
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เครื่องหมายการคา 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.

๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๒) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เครื่องหมาย”๒ หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ตรา ช่ือ คํา 

ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือช่ือ กลุมของสี รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือส่ิงเหลานี้อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๙๙/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เครื่องหมาย” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เครื่องหมายการคา” หมายความวา เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือ
เก่ียวของกับสินคา เพ่ือแสดงวาสินคาที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตกตาง
กับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น 

“เครื่องหมายบริการ” หมายความวา เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปนที่หมายหรือ
เก่ียวของกับบริการ เพ่ือแสดงวาบริการที่ใชเครื่องหมายของเจาของเครื่องหมายบริการนั้น
แตกตางกับบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น 

“เครื่องหมายรับรอง” หมายความวา เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายรับรองใช
หรือจะใชเปนที่หมายหรือเก่ียวของกับสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น เพ่ือเปนการรับรองเกี่ยวกับ
แหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินคานั้น หรือเพ่ือ
รับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น 

“เครื่องหมายรวม” หมายความวา เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่
ใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ 
สมาพันธ กลุมบุคคลหรือองคกรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน 

“ผูไดรับอนุญาต” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้จาก
เจาของเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายบริการที่ไดจดทะเบียนแลว ใหใชเครื่องหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายบริการนั้น 

“พนักงานเจาหนาที่”๓ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”๔ หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเครื่องหมายการคา 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “พนักงานเจาหนาท่ี” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “อธิบดี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
เครื่องหมายการคา 
   

 
สวนที่ ๑ 

การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
   

 
มาตรา ๖  เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบียนได ตองประกอบดวยลักษณะ

ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ 
(๒) เปนเครื่องหมายการคาที่ไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัตินี้ และ 
(๓) ไมเปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่บุคคล

อ่ืนไดจดทะเบียนไวแลว 
 
มาตรา ๗  เครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ ไดแก เครื่องหมายการคา

อันมีลักษณะที่ทําใหประชาชนหรือผูใชสินคานั้นทราบและเขาใจไดวา สินคาที่ใชเครื่องหมาย
การคานั้นแตกตางไปจากสินคาอ่ืน 

เครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางใดอยางหนึ่งอันเปน
สาระสําคัญดังตอไปนี้ ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ๖ 

(๑) ช่ือตัว ช่ือสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไมเปนชื่อสกุลตามความหมายอันเขาใจ
กันโดยธรรมดา ช่ือเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือช่ือในทางการคาที่แสดง
โดยลักษณะพิเศษและไมเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคาโดยตรง 

(๒) คําหรือขอความอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคานั้นโดยตรง 
และไมเปนชื่อทางภูมิศาสตรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๓) กลุมของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคําที่
ประดิษฐข้ึน 

(๔) ลายมือช่ือของผูขอจดทะเบียนหรือของเจาของเดิมของกิจการของผูขอจด
ทะเบียน หรือลายมือช่ือของบุคคลอื่นโดยไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นแลว 

(๕) ภาพของผูขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้น
แลว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแลวโดยไดรับอนุญาตจากบุพการี ผูสืบสันดาน และคูสมรสของ
บุคคลนั้น ถามี แลว 

(๖) ภาพที่ประดิษฐข้ึน 

                                                 
๖ มาตรา ๗ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ช่ือ คํา หรือขอความที่ไมมีลักษณะตาม (๑) หรือ (๒) หากไดมีการจําหนาย
เผยแพร หรือโฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นจนแพรหลายแลว ตามหลักเกณฑที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด และพิสูจนไดวาไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑนั้นแลว ก็ใหถือวามี
ลักษณะบงเฉพาะ 

 
มาตรา ๘๗  เครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ หามมิใหรับจดทะเบียน 
(๑ )  ต ร า แผ น ดิ น  พร ะ ร า ช ลั ญ จ ก ร  ลั ญ จ ก ร ใ น ร า ช ก า ร  ต ร า จั ก รี  

ตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ตราประจําตําแหนง ตราประจํากระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจํา
จังหวัด 

(๒) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ 
(๓) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยยอ พระนามาภิไธยยอ 

หรือนามพระราชวงศ 
(๔) พระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมสาทิสลักษณของพระมหากษัตริย พระ

ราชินี หรือรัชทายาท 
(๕)  ช่ือ คํา ขอความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย พระ

ราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ 
(๖) ธงชาติหรือเคร่ืองหมายประจําชาติของรัฐตางประเทศ ธงหรือเครื่องหมาย

ขององคการระหวางประเทศ ตราประจําประมุขของรัฐตางประเทศ เครื่องหมายราชการและ
เครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินคาของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
หรือช่ือและช่ือยอของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูซึ่ง
มีอํานาจหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศนั้น 

(๗) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา 
(๘) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกับเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง

ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันไดรับเปนรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินคาที่
รัฐบาลไทย สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาล
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศไดจัดใหมีข้ึน เวนแตผูขอจดทะเบียนจะไดรับเหรียญ 
ใบสําคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเชนวานั้น เปนรางวัลสําหรับสินคานั้น 
และใชเปนสวนหนึ่งของเครื่องหมายการคานั้น แตทั้งนี้ตองระบุปปฏิทินที่ไดรับรางวัลดวย 

(๙) เครื่องหมายที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือรัฐประศาสโนบาย 

(๑๐) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือคลายกับเครื่องหมายดังกลาวจนอาจทําใหสาธารณชน

                                                 
๗ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สับสนหลงผิดในความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดของสินคา ไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไม
ก็ตาม 

(๑๑) เครื่องหมายที่คลายกับ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
(๑๒) ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
(๑๓) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๙  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น จะขอจดทะเบียนสําหรับ

สินคาเฉพาะอยางในจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันก็ได แตตองระบุรายการสินคาที่ประสงค
จะไดรับความคุมครองแตละอยางโดยชัดแจง 

คําขอจดทะเบียนฉบับหนึ่ง จะขอจดทะเบียนสําหรับสินคาตางจําพวกกันมิได 
การกําหนดจําพวกสินคา ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๐  เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบียนไดนั้น ผูขอจดทะเบียนเพื่อ

เปนเจาของเครื่องหมายการคานั้นหรือตัวแทน ตองมีสํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถ
ติดตอไดตั้งอยูในประเทศไทย 

 
มาตรา ๑๑  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ

เก่ียวกับการคุมครองเครื่องหมายการคา หากคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนไปตามที่
กําหนดในอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคําขอดังกลาวเปนคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัตินี้๘ 

 
มาตรา ๑๒  ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหนาย

ทะเบียนมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผูขอจดทะเบียน มาใหถอยคํา หรือทําคําช้ีแจง

เปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได 

(๒) ส่ังใหผูขอจดทะเบียนแปลเอกสารหรือหลักฐานตางๆ เก่ียวกับการขอจด
ทะเบียนที่เปนภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยใหเสร็จและสงภายในกําหนดเวลาที่เห็นสมควร 

(๓) เชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็น 
หากผูขอจดทะเบียนไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตาม (๑) หรือ (๒) 

โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน 
 

                                                 
๘ มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ ในกรณีที่เครื่องหมายการคาที่ขอจด
ทะเบียนนั้น นายทะเบียนเห็นวา 

(๑) เปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจด
ทะเบียนไวแลว หรือ 

(๒) เปนเครื่องหมายการคาที่คลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจด
ทะเบียนไวแลว จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของของสินคา หรือ
แหลงกําเนิดของสินคา 

ถาเปนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาจําพวกเดียวกัน หรือ
ตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน หามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียน 
 

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่เครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนนั้น จะใชสําหรับสินคา
จําพวกเดียวกัน หรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกันกับสินคาที่ใช
เครื่องหมายการคาอีกเครื่องหมายหนึ่งที่ไดจดทะเบียนไวแลว หรือที่อยูในระหวางการขอจด
ทะเบียนของเจาของเดียวกัน ถานายทะเบียนเห็นวาเครื่องหมายการคาเหลานั้นเหมือนกันหรือ
คลายกันจนถึงกับวา ถาหากบุคคลอื่นจะเปนผูใชเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนนั้นแลว ก็
อาจจะเปนการทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิด
ของสินคา ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเหลานั้นเปนเครื่องหมายชุด 
และมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๑๕  ถานายทะเบียนเห็นวา 
(๑) สวนหนึ่งสวนใดอันมิใชสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียน

รายใดไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ หรือ 
(๒) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดไมชอบดวยมาตรา ๙ หรือ

มาตรา ๑๐ หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ 
ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นแกไข

เปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น และมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอ
จดทะเบียนทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๑๖  ถานายทะเบียนเห็นวาเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนรายใดทั้ง

เครื่องหมายหรือสวนหนึ่งสวนใดอันเปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคานั้น ไมมีลักษณะอันพึง
รับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ ใหนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น 
และมีหนังสือแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๑๗  ถานายทะเบียนเห็นวาเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนรายใด 

หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแลว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ แตเครื่องหมาย
การคารายนั้นมีสวนหนึ่งสวนใดหรือหลายสวน เปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขายสําหรับสินคา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บางอยางหรือบางจําพวก อันไมควรใหผูขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเปนสิทธิของตนแตผู
เดียวก็ดี หรือมีลักษณะไมบงเฉพาะก็ดี ใหนายทะเบียนมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ังใหผูขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธวา ไมขอถือเปนสิทธิของตนแตผูเดียว ใน
อันที่จะใชสวนดังกลาวของเครื่องหมายการคารายนั้น ทั้งนี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง
นั้น 

(๒) ส่ังใหผูขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธอยางอ่ืน ตามที่นายทะเบียนเห็นวาจําเปน
ตอการกําหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจาของเครื่องหมายการคารายนั้น ทั้งนี้ ภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจประกาศ
กําหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นวา เปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขายสําหรับสินคาบางอยางหรือบาง
จําพวก 

ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําส่ังตามวรรคหนึ่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจด
ทะเบียนทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๑๘  ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงคําส่ังของนายทะเบียน คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔ 
ถูกตองแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนรายนั้นตอไป 

ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ 
หรือมาตรา ๑๗ ถูกตองแลว ใหผูขอจดทะเบียนปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไมถูกตอง ใหนายทะเบียนดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจด
ทะเบียนรายนั้นตอไป 

 
มาตรา ๑๙  ถาผูขอจดทะเบียนมิไดอุทธรณตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และมิได

ปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ แลวแตกรณี หรือถาผูขอจด
ทะเบียนไดอุทธรณตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แตมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ใหถือวา
ละทิ้งคําขอจดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๐  ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๑ ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนหลายรายตางย่ืน
คําขอจดทะเบียนเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาที่นายทะเบียนเห็นวาเหมือนกัน หรือที่นาย
ทะเบียนเห็นวาคลายกันจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของของสินคา 
หรือแหลงกําเนิดของสินคา ทั้งนี้ สําหรับสินคาจําพวกเดียวกัน หรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน ผูขอจดทะเบียนซึ่งย่ืนคําขอไวเปนรายแรกยอมเปนผูมีสิทธิไดรับ
การจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้น 

 
มาตรา ๒๑  ในบรรดาเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันตามมาตรา ๒๐ 

นั้น ถานายทะเบียนเห็นวาเครื่องหมายการคาเหลานั้นตางก็เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะอัน
พึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ และคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเหลานั้นตางก็ถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๔ และมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นทราบโดยไมชักชา 

ผูขอจดทะเบียนซึ่งเห็นวาเครื่องหมายการคาที่ตนขอจดทะเบียนนั้นมิไดเหมือน
หรือคลายกับเครื่องหมายการคารายอื่นตามมาตรา ๒๐ มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตาม
วรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังของนายทะเบียน 
ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒  ในบรรดาเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันตามมาตรา ๒๐ 

นั้น ถานายทะเบียนเห็นวาเคร่ืองหมายการคาบางรายเขาขายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือ
มาตรา ๑๗ แตเครื่องหมายการคาบางรายมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ และคํา
ขอจดทะเบียนก็ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหผูขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่เขาขายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ แลวแตกรณี และใหรอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่มี
ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดและคําขอจดทะเบียนที่ถูกตองนั้นไวกอน  ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนมี
หนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นทราบโดยไมชักชา และใหนํามาตรา ๒๑ วรรคสอง 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาปรากฏวาผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่นายทะเบียนเห็นวาเขาขาย
มาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ ไดปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ 
แลว หรือไดอุทธรณตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําส่ังของ
นายทะเบียนไมถูกตอง ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนรายนั้น และผูขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคารายที่นายทะเบียนใหรอการจดทะเบียนไวตามวรรคหนึ่งปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ 
และมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นทราบโดยไมชักชา 

ถาปรากฏวาผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่นายทะเบียนเห็นวาเขาขาย
มาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๑๗ ไดละทิ้งคําขอจดทะเบียนตามมาตรา ๑๙ ทุกราย 

(๑) ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนรายที่นายทะเบียนใหรอการจดทะเบียนไวตาม
วรรคหนึ่งหลายราย ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และ
มีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นทราบโดยไมชักชา 

(๒) ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนรายที่นายทะเบียนใหรอการจดทะเบียนไวตาม
วรรคหนึ่งเพียงรายเดียว ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคารายนั้นตอไปตามมาตรา ๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  ในบรรดาเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันตามมาตรา ๒๐ 

นั้น ถานายทะเบียนเห็นวาเคร่ืองหมายการคาเหลานั้นทุกรายเขาขายมาตรา ๑๕ (๑) หรือ (๒) 
หรือมาตรา ๑๗ ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเหลานั้นปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ แลวแตกรณี และรอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเหลานั้นไว
กอน ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นทราบโดยไมชักชา และ
ใหนํามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาปรากฏวาผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเชนวานั้นหลายรายไดปฏิบัติตาม
คําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ แลว หรือไดอุทธรณตามมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่ง และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําส่ังของนายทะเบียนไมถูกตอง ใหนายทะเบียนมี
คําส่ังใหผูขอจดทะเบียนเหลานั้นปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียน
เหลานั้นทราบโดยไมชักชา แตถาปรากฏวามีผูขอจดทะเบียนเชนวานั้นเพียงรายเดียวที่ไดปฏิบัติ
ตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ หรือไดอุทธรณตามมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่ง และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําส่ังของนายทะเบียนไมถูกตอง ใหนายทะเบียนมี
คําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นตอไปตามมาตรา ๒๙ 

 
มาตรา ๒๔  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังของนายทะเบียน

ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรคสองหรือวรรคสาม (๑) หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
ใหผูขอจดทะเบียนซึ่งไดรับหนังสือแจงคําส่ังดังกลาวตกลงกันวาจะใหรายหนึ่งรายใดเปนผูขอจด
ทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้นแตผูเดียว และใหผูขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดมี
หนังสือแจงใหนายทะเบียนทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาววาตกลงกันไดหรือไม 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่นายทะเบียนไดรับแจงภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๔ 

วา ผูขอจดทะเบียนตกลงกันไดแลววาจะใหรายใดเปนผูขอจดทะเบียน ใหนายทะเบียนมีคําส่ังให
ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนของผูขอจดทะเบียนรายนั้นตอไปตามมาตรา ๒๙ 

ในกรณีที่นายทะเบียนไดรับแจงภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๔ วา ผูขอจด
ทะเบียนตกลงกันไมได หรือมิไดรับแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนมีคําส่ังให
ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของผูขอจดทะเบียนซึ่งย่ืนคําขอจดทะเบียนไว
เปนรายแรกหรือเปนรายแรกในบรรดาผูขอจดทะเบียนซึ่งยังมิไดละทิ้งคําขอจดทะเบียนแลวแต
กรณี ตอไปตามมาตรา ๒๙ 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่นายทะเบียนไดมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียน

ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ แลว ถามีผูขอจดทะเบียนรายอื่นยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่
นายทะเบียนเห็นวาเหมือนกับเครื่องหมายการคาของผูขอจดทะเบียนเหลานั้น หรือที่นายทะเบียน
เห็นวาคลายกับเครื่องหมายการคาเชนวานั้น จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความ
เปนเจาของของสินคา หรือแหลงกําเนิดของสินคา  ทั้งนี้ สําหรับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน ใหนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น และมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนนั้นทราบโดยไมชักชา 
และใหนํามาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลาย

กับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลวตามมาตรา ๑๓ หรือในกรณีที่มีผูขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันตามมาตรา ๒๐ ทั้งนี้ สําหรับสินคาจําพวก
เดียวกันหรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน ถานายทะเบียนเห็นวา
เปนเครื่องหมายการคาซึ่งตางเจาของตางไดใชมาแลวดวยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณพิเศษท่ี
นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือน
หรือคลายกันดังกลาวใหแกเจาของหลายคนก็ได โดยจะมีเง่ือนไขและขอจํากัดเกี่ยวกับวิธีการใช
และเขตแหงการใชเครื่องหมายการคานั้น หรือเง่ือนไขและขอจํากัดอื่นตามที่นายทะเบียน
เห็นสมควรกําหนดดวยก็ได ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจด
ทะเบียนและเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวทราบโดยไมชักชา 

ผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเคร่ืองหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวมีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงคําส่ังของนายทะเบียน 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๘๙  บุคคลใดไดย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวนอก

ราชอาณาจักร ถาย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับ
แตวันที่ไดย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะ
ขอใหถือวาวันที่ไดย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก เปน
วันที่ไดย่ืนคําขอในราชอาณาจักรก็ได หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย 
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรือ 
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหสิทธิในทํานองเดียวกันแกบุคคลสัญชาติ

ไทยหรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย 
(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจังใน

ประเทศไทย หรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
คุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 

                                                 
๙ มาตรา ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ ได ย่ืนเปนครั้งแรกนอก
ราชอาณาจักรถูกปฏิเสธ หรือผูย่ืนคําขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละท้ิงคําขอ บุคคลดังกลาวจะขอ
ใชสิทธิตามวรรคหนึ่งไมได 

ในกรณีที่มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ถูกปฏิเสธ หรือคําขอที่ผู
ย่ืนคําขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละท้ิงตามวรรคสองนอกราชอาณาจักรซ้ําอีกภายในระยะเวลาหก
เดือนนับแตวันที่ไดย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคล
ซึ่งย่ืนคําขอดังกลาวจะขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่งได เมื่อ 

(๑) คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคสามยังมิไดมีการขอใชสิทธิใน
การระบุวันยื่นคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และ 

(๒) คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคสามไมอาจดําเนินการใดตาม
กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคาในประเทศที่มีการยื่นคําขอจดทะเบียนไวตอไป และ 

(๓) การถูกปฏิเสธ ถอนคืน หรือถูกละท้ิงในครั้งแรกมิไดมีการเปดเผยตอ
สาธารณชน 

 
มาตรา ๒๘ ทวิ๑๐  ในกรณีที่มีการนําสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาใดออกแสดง

ในงานแสดงสินคาระหวางประเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
อยูดวย โดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐของประเทศไทยหรือประเทศที่เปน
ภาคีดังกลาวจัดขึ้น หรือรัฐบาลไทยรับรองการจัดงานแสดงสินคาระหวางประเทศนั้น เจาของ
เครื่องหมายการคาดังกลาวอาจขอใชสิทธิตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งได ถาเจาของเครื่องหมาย
การคานั้นยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับสินคาที่นําออกแสดงในงานแสดงสินคา
ดังกลาวในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดนําสินคาที่มีเครื่องหมายการคาดังกลาว
ออกแสดง หรือวันที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาครั้งแรกนอกราชอาณาจักร แลวแตวัน
ใดจะเกิดขึ้นกอน แตทั้งนี้ การยื่นคําขอดังกลาวตองไมเปนการขยายระยะเวลาที่กําหนดไวใน
มาตรา ๒๘ 

การจัดงานแสดงสินคาที่จะถือเปนงานแสดงสินคาระหวางประเทศและการขอใช
สิทธิตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๒ 
การรับจดทะเบียนและผลแหงการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

   
 

มาตรา ๒๙  เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคารายใด ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาราย
นั้น 

(ยกเลิก) ๑๑ 
การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน ใหเปนไปตามวิธีการที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๐  เมื่อนายทะเบียนไดมีคําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการคารายใดตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แลว หากปรากฏแกนายทะเบียนในภายหลัง
วา เครื่องหมายการคารายนั้นไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ ก็ดี หรือการขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ อันจําเปน
จะตองเพิกถอนคําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นก็ดี ถายังมิได
จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นใหนายทะเบียนมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาว และมีหนังสือ
แจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนทราบพรอมดวยเหตุผลโดยไมชักชา 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังเพิกถอนตามวรรคหนึ่งหลังจากที่ไดมีการประกาศ
โฆษณาคําขอจดทะเบียนตามมาตรา ๒๙ แลว ใหประกาศโฆษณาคําส่ังเพิกถอนนั้นดวยตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑๑๒  ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิกถอนของนายทะเบียนตาม

มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังของ
นายทะเบียน 

ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนมิไดอุทธรณคําส่ังตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ผูขอจด
ทะเบียนไดอุทธรณคําส่ังตามวรรคหนึ่งแลว และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําส่ังของ
นายทะเบียนถูกตองแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนดังกลาวตอไปได 

ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําส่ังเพิกถอนของนายทะเบียนไมถูกตอง 
ใหนายทะเบียน 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๒ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นตอไป 
ในกรณีที่นายทะเบียนไดมีคําส่ังเพิกถอนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง กอนที่จะมีประกาศโฆษณาคํา
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามมาตรา ๒๙ 

(๒) ดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นใหม 
ในกรณีที่ไดมีการประกาศโฆษณาคําส่ังเพิกถอนของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ วรรคสองแลว 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังเพิกถอนตามมาตรา ๓๐ หลังจากที่ได

มีการคัดคานตามมาตรา ๓๕ แลว ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําส่ังเพิกถอนนั้นใหผูคัดคาน
ทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๓๓๑๓  ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถานายทะเบียนยังมิไดมีคําวินิจฉัยคํา

คัดคานนั้นใหรอการวินิจฉัยไวกอนจนกวาจะพนกําหนดเวลาการอุทธรณตามมาตรา ๓๑ วรรค
หนึ่ง หรือจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ วรรคสองหรือวรรค
สาม แลวแตกรณ ี

ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําส่ังเพิกถอนของนายทะเบียนตาม
มาตรา ๓๐ ถูกตองแลว ใหนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับคําคัดคานนั้น และมีหนังสือแจงคําส่ังใหผู
คัดคานทราบโดยไมชักชา คําส่ังเชนวานี้ใหเปนที่สุด 

ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําส่ังเพิกถอนของนายทะเบียนตาม
มาตรา ๓๐ ไมถูกตอง ใหนายทะเบียนดําเนินการวินิจฉัยคําคัดคานนั้นตอไป 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถานายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้น

แลว และมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗ ใหนายทะเบียนแจงให
คณะกรรมการทราบ และใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕  เมื่อไดประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใด

ตามมาตรา ๒๙ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิดีกวาผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น 
หรือเห็นวาเครื่องหมายการคารายนั้นไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ หรือการ
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ บุคคล
นั้นจะยื่นคําคัดคานตอนายทะเบียนก็ได แตตองย่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตาม
มาตรา ๒๙ พรอมทั้งแสดงเหตุแหงการคัดคาน 

การคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

                                                 
๑๓ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๖๑๔  ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๓๕ ใหนายทะเบียนสงสําเนาคาํ
คัดคานไปยังผูขอจดทะเบียนโดยไมชักชา 

ใหผูขอจดทะเบียนยื่นคําโตแยงคําคัดคานตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยแสดง
เหตุที่ตนอาศัยเปนหลักในการขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
สําเนาคําคัดคาน และใหนายทะเบียนสงสําเนาคําโตแยงนั้นไปยังผูคัดคานโดยไมชักชา 

ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนมิไดดําเนินการตามวรรคสอง ใหถือวาผูขอจดทะเบียน
ละทิ้งคําขอจดทะเบียน 

ในการพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดคาน นายทะเบียนจะมีคําส่ังใหผูขอจดทะเบียน
และผูคัดคานมาใหถอยคํา ทําคําช้ีแจง หรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติมก็ได หากผูขอจดทะเบียนหรือ
ผูคัดคานไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง ใหนาย
ทะเบียนพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดคานตอไปตามหลักฐานที่มีอยู 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อนายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัย 

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนและผูคัดคานทราบโดยไมชักชา 
ผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตอ

คณะกรรมการ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของนายทะเบียน ทั้งนี้ ให
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๓๘  เมื่อคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัย

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนและผูคัดคานทราบโดยไมชักชา 
ผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดย

ฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
การฟองคดีตามวรรคสอง จะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรา 

๓๗ วรรคสอง แลว 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่มิไดมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียนภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือมิไดมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ใหถือวาคําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของคณะกรรมการ 
แลวแตกรณีเปนที่สุด 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ไมมีการคัดคานตามมาตรา ๓๕ ก็ดี หรือมีการคัดคานตาม

มาตรา ๓๕ แตไดมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดใหผูขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิจด
ทะเบียนก็ดี ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได 

                                                 
๑๔ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดมีคําส่ังใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่งแลว ใหนาย
ทะเบียนมีหนังสือแจงคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนทราบ และใหชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ัง ถาผูขอจดทะเบียนไมชําระคาธรรมเนียม
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผูคัดคานตามมาตรา ๓๕ เปนผูซึ่งไดย่ืนคําขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่ตนคัดคานนั้น และมีคําวินิจฉัยหรือ
คําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดวาผูคัดคานมีสิทธิดีกวาผูถูกคัดคาน ถาเครื่องหมายการคาที่ผู
คัดคานขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ และการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคานั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนจดทะเบียน
เครื่องหมายการคานั้น ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยไมตองประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาของผูคัดคานอีก 

 
มาตรา ๔๒๑๕  เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดแลว ใหถือวาวันที่ย่ืน

คําขอจดทะเบียนเปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น สําหรับกรณีตามมาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๒๘ ทวิ ใหถือวาวันที่ ย่ืนคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร เปนวันที่จดทะเบียน
เครื่องหมายการคารายนั้น 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ใหนายทะเบียนออก

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกผูขอจดทะเบียนตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ถาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย เจาของ

เครื่องหมายการคาจะยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญดังกลาวตอนายทะเบียนก็ได 
การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๔  ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๖๘ เมื่อไดจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาแลว ผูซึ่งไดจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคา เปนผูมีสิทธิแตเพียงผู
เดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว 

 
มาตรา ๔๕  เครื่องหมายการคาอันไดจดทะเบียนไวโดยมิไดจํากัดสีนั้น ใหถือวา

ไดจดทะเบียนไวทุกสี 
 

                                                 
๑๕ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๖  บุคคลใดจะฟองคดี เพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
การคาที่ไมไดจดทะเบียน หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาว ไมได 

บทบัญญัติมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาที่
ไมไดจดทะเบียน ในอันที่จะฟองคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเปนสินคาของ
เจาของเครื่องหมายการคานั้น 

 
มาตรา ๔๗  การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการขัดขวางบุคคลใดใน

การใชโดยสุจริตซึ่งช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือสํานักงานการคาของตนหรือของเจาของเดิมของกิจการ
ของตนหรือไมเปนการขัดขวางบุคคลใดในการใชคําบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติ
แหงสินคาของตน 

 
สวนที่ ๓ 

การแกไขเปลีย่นแปลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
   

 
มาตรา ๔๘  สิทธิในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดย่ืนไวแลว ยอมโอน

หรือรับมรดกกันได 
ในกรณีที่มีการโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหผูโอนหรือผูรับโอน

แจงใหนายทะเบียนทราบกอนการจดทะเบียน 
ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนตาย ใหทายาทคนหนึ่งคนใดหรือผูจัดการมรดกแจงให

นายทะเบียนทราบกอนการจดทะเบียน เพ่ือดําเนินการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนนั้นตอไป 
การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๙  สิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวยอมโอนหรือรับ

มรดกกันได ทั้งนี้ จะเปนการโอนหรือรับมรดกพรอมกับกิจการที่เก่ียวกับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว
แลวหรือไมก็ได 

 
มาตรา ๕๐  เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวเปนเครื่องหมายชุดนั้น จะโอน

หรือรับมรดกกันได ตอเมื่อเปนการโอนหรือรับมรดกกันทั้งชุด 
 
มาตรา ๕๑  การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียน

แลวตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน 
การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาตามวรรค

หนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๒  เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวอาจขอใหนาย
ทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนไดเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑) ยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว 
(๒) ช่ือ สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น และของ

ตัวแทน ถามี 
(๓) สํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอได 
(๔) รายการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

สวนที่ ๔ 
การตออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

   
 
มาตรา ๕๓  การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหมีอายุสิบปนับแตวันที่จด

ทะเบียนตามมาตรา ๔๒ และอาจตออายุไดตามมาตรา ๕๔ 
อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง มิใหนับรวมระยะเวลาใน

ระหวางการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๓๘ ดวย 
 
มาตรา ๕๔  เจาของเครื่องหมายการคาใดประสงคจะตออายุการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาของตน ใหย่ืนคําขอตออายุตอนายทะเบียนภายในเกาสิบวันกอนวันสิ้นอายุ 
เมื่อไดย่ืนคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาเครื่องหมายการคานั้นยังคง 
จดทะเบียนอยูจนกวานายทะเบียนจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

การขอตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาไดย่ืนคําขอตออายุภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง และนายทะเบียนเห็นวาการขอตออายุเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ใหนายทะเบียนตออายุ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นอีกสิบปนับแตวันสิ้นอายุการจดทะเบียนเดิมหรือนับแตวัน
ส้ินอายุการจดทะเบียนที่ไดตอไวครั้งสุดทาย แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาไดย่ืนคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แตนายทะเบียนเห็นวาการขอตออายุไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ใหนายทะเบียนมีคําส่ังใหเจาของเครื่องหมาย
การคานั้นดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น และมีหนังสือแจง
คําส่ังใหเจาของเครื่องหมายการคานั้นทราบโดยไมชักชา ถาเจาของเคร่ืองหมายการคานั้นมิได



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น 

ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคามีเหตุจําเปนจนไมสามารถปฏิบัติตามคําส่ัง
ของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองได ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดตามความจําเปนแกกรณี 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคามิไดย่ืนคําขอตออายุภายใน

กําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ใหถือวาเครื่องหมายการคานั้นไดถูกเพิกถอนการจด
ทะเบียนแลว 

 
มาตรา ๕๗  เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวอาจรองขอตอนาย

ทะเบียนใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตนเองได แตในกรณีที่มีการจด
ทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคานั้นตองไดรับความยินยอมจากผูไดรับอนุญาตดวย เวนแตสัญญาอนุญาตดังกลาวจะ
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

การขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนวา เจาของเครื่องหมายการคาที่ได

จดทะเบียนแลวฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่นายทะเบียนกําหนดในการรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคานั้น 

 
มาตรา ๕๙  ถาเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลว หรือตัวแทนเลิก

ตั้งสํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลวใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีเหตุอันควรเชื่อวา เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจด
ทะเบียนแลวหรือตัวแทน เลิกตั้งสํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลว ให
นายทะเบียนแจงเปนหนังสือไปยังเจาของเครื่องหมายการคานั้นหรือตัวแทน ณ สํานักงานหรือ
สถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวใหช้ีแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน 

ถานายทะเบียนไมไดรับคําตอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหประกาศ
โฆษณาวาจะเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ถานายทะเบียนยังไมไดรับคําตอบภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศโฆษณาตาม
วรรคสาม ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๐  เมื่อนายทะเบียนไดมีคําส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่งแลว ใหมีหนังสือแจง
คําส่ังดังกลาวพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายการคานั้นทราบโดยไมชักชา 

เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอ
คณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังของนายทะเบียน ถาไมอุทธรณ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนเปนที่สุด 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๖๑๑๖  ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการใหส่ัง

เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใดได หากแสดงไดวาเครื่องหมายการคานั้นในขณะที่
จดทะเบียน 

(๑) มิไดเปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา ๗ 
(๒) เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
(๓) เปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจด

ทะเบียนไวแลว สําหรับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันที่มีลักษณะอยางเดียวกัน หรือ 
(๔) เปนเครื่องหมายการคาที่คลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจด

ทะเบียนไวแลวจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของสินคาหรือแหลงกําเนิด
ของสินคาสําหรับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันที่มีลักษณะอยางเดียวกัน 

 
มาตรา ๖๒  บุคคลใดเห็นวาเครื่องหมายการคาใดขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย บุคคลนั้นอาจรองขอตอคณะกรรมการใหส่ัง
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได 

 
มาตรา ๖๓  ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการใหเพิก

ถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใดได หากพิสูจนไดวาในขณะที่ขอจดทะเบียน เจาของ
เครื่องหมายการคานั้นมิไดตั้งใจโดยสุจริตที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจด
ทะเบียนไว และตามความจริงก็ไมเคยมีการใชเครื่องหมายการคานั้นโดยสุจริตสําหรับสินคา
ดังกลาวเลย หรือในระหวางสามปกอนที่จะมีคํารองขอใหเพิกถอนมิไดมีการใชเครื่องหมายการคา
นั้นโดยสุจริตสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว ทั้งนี้ เวนแตเจาของเครื่องหมายการคานั้นจะพิสูจน
ไดวา การที่มิไดใชเครื่องหมายการคานั้นมีสาเหตุมาจากพฤติการณพิเศษในทางการคา และมิไดมี
สาเหตุมาจากความตั้งใจท่ีจะไมใชหรือจะละท้ิงเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจด
ทะเบียนไว 

 

                                                 
๑๖ มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๔  เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ให
คณะกรรมการมีหนังสือแจงใหเจาของเครื่องหมายการคานั้นและผูไดรับอนุญาต ถามี ทราบเพื่อ
ย่ืนคําช้ีแจงของตน คําช้ีแจงดังกลาวใหย่ืนตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๖๕  เมื่อคณะกรรมการไดมีคําส่ังเพิกถอนหรือไมเพิกถอนการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการคาตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ใหมีหนังสือแจงคําส่ัง
ดังกลาว พรอมดวยเหตุผลใหผูรองขอใหเพิกถอนเจาของเคร่ืองหมายการคานั้น และผูไดรับ
อนุญาต ถามี ทราบโดยไมชักชา 

ผูรองขอใหเพิกถอน เจาของเคร่ืองหมายการคานั้น หรือผูไดรับอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงคําส่ังของคณะกรรมการถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําส่ังของ
คณะกรรมการเปนที่สุด 

 
มาตรา ๖๖  ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอศาลใหส่ังเพิกถอนการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาใดได หากแสดงไดวาในขณะที่รองขอนั้นเครื่องหมายการคานั้นได
กลายเปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขายสําหรับสินคาบางอยางหรือบางจําพวก จนกระทั่งในวงการ
คาหรือในสายตาของสาธารณชน เครื่องหมายการคานั้นไดสูญเสียความหมายของการเปน
เครื่องหมายการคาไปแลว 

 
มาตรา ๖๗  ภายในหาปนับแตวันที่นายทะเบียนมีคํา ส่ังใหจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาใดตามมาตรา ๔๐ ผูมีสวนไดเสียอาจรองขอตอศาลใหส่ังเพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได หากแสดงไดวาตนมีสิทธิในเครื่องหมายการคานั้นดีกวาผูซึ่งได
จดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้น 

ถาผูรองแสดงไดแตเพียงวา ตนมีสิทธิดีกวาเฉพาะสินคาบางอยางในจําพวกของ
สินคาที่ไดจดทะเบียนไว ใหศาลมีคําส่ังจํากัดสิทธิแหงการจดทะเบียนใหอยูเฉพาะสินคาที่ผูรอง
ไมไดแสดงวาตนมีสิทธิดีกวา 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๕ 
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา 

   
 
มาตรา ๖๘  เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวจะทําสัญญาอนุญาต

ใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคาของตน สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวทั้งหมดหรือบางอยางก็
ได 

สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง ตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอนายทะเบียน 

การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกลาวตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตคําขอจดทะเบียนนั้นอยางนอยตองแสดง
รายการดังตอไปนี ้

(๑) เง่ือนไขหรือขอกําหนดระหวางเจาของเครื่องหมายการคานั้น และผูขอจด
ทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาต ที่จะทําใหเจาของเครื่องหมายการคานั้นสามารถควบคุมคุณภาพของ
สินคาของผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตไดอยางแทจริง 

(๒) สินคาที่จะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น 
 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา

ตามมาตรา ๖๘ จะไมเปนการทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิด และไมเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย ใหนายทะเบียนมีคําส่ังรับจด
ทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกลาวโดยจะมีเง่ือนไขหรือขอจํากัดใดเพื่อประโยชนดังกลาวก็ได แตถา
นายทะเบียนเห็นวาสัญญาอนุญาตดังกลาวจะเปนการทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิด หรือ
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย ใหนาย
ทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกลาว 

เมื่อนายทะเบียนไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดตามวรรคหนึ่งแลวใหมีหนังสือแจง
คําส่ังใหเจาของเครื่องหมายการคาและผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตทราบโดยไมชักชา ใน
กรณีที่นายทะเบียนไดมีคําส่ังรับจดทะเบียนโดยมีเง่ือนไขหรือขอจํากัดหรือมีคําส่ังไมรับจด
ทะเบียนใหแจงเหตุผลใหบุคคลดังกลาวทราบดวย 

เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ
คําส่ังของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงคําส่ังของนายทะเบียน ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาคําส่ังของนาย
ทะเบียนเปนที่สุด 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสามใหเปนที่สุด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๐  การใชเครื่องหมายการคาโดยผูไดรับอนุญาตสําหรับสินคาในการ
ประกอบธุรกิจของตนตามที่ไดรับอนุญาตไว ใหถือวาเปนการใชเครื่องหมายการคาโดยเจาของ
เครื่องหมายการคานั้น 

 
มาตรา ๗๑  เจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตอาจรวมกันรองขอตอ

นายทะเบียนใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
ในสวนที่เก่ียวกับสินคาที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น หรือในสวนที่เก่ียวกับเง่ือนไข
หรือขอจํากัดที่เจาของเครื่องหมายการคาไดกําหนดไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวได และใหนํา
มาตรา ๖๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๒  เจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตอาจรวมกันรองขอตอ

นายทะเบียนใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาได 
เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูไดรับอนุญาตฝายหนึ่งฝายใดอาจรองขอตอนาย

ทะเบียนใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา หากแสดงไดวา
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้นไดส้ินสุดลงแลว 

ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการใหส่ังเพิกถอนการ
จดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาได หากแสดงไดวา 

(๑) การใชเครื่องหมายการคาโดยผูไดรับอนุญาตนั้นทําใหสาธารณชนสับสนหรือ
หลงผิดหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย 
หรือ 

(๒) เจาของเครื่องหมายการคานั้นไมอาจควบคุมคุณภาพของสินคาที่ใช
เครื่องหมายการคานั้นไดอยางแทจริงอีกตอไป 

การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามมาตรานี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๓  เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา ๗๒ วรรคสองหรือวรรคสามใหนาย

ทะเบียนหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี มีหนังสือแจงใหเจาของเครื่องหมายการคานั้นหรือผู
ไดรับอนุญาต แลวแตกรณี ทราบเพื่อย่ืนคําช้ีแจงของตนภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา
สิบหาวันและไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ
แลวแตกรณี 

ในการพิจารณาคํารองขอตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ นายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการ แลวแตกรณี จะใหบุคคลที่เก่ียวของนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือช้ีแจงเพิ่มเติมก็
ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๔  เมื่อนายทะเบียนไดมีคําส่ังตามมาตรา ๗๒ วรรคสองแลวใหมี
หนังสือแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตทราบโดยไม
ชักชา คําส่ังดังกลาวใหมีผลนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน 

เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูไดรับอนุญาต มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของนาย
ทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนาย
ทะเบียน ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนเปนที่สุด 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด๑๗ 
 
มาตรา ๗๕  เมื่อคณะกรรมการไดมีคําส่ังตามมาตรา ๗๒ วรรคสามแลวใหมี

หนังสือแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายการคาผูไดรับอนุญาต ผูมีสวนไดเสียซึ่ง
เปนผูรองขอและนายทะเบียนทราบโดยไมชักชา คําส่ังดังกลาวใหมีผลนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงจากคณะกรรมการ 

ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการ ถาไมอุทธรณภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําส่ังของคณะกรรมการเปนที่สุด 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใด การ

อนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้นยอมสิ้นผลไปดวย 
 
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิไดกําหนดไวเปน

อยางอ่ืน เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นเสียเองหรือจะอนุญาตให
บุคคลอื่นนอกจากผูไดรับอนุญาตใชเครื่องหมายการคานั้นอีกก็ได 

 
มาตรา ๗๘  ในกรณีที่สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิไดกําหนดไวเปน

อยางอ่ืน ผูไดรับอนุญาตมีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นไดทั่วประเทศสําหรับสินคาทั้งหมดที่
ไดจดทะเบียนไวตลอดอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น รวมทั้งในกรณีที่มีการตออายุ
การจดทะเบียนดวย 

 
มาตรา ๗๙  ในกรณีที่สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิไดกําหนดไวเปน

อยางอ่ืน ผูไดรับอนุญาตจะโอนการอนุญาตตามสัญญาดังกลาวใหแกบุคคลภายนอกไมไดและจะ
อนุญาตชวงใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคานั้นอีกทอดหนึ่งก็ไมได 

 

                                                 
๑๗ มาตรา ๗๔ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายรับรอง 

   
 
มาตรา ๘๐  ใหนําบทบัญญัติเ ก่ียวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับแก

เครื่องหมายบริการโดยอนุโลม และใหคําวา “สินคา” ในบทบัญญัติดังกลาวหมายความถึง 
“บริการ” 

 
มาตรา ๘๑  เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัตเิก่ียวกบั

เครื่องหมายการคามาใชบังคับแกเครื่องหมายรับรองโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๘๒  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้น นอกจากจะตองเปนไป
ตามบทบัญญัติวาดวยการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ผูขอจดทะเบียนจะตอง 

(๑) ย่ืนขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้นพรอมกับคําขอจดทะเบียน
ดวย และ 

(๒) แสดงไดวาตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคาหรือ
บริการตามที่ระบุไวในขอบังคับตาม (๑) 

ขอบังคับตาม (๑) ตองระบุถึงแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ
หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินคาหรือบริการที่จะรับรอง ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขใน
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองนั้น 

 
มาตรา ๘๓  นายทะเบียนอาจมีคําส่ังใหผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองแกไข

เปลี่ยนแปลงขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้นและมีหนังสือแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบ
โดยไมชักชา ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกการอุทธรณคําส่ังของนาย
ทะเบียนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๔  ถานายทะเบียนเห็นวา ผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองไมมี

ความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคาหรือบริการตามที่ระบุไวในขอบังคับวา
ดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้น หรือเห็นวาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นจะไมเปน
ประโยชนตอสาธารณชน ใหนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นและมี
หนังสือแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๘ 
และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกการอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๕  ในการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองใหนาย

ทะเบียนระบุถึงสาระสําคัญของขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้นดวย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๖  เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะขอแกไข
เปลี่ยนแปลงขอบังคับวาดวยการใช เครื่องหมายรับรองนั้นก็ได แตจะตองไม เปนการ
กระทบกระเทือนตอประโยชนของสาธารณชน 

การขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๗  ถานายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นควรรับจดทะเบียนการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอบังคับตามาตรา ๘๖ ใหนายทะเบียนมีคําส่ังรับจดทะเบียนและมีคําส่ังใหประกาศ
โฆษณาสาระสําคัญของขอบังคับที่ไดแกไขเปลี่ยนแปลงแลว 

เมื่อไดมีคําส่ังใหประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจง
คําส่ังใหเจาของเครื่องหมายรับรองนั้นทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๘๘  ถานายทะเบียนเห็นวาไมควรรับจดทะเบียนการแกไขเปลี่ยนแปลง

ขอบังคับตามมาตรา ๘๖ ใหนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียน และมีหนังสือแจงคําส่ังพรอม
ดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายรับรองนั้นทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๘๙  เจาของเครื่องหมายรับรองนั้นหรือบุคคลอื่นใด ที่ไดรับหรือจะไดรับ

ความเสียหายจากคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ มีสิทธิอุทธรณคําส่ัง
ดังกลาวตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๘๗ หรือนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๘ แลวแตกรณี 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๙๐  เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะใชเครื่องหมายนั้น

กับสินคาหรือบริการของตนเองไมได และจะอนุญาตใหบุคคลอื่นเปนผูรับรองโดยใชเครื่องหมาย
นั้นก็ไมได 

 
มาตรา ๙๑  การอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายรับรองกับสินคาหรือบริการ

ของบุคคลนั้นตองทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือเจาของเครื่องหมายรับรอง 
 
มาตรา ๙๒  การโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะกระทําได

ตอเมื่อ 
(๑) ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนแลว โดยผูรับโอนสามารถแสดงตอนาย

ทะเบียนไดวาตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคาหรือบริการตามที่ระบุ
ไวในขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้น 

(๒) ทําเปนหนังสือ และ 
(๓) จดทะเบียนตอนายทะเบียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมอนุญาตหรือไมรับจดทะเบียนการโอนสิทธิตาม
วรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๘๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๓  สิทธิในเครื่องหมายรับรองสิ้นสุดลง เมื่อเจาของเครื่องหมายรับรอง

นั้นตายหรือส้ินสภาพบุคคล 
 

หมวด ๓ 
เครื่องหมายรวม 
   

 
มาตรา ๙๔  ใหนําบทบัญญัติเ ก่ียวกับเคร่ืองหมายการคามาใชบังคับแก

เครื่องหมายรวมโดยอนุโลม เวนแตบทบัญญัติในหมวด ๑ สวนที่ ๕ 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการเครื่องหมายการคา 

   
 
มาตรา ๙๕๑๘  ใหมีคณะกรรมการเรียกวา “คณะกรรมการเครื่องหมายการคา” 

ประกอบดวย อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาหรือผูแทน อัยการสูงสุดหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถดาน
กฎหมายหรือการพาณิชย และมีประสบการณเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาหรือเคร่ืองหมายการคา
ไมนอยกวาแปดคนแตไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 

การแตงตั้ งผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  ตองแตงตั้ งจาก
ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได 
 
มาตรา ๙๖  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) วินิจฉัยอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)๑๙ พิจารณาและมีคําส่ังเก่ียวกับคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม หรือสัญญาอนุญาต
ใหใชเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายบริการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๑๘ มาตรา ๙๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

๑๙ มาตรา ๙๖ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือ
ประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๙๗  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ

อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอมใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๙๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙๗ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๙๙  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาตามมาตรา ๙๖ (๑) หรือ (๒) หาม
มิใหกรรมการผูนั้นเขารวมประชุมในเรื่องดังกลาว๒๐ 

 
มาตรา  ๙๙ ทวิ๒๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๙๖  (๑) และ (๒) 

คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องข้ึนคณะหนึ่งหรือหลายคณะ 

                                                 
๒๐ มาตรา ๙๙ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๒๑ มาตรา ๙๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือวินิจฉัยอุทธรณคําส่ัง หรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อ
ดําเนินการแลว ใหรายงานตอคณะกรรมการเพื่อมีคําส่ังหรือคําวินิจฉัยตอไป 

ใหนํามาตรา ๙๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะ
เร่ืองโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๐  คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
ใหนํามาตรา ๙๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐๑๒๒  การอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน และคํารอง

ขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 
เครื่องหมายรวม หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายบริการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหย่ืนตอนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

วิธีพิจารณาอุทธรณและคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๐๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายทะเบียน ผูอุทธรณ หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวของมาใหขอเท็จจริง 
คําอธิบาย หรือความเห็น หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของมาพิจารณาก็ได 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๑๐๓  ในระหวางเวลาทําการ บุคคลใดๆ มีสิทธิมาตรวจดูทะเบียน
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรวม สารบบ
เครื่องหมายดังกลาว ขอคัดสําเนาหรือขอใหรับรองสําเนาเอกสาร หรือขอคํารับรองจากนาย
ทะเบียนเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนโดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐๔  หนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออ่ืนใด ที่มีถึงผูขอจด

ทะเบียน ผูคัดคาน เจาของเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายรวมที่ไดจดทะเบียนแลว ผูไดรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นใด เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงานหรือสถานท่ีที่ระบุไวใน
คําขอจดทะเบียนหรือที่ไดจดทะเบียนไว แลวแตกรณี 

                                                 
๒๒ มาตรา ๑๐๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาไมสามารถสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งได จะใหเจาพนักงานนําหนังสือนั้น
ไปสง หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่งก็ได ในกรณีที่ใหเจาพนักงานนํา
หนังสือนั้นไปสงถาไมพบผูรับจะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือทํางานใน
สํานักงานหรือสถานที่ดังกลาว หรือจะปดหนังสือนั้นไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานหรือสถานที่
ดังกลาวของผูรับนั้นก็ได 

เมื่อไดสงตามวิธีการดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือ
วาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว 

 
มาตรา ๑๐๕  เพ่ือประโยชนในการฟองและดําเนินคดีเก่ียวกับเครื่องหมาย

การคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวมตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผู
ขอจดทะเบียนหรือเจาของเคร่ืองหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายรวมมิไดมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยใหถือวาสํานักงานหรือสถานที่ของบุคคล
ดังกลาว หรือตัวแทน ตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนหรือที่ไดจดทะเบียนไวเปนภูมิลําเนาของ
บุคคลดังกลาว 

 
มาตรา ๑๐๖  ในกรณีที่นายทะเบียนรองขอตอคณะกรรมการใหส่ังเพิกถอนการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายรวมหรือ
ใหส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ ให
นายทะเบียนไดรับยกเวนคาธรรมเนียมที่จะตองเสียตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๖ ทวิ๒๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียน

หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ผลิต สถานที่จําหนาย สถานที่รับซื้อ หรือ

สถานที่เก็บสินคาของผูประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานที่อ่ืนที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะ
มีการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเขาไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือส่ัง
เจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยุดหรือจอด  เ พ่ือตรวจสอบใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือตรวจคนและยึดพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่อาจริบไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมตองมีหมายคนในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําในสถานที่หรือยานพาหนะ 
(ข) บุคคลซึ่งไดกระทําความผิดซึ่งหนาขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไป หรือมีเหตุ

อันแนนแฟนควรสงสัยวาไดซุกซอนอยูในสถานที่หรือยานพาหนะ 
(ค) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่อาจริบได

ตามพระราชบัญญัตินี้อยูในสถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการ

                                                 
๒๓ มาตรา ๑๐๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดพยานหลักฐานหรือทรัพยสินจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือ
ทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(ง) เมื่อผูจะตองถูกจับเปนเจาของสถานที่หรือยานพาหนะ และการจับนั้นมี
หมายจับหรือจับไดโดยไมตองมีหมาย 

ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นจากผูประกอบธุรกิจ เจาของ หรือผูควบคุมยานพาหนะ หรือจากบุคคลซึ่งเก่ียวของ 
ตลอดจนสั่งใหบุคคลดังกลาวซึ่งอยูในสถานที่หรือยานพาหนะนั้นปฏิบัติการเทาที่จําเปน 

(๒)  ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจงเปนที่เช่ือถือไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจอายัดหรือยึดสินคา ยานพาหนะ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่
เก่ียวของกับการกระทําความผิดไปกอนไดแตตองรายงานตออธิบดีเพ่ือใหความเห็นชอบภายใน
สามวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๐๖ ตรี๒๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ นายทะเบียนและ

พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เก่ียวของ 
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๐๖ จัตวา๒๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียน

และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  บุคคลใดยื่นคําขอ คําคัดคาน หรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการขอ

จดทะเบียนการแกไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน การตออายุการจดทะเบียน หรือการเพิกถอน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม 
หรือการอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายบริการ โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ
แกนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๑๐๖ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๕ มาตรา ๑๐๖ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๑๐๘   บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายรวมของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลวในราชอาณาจักรตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา  ๑๐๙   บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการคา  เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายรวมของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลวในราชอาณาจักร 
เพ่ือใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๐  บุคคลใด 
(๑) นําเขามาในราชอาณาจักร จําหนาย เสนอจําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายซึ่ง

สินคาที่มีเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายรวมปลอมตามมาตรา ๑๐๘ 
หรือที่เลียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่น ตาม
มาตรา ๑๐๙ หรือ 

(๒) ใหบริการหรือเสนอใหบริการที่ใชเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 
หรือเครื่องหมายรวมปลอมตามมาตรา ๑๐๘ หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 
หรือเคร่ืองหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา ๑๐๙ 

ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ 
 
มาตรา ๑๑๑  บุคคลใด 
(๑) แสดงเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ

เครื่องหมายรวมที่มิไดจดทะเบียนในราชอาณาจักรวาเปนเครื่องหมายดังกลาวที่ไดจดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรแลว 

(๒) จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายซึ่งสินคาที่มีเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
รับรองหรือเคร่ืองหมายรวมตาม (๑) ที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ หรือ 

(๓) ใหบริการหรือเสนอใหบริการโดยแสดงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเคร่ืองหมายรวมตาม (๑) ที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๑๑๒  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๙๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น

บาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๒ ทวิ๒๖  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๒ ตรี๒๗  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงาน

เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๓  บุคคลใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ

พนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาปกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีก ใหวางโทษทวีคูณ 
 
มาตรา ๑๑๔๒๘  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิด

ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทํา หรือไมส่ังการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่
ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆดวย 

 
มาตรา ๑๑๕  บรรดาสินคาที่ไดนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหนายหรือมีไว

เพ่ือจําหนายอันเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งส้ิน ไมวาจะมีผูถูก
ลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําการหรือกําลังกระทํา

การอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ หรือมาตรา ๑๑๐ เจาของเครื่องหมายการคา 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายรวม อาจขอใหศาลมีคําส่ังใหบุคคล
ดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได 

 

                                                 
๒๖ มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๗ มาตรา ๑๑๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๘ มาตรา ๑๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๑๗  เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ และยังคงจดทะเบียนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหถือวาเปนเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑๘  ใหคณะกรรมการเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๑๙  บรรดาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา คําขอแกไข

เปลี่ยนแปลงคําขอจดทะเบียน คําขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงขอความที่ไดจดทะเบียนแลว คํา
ขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคา และคําขอตออายุเครื่องหมายการคาที่ไดย่ืนไวแลว
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ถากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

(๑) นายทะเบียนยังมิไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวใหถือวา
เปนคําขอที่ ได ย่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และใหดํา เนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) นายทะเบียนไดมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาวแลวการ
ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 

 
มาตรา ๑๒๐  การขอตออายุเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวตาม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งเจาของไดขอจดทะเบียนไวสําหรับ
สินคาจําพวกใดจําพวกหนึ่งทั้งจําพวก ใหเจาของเครื่องหมายการคาระบุรายการสินคาที่ประสงค
จะไดรับความคุมครองแตละอยางโดยชัดแจง ในกรณีดังกลาวนี้ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๑  การอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนและการคัดคาน

การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่คางพิจารณาอยู
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ ใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ จนกวาจะถึงที่สุด 

 
มาตรา ๑๒๒  กําหนดเวลาในการอุทธรณ กําหนดเวลาในการคัดคานการจด

ทะเบียนกําหนดเวลาใหผูขอจดทะเบียนยื่นคําโตแยงที่อาศัยเปนหลักในการขอจดทะเบียน และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดเวลาการแจงใหนายทะเบียนทราบวาผูขอจดทะเบียนไดตกลงกันแลวหรือไดนําคดีไปสูศาล
แลวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ถายังมิไดส้ินสุดลงกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเร่ิมนับกําหนดเวลาดังกลาวใหมตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช 
บังคับเปนตนไป 

 
มาตรา ๑๒๓  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังที่ออกตาม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 

 
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 อานันท  ปนยารชุน 
 นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 
หรือเคร่ืองหมายรวม สินคาหรือบรกิารอยางละ ๕๐๐ บาท 

(๒)๒๙  (ยกเลิก) 
(๓) แมพิมพรูปเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายรับรองหรือเคร่ืองหมายรวม 
ที่มีดานกวางหรือดานยาวเกิน ๕ เซนติเมตร 
ใหคิดเฉพาะสวนที่เกิน เซนติเมตรละ ๑๐๐ บาท 
เศษของเซนตเิมตรใหคิดเปนหนึ่งเซนติเมตร 

(๔) คําคัดคานการขอจดทะเบียนตาม (๑) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๕) คําขอโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย 

การคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 
หรือเคร่ืองหมายรวม คําขอละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๖) การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือ 
เครื่องหมายรวมสินคาหรือบริการ อยางละ ๓๐๐ บาท 

(๗) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๘) คําขอจดทะเบียนการโอนหรือรับมรดกสิทธิใน 

เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายรวม คําขอละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๙) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน 
ตาม (๖) คําขอละ ๒๐๐ บาท 

(๑๐) คําขอตออายุการจดทะเบียนตาม (๖) 
สินคาหรือบรกิาร อยางละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๑) คํารองขอตอคณะกรรมการใหส่ังเพิกถอน 
การจดทะเบียนตาม (๖) ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๑๒) คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมาย 
การคาหรือเครื่องหมายบริการ คําขอละ ๕๐๐ บาท 

(๑๓) การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมาย 

                                                 
๒๙ อัตราคาธรรมเนียม (๒) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การคาหรือเครื่องหมายบริการ สัญญาละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๔) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน 

ตาม (๑๓) คําขอละ ๒๐๐ บาท 
(๑๕) คําขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนตาม (๑๓) คําขอละ ๒๐๐ บาท 
(๑๖) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําขอจดทะเบียน 

ตาม (๑) (๘) หรือ (๑๒) คําขอละ ๑๐๐ บาท 
(๑๗) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับวาดวยการ 

ใชเครื่องหมายรับรอง 
(ก) กอนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คําขอละ ๑๐๐ บาท 
(ข) หลังการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คําขอละ ๒๐๐ บาท 

(๑๘) อุทธรณ 
(ก) อุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตาม 

มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗ 
หรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตาม 
มาตรา ๓๗ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(ข) อุทธรณตามมาตราอื่น ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๙) การขอตรวจดูทะเบียนเครื่องหมายการคา 

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 
หรือเคร่ืองหมายรวม หรือสารบบเครื่องหมาย 
ดังกลาว ช่ัวโมงละ ๑๐๐ บาท 
เศษของชั่วโมงใหคิดเปนหนึ่งช่ัวโมง 

(๒๐) การขอสําเนาทะเบียนเครื่องหมายการคา 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 
หรือเคร่ืองหมายรวม เปนชดุพรอมคํารับรอง ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๒๑) การขอคัดสําเนาเอกสาร หนาละ ๑๐ บาท 
(๒๒) การขอใหรับรองสําเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน 

(ก) เอกสารไมเกิน ๑๐ หนา หนาละ ๑๐ บาท 
(ข) เอกสารเกิน ๑๐ หนา ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๒๓) การขอคํารับรองจากนายทะเบียนเกี่ยวกับ 
รายการการจดทะเบียน ฉบับละ ๕๐ บาท 

(๒๔) คําขออืน่ๆ คําขอละ ๑๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตางๆ จึง
ลาสมัยและไมสามารถคุมครองสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาไดเพียงพอ ประกอบทั้งในสวน
ที่เก่ียวกับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งในปจจุบันเปนที่แพรหลายและไดรับความคุมครองในกฎหมายของ
ตางประเทศ หลายประเทศแลว ก็ยังไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายไทย นอกจากนั้น 
พระราชบัญญัติดังกลาวยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสม เชน มิไดกําหนดอํานาจหนาที่
ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการคา ตลอดจนสิทธิของผูขอจดทะเบียนไวให
ชัดเจน ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติอยูมาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสม
ย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคินี/แกไข 

๒๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๓๐ 
 

มาตรา ๒๗  บรรดาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา คําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายบริการ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง และคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายรวม ที่
ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเจรจาการคาพหุภาคี
รอบอุรุกวัยที่นานาประเทศไดทําความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับการคา
และจัดตั้งองคการการคาโลกไดเสร็จสิ้นลงและมีผลใชบังคับแลว ทําใหประเทศไทยซึ่งเปนภาคี
สมาชิกองคการการคาโลกมีพันธกรณีที่จะตองออกกฎหมายอนุวัติการใหสอดคลองกับความตกลง
ดังกลาว เพ่ือใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโดยที่เปนการ
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการกําหนดลักษณะของเครื่องหมายและเครื่องหมายที่
ตองหามมิใหรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา การสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
และการดําเนินการที่เก่ียวของ การเก็บคาธรรมเนียมในการโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา และองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการคา รวมทั้งเพ่ิมเติม
ใหมีการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กับเพิ่มเติม
อํานาจของนายทะเบียนในสวนของการพิจารณาคําคัดคาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๑๑/๑ เมษายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สุนันทา/แกไข 
๑๙/๐๙/๔๔ 

A+B (C) 
 

สุมลรัตน/อรรถชัย/เกษร/จัดทํา 
๑๐/๐๓/๔๖ 

 
ทรงยศ แกไข 
๒๔/๕/๔๗ 

 
ปฐมพร/วาทินี/รัมภา/ปรบัปรุง 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 
 


