เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๑ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ วรรคสาม มาตรา ๓๐ วรรคสอง มาตรา ๓๕
วรรคสอง มาตรา ๔๐ วรรคสาม มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา ๔๘
วรรคสี่ มาตรา ๕๑ วรรคสอง มาตรา ๕๒ วรรคสอง มาตรา ๕๗ วรรคสอง มาตรา ๖๘ วรรคสาม
มาตรา ๗๑ วรรคสอง มาตรา ๗๒ วรรคสี่ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๖ วรรคสอง
มาตรา ๙๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๔ แห่ งพระราชบั ญญัติ เครื่องหมายการค้ า พ.ศ. ๒๕๓๔
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ถ้าเป็นนิติบุคคล ให้ใช้ภาพถ่ายหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่ผู้มีอํานาจ
ให้คํารับรองตามกฎหมายออกให้ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งได้ส่งเอกสารตามข้อ ๕ โดยมีการระบุข้อความรับรอง
การเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของข้ อ ๕ แห่ ง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ การรับรองลายมือชื่อหรือรับรองการตั้งตัวแทนหรือมอบอํานาจที่กระทําในต่างประเทศ
ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีการรับรองลายมือชื่อ เพียงอย่างเดียว ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจําอยู่ ณ ประเทศที่มีการตั้งตัวแทนหรือมอบอํานาจ เป็นผู้รับรอง
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(๒) กรณี ก ารรั บ รองลายมื อ ชื่ อ หรื อ รั บ รองการตั้ ง ตั ว แทนหรื อ มอบอํ า นาจ ให้ หั ว หน้ า
สํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจําอยู่ ณ ประเทศที่มีการตั้งตัวแทนหรือมอบอํานาจ โนตารีปับลิก
หรือบุคคลซึ่งกฎหมายแห่งท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มีอํานาจเป็นพยานในเอกสาร เป็นผู้รับรอง”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ หนั ง สื อ สํ า คั ญ และใบแทนหนั ง สื อ สํ า คั ญ ให้ ใ ช้ ต ามแบบท้ า ยกฎกระทรวงนี้
ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ให้ใช้แบบ ค.ม.๑
(๒) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ให้ใช้แบบ ค.ม.๒
(๓) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม ให้ใช้แบบ ค.ม.๓
(๔) ใบแทนหนัง สือ สํา คัญ แสดงการจดทะเบีย นเครื่อ งหมายการค้า เครื่อ งหมายบริก าร
ให้ใช้แบบ ค.ม.๔
(๕) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ให้ใช้แบบ ค.ม.๕
(๖) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม ให้ใช้แบบ ค.ม.๖”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งหมายการค้ า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ การขอจดทะเบียน ให้ผู้ขอยื่นคําขอพร้อมแนบบัตรประจําตัว”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ รูปเครื่องหมายการค้าที่แสดงในคําขอจดทะเบียนจะต้องมีความชัดเจน
ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นกลุ่มของสี ให้ผู้ขอจดทะเบียนบรรยายด้วยว่า
เครื่องหมายการค้านั้นประกอบด้วยสีใด และแต่ละสีจัดวางอยู่ในลักษณะใด
ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ รูปเครื่องหมายการค้านั้น
ต้องแสดงรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอันเป็นสาระสําคัญทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนจะบรรยายรูปร่าง
หรือรูปทรงของวัตถุนั้นด้วยก็ได้”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ทวิ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๑ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

