
Trademark Classes in Thailand 

Chaninat & Leeds Co., Ltd., Thailand Attorneys 

จ ำพวกที่ 1 ผลิตภณัฑเ์คมีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพ เกษตรกรรม การท าสวน การ

ป่าไม ้เรซินเทียมท่ียงัไม่ผา่นกระบวนการผลิต พลาสติกท่ียงัไม่ผา่นกระบวนการผลิต ปุ๋ย

ธรรมชาติ สารประกอบท่ีใชด้บัเพลิง สารผสมและวสัดุท่ีเตรียมส าหรับใชใ้นการบดักรี 

สารเคมีท่ีใชส้ าหรับเก็บรักษาผลิตภณัฑอ์าหาร สารท่ีใชฟ้อกหนงั สารยดึติดท่ีใชใ้น

อุตสาหกรรม 

Class 1  Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, 

horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 

extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances 

for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. 

จ ำพวกที่ 2 สีทา น ้ามนัเคลือบท าใหเ้กิดเงา แลค็เกอร์ สารกนัสนิมและสารป้องกนัการผขุองเน้ือไม ้เช้ือ

สี สารผสมเพื่อใหสี้ไม่ตก ยางไมธ้รรมชาติ แผน่และผงโลหะท่ีใชส้ าหรับทาและตกแต่ง 

Class 2  Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; 

colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, 

decorators, printers and artists. 

จ ำพวกที่ 3 วสัดุท่ีเตรียมส าหรับใชใ้นการซกัฟอกและสารท่ีใชใ้นการซกัรีด วสัดุท่ีเตรียมส าหรับใชใ้น

การท าความสะอาด ขดั ขดูและลบรอย สบู่ เคร่ืองหอม หวัน ้ ามนัหอมระเหย เคร่ืองส าอาง 

น ้ ามนัใส่ผม ยาสีฟัน 

Class 3  Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
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and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 

dentifrices.  

จ ำพวกที่ 4 น ้ามนัและน ้ ามนัชนิดหนาท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม (เวน้แต่น ้ ามนัท่ีมีไขมนัและน ้ ามนัหอม

ระเหย) น ้ามนัหล่อล่ืน สารประกอบท่ีใชดู้ดซบัและระงบัฝุ่ น ส่ิงท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง (รวมทั้ง

น ้ ามนัรถยนต)์ และโคมไฟ เทียนไข และไสต้ะเกียง 

Class 4  Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; 

fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks. 

จ ำพวกที่ 5 สารประกอบในการรักษาโรค รักษาสตัวแ์ละรักษาสุขภาพอนามยั อาหารดดัแปลงเพื่อใชใ้น

การทางแพทยแ์ละอาหารส าหรับทารก ผา้ยางปิดแผล วสัดุส าหรับห่อหุม้แผล วสัดุส าหรับ

ใชอุ้ดฟัน ข้ีผึ้งทนัตกรรม ยาฆ่าเช้ือโรคส าหรับช าระลา้งวตัถุ สารปะกอบท่ีเตรียมใชก้  าจดั

สตัวท์  าลายพืช เห็ดรา และวชัพืช 

Class 5  Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for 

medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, 

dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 

จ ำพวกที่ 6 โลหะธรรมดารและโลหะผสม วสัดุก่อสร้างซ่ึงเป็นโลหะ ส่ิงก่อสร้างท่ีเคล่ือนยา้ยไดซ่ึ้งท า

ดว้ยโลหะ วสัดุโลหะท่ีใชท้  าทางรถไฟ เคเบ้ิลและลวดท่ีใชเ้หลก็ธรรมดา เคร่ืองเหลก็และ

อุปกรณ์ท่ีเป็นเคร่ืองเหลก็ ท่อโลหะและหลอดโลหะ ตูนิ้รภยั สินคา้ท่ีท าดว้ยโลหะธรรมดา

ท่ีไม่อยูใ่นจ  าพวกอ่ืน แร่ต่าง ๆ 

Class 6  Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of 
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metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common 

metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods 

of common metal not included in other classes; ores. 

จ ำพวกที่ 7 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือกล มอเตอร์ (เวน้แต่มอเตอร์ท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะทางบก) เคร่ือง

ต่อและสายพาน (เวน้แต่ท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะทางบก) เร่ืองมือท่ีใชใ้นเกษตรกรรมขนาด

ใหญ่ เคร่ืองฟักไข่ 

Class 7  Machines and machine tools; motors (except for land vehicles); machine coupling and 

transmission components (except for land vehicles); agricultural implements (other than 

hand-operated); incubators for eggs. 

