลนั้นอาจรองขอตอคณะกรรมการใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
นั้นได
มาตรา 63 ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการใหเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาใดได หากพิสูจนไดวาในขณะทีข่ อจดทะเบียน เจาของเครื่องหมายการคานั้นมิไดตั้งใจโดย
สุจริตที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว และตามความจริงก็ไมเคยมีการใช
เครื่องหมายการคานั้นโดยสุจริตสําหรับสินคาดังกลาวเลย หรือในระหวางสามปกอนที่จะมีคํารองขอใหเพิกถอน
มิไดมีการใชเครื่องหมายการคานั้นโดยสุจริตสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว ทั้งนี้ เวนแตเจาของเครื่องหมาย
การคานั้นจะพิสูจนไดวา การที่มิไดใชเครื่องหมายการคานั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณพิเศษในทางการคา และ
มิไดมีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะไมใชหรือจะละทิ้งเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว
มาตรา 64 เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา 61 มาตรา 62 หรือมาตรา 63 ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงให
เจาของเครื่องหมายการคานั้นและผูไดรบั อนุญาต ถามี ทราบ เพื่อยื่นคําชี้แจงของตน คําชี้แจงดังกลาวใหยนื่ ตอ
คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการ
มาตรา 65 เมื่อคณะกรรมการไดมีคําสั่งเพิกถอนหรือไมเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตาม
มาตรา 61 มาตรา 62 หรือมาตรา 63 ใหมีหนังสือแจงคําสั่งดังกลาวพรอมดวยเหตุผลใหผูรองขอใหเพิกถอน
เจาของเครื่องหมายการคานั้น และผูไดรบั อนุญาต ถามี ทราบโดยไมชักชา
ผูรองขอใหเพิกถอน เจาของเครื่องหมายการคานั้น หรือผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของคณะกรรมการถาไม
อุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถอื วาคําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา 66 ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอศาลใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาใดได หากแสดงไดวาในขณะทีร่ องขอนั้นเครื่องหมายการคานั้นไดกลายเปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการ
คาขายสําหรับสินคาบางอยางหรือบางจําพวก จนกระทั่งในวงการคาหรือในสายตาของสาธารณชน เครื่องหมาย
การคานั้นไดสูญเสียความหมายของการเปนเครื่องหมายการคา ไปแลว
มาตรา 67 ภายในหาปนับแตวันที่นายทะเบียนมีคาํ สั่งใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใดตามมาตรา 40 ผู
มีสวนไดเสียอาจรองขอตอศาลใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ไดหากแสดงไดวาตนมีสทิ ธิ
ในเครื่องหมายการคานั้นดีกวาผูซึ่งไดจดทะเบียนเปนเจาของ เครื่องหมายการคานั้น ถาผูรองแสดงไดแต
เพียงวา ตนมีสิทธิดีกวาเฉพาะสินคาบางอยางในจําพวกของสินคาที่ไดจดทะเบียนไวใหศาลมีคําสั่งจํากัดสิทธิ
แหงการจดทะเบียนใหอยูเฉพาะสินคาที่ผรู องไมไดแสดงวาตนมีสทิ ธิดีกวา
สวนที่ 5 การอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
มาตรา 68 เจาของเครือ่ งหมายการคาที่ไดจดทะเบียนจะทําสัญญาอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมาย
การคาของตน สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางอยางก็ได
สัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคาตามวรรคหนึ่ง ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียน ตอนายทะเบียน
การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกลาวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตคําขอจดทะเบียนนัน้ อยางนอยตองแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) เงื่อนไขหรือขอกําหนดระหวางเจาของเครื่องหมายการคานั้น และผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาต ที่
จะทําใหเจาของเครื่องหมายการคานั้นสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาของผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับ
อนุญาตไดอยางแทจริง
(2) สินคาที่จะไดรับอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคานั้น
มาตรา 69 ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาตามมาตรา 68 จะไมเปน
การทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิด และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย ใหนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน สัญญาอนุญาตดังกลาวโดยจะมีเงื่อนไข
หรือขอจํากัดใดเพื่อประโยชนดังกลาวก็ได แตถานายทะเบียน เห็นวาสัญญาอนุญาตดังกลาวจะเปนการทําให
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐ
ประศาสโนบาย ใหนายทะเบียนมี คําสั่งไมรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกลาว
เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีหนังสือแจงคําสั่งใหเจาของเครื่องหมาย
การคาและผูข อจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งรับจด
ทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือขอจํากัดหรือมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน ใหแจงเหตุผลใหบุคคลดังกลาวทราบดวย
เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตาม
วรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน ถาไมอุทธรณ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาคําสัง่ ของนายทะเบียนเปนที่สุด
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสามใหเปนที่สุด