“ข้อ ๑๑ ทวิ ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นเสียงหรือประกอบด้วยเสียง
ให้ผู้ขอจดทะเบียนบรรยายเสียงนั้นอย่างชัดเจน และส่งสิ่งบันทึกเสียงที่ขอจดทะเบียนที่มีความชัดเจน
ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนจะส่งโน้ตดนตรี กราฟเสียง หรือสิ่งอื่นที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเครื่องหมายนั้น
ด้วยก็ได้”
ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
“ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นภาษาจีน ให้ระบุคําอ่านเป็นสําเนียงจีนกลาง
และจีนแต้จิ๋ว”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๒ ตรี แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ ตรี ในกรณีที่ไม่อาจส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๒ ทวิ พร้อมกับคําขอจดทะเบียนได้
ให้ผู้ขอจดทะเบียนทําหนังสือขอผ่อนผันตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดพร้อมกับการขอจดทะเบียน
และการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๒๘ ทวิ ในกรณีนี้ให้นายทะเบียนมีอํานาจผ่อนผันได้ไม่เกินหกสิบวัน
นับแต่วันที่ยื่นคําขอจดทะเบียน”
ข้อ ๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ข้ อ ๑๒ จั ต วา แห่ ง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
“ข้อ ๑๒ จัตวา การระบุรายการสินค้าในคําขอจดทะเบียน ให้ผู้ขอจดทะเบียนระบุรายการสินค้า
ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองแยกตามจําพวกสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๓ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในคําขอจดทะเบียน ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ข อแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเครื่ อ งหมายการค้ า ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น สาระสํ า คั ญ ให้ ยื่ น คํ า ขอ
ที่แสดงเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น
(๒) ในกรณีขอแก้ไขรายการจดทะเบียนอื่น ๆ ให้ยื่นคําขอพร้อมแนบสําเนาเอกสารหลักฐาน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการนั้น ๆ จํานวนอย่างละหนึ่งฉบับ”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๑๔ ในกรณี ที่ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่ วนใดซึ่งเป็ น
สาระสําคัญของเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนไว้ หรือ ต้องการเพิ่มเติมรายการสินค้า
ให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคําขอจดทะเบียนใหม่”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) เครื่องหมายการค้า”
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๗ ในการประกาศโฆษณาคําสั่งเพิกถอนคําสั่งให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนรายใด
ให้นายทะเบียนดําเนินการตามข้อ ๑๕”
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อ ๒๒ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของข้อ ๒๓ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) เครื่องหมายการค้า”
ข้อ ๑๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของข้ อ ๒๖ แห่ ง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ไม่อาจส่งเอกสารหลักฐานประกอบคําคัดค้านตามข้อ ๒๔ (๓) หรือคําโต้แย้ง
ตามข้อ ๒๕ (๒) ได้ ให้ผู้คัดค้านหรือผู้ขอจดทะเบียนทําหนังสือขอผ่อนผันมาพร้อมกับการยื่นคําคัดค้าน
หรือคําโต้แย้งนั้น ในการนี้ ให้ขอผ่อนผันได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ยื่นหนังสือขอผ่อนผัน”
ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (๓) ของข้อ ๒๘ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(ค) เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน”
ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๙ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๙ ในกรณีที่หนังสือสําคัญชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย เจ้าของเครื่องหมายการค้า
อาจขอรั บ ใบแทนหนั ง สื อ สํ า คั ญ โดยยื่ น คํ า ขอพร้ อ มแนบหนั ง สื อ สํ า คั ญ ที่ ชํ า รุ ด หรื อ หนั ง สื อ ยื น ยั น
จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวแทนว่าหนังสือสําคัญสูญหาย”
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๓ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๓๓ เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าแล้ว ให้บันทึกการจดทะเบียนดังกล่าวลงในทะเบียนและออกหนังสือสําคัญฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับโอน
ทั้งนี้ หนังสือสําคัญฉบับเดิมเป็นอันยกเลิก”
ข้อ ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๓/๑ ในส่วนที่ ๗ การโอนหรือการรับมรดกสิทธิ
ในเครื่องหมายการค้า แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. ๒๕๓๔
“ข้อ ๓๓/๑ การโอนหรื อ การรั บ มรดกสิ ท ธิ ใ นเครื่ อ งหมายการค้ า สํ า หรั บ สิ น ค้ า บางอย่ า ง
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) บันทึกการจดทะเบียนดังกล่าวลงในทะเบียน
(๒) ออกเลขทะเบียนและจัดทําทะเบียนใหม่สําหรับสินค้าที่โอนหรือรับมรดก
(๓) ออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ ฉบั บ ใหม่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ โ อนและผู้ รั บ โอน ทั้ ง นี้ หนั ง สื อ สํ า คั ญ ฉบั บ เดิ ม
เป็นอันยกเลิก
การโอนหรื อ การรั บ มรดกสิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง หากมี ก ารจดทะเบี ย นสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้
เครื่องหมายการค้าไว้ ให้นายทะเบียนบันทึกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าลงในทะเบียนนั้นด้วย”
ข้อ ๒๑ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๓๕ และข้ อ ๓๖ แห่ ง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๕ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ยื่นคําขอพร้อมแนบสําเนาเอกสารหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการนั้น ๆ จํานวนอย่างละหนึ่งฉบับ
ข้อ ๓๖ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนแล้ ว
ให้บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลงในทะเบียนและมีหนังสือแจ้งเจ้าของเครื่องหมายการค้า”
ข้อ ๒๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๗ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๗ การขอต่ อ อายุ ก ารจดทะเบี ย น ให้ เจ้ า ของเครื่อ งหมายการค้ า ยื่ นคํ า ขอต่ อ อายุ
โดยระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าแยกตามจําพวกสินค้า”
ข้อ ๒๓ ให้ยกเลิกข้อ ๓๘ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
ข้อ ๒๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๓๙ และข้ อ ๔๐ แห่ ง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีประกาศกระทรวงพาณิชย์เปลี่ยนแปลงจําพวกสินค้า หากมีรายการสินค้า
ที่ต้องระบุจําพวกสินค้าต่างจากที่ได้จดทะเบียนไว้ ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคําขอต่ออายุการจดทะเบียน
โดยระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้า แยกตามจําพวกสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ดังกล่าว
ข้อ ๔๐ เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้ต่ออายุการจดทะเบียนแล้ว ให้บันทึกการต่ออายุดังกล่าว
ลงในทะเบียน และออกหนังสือสําคัญฉบับที่ต่ออายุแล้วให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า”
ข้อ ๒๕ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๔๑ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารอนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ให้ ร ะบุ ถึ ง สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้
เครื่องหมายการค้าทุกราย พร้อมทั้งแนบคํายินยอมของผู้ได้รับอนุญาตว่าให้เพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่สัญญาอนุญาตดังกล่าวจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น”
ข้อ ๒๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของข้ อ ๔๕ แห่ ง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๕ การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ให้เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าและผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตยื่นคําขอพร้อมแนบสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
ซึ่งมีลายมือชื่อของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาต”
ข้อ ๒๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ ข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ แห่งกฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๖ เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งให้รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว
ให้บันทึกการจดทะเบียนนั้นลงในทะเบียน แล้วส่งสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าคืนให้แก่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้า
ข้อ ๔๗ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตร่วมกันยื่นคําขอ โดยระบุถึงส่วนที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมโดยชัดแจ้ง พร้อมแนบสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งมีลายมือชื่อ
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาต
ข้อ ๔๘ เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งให้รับจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน
สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า แล้ ว ให้ บั น ทึ ก รายการที่ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงลงในทะเบี ย น
แล้วส่งสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าคืนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ข้อ ๔๙ การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาตร่วมกันยื่นคําขอ พร้อมแนบสัญญาอนุญาต
ให้ใช้เครื่องหมายการค้า”
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ข้อ ๒๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๒ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๒ เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
ตามข้อ ๔๙ แล้ว ให้บันทึกการเพิกถอนลงในทะเบียนและสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
แล้วส่งสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าคืนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า”
ข้อ ๒๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๓ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๓ เมื่ อ คํ า สั่ ง ของนายทะเบี ย นหรื อ คํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข องคณะกรรมการเป็ น ที่ สุ ด
ตามมาตรา ๗๔ หรือคําสั่งของคณะกรรมการเป็นที่สุดตามมาตรา ๗๕ หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ให้เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ให้นายทะเบียนเรียกเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าให้ส่งสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และบันทึกการเพิกถอนลงในทะเบียน
และสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า แล้ ว ส่ ง สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า นั้ น คื น
ให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า”
ข้อ ๓๐ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๕๖ และข้ อ ๕๗ แห่ ง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๖ การจดทะเบี ย นแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการใช้ เ ครื่ อ งหมายรั บ รอง
ให้เจ้าของเครื่องหมายรับรองยื่นคําขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเฉพาะส่วนที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจากข้อบังคับฉบับเดิม
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการรับรองตามข้อบังคับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(๓) เอกสารหลักฐานหรือคําชี้แจงที่แสดงว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับจะไม่กระทบกระเทือน
ต่อประโยชน์ของสาธารณชน
ข้อ ๕๗ เมื่ อ นายทะเบี ย นรั บ จดทะเบี ย นแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการใช้
เครื่องหมายรับรองแล้ว ให้บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับลงในทะเบียน และดําเนินการประกาศ
โฆษณาสาระสําคัญของข้อบังคับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว กับมีหนังสือแจ้งเจ้าของเครื่องหมายรับรอง”
ข้อ ๓๑ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้ อ ๕๘ แห่ ง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๑ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

