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เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
อาเซียน-สหภาพยุโรป	(ARISE	PLUS	IPR)
โครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป (ARISE Plus IPR) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ 
ภายใต้โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติม (ASEAN Regional Integration Support  
from the EU หรือ ARISE Plus)  โครงการ ARISE Plus IPR  ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลาห้าปี มูลค่า 5.5 ล้านยูโร สนับสนุน 
การรวมตัวระดับภูมิภาคผ่านความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา และมีเป้าหมายในการยกระดับระบบทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อสร้าง คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ บริหาร และบังคับใช้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและตามมาตรฐานสากล รวมถึงวัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ASEAN IPR Action Plan) 2559-2568

โครงการ ARISE Plus IPR มีวัตถุประสงค์ในการ
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัฐสมาชิกอาเซียนในสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศและระบบทรัพย์สิน 
  ทางปัญญาสากล
 • มีส่วนในการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อให้ส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
 • เพ่ิมการตระหนักรู ้ทางการเมืองและเพิ่มตระหนักรู ้ของประชาชนเก่ียวกับความส�าคัญของการคุ้มครองและการบังคับใช้ 
  ทรัพย์สินทางปัญญา
 • เสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจในอาเซียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ และปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน 
  ทางปัญญา
 • ให้การสนับสนุนแก่ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมาร์ ตามที่ประเทศเหล่านี้ต้องการ

จากการท�างานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนและส�านักเลขาธิการอาเซียน โครงการ ARISE Plus IPR ได้รวบรวม
ประโยชน์ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ จากแผนริเริ่มต่างๆ เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถ  
การพัฒนาเครื่องมือด้านสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี การยอมรับมาตรฐานสากลและน�ามาใช้ และการรณรงค ์
สร้างความตระหนักรู้ เพ่ือส่งเสริมการใช้ ให้ความคุ้มครอง และบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โครงการนี้จึงเล็งเห็นถึง
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของสหภาพยุโรปและอาเซียน ในด้านการบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานบังคับใช้ ธุรกิจในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไป

ARISE+ IPR มุ่งสร้างการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านสมาชิกอาเซียน โดยให้การส่งเสริมด้านนวัตกรรม การค้า  
และการลงทุนในภูมิภาคนี้
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สารจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย
สหภาพยุโรป (EU) ให้ความส�าคัญสูงสุดด้านคุณภาพของความสัมพันธ์กับอาเซียน เห็นได้จากความร่วมมือในการพัฒนา 
ของเรา ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับประเทศกับประเทศไทย

สหภาพยุโรปสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ย่ิงใหญ่ขึ้นภายในอาเซียน ตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
พ.ศ. 2568 (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) เพื่อด�าเนินการดังกล่าว สหภาพยุโรปให้ทุนสนับสนุน
โครงการที่ส�าคัญที่สุดชื่อ “โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียน” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 
(ARISE Plus)  เป็นมูลค่ารวม 40 ล้านยูโร 

โครงการ ARISE Plus จัดโครงสร้างเพ่ือสะท้อนให้เห็นสิ่งที่มีล�าดับความส�าