
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน - วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
แก่หน่วยงาน เ พ่ือให้การจัดท ากฎหมาย 
แ ล้ ว เ ส ร็ จ  แ ล ะมี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทาง

กฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....  
๒ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชก าหนดการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจ าต าแหน่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจ าต าแหน่งของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็งเป็น

มาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างระเบียบคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้ วยความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานภารณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๑๗ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผล

ใช้บังคับ 
๑๘ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ยังคงมีผลใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอหารือการปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอหารือความเห็นทางกฎหมาย 
๓ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขึ้น

ใหม ่
๔ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอหารือการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๕ กรมบัญชีกลาง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
๖ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอค าชี้แนะข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ 
๗ สภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว ขอความอนุเคราะห์ 
๘ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอหารือการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่ งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙ กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอหารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุระดับจังหวัด 

๑๐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอหารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 
๑๑ นายพายัพ สราภิรมย์ หารือการจ่ายเงินค่าครองชีพเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ (ช.ค.บ.) ส าหรับผู้ที่แสดงความประสงค์

ขอกลับไปใช้สิทธิรับบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๑๒ กรมควบคุมมลพิษ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ

แบบจัดเก็บสถิติและข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กร

ส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติรายได้เกษตรกร พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักร ไทยกับกระทรวงการค้า 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติ 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการ

กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน - วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ก าหนดหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

(๑) ให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์  
(๒) ช่วยเหลือและสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดีอาญาตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย

ร้องขอ  
(๓) ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การอ านวยความยุติธรรม และการทะเบียน

ราษฎรตามท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ  
(๔) ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง หรืออ านวยความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชน

ตามท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงร้องขอ  
(๕) ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ  
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของภาคเอกชน  
(๗) การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศและภาคเอกชน ในการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
(๘) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของรัฐในการวิจัยเพื่อก าหนดค่าพ้ืนฐานทางนิติวิทยาศาสตร์  

๒. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ต้องเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ก าหนด  

๓. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์  
๔. ข้อมูลที่ได้จากการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ถือเป็นความลับ โดยให้สถาบันฯ เก็บรักษาและท าลาย 

ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  
๕. ให้เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่ผู้ร้องขอรับบริการเท่านั้น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม

ค าสั่งศาล หรือเปิดเผยตามมติของคณะกรรมการเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความยุติธรรม 
๖. ก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหน้าที่ของสถาบัน 

นิติวิทยาศาสตร์ในการให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ท าให้ประชาชน 
ที่ต้องการใช้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจ DNA เพ่ือพิสูจน์สายสัมพันธ์การเป็นมารดาและบุตร หรือการพิสูจน์
สิทธิบุคคลเพ่ือให้ได้สัญชาติ การตรวจพิสูจน์เอกสารและการปลอมแปลงเพ่ือตรวจพิสูจน์ลายมือเขียน ลายมือชื่อ  
ลายพิมพ์นิ้วมือในเอกสารต่าง ๆ สามารถขอรับบริการจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ ท าให้ผู้ที่ยากไร้สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้อย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน - วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. เพ่ิม “เสียง” ไว้ในบทนิยามค าว่าเครื่องหมายการค้า เพ่ือขยายความคุ้มครองให้เครื่องหมายประเภทเสียง สามารถ

น ามาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้   
๒. เพ่ิมเติมอ านาจของรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ 

บางหน่วยสามารถจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 
๓. ก าหนดลักษณะส าคัญของเครื่องหมายการค้าที่เป็นภาพ รูปร่างหรือรูปทรง และเสียง ที่กฎหมายก าหนดให้ถือว่า 

มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพ่ือให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระดับสากล  
๔. เครื่องหมายการค้าทุกประเภทซึ่งได้จ าหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณา จนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว  

ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ 
๕. ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียน ในกรณีที่เห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเหมือนเครื่องหมายการค้า

ของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าจ าพวกเดียวกันหรือต่างกัน หรือเครื่องหมายการค้านั้นคล้ายคลึงกับ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจท าให้สาธารณชนสับสน 

๖. ลดระยะเวลาการปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียน การอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียน การปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการ การยื่นค าคัดค้านการจดทะเบียน และการยื่นค าโต้แย้งค าคัดค้านการจดทะเบียน จาก  ๙๐ วัน 
เป็น ๖๐ วัน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๗. แก้ไขหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นค าขอจดทะเบียน โดยให้ผู้ที่ยื่นค าขอไว้เป็นรายแรกเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจด
ทะเบียนก่อน เพ่ือให้ขั้นตอนการจดทะเบียนสามารถกระท าได้รวดเร็วขึ้น 

๘. ขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจาก ๓๐ วัน เป็น ๖๐ วัน เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน 

๙. การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า สามารถแยกโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าส าหรับ
สินค้าท้ังหมดหรือบางอย่างได้ 

๑๐. ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันให้แก่เจ้าของหลายรายได้ ในกรณีที่ผู้โอน 
ผู้รับโอน หรือผู้รับมรดก เป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน หรือเป็นผู้รับโอนหรือผู้รับมรดกสิทธิในค าขอจดทะเบียน และได้รับ 
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้โอน ผู้รับโอน หรือผู้รับมรดกสิทธิในค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ  
ในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วทุกราย แล้วแต่กรณี 

๑๑. ในกรณีที่การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการการจดทะเบียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจด
ทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายใน ๖๐ วัน หากผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ด าเนินการแก้ไข ให้ถือว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียนนั้น  

๑๒. การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถขอต่ออายุการจดทะเบียนได้หลังวันสิ้นอายุการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิม และขยายระยะเวลาการด าเนินการแก้ไขเกี่ยวกับการขอต่ออายุตามค าสั่ง
ของนายทะเบียนจาก ๓๐ วัน เป็น ๖๐ วัน 

๑๓. กรณีการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีการท าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า   
ให้สามารถใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ 

๑๔. เพ่ิมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
การก าหนดให้เจ้าของเครื่องหมายที่เป็นเสียงสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ ท าให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวสามารถขอรับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าเสียงได้ เป็นการขยายความคุ้มครองให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวได้รับ  
ความคุ้มครองเพ่ิมขึ้น และการลดระยะเวลาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้สั้นลงส่งผลให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองได้รวดเร็วขึ้นอันเป็นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ การเข้าเป็นภาคีพิธีสาร
มาดริดจะช่วยอ านวยความสะดวกในการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจไทย โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจไทยสามารถขอรับความคุ้มครองในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดได้ในประเทศไทยโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทาง
ไปยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ด้วยการยื่นค าขอจดทะเบียนเพียงฉบับเดียวใช้ภาษาเดียว และช าระ
ค่าธรรมเนียมในเงินสกุลเดียว ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
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