“เมื่ อ นายทะเบี ย นมี คํ า สั่ ง อนุ ญ าตให้ โ อนสิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ จ ดทะเบี ย นโอนสิ ท ธิ
ในเครื่ อ งหมายรั บ รอง และบั น ทึ ก การจดทะเบี ย นลงในทะเบี ย นและออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ ฉบั บ ใหม่
ให้แก่ผู้รับโอน ทั้งนี้ หนังสือสําคัญฉบับเดิมเป็นอันยกเลิก”
ข้อ ๓๒ ให้ยกเลิกแบบท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ค.ม.1

ทะเบียนเลขที่ …………………..….
คำขอเลขที่ …………………..….

หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยบริกำร
ออกให้แก่
(ชื่อเจ้ำของ)
เพื่อแสดงว่ำเครื่องหมำยนี้ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติเครื่องหมำย
กำรค้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
จำพวกที่........... รำยกำรสินค้ำ …………….
จำพวกที่........... รำยกำรบริกำร ……………
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยนี้ มีอำยุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอำจต่ออำยุได้ทุกๆ 10 ปี
จดทะเบียน ณ วันที่ …………………
ออกให้ ณ วันที่ ………………………

(เครื่องหมำย)

(ประทับตรำ)
(...............................................)
นำยทะเบียน
สำนักเครื่องหมำยกำรค้ำ
กรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ

หมำยเหตุ
กำรต่ออำยุกำรจดทะเบียน สำมำรถยื่นขอได้ภำยในสำมเดือนก่อนวันสิ้นอำยุ หรือภำยใน
หกเดือนนับแต่วันสิ้นอำยุ กรณียื่นขอต่ออำยุภำยหลังวันสิ้นอำยุผู้ขอจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมเพิ่ มร้อยละ
ยี่สิบของจำนวนค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ (สิ้น อำยุ ณ วันที่ …………..)

ค.ม.2

ทะเบียนเลขที่ …………………..….
คำขอเลขที่ …………………..….

หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยรับรอง
ออกให้แก่
(ชื่อเจ้ำของ)
เพื่อแสดงว่ำเครื่องหมำยนี้ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติเครื่องหมำย
กำรค้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
จำพวกที่........... รำยกำรสินค้ำ …………….
จำพวกที่........... รำยกำรบริกำร ……………
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยนี้ มีอำยุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอำจต่ออำยุได้ทุกๆ 10 ปี
จดทะเบียน ณ วันที่ …………………
ออกให้ ณ วันที่ ………………………

(เครื่องหมำย)

(ประทับตรำ)
(...............................................)
นำยทะเบียน
สำนักเครื่องหมำยกำรค้ำ
กรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ

หมำยเหตุ
กำรต่ออำยุกำรจดทะเบียน สำมำรถยื่นขอได้ภำยในสำมเดือนก่อนวันสิ้นอำยุ หรือภำยใน
หกเดือนนับแต่วันสิ้นอำยุ กรณียื่นขอต่ออำยุภำยหลังวันสิ้นอำยุผู้ขอจะต้องชำระค่ ำธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ
ยี่สิบของจำนวนค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ (สิ้นอำยุ ณ วันที่ …………..)

ค.ม.3

ทะเบียนเลขที่ …………………..….
คำขอเลขที่ …………………..….

หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยร่วม
ออกให้แก่
(ชื่อเจ้ำของ)
ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมำยร่วมนี้
เพื่อแสดงว่ำเครื่องหมำยนี้ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติเครื่องหมำย
กำรค้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
จำพวกที่........... รำยกำรสินค้ำ …………….
จำพวกที่........... รำยกำรบริกำร ……………
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยนี้ มีอำยุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอำจต่ออำยุได้ทุกๆ 10 ปี
จดทะเบียน ณ วันที่ …………………
ออกให้ ณ วันที่ ………………………

(เครื่องหมำย)

(ประทับตรำ)
(...............................................)
นำยทะเบียน
สำนักเครื่องหมำยกำรค้ำ
กรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ

หมำยเหตุ
(1) กำรต่ออำยุกำรจดทะเบียน สำมำรถยื่นขอได้ภำยในสำมเดือนก่อนวันสิ้นอำยุ หรือภำยใน
หกเดือนนับแต่วันสิ้นอำยุ กรณียื่นขอต่ออำยุภำยหลังวันสิ้นอำยุผู้ขอจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ
ยี่สิบของจำนวนค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ (สิ้นอำยุ ณ วันที่ ............)
(2) รำยชื่อผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมำยร่วมนี้ ให้ดูหน้ำต่อไป

คำขอเลขที่………………...........

รำยชื่อผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมำยร่วม

เลขทะเบียน………………................

ค.ม.4

ทะเบียนเลขที่ …………………..….
คำขอเลขที่ …………………..….