จ ำพวกที่ 8 เคร่ืองมือท่ีใชแ้ละอุปกรณ์ เคร่ืองตดั สอ้มและชอ้น อาวุธท่ีใชส้ะพาย มีดโกน 

Class 8  Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; fork and spoon; side arms; razors. 

จ ำพวกที่ 9 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การส ารวจ ไฟฟ้า การถ่ายรูป การถ่ายท า

ภาพยนตร์ เก่ียวกบัการสายตา การชัง่ การวดั การใหส้ญัญาณ การตรวจสอบ (ควบคุม) การ

ช่วยชีวิต และการสอน เคร่ืองอดัเสียง เคร่ืองรับส่งหรือท าซ ้าภาพหรือเสียง เคร่ืองส่งขอ้มลู

โดยใชก้ระแสแม่เหลก็ จานอดัเสียง เคร่ืองขายของอตัโนมติั และเคร่ืองกลส าหรับใชก้บั

อุปกรณ์เก่ียวกบัเหรียญ เคร่ืองคิดเงิน เคร่ืองคิดเลข และเคร่ืองจกัรประมวลผลขอ้มลู 

อุปกรณ์ดบัเพลิง 

Class 9  Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
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instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of images or sound; 

magnetic data carriers, recording discs; automatic mechanisms machines; coin-operated 

apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment; fire-

extinguishing apparatus.  

จ ำพวกที่ 10 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นทางศลัยกรรม อายรุกรรม ทนัตกรรม และรักษาสตัว ์แขน ขา 

ตาและฟันเทียม ส่ิงท่ีใชใ้นการท ากายภาพบ าบดั วสัดุใชใ้นการเยบ็แผลหรือต่อกระดูก 

Class 10  Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes 

and teeth; things used in physical therapy; orthopedic articles; suture materials.  

จ ำพวกที่ 11 เคร่ืองท่ีใชส้ าหรับใหแ้สงสว่าง ความร้อน ก  าเนิดไอน ้ า ปรุงอาหาร ท าใหเ้ยน็ ท าใหแ้หง้ 

ระบายอากาศ จ่ายน ้ าและสุขภณัฑ ์

Class 11  Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 

ventilating, water supply and sanitary purposes.  

จ ำพวกที่ 12 ยานพาหนะ เคร่ืองท่ีใชส้ าหรับเดินทางโดยทางบก ทางอากาศและทางน ้ า 

Class 12  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.  

จ ำพวกที่ 13 อาวุธปืน ยทุโธปกรณ์ท่ีใชใ้นการยงิกระสุน วตัถุระเบิด ดอกไมไ้ฟ 

Class 13  Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks.  

จ ำพวกที่ 14 โลหะมีค่าและโลหะผสม และสินคา้ซ่ึงประกอบ หรือเคลือบดว้ยโลหะมีค่าท่ีไม่อยูใ่น

จ าพวกอ่ืน เคร่ืองเพชรพลอย หินมีค่า อุปกรณ์เก่ียวกบัการบอกหรือการนบัเวลา 
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Class 14  Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not 

included in other classes; jewelry, precious stones; horological and chronometric 

instruments.  

จ ำพวกที่ 15 เคร่ืองดนตรี 

Class 15  Musical instruments. 

จ ำพวกที่ 16 กระดาษ กระดาษแข็งและผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวสัดุดงักล่าว ซ่ึงไม่อยูใ่นจ าพวกอ่ืน ส่ิงตีพิมพ ์

วสัดุเยบ็ปกหนงัสือ ภาพถ่าย เคร่ืองเขียน กาวท่ีใชก้บัเคร่ืองเขียนหรือท่ีใชต้ามบา้น วสัดุท่ี

ศิลปินใชแ้ปรงระบายสี เคร่ืองพิมพดี์ดและเคร่ืองใชส้ านกังาน (เวน้แต่เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์) 

วสัดุท่ีใชใ้นการสอนหรือฝึกหดั (ยกเวน้อุปกรณ์) วสัดุพลาสติกท่ีใชใ้นการหีบห่อ (ซ่ึงไม่อยู่

ในจ าพวกอ่ืน) ไพ่ ตวัพิมพ ์แม่พิมพ ์

Class 16  Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; 

printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or 

household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites 

(except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials 

for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.  

