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พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3)
พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) (“พ.ร.บ.ฯ”) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป
พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้แก้ไขเปลีย่ นแปลง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพื่อขยาย
ขอบเขตความคุม้ ครองไปถึงเครือ่ งหมายการค้าในรูปแบบเสียง โดยแก้ไขคํานิยามของคํา
ว่า “เครื่องหมาย” ซึง่ สามารถจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุม้ ครองตามมาตรา 4 ให้
หมายความรวมถึง “เสียง” ด้วย นอกจากนี้ยงั มีการแก้ไขขัน้ ตอนและระยะเวลาดําเนินการ
จดทะเบียนให้มคี วามรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ เช่น ลดระยะเวลาการปฏิบตั ติ ามคําสังของนาย
่
ทะเบียน การคัดค้าน การโต้แย้ง และการอุทธรณ์คาํ สังของนายทะเบี
่
ยนต่อคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้า จาก 90 วัน เป็ น 60 วัน เป็ นต้น อีกทัง้ ยังมีการกําหนดบทลงโทษ
สําหรับการนําหีบห่อหรือภาชนะ ทีแ่ สดงเครื่องหมายการค้า เครือ่ งหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้ว มาใช้สาํ หรับสินค้าของตนเองหรือของ
บุคคลอื่น เพื่อให้ผบู้ ริโภคหลงเชือ่ ว่าเป็ นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือ
เครื่องหมายร่วม หรือเชื่อว่าเป็ นสินค้าทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองนัน้
นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ยงั มีการเพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าภายใต้พธิ สี ารมาดริด (พิธสี ารทีเ่ กีย่ วกับความตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียน
ระหว่างประเทศของเครื่องหมาย ซึง่ ได้รบั รอง ณ กรุงมาดริด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.
2532 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ ทําให้ผขู้ อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคําขอจด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าในประเทศต่างๆ ได้ครอบคลุมหลายประเทศโดยการยื่นคําขอ
จดทะเบียนเพียงครัง้ เดียว ซึง่ ทําให้ผขู้ อจดทะเบียนได้รบั ความสะดวกรวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจดทะเบียน โดยผูท้ ม่ี สี ทิ ธิในการยืน่ คําขอจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศภายใต้พธิ สี ารมาดริดได้นนั ้ จะต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ด้ย่นื คําขอจดทะเบียนหรือเป็ นผูซ้ ง่ึ
ได้รบั การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้ว และเมื่อได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าภายใต้พธิ สี ารมาดริดแล้ว ถือว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รบั ความ
คุม้ ครองเหมือนกับเครื่องหมายการค้าทีไ่ ด้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัตเิ ครื่องหมาย
การค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พธิ สี ารมาดริดนี้ มีอายุ 10 ปี นับแต่วนั ที่
จดทะเบียน และสามารถต่ออายุการจดทะเบียนได้
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คําวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์เรื่องการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

การอนุญาตให้ใช้แฟรนไชส์ เครือ่ งหมายการค้า หรือเครือ่ งหมายบริการโดยนิ ติบุคคล
ซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ
กรณีนิตบิ ุคคลซึง่ จดทะเบียนในต่างประเทศอนุญาตให้ใช้แฟรนไชส์ เครื่องหมายการค้า หรือ
เครื่องหมายบริการ แก่บริษทั ในประเทศไทย โดยเรียกเก็บค่าสิทธิในการอนุญาตให้ใช้แฟรน
ไชส์ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการนัน้ จะต้องขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่ พิจารณาได้ 2 กรณี
1. หากนิตบิ ุคคลซึง่ จดทะเบียนในต่างประเทศนัน้ ไม่ได้เข้ามาดําเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการ
อนุญาตให้ใช้สทิ ธิดงั กล่าวในประเทศไทย ไม่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
2. หากมีการเข้ามาดําเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิดงั กล่าวในประเทศไทย
ถือเป็ นการประกอบธุรกิจ ตามบัญชีสาม แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึง่ นิตบิ ุคคลซึง่ จดทะเบียนในต่างประเทศจะต้องได้รบั ใบอนุญาต
ก่อนทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้งกล่าว
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