ใบแทน
หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยบริกำร
ออกให้แก่
(ชื่อเจ้ำของ)
เพื่อแสดงว่ำเครื่องหมำยนี้ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติเครื่องหมำย
กำรค้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
จำพวกที่........... รำยกำรสินค้ำ …………….
จำพวกที่........... รำยกำรบริกำร ……………
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยนี้ มีอำยุ 10 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียน และอำจต่ออำยุได้ทุกๆ 10 ปี
จดทะเบียน ณ วันที่ …………………
ออกให้ ณ วันที่ ………………………

(เครื่องหมำย)

(ประทับตรำ)
(...............................................)
นำยทะเบียน
สำนักเครื่องหมำยกำรค้ำ
กรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ

หมำยเหตุ
(1) กำรต่ออำยุกำรจดทะเบียน สำมำรถยื่นขอได้ภำยในสำมเดือนก่อนวันสิ้นอำยุ หรือภำยใน
หกเดือนนับแต่วันสิ้นอำยุ กรณียื่นขอต่ออำยุภำยหลังวันสิ้นอำยุผู้ขอจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ
ยี่สิบของจำนวนค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ (สิ้นอำยุ ณ วันที่ ............)
(2) ใบแทนหนังสือสำคัญฉบับนี้มีผลเป็นกำรยกเลิกหนังสือสำคัญฉบับเดิม

ค.ม.5

ทะเบียนเลขที่ …………………..….
คำขอเลขที่ …………………..….

ใบแทน
หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยรับรอง
ออกให้แก่
(ชื่อเจ้ำของ)
เพื่อแสดงว่ำเครื่องหมำยนี้ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติเครื่องหมำย
กำรค้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
จำพวกที่........... รำยกำรสินค้ำ …………….
จำพวกที่........... รำยกำรบริกำร ……………
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยนี้ มีอำยุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอำจต่ออำยุได้ทุกๆ 10 ปี
จดทะเบียน ณ วันที่ …………………
ออกให้ ณ วันที่ ………………………

(เครื่องหมำย)

(ประทับตรำ)
(...............................................)
นำยทะเบียน
สำนักเครื่องหมำยกำรค้ำ
กรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ

หมำยเหตุ
(1) กำรต่ออำยุกำรจดทะเบียน สำมำรถยื่นขอได้ภำยในสำมเดือนก่อนวันสิ้นอำยุ หรือภำยใน
หกเดือนนับแต่วันสิ้นอำยุ กรณียื่นขอต่ออำยุภำยหลังวันสิ้นอำยุผู้ขอจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ
ยี่สิบของจำนวนค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ (สิ้นอำยุ ณ วันที่ ............)
(2) ใบแทนหนังสือสำคัญฉบับนี้มีผลเป็นกำรยกเลิกหนังสือสำคัญฉบับเดิม

ค.ม.6

ทะเบียนเลขที่ …………………..….
คำขอเลขที่ …………………..….

ใบแทน
หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยร่วม
ออกให้แก่
(ชื่อเจ้ำของ)
ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมำยร่วมนี้
เพื่อแสดงว่ำเครื่องหมำยนี้ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติเครื่องหมำย
กำรค้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
จำพวกที่........... รำยกำรสินค้ำ …………….
จำพวกที่........... รำยกำรบริกำร ……………
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยนี้ มีอำยุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอำจต่ออำยุได้ทุกๆ 10 ปี
จดทะเบียน ณ วันที่ …………………
ออกให้ ณ วันที่ ………………………

(เครื่องหมำย)

(ประทับตรำ)
(...............................................)
นำยทะเบียน
สำนักเครื่องหมำยกำรค้ำ
กรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ

หมำยเหตุ
(1) กำรต่ออำยุกำรจดทะเบียน สำมำรถยื่นขอได้ภำยในสำมเดือนก่อนวันสิ้นอำยุ หรือภำยใน
หกเดือนนับแต่วันสิ้นอำยุ กรณียื่นขอต่ออำยุภำยหลังวันสิ้นอำยุผู้ขอจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมเพิ่ มร้อยละ
ยี่สิบของจำนวนค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ (สิ้นอำยุ ณ วันที่ ............)
(2) รำยชื่อผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมำยร่วมนี้ ให้ดูหน้ำต่อไป
(3) ใบแทนหนังสือสำคัญฉบับนี้มีผลเป็นกำรยกเลิกหนังสือสำคัญฉบับเดิม

คำขอเลขที่………………...........

รำยชื่อผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมำยร่วม

เลขทะเบียน………………................

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๑ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นเสียง รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