จ ำพวกที่ 17 ยาง ยางกดัตะเพอชะ ยางไม ้แร่ใยหิน แร่ไมคาและสินคา้ท่ีท าจากวสัดุเหล่าน้ี ซ่ึงไม่อยุใ่น

จ าพวกอ่ืน พลาสติกท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมชนิดเหลว วสัดุส าหรับการบรรจุหีบห่อ การอุด

และการป้องกนัไฟฟ้าร่ัว ท่ออ่อนท่ีไม่ใช่โลหะ 

Class 17  Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not 
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included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, 

stopping and insulating materials; non metallic flexible pipes.  

จ ำพวกที่ 18 หนงัฟอกและหนงัเทียม และส่ิงท่ีท าดว้ยหนงัหรือหนงัเทียมท่ีไม่อยูใ่นจ าพวกอ่ืน หนงัสตัว ์

หีบขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง ร่ม ร่มกนัแดดและไมเ้ทา้ แส ้บงัเหียน และเคร่ืองอาน 

Class 18  Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in 

other classes; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 

sticks; whips, harness and saddlery.  

จ ำพวกที่ 19 วสัดุก่อสร้างท่ีไม่ไดท้  าจากโลหะ ท่อท่ีใชใ้นการก่อสร้างท่ีมิไดท้  าจากโลหะ ยางมะตอย 

น ้ ามนัดิน ส่ิงก่อสร้างท่ีเคล่ือนยา้ยไดท่ี้ไม่ใช่โลหะ เสาหินท่ีไม่ใช่โลหะ 

Class 19  Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 

bitumen; non-metallic transportable buildings; non-metallic monuments.  

จ ำพวกที่ 20 เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ กระจก กรอบรูป สินคา้ (ท่ีไม่อยูใ่นจ  าพวกอ่ืน) ท่ีท าดว้ยไม ้ไมก้๊อก ไม้

จ  าพวกกกและออ้ ไมจ้  าพวกไผ ่หวายและออ้ย หวาย กระดูก เขา งา กระดูกในปากปลาวาฬ 

เปลือกหอย อ  าพนั หอยมุก แร่ไฮเดรตเตดแมกนิเซียมซิลิเคต และวตัถุหรือพลาสติกท่ีใช้

แทนวสัดุเหล่าน้ี 

Class 20  Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, 

reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 

meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.  

จ ำพวกที่ 21 เคร่ืองใชแ้ละภาชนะท่ีใชใ้นครัวเรือน (ซ่ึงไม่ไดท้ าหรือเคลือบดว้ยโลหะมีค่า) หวี และ
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ฟองน ้ า แปรง (นอกจากแปรงทาสี) วสัดุท่ีใชท้  าแปรง เคร่ืองมือและวสัดุท าความสะอาด 

ฝอยเหลก็ท่ีใชข้ดัหรือถแูกว้ (ยกเวน้ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง) เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเคลือบ และ

เคร่ืองป้ันดินเผา ท่ีมิไดอ้ยูใ่นจ  าพวกอ่ืน 

Class 21  Household utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and 

sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning 

purposes; steelwool for polish or rub glass (except glass used in building); glassware, 

porcelain and earthenware not included in other classes.  

จ ำพวกที่ 22 เชือก สายป่าน ตาข่าย เต็นท ์ผา้ใบบงัแดด ผา้คลุม ผา้ใบเรือ กระสอบ และถุงท่ีไม่อยูใ่น

จ าพวกอ่ืน วสัดุท าเบาหรือยดัไส ้(ยกเวน้ยางหรือพลาสติก) วสัดุเสน้ใยทอผา้ 

Class 22  Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other 

classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile 

materials.  

จ ำพวกที่ 23 เสน้ดา้ยดิบและเสน้ดา้ยท่ีใชใ้นการทอหรือเยบ็ผา้ 

Class 23  Yarns and threads, for textile use.  

จ ำพวกที่ 24 ผา้และผลิตภณัฑส่ิ์งทอท่ีมิไดอ้ยูใ่นจ าพวกอ่ืน ผา้คลุมเตียงและผา้คลุมโต๊ะ 

Class 24  Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers.  

จ ำพวกที่ 25 เส้ือผา้ รองเทา้ ส่ิงท่ีใชป้กคลุมศีรษะ 

Class 25  Clothing, footwear, headgear.  
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จ ำพวกที่ 26 ลกูไมแ้ละผลิตภณัฑเ์ยบ็ปักถกัร้อย ริบบ้ินและด้ินเงินด้ินทอง กระดุม ตะขอและห่วง เข็ม

หมุดและเข็ม ดอกไมเ้ทียม 

Class 26  Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 

artificial flowers.  

จ ำพวกที่ 27 พรม พรมผนืเลก็ ๆ เส่ือและเคร่ืองปูลาด พรมน ้ ามนัและวสัดุอ่ืนท่ีใชปู้พ้ืนหอ้ง ม่าน (ท่ี

ไม่ไดท้  าดว้ยส่ิงทอ) 

Class 27  Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; 

wall hangings (non-textile).  

จ ำพวกที่ 28 เคร่ืองเล่นเกมส์และของเล่น อุปกรณ์เล่นยมินาสติกและเล่นกีฬาท่ีมิไดอ้ยูใ่นจ  าพวกอ่ืน ส่ิงท่ี

ใชป้ระดบัและตกแต่งตน้คริสตม์าส 

Class 28  Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; 

decorations for Christmas trees.  

จ ำพวกที่ 29 เน้ือสตัว ์เน้ือปลา เน้ือเป็ด เน้ือไก่ เน้ือสตัวล่์า น ้ าซุปท่ีสกดัจากเน้ือ ผลไมแ้ละผกัดองหรือ

เช่ือมผลไมแ้ละผกัแหง้ และผลไมแ้ละผกัท่ีปรุงส าเร็จ เยลล่ี แยม ไข่ นมและผลิตภณัฑท่ี์ท า

จากนม น ้ ามนัและไขมนัส าหรับรับประทาน น ้ าเคลา้สลดั อาหารท่ีเก็บรักษาไวห้รือดอง 

Class 29  Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, salad seasoned 

sauces, preserved food.  

จ ำพวกที่ 30 กาแฟ ชา โกโก ้น ้ าตาล ขา้ว มนัส าปะหลงั สาคู กาแฟเทียม แป้ง และส่ิงท่ีท าจากธญัพืช 
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ขนมปัง แป้งอบ และลกูกวาด ไอศครีม น ้ าผึ้ง น ้ าเช่ือม เช้ือยสีต ์แป้งท าขนมปัง เกลือ มสั

ตาด น ้าสม้สายชูกลัน่ เคร่ืองชูรส (ยกเวน้น ้ าเคลา้สลดั) เคร่ืองเทศ น ้ าแข็ง  

Class 30  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 

from cereals, bread, pastry and confectionery, ice cream; honey, treacle; yeast, baking-

powder; salt, mustard; vinegar, (excepted salad seasoned sauces); spices; ice.  

จ ำพวกที่ 31 ผลิตภณัฑแ์ละผลิตผลทางการเกษตร สวนครัวและป่าไมซ่ึ้งไม่อยูใ่นจ  าพวกอ่ืน สตัวท่ี์มีชีวิต 

พืชและผกัสด เมลด็พืช ตน้ไมแ้ละดอกไมท่ี้มีชีวิต อาหารสตัว ์ขา้วบาร์เล่ย ์

Class 31  Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; 

live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 

animals, barley.  

จ ำพวกที่ 32 เบียร์ น ้าแร่ น ้ าอดัลมและเคร่ืองด่ืมไม่ผสมแอลกอฮอลอ่ื์น ๆ เคร่ืองด่ืมรสผลไมแ้ละน ้ า

ผลไม ้น ้าเช่ือมและส่วนผสมเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ 

Class 32  Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit flavor drinks and 

fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.  

จ ำพวกที่ 33 เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์(ยกเวน้เบียร์) 

Class 33  Alcoholic beverages (except beers). 

จ ำพวกที่ 34 ยาสูบทั้งท่ียงัเป็นวตัถุดิบและผลิตแลว้ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสูบบุหร่ี ไมขี้ดไฟ 

Class 34  Tobacco; smokers' articles; matches.  
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จ ำพวกที่ 35 การโฆษณาและธุรกิจ 

Class 35  Advertising and business.  

จ ำพวกที่ 36 การประกนัภยัและการเงิน 

Class 36  Insurance and financial affairs.  

จ ำพวกที่ 37 การก่อสร้างและซ่อมแซม 

Class 37  Building construction; repair; installation services.  

จ ำพวกที่ 38 การส่ือสาร 

Class 38  Telecommunications.  

จ ำพวกที่ 39 การขนส่งและคลงัสินคา้ 

Class 39  Transport and storage of goods.  

จ ำพวกที่ 40 การจดัการเก่ียวกบัวสัดุ 

Class 40  Treatment of materials.  

จ ำพวกที่ 41 การศึกษาและบนัเทิง 

Class 41  Education and entertainment.  

จ ำพวกที่ 42 เบ็ดเตลด็ 

Class 42  Miscellaneous. 
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