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เน้ือหาในฉบบั: 
 

• พระราชบญัญตัเิครื่องหมายการคา้ (ฉบบัที ่3) 

• คาํวนิิจฉยัขอ้หารอืของกระทรวงพาณิชยเ์รื่อง

การประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว  
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พระราชบญัญติัเครื่องหมายการค้า (ฉบบัท่ี 3) 

พระราชบญัญตัเิครื่องหมายการคา้ (ฉบบัที ่3) (“พ.ร.บ.ฯ”) ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2559 โดยจะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่28 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป 

พ.ร.บ.ฯ ฉบบัน้ีแกไ้ขเปลีย่นแปลง พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา้ พ.ศ. 2534 เพื่อขยาย

ขอบเขตความคุม้ครองไปถงึเครือ่งหมายการคา้ในรปูแบบเสยีง โดยแกไ้ขคาํนิยามของคาํ

ว่า “เครื่องหมาย” ซึง่สามารถจดทะเบยีนเพื่อขอรบัความคุม้ครองตามมาตรา 4 ให้

หมายความรวมถงึ “เสยีง” ดว้ย นอกจากน้ียงัมกีารแกไ้ขขัน้ตอนและระยะเวลาดาํเนินการ

จดทะเบยีนใหม้คีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้ เช่น ลดระยะเวลาการปฏบิตัติามคาํสัง่ของนาย

ทะเบยีน การคดัคา้น การโตแ้ยง้ และการอุทธรณ์คาํสัง่ของนายทะเบยีนต่อคณะกรรมการ

เครื่องหมายการคา้ จาก 90 วนั เป็น 60 วนั เป็นตน้ อกีทัง้ยงัมกีารกาํหนดบทลงโทษ 

 

สาํหรบัการนําหบีห่อหรอืภาชนะ ทีแ่สดงเครื่องหมายการคา้ เครือ่งหมายรบัรอง หรอื

เครื่องหมายร่วมของบคุคลอื่นทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้ มาใชส้าํหรบัสนิคา้ของตนเองหรอืของ

บุคคลอื่น เพื่อใหผู้บ้รโิภคหลงเชือ่ว่าเป็นสนิคา้ของเจา้ของเครื่องหมายการคา้ หรอื

เครื่องหมายร่วม หรอืเชื่อว่าเป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรองนัน้ 

 

นอกจากน้ี พ.ร.บ.ฯ ฉบบัน้ียงัมกีารเพิม่เตมิบทบญัญตัเิกีย่วกบัการจดทะเบยีนเครื่องหมาย

การคา้ภายใตพ้ธิสีารมาดรดิ (พธิสีารทีเ่กีย่วกบัความตกลงมาดรดิเรื่องการจดทะเบยีน

ระหว่างประเทศของเครื่องหมาย ซึง่ไดร้บัรอง ณ กรุงมาดรดิ เมื่อวนัที ่27 มถุินายน พ.ศ. 

2532 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ทาํใหผู้ข้อจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้สามารถยื่นคาํขอจด

ทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ในประเทศต่างๆ ไดค้รอบคลุมหลายประเทศโดยการยื่นคาํขอ

จดทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ซึง่ทาํใหผู้ข้อจดทะเบยีนไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ และประหยดั

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปจดทะเบยีน โดยผูท้ีม่สีทิธใินการยืน่คาํขอจดทะเบยีนระหว่าง

ประเทศภายใตพ้ธิสีารมาดรดิไดน้ัน้ จะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดย้ื่นคาํขอจดทะเบยีนหรอืเป็นผูซ้ึง่

ไดร้บัการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ในประเทศไทยแลว้ และเมื่อไดจ้ดทะเบยีน

เครื่องหมายการคา้ภายใตพ้ธิสีารมาดรดิแลว้ ถอืวา่เครื่องหมายการคา้ดงักล่าวไดร้บัความ

คุม้ครองเหมอืนกบัเครื่องหมายการคา้ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนภายใตพ้ระราชบญัญตัเิครื่องหมาย

การคา้ การจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ภายใตพ้ธิสีารมาดรดิน้ี มอีายุ 10 ปี นบัแต่วนัที่

จดทะเบยีน และสามารถต่ออายกุารจดทะเบยีนได ้
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คาํวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงพาณิชยเ์รื่องการ

ประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 
การอนุญาตให้ใช้แฟรนไชส ์เครือ่งหมายการค้า หรอืเครือ่งหมายบริการโดยนิติบุคคล

ซ่ึงจดทะเบียนในต่างประเทศ   

 

กรณีนิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนในต่างประเทศอนุญาตใหใ้ชแ้ฟรนไชส ์เครื่องหมายการคา้ หรอื

เครื่องหมายบรกิาร แก่บรษิทัในประเทศไทย โดยเรยีกเกบ็ค่าสทิธใินการอนุญาตใหใ้ชแ้ฟรน

ไชส ์เครื่องหมายการคา้ หรอืเครื่องหมายบรกิารนัน้ จะตอ้งขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกจิตาม

พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 หรอืไม่ พจิารณาได ้2 กรณี 

1. หากนิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนในต่างประเทศนัน้ไม่ไดเ้ขา้มาดาํเนินกจิกรรมเกีย่วกบัการ

อนุญาตใหใ้ชส้ทิธดิงักล่าวในประเทศไทย ไม่เขา้ขา่ยการประกอบธุรกจิตาม

พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542  

2. หากมกีารเขา้มาดาํเนินกจิกรรมเกีย่วกบัการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธดิงักล่าวในประเทศไทย 

ถอืเป็นการประกอบธุรกจิ ตามบญัชสีาม แหง่พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคน

ต่างดา้ว พ.ศ.  2542 ซึง่นิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนในต่างประเทศจะตอ้งไดร้บัใบอนุญาต

ก่อนทีจ่ะประกอบธุรกจิดง้กล่าว 
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited 
by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its 
member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte 
Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/th/about for a more 
detailed description of DTTL and its member firms. 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to 
public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member 
firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to 
clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. 
Deloitte’s more than 225,000 professionals are committed to making an impact that matters. 
Deloitte serves 4 out of 5 Fortune Global 500® companies. 

About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising 
Deloitte practices operating in Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver measurable value to the 
particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising 270 partners and over 7,300 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and 
affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd combine their technical expertise and deep industry 
knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates 
which are separate and independent legal entities. 

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries 
and affiliates. 
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