มาตรา 70 การใชเครื่องหมายการคาโดยผูไดรับอนุญาตสําหรับสินคาในการประกอบธุรกิจของตนตามที่
ไดรับอนุญาตไว ใหถือวาเปนการใชเครื่องหมายการคาโดยเจาของเครื่องหมายการคานั้น
มาตรา 71 เจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตอาจรวมกันรองขอตอนายทะเบียน ใหแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา ในสวนที่เกี่ยวกับสินคาที่ไดรับ
อนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น หรือในสวนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่เจาของเครื่องหมายการคาได
กําหนดไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวได และใหนํามาตรา 69มาใชบังคับโดยอนุโลม
การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 72 เจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตอาจรวมกันรองขอตอนายทะเบียน ใหสั่งเพิกถอน
การ จดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคาได
เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูไดรับอนุญาตฝายหนึ่งฝายใด อาจรองขอตอนายทะเบียนใหสั่งเพิกถอนการ
จดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหากแสดงไดวาสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้นได
สิ้นสุดลงแลว
ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให
ใชเครื่องหมายการคาได หากแสดงไดวา
(1) การใชเครื่องหมายการคาโดยผูไดรับอนุญาตนั้นทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดหรือขัอตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย หรือ
(2) เจาของเครื่องหมายการคานั้นไมอาจควบคุมคุณภาพของสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นไดอยาง
แทจริงอีกตอไป
การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 73 เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา 72 วรรคสองหรือวรรคสามใหนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ
แลวแตกรณี มีหนังสือแจงใหเจาของเครือ่ งหมายการคานั้นหรือผูไดรับอนุญาตแลวแตกรณีทราบ เพื่อยื่นคํา
ชี้แจงของตนภายในกําหนดแตตองไมนอ ยกวาสิบหาวันและไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก
นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี
ในการพิจารณาคํารองของตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 นายทะเบียนหรือคณะกรรมการแลวแตกรณี จะให
บุคคลที่เกี่ยวของนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือชี้แจงเพิ่มเติมก็ได
[14]

มาตรา 74 เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งตามมาตรา 72 วรรคสองแลวใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวย
เหตุผลใหเจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตทราบโดยไมชักชา คําสั่งดังกลาวใหมีผลนับแตวนั ที่
ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน
เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูไดรับอนุญาต มีสทิ ธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอ
คณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนถาไม อุทธรณภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถอื วาคําสั่งของนายทะเบียนเปนที่สุด
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด

มาตรา 75 เมื่อคณะกรรมการไดมีคําสั่งตามมาตรา 72 วรรคสามแลวใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวย
เหตุผลใหเจาของเครื่องหมายการคา ผูไดรับอนุญาต ผูมีสวนไดเสียซึ่งเปนผูรองขอและนายทะเบียนทราบโดย
ไมชักชา คําสัง่ ดังกลาวใหมผี ลนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการ
ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสัง่ ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอศาลภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการ ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาคําสั่งของ
คณะกรรมการเปนที่สุด
([14] มาตรา 74 วรรคสามเพิ่มเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติเครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 )

มาตรา 76 ในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใด การอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
การคานั้นยอมสิ้นผลไปดวย
มาตรา 77 ในกรณีที่สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นเจาของเครื่องหมาย
การคามีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นเสียเอง หรือจะอนุญาตใหบุคคลอื่นนอกจากผูไดรับอนุญาตใช
เครื่องหมายการคานั้นอีกก็ได
มาตรา 78 ในกรณีที่มสี ัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นผูไดรับอนุญาตมี
สิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นไดทั่วประเทศสําหรับสินคาทั้งหมดที่ไดจดทะเบียน ไวตลอดอายุการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น รวมทั้งในกรณีที่มีการตออายุการจดทะเบียนดวย
มาตรา 79 ในกรณีที่สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นผูไดรับอนุญาตจะ
โอนการอนุญาตตามสัญญาดังกลาวใหแกบุคคลภายนอกไมไดและจะอนุญาตชวงใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมาย
การคานั้นอีกทอดหนึ่งก็ไมได
หมวด 2 เครือ่ งหมายบริการและเครือ่ งหมายรับรอง
มาตรา 80 ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับแกเครื่องหมายบริการโดยอนุโลม และให
คําวา "สินคา" ในบทบัญญัติดังกลาวหมายความถึง "บริการ"
มาตรา 81 เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่นในหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใช
บังคับแกเครื่องหมายรับรองโดยอนุโลม
มาตรา 82 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้น นอกจากจะตองเปนไปตาม บทบัญญัตวิ าดวยการขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ผูข อจดทะเบียนจะตอง
(1) ยื่นขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้นพรอมกับคําขอจดทะเบียนดวย และ
(2) แสดงไดวาตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคาหรือบริการตามที่ระบุไวใน
ขอบังคับตาม (1)
ขอบังคับตาม (1) ตองระบุถึงแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของ
สินคาหรือบริการที่จะรับรอง ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง
นั้น

มาตรา 83 นายทะเบียนอาจมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับวาดวย
การใชเครื่องหมายรับรองตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรบั คําสั่งนั้น และมี
หนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผขู อจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา ทั้งนื้ใหนํามาตรา 18 และมาตรา 19
มาใชบังคับแกการอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนโดยอนุโลม
มาตรา 84 ถานายทะเบียนเห็นวา ผูข อจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองไมมีความสามารถเพียงพอที่จะ
รับรองคุณลักษณะของสินคาหรือบริการตามที่ระบุไวในขอบังคับวาดวยการใชเครือ่ งหมาย รับรองนั้น หรือเห็น
วาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นจะไมเปนประโยชนตอสาธารณชน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นและมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา
ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 18 และมาตรา 19 มาใชบังคับแกการอุทธรณคําสัง่ ของนายทะเบียนโดยอนุโลม
มาตรา 85 ในการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ใหนายทะเบียน ระบุถึงสาระสําคัญ
ของขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้นดวย
มาตรา 86 เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับ วาดวยการใช
เครื่องหมายรับรองนั้นก็ได แตจะตองไมเปนการกระทบกระเทือนตอประโยชนของสาธารณชน
การขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 87 ถานายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นควรรับจดทะเบียนการแกไขเปลีย่ นแปลงขอบังคับตามมาตรา
86 ใหนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนและมีคําสั่งใหประกาศโฆษณา สาระสําคัญของขอบังคับที่ไดแกไข
เปลี่ยนแปลงแลว
เมื่อไดมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งให
เจาของเครื่องหมายรับรองนั้นทราบโดยไมชักชา
มาตรา 88 ถานายทะเบียนเห็นวาไมควรรับจดทะเบียนการแกไขเปลีย่ นแปลงขอบังคับตามมาตรา 86 ให
นายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน และมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายรับรองนั้น
ทราบโดยไมชกั ชา
มาตรา 89 เจาของเครื่องหมายรับรองนั้นหรือบุคคลอื่นใด ที่ไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากคําสั่งของ
นายทะเบียนตามมาตรา 87 หรือมาตรา 88 มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับ
แตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา 87 หรือนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 88
แลวแตกรณี
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
มาตรา 90 เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะใชเครื่องหมายนั้นกับสินคาหรือบริการของ
ตนเองไมได และจะอนุญาตใหบคุ คลอื่นเปนผูรับรองโดยใชเครื่องหมายนั้นก็ไมได
มาตรา 91 การอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายรับรองกับสินคาหรือบริการของบุคคลนั้น ตองทําเปน
หนังสือและลงลายมือชื่อเจาของเครื่องหมายรับรอง

