การจดทะเบียนเครื องหมายการค้ าระหว่ างประเทศ ตามพิธีสารกรุ งมาดริด (Madrid Protocol)
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการค้า ได้ใช้เครื องหมายการค้าเป็ นเครื องมือนําทางการค้า ทังภายในประเทศและการ
ส่ งออกสิ นค้าไปจําหน่ายยังต่างประเทศ เจ้าของเครื องหมายการค้าจึงมีความจําเป็ นต้องจดทะเบียนขอรับ
ความคุม้ ครองสิ ทธิ ในประเทศต่าง ๆ ก่อนส่ งสิ นค้าไปจําหน่าย เพือป้ องกันปั ญหาการละเมิดเครื องหมาย
การค้า และมิให้ผใู ้ ดนําเครื องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยมิได้เป็ นเจ้าของ กรม
ทรัพย์สินทางปั ญญา ได้มีนโยบายในการส่ งเสริ มการให้บริ การขอรับความคุม้ ครองเครื องหมายการค้าใน
ต่างประเทศด้วยความสะดวก รวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการศึกษาแนวทางการเข้าเป็ นภาคีพิธี
สารกรุ งมาดริ ด (Madrid Protocol)
หากประเทศไทย เข้าเป็ นภาคีพิธีสารกรุ งมาดริ ด ผูป้ ระกอบการหรื อผูส้ ่ งออกของไทยก็จะได้รับประโยชน์
ทีจะสามารถยืน คําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้า เพือขอรับความคุม้ ครองในประเทศต่าง ๆ ได้ หลาย
ประเทศในคราวเดียวกัน โดยยืน คําขอจดทะเบียนเพียงคําขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว(อังกฤษ ฝรังเศส หรื อ
สเปน) และเสี ยค่าธรรมเนียมเพียงครังเดียว ซึ งก็จะทําให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ วในการยืน คําขอจด
ทะเบียน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย
ขั#นตอนการจดทะเบียน
การยืน คําขอ
ให้ยนื ต่อสํานักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) ขององค์การทรัพย์สินทางปั ญญาแห่งโลก
(WIPO) โดยยืน ผ่านสํานักงานทะเบียนต้นกําเนิดของประเทศผูข้ อ ซึ งจะดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
ว่าเครื องหมายทียนื สิ นค้าและ/หรื อบริ การทีระบุ เหมือนกับคําขอรากฐาน (Basic Application) หรื อ
ทะเบียนรากฐาน (Basic Registration)
คําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าทีจะนําไปยืน ขอจดทะเบียนระหว่างประเทศตามพิธีสารกรุ งมาดริ ด
ได้น นั ต้องเป็ นคําขอทีมีการยืน ขอจดทะเบียน หรื อได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศต้นกําเนิ ด
การจดทะเบียน การจดทะเบียนแบ่ งออกเป็ น 2 ขั#นตอน คือ
1. ขันตอนระหว่างประเทศ
เมือสํานักงานระหว่างประเทศได้รับคําขอจดทะเบียน จะดําเนินการตรวจสอบเบืองต้น (Formal
Examination) ในเรื องความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของพิธีสารกรุ งมาดริ ดและกฎข้อบังคับพิธีสารกรุ ง
มาดริ ด (Common Regulations) การระบุจาํ พวกและรายการสิ นค้าและ/หรื อบริ การ ว่าเป็ นไปตาม Nice
Classification หรื อไม่ รวมทังการชําระค่าธรรมเนียม หากมีขอ้ บกพร่ อง สํานักงานระหว่างประเทศจะแจ้ง
ไปยังประเทศทีมีการยืน คําขอและผูย้ นื คําขอ ทังนี ผูย้ นื คําขอจะต้องแก้ไขภายใน 3 เดือน มิฉะนันจะถือว่า
ละทิงคําขอ

2. ขันตอนในประเทศ
เมือประเทศภาคีทีผยู ้ นื คําขอประสงค์จะได้รับความคุม้ ครองได้รับคําขอแล้ว จะดําเนินการตรวจสอบคํา
ขอดังกล่าวตามขันตอนปกติทีใช้สาํ หรับการตรวจสอบคําขอทียนื ในประเทศ โดยจะตรวจสอบเนื อหาสาระ
(Substantive Examination) โดยตรวจสอบตามกฎหมายภายในของตน เช่น ตรวจสอบความเหมือนคล้าย
ลักษณะบ่งเฉพาะหรื อลักษณะต้องห้าม เป็ นต้น หากมีขอ้ บกพร่ องต้องดําเนินการแก้ไขตามกฎหมายภายใน
ของประเทศนัน ๆ
หากมีเหตุทีตอ้ งปฏิเสธการรับจดทะเบียน จะต้องแจ้งให้สาํ นักงานระหว่างประเทศทราบภายในกําหนด
12 เดือน หรื อ 18 เดือน หรื อหลังจากนัน (กรณี มีคาํ ร้องคัดค้าน)มิฉะนันจะถือว่าเครื องหมายดังกล่าวได้รับ
การจดทะเบียนในประเทศทีขอจดทะเบียนนันแล้ว
วันจดทะเบียน มี 2 กรณี ดังนี#
1) คือวันยืน คําขอจดทะเบียนต่อสํานักงานทะเบียนต้นกําเนิด หากคําขอดังกล่าวถึงสํานักงานระหว่าง
ประเทศภายใน 2 เดือน
2) หากเกิน 2 เดือน ให้ถือวันทีสาํ นักงานระหว่างประเทศได้รับคําขอเป็ นวันจดทะเบียน
อายุความคุ้มครอง
10 ปี นับตังแต่วนั รับจดทะเบียน และต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี การต่ออายุสามารถต่ออายุได้ก่อนวัน
สิ นอายุ 6 เดือน หรื อหลังสิ นอายุแล้วภายใน 6 เดือนก็ได้ แต่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมเพิมร้อยละ 50 ของ
ค่าธรรมเนียมเบืองต้น (Basic fee) ทังนี สามารถต่ออายุเฉพาะบางประเทศ หรื อทุกประเทศทีได้รับความ
คุม้ ครองก็ได้
ค่ าธรรมเนียมการยืนคําขอจดทะเบียนระหว่ างประเทศมี 4 ประเภท คือ
1) Basic fee เป็ นค่าธรรมเนียมเบืองต้นสําหรับการยืนคําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศหนึงคําขอ
- เครื องหมายขาว-ดํา 653 สวิสฟรังค์
- เครื องหมายทีเป็ นสี 903 สวิสฟรังค์
2) Supplementary fee เป็ นค่าธรรมเนียมสําหรับจําพวกสิ นค้าและ/หรื อบริ การ ทียนื ขอจดทะเบียน
เกิน 3 จําพวก โดยเสี ยค่าธรรมเนียมตังแต่จาํ พวกที 4 ขึนไป จําพวกละ 73 สวิสฟรังค์
3) Complementary fee เป็ นค่าธรรมเนียมสําหรับประเทศทีระบุเพือขอจดทะเบียน ประเทศละ 73
สวิสฟรังค์
4) Individual fee เป็ นค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ
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