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วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 R&D NEWSLETTER GPO

สวัสดีคะทานผูอาน ในฉบับน้ีผูเขียนจะขอนําความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ผานระบบมาดรดิมาอธิบายใหฟงนะคะ เพราะเครือ่งหมายการคานัน้เปนเครือ่งมือนําทางทางการคาท่ีสาํคญั
การสงออกสินคาไปจาํหนายยงัตางประเทศ เจาของเครือ่งหมายการคาจงึมคีวามจาํเปนตองจดทะเบียนขอรบั
ความคุมครองสิทธใินประเทศตาง ๆ กอนสงสินคาไปจาํหนาย เพ่ือปองกันปญหาการละเมิดเครือ่งหมายการคา 
และมิใหผู  ใดนําเครื่องหมายการคาของตนไปจดทะเบียนในตางประเทศโดยมิไดเปนเจาของ ซึ่งขณะน้ี
กรมทรพัยสนิทางปญญา ไดมีนโยบายในการสงเสรมิการใหบรกิารขอรบัความคุมครองเครือ่งหมายการคา
ในตางประเทศดวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย โดยการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด 
(Madrid protocol) ซึ่งเปนระบบที่อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการไทยในการย่ืนคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไปยังตางประเทศ โดยผูขอจดทะเบียนสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ไปยังประเทศท่ีเปนภาคพีธีิสารมาดรดิ จาํนวน 98 ประเทศท่ัวโลก ซึง่ดูรายชือ่ประเทศไดท่ี1 http://www.wipo.
int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf (ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 
2560) ดวยคําขอจดทะเบียนเพียง 1 ฉบับ ชําระคาธรรมเนียมและคาดําเนินการ เพียงครั้งเดียว
ดวยเงินสกุลเดียวโดยกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดบรรลุขอตกลงในพิธีสารมาดริดแลว
เมือ่เดอืนสิงหาคม 2560 และผูประกอบการสามารถยืน่คาํขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาผานระบบมาดรดิได
ตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป

กอนอืน่เรามาทาํความรูจกัระบบมาดรดิ (Madrid system) 

กันกอนดีกวานะคะ เริ่มตนจาก Madrid agreement (1891)

ซึ่งมีขอจํากัดในเร่ืองคุณสมบัติของผูจะเขาเปนสมาชิก ระยะเวลา

ในการปฏิเสธคาํขอ ภาษาทีใ่ช (จงึทาํใหเกดิความไมสะดวกเทาทีค่วร)

ตอมา Madrid protocol (1989) มีความยืดหยุนมากกวา สามารถ

สนองความตองการของสมาชิกไดดีข้ึน หลักการของ Madrid 

protocol2 มีอะไรบางนั้น สรุปไดดังนี้

• สมาชกิอาจเปนประเทศ รฐั หรอืองคการระหวางประเทศ

• ภาษาที่ใชสามารถเลือกใชภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือ

สเปนก็ได

• ระยะเวลาในการปฏิเสธการรับจดทะเบียน ขอใชระยะ

เวลา 18 เดือน (Agreement กําหนดไว 12 เดือน)

• สามารถเลือกสํานักงานทะเบียนตนกําเนิดไดไมว า

ภญ.ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ
กลุมงานดานศูนยขอมูลสิทธิบัตรยา กลุมสนับสนุนงานว�จัย

จะเปนการมสีถานประกอบการอยางแทจรงิ หรือการมภูีมลิาํเนา หรอื

การที่ผูขอมีสัญชาติ

• สมาชิกอาจเลือกเก็บคาธรรมเนียม individual fee แทน 

supplementary fee และ complementary fee ได

• อายุทะเบียนมีกําหนด 10 ป และอาจตออายุไดคราวละ 

10 ป (Agreement กําหนดไว 20 ป)

ตอไปเราจะมาเรยีนรูกนัวาหลกัการทัว่ไปของการจดทะเบยีน

ตามพิธีสารมาดริดมีอะไรบางนะคะ หลักการมีดังนี้คะ2

• ตองมีคําขอเบื้องตนหรือทะเบียนเบื้องตน (Basic mark)

ในประเทศภาคีเปนพื้นฐาน

• มีความสัมพันธระหวางผูขอจดทะเบียน กับประเทศภาคี

นัน้ ๆ  ไดแก สัญชาต ิ(Nationality)  ภูมลํิาเนา (Domicile) หรอืสถาน

ประกอบการ (Establishment) 
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• คําขอระหวางประเทศสามารถระบุประเทศภาคีที่ตองการความคุมครองไดหลายประเทศ 

• กําหนดระยะเวลาปฏิเสธรับจดทะเบียนไวชัดเจน

• สามารถระบคุวามคุมครองประเทศภาคเีพิม่เติมภายหลังได

• ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเปนอิสระจากคําขอ/ทะเบียนเบื้องตนเมื่อพน 5 ป

• อายุทะเบียน 10 ป และตออายุได

• ศูนยการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทะเบียน อยูที่สํานักทะเบียนระหวางประเทศ (International bureau) ของ WIPO

ขั้นตอนการจดทะเบียนสรุปไดตามแผนผังตอไปนี้

ขั้นตอนการจดทะเบียนขั้นตอนการจดทะเบียน

ตรวจสอบความถูกตองสอดคลองกับ

คำขอ/ทะเบียนเบื้องตน

ตรวจสอบความถูกตองสอดคลองกับ

คำขอ/ทะเบียนเบื้องตน

• ตรวจสอบความถูกตอง

• บันทึกคำขอในทะเบียนระหวางประเทศ

• ประกาศโฆษณาคำขอในหนังสือประกาศโฆษณา

• ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

• แจงใหสำนักงานทะเบียนประเทศที่ระบุขอความคุมครอง

 เพื่อดำเนินงานตอไป

• ตรวจสอบความถูกตอง

• บันทึกคำขอในทะเบียนระหวางประเทศ

• ประกาศโฆษณาคำขอในหนังสือประกาศโฆษณา

• ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

• แจงใหสำนักงานทะเบียนประเทศที่ระบุขอความคุมครอง

 เพื่อดำเนินงานตอไป

ตรวจสอบสาระสำคัญเพื่อพิจารณารับจดทะเบียนตรวจสอบสาระสำคัญเพื่อพิจารณารับจดทะเบียน

12(18) เดือน
ปฏิเสธคำขอ

12(18) เดือน
ปฏิเสธคำขอ

12(18) เดือน
ไมปฏิเสธคำขอ = รับจดทะเบียน

12(18) เดือน
ไมปฏิเสธคำขอ = รับจดทะเบียน

ยื่นคำขอผานสำนักงาน

ทะเบียนตนกำเนิด

(Office of Origin)

ยื่นคำขอผานสำนักงาน

ทะเบียนตนกำเนิด

(Office of Origin)

สำนักทะเบียน

ระหวางประเทศ

(International Bureau)

สำนักทะเบียน

ระหวางประเทศ

(International Bureau)

สำนักทะเบียนประเทศ

ที่ระบุขอความคุมครอง

(Office of Desigunted)

สำนักทะเบียนประเทศ

ที่ระบุขอความคุมครอง

(Office of Desigunted)

ผูเขียนหวังวาขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนแกผูประกอบการหรือผูที่สนใจจะทําการคาระหวางประเทศนะคะ เพราะเปนระบบการยื่น

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่สะดวก ประหยัดเวลา และคาใชจาย  พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ
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