มาตรา 92 การโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะกระทําไดตอเมื่อ
(1) ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนแลว โดยผูรับโอนสามารถแสดงตอนายทะเบียนไดวา ตนมีความสามารถ
เพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคาหรือบริการตามที่ระบุไวในขอบังคับ วาดวยการใชเครื่องหมายรับรอง
นั้น
(2) ทําเปนหนังสือ และ
(3) จดทะเบียนตอนายทะเบียน
ในกรณีทนี่ ายทะเบียนมีคําสั่งไมอนุญาตหรือไมรับจดทะเบียนการโอนสิทธิตามวรรคหนึ่งใหนํามาตรา 84 มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 93 สิทธิในเครือ่ งหมายรับรองสิ้นสุดลง เมื่อเจาของเครื่องหมายรับรองนั้นตายหรือสิ้นสภาพบุคคล

หมวด 3 เครือ่ งหมายรวม
มาตรา 94 ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับแกเครื่องหมายรวมโดยอนุโลม เวนแต
บทบัญญัตใิ นหมวด 1 สวนที่ 5
หมวด 4 คณะกรรมการเครื่องหมายการคา
[15]

มาตรา 95 ใหมีคณะกรรมการเรียกวา "คณะกรรมการเครือ่ งหมายการคา" ประกอบดวยอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญา เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน อัยการสูงสุดหรือ
ผูแทน และผูท รงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถดานกฎหมายหรือการพาณิชย และมีประสบการณเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญาหรือเครื่องหมายการคาไมนอยแปดคน แตไมเกินสิบสองคนซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปน
กรรมการ
การแตงตัง้ ผูทรงคุณวุฒเิ ปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองแตตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสาม ของจํานวนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชว ยเลขานุการก็ได
[16]

มาตรา 96 6 คณะกรรมการมีอํานาจและหนาทีด่ ังตอไปนี้
(1) วินิจฉัยอุทธรณคําสัง่ หรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(2) พิจารณาและมีคําสัง่ เกี่ยวกับคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(3) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรฐั มนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม พระราชบัญญัตินี้
(4) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา 97 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป ในกรณีที่มีการแตงตั้ง
กรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือ
แตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
นั้น กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 98 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 97 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
([15] มาตรา 95 แกไขโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 )
([16] มาตรา 96 (2) แกไขโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
[17]

มาตรา 99 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุมใหที่ประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาตามมาตรา ๙๖ (๑) หรือ (๒) หามมิใหกรรมการผูนั้นเขารวม
ประชุมในเรื่องดังกลาว
[18]

มาตรา 99 ทวิ ในการปฏิบตั ิหนาที่ตามมาตรา ๙๖ (๑) และ (๒) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อวินิจฉัยอุทธรณคําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของ
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อดําเนินการแลว ใหรายงานตอคณะกรรมการเพื่อมีคําสั่งหรือคํา
วินิจฉัยตอไป
ใหนํามาตรา ๙๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องโดยอนุโลม
มาตรา 100 คณะกรรมการอาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหนํามาตรา 99 มาใชบงั คับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
[19]

มาตรา 101 การอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน และคํารองขอใหเพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม หรือสัญญาอนุญาตใหใช

เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นตอนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดี
กําหนด
วิธีพิจารณาอุทธรณและคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 102 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจมีหนังสือสอบถามหรือเรียก
นายทะเบียน ผูอุทธรณ หรือบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวของมาใหขอเท็จจริง คําอธิบายหรือความเห็น หรือใหสงเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาพิจารณาก็ได
หมวด 5 เบ็ดเตล็ด
มาตรา 103 ในระหวางเวลาทําการ บุคคลใด ๆ มีสิทธิมาตรวจดูทะเบียนเครือ่ งหมายการคา เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรวม สารบบเครื่องหมายดังกลาวขอคัดสําเนาหรือขอใหรับรอง
สําเนาเอกสาร หรือขอคํารับรองจากทะเบียนเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนโดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง

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

มาตรา 104 หนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออื่นใด ที่มีถึงผูขอจดทะเบียนผูคัดคาน เจาของ
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมที่ไดจดทะเบียนแลว ผูไ ดรับ
อนุญาตหรือบุคคลอื่นใด เพือ่ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ณ
สํานักงานหรือสถานที่ที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนหรือที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตกรณี
ถาไมสามารถสงตามวิธดี ังกลาวในวรรคหนึ่งได จะใหเจาพนักงานนําหนังสือนั้นไปสงหรือจะสงโดยทาง
ไปรษณียล งทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่งก็ได ในกรณีที่ใหเจาพนักงานนําหนังสือนั้นไปสงถาไมพบผูรับ จะสง
ใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนติ ภิ าวะแลวและอยูหรือทํางานในสํานักงานหรือสถานทีด่ ังกลาวหรือจะปดหนังสือนั้นไว
ในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานหรือสถานที่ดังกลาวของผูรับนั้นก็ได
เมื่อไดสงตามวิธีการดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถอื วาบุคคลนั้นไดรับหนังสือ
นั้นแลว
มาตรา 105 เพื่อประโยชนในการฟองรองและดําเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง และเครือ่ งหมายรวมตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูขอจดทะเบียน หรือเจาของเครื่องหมาย
การคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม มิไดมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย ใหถือ
วาสํานักงานหรือสถานที่ของบุคคลดังกลาวหรือตัวแทนตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนหรือที่ไดจดทะเบียนไว
เปนภูมิลําเนาของบุคคลดังกลาว
มาตรา 106 ในกรณีทนี่ ายทะเบียนรองขอตอคณะกรรมการใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม หรือใหสั่งเพิกถอน

การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ ใหนายทะเบียนไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมที่จะตองเสียตามพระราชบัญญัตินี้
[20]

มาตรา 106 ทวิ ในการปฏิบตั ิหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานทีท่ ําการ สถานที่ผลิต สถานที่จําหนาย สถานที่รับซื้อ หรือสถานที่เก็บสินคาของผู
ประกอบธุรกิจ หรือของบุคคลใด หรือสถานที่อื่นที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเขาไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือสั่งเจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยุดหรือ
จอด เพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือเพื่อตรวจคนและยึดพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่
อาจริบไดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือจับกุม ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้โดยไมตองมีหมายคนใน
กรณีดังตอไปนี้
(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําในสถานที่หรือยานพาหนะ
(ข) บุคคลซึ่งไดกระทําความผิดซึ่งหนาขณะที่ถกู ไลจับหนีเขาไป หรือมีเหตุอันแนนแฟนควรสงสัยวาได
ซุกซอนอยูในสถานที่หรือยานพาหนะ
(ค) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่อาจริบได ตามพระราชบัญญัตินี้ อยู
ในสถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งมีเหตุอันควรเชือ่ วาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได
พยานหลักฐานหรือทรัพยสินจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
([20] มาตรา 106 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543)

(ง) เมื่อผูจะตองถูกจับเปนเจาของสถานที่หรือยานพาหนะ และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับไดโดยไมตอ ง
มีหมาย
ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นจากผูประกอบ
ธุรกิจ เจาของ หรือผูควบคุมยานพาหนะ หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวของ ตลอดจนสั่งใหบุคคลดังกลาวซึ่งอยูใน
สถานที่หรือยานพาหนะนั้นปฏิบตั ิการเทาที่จําเปน
(๒) ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจงเปนที่เชื่อถือไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจ
อายัดหรือยึดสินคา ยานพาหนะ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไปกอนได แตตอ ง
รายงานตออธิบดีเพื่อใหความเห็นชอบภายในสามวัน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี
[21]

มาตรา 106 ตรี ในการปฏิบตั ิหนาที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ตองแสดง
บัตรประจําตัวตอบุคคลทีเ่ กีย่ วของ บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[22]

มาตรา 106 จัตวา ในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 6 บทกําหนดโทษ
มาตรา 107 บุคคลใดยื่นคําขอ คําคัดคาน หรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนการแกไข
เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน การตออายุการจดทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม หรือการอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา หรือ
เครื่องหมายบริการ โดยแสดงขอความอันเปนเท็จแกนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการคา เครือ่ งหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวม
ของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลวในราชอาณาจักรตองระวางโทษจําคุกไมเกินสีป่ หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการคา เครือ่ งหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวม
ของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลวในราชอาณาจักรเพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 110 บุคคลใด
(1) นําเขามาในราชอาณาจักร จําหนาย เสนอจําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาที่มีเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
รับรองหรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 หรือ

([21] มาตรา 106 ตรี เพิ่มเติมโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .2543
([22] มาตรา 106 จัตวา เพิ่มเติมโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

(2) ใหบริการหรือเสนอใหบริการที่ใชเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมปลอมตาม
มาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา
109
ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ
มาตรา 111 บุคคลใด
(1) แสดงเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมที่มิไดจดทะเบียน
ในราชอาณาจักรวาเปนเครือ่ งหมายดังกลาวทีไ่ ดจดทะเบียนในราชอาณาจักรแลว
(2) จําหนายหรือมีไวเพือ่ จําหนายซึ่งสินคาที่มีเครือ่ งหมายการคา เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม
ตาม (1) ที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ หรือ
(3) ใหบริการหรือเสนอใหบริการโดยแสดงเครื่องหมายบริการ เครือ่ งหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมตาม
(1) ที่ตนรูอยูว าเปนเท็จ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 112 บุคคลใดฝาฝนมาตรา 90 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท

[23]

มาตรา 112 ทวิ ผูใดขัดขวางการปฏิบตั ิหนาทีข่ องนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๐๖
ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
[24]

มาตรา 112 ตรี ผูใดไมอํานายความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาทีต่ าม
มาตรา ๑๐๖ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 113 บุคคลใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมือ่ พนโทษแลวยังไมครบ
กําหนดหาปกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีก ใหระวางโทษทวีคูณ
[25]

มาตรา 114 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิตบิ ุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการ
สั่งการ การกระทํา หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ทตี่ องกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบคุ คลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามทีบ่ ัญญัตไิ วสําหรับความผิดนั้น
ๆ ดวย

มาตรา 115 บรรดาสินคาที่ไดนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนาย อันเปนการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหริบเสียทั้งสิน้ ไมวาจะมีผถู ูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
มาตรา 116 ในกรณีทมี่ ีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําการหรือกําลังกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตาม
มาตรา 108 มาตรา 109 หรือมาตรา 110 เจาของเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวมอาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนัน้ ได
([23] มาตรา 112 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543)
([24] มาตรา 112 ตรี เพิ่มเติมโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .2543)
([25] มาตรา 114 แกไขโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .2543)

บทเฉพาะกาล
มาตรา 117 เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวแลว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช
2474 และยังคงจดทะเบียนอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนเครือ่ งหมายการคาตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 118 ใหคณะกรรมการเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบตั ิหนาที่ตอไป จนกวาจะไดมีคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ตอ งไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 119 บรรดาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําขอจดทะเบียน คําขอจด
ทะเบียนการเปลี่ยนแปลงขอความที่ไดจดทะเบียนแลว คําขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา และคํา
ขอตออายุเครือ่ งหมายการคาที่ไดยื่นไวแลวตามพระราชบัญญัติเครือ่ งหมายการคา พุทธศักราช 2474 ถากอน
วันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบงั คับ
(1) นายทะเบียนยังมิไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวใหถือวาเปนคําขอที่ไดยื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้

(2) นายทะเบียนไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวแลว การดําเนินการเกี่ยวกับคําขอ
ดังกลาวใหอยูใ นบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 ตอไปจนกวา
จะถึงที่สุด
มาตรา 120 การขอตออายุเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวตามพระราชบัญญัติเครือ่ งหมายการคา
พุทธศักราช 2474 ซึ่งเจาของไดขอจดทะเบียนไวสําหรับสินคาจําพวกใดจําพวกหนึ่งทั้งจําพวก ใหเจาของ
เครื่องหมายการคาระบุรายการสินคาที่ประสงคจะไดรบั ความคุมครองแตละอยางโดยชัดแจง ในกรณีดังกลาวนี้
ใหนํามาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 121 การอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน และการคัดคานการจดทะเบียน ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 ที่คางพิจารณาอยูกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับให
อยูในบังคับของบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 จนกวาจะถึงที่สุด
มาตรา 122 กําหนดเวลาในการอุทธรณ กําหนดเวลาในการคัดคานการจดทะเบียนกําหนดเวลาใหผูขอจด
ทะเบียนยื่นคําโตแยงที่อาศัยเปนหลักในการขอจดทะเบียน และกําหนดเวลาการแจงใหนายทะเบียนทราบวาผู
ขอจดทะเบียนไดตกลงกันแลวหรือไดนําคดีไปสูศาลแลวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช
2474 ถายังมิไดสิ้นสุดลงกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ ใหเริม่ นับกําหนดเวลาดังกลาวใหมตั้งแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป
มาตรา 123 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
พุทธศักราช 2474 ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตนิ ี้ ทั้งนี้จนกวาจะมี
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
อัตราคาธรรมเนียม
(1) คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม
(2) (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2543)
(3) แมพิมพรูปเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายรวม ที่ดีมีดานกวางยาวเกิน 5 เซนติเมตร ใหคิดเฉพาะสวนที่เกิน
เศษของเซนติเมตรใหคิดเปนหนึ่งเซนติเมตร

สินคาหรือบริการอยางละ

เซนติเมตรละ

500 บาท

100 บาท

(4) คัดคานการขอจดทะเบียนตาม (1)

ฉบับละ

1,000 บาท

(5) คําขอโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครือ่ งหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม

คําขอละ

1,000 บาท

(6) การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม
(7) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
(8) คําขอจดทะเบียนโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม
(9) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามขอ(6)
(10) คําขอตออายุการจดทะเบียนตาม (6)
(11) คํารองขอตอคณะกรรมการใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตาม (6)
(12) คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการ
(13) การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการ
(14) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม (13)
(15) คําขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนตาม (13)
(16) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําขอจดทะเบียนตาม (1) (8) หรือ (12)
(17) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรอง
(ก) กอนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง
(ข) หลังการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง
(18) อุทธรณ
(ก) อุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 27
หรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา 37
(ข) อุทธรณตามมาตราอื่น
(19) การขอตรวจดูทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง เครื่องหมายรวม หรือสารบบเครื่องหมายดังกลาว เศษชั่วโมงใหคิดเปน
หนึ่งชั่วโมง
(20) การขอสําเนาทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายรวม รวมเปนชุดพรอมคํารับรอง
(21) การขอคัดสําเนาเอกสาร
(22) การขอใหรับรองสําเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน
(ก) เอกสารไมเกิน 10 หนา
(ข) เอกสารเกิน 10 หนา
(23) การขอคํารับรองจากนายทะเบียนเกี่ยวกับรายการการจดทะเบียน
(24) คําขออื่น

สินคาหรือบริการอยางละ

300 บาท

ฉบับละ

100 บาท

คําขอละ
คําขอละ
สินคาหรือบริการอยางละ
ฉบับละ
คําขอละ

1,000 บาท
200 บาท
1,000 บาท
500 บาท
500 บาท

สัญญาละ

1,000 บาท

คําขอละ
คําขอละ
คําขอละ

200 บาท
200 บาท
100 บาท

คําขอละ
คําขอละ

100 บาท
200 บาท

ฉบับละ

2,000 บาท

ฉบับละ

1,000 บาท

ชั่วโมงละ

100 บาท

ฉบับละ
หนาละ

200 บาท
10 บาท

หนาละ
ฉบับละ
ฉบับละ
คําขอละ

10 บาท
100 บาท
50 บาท
100 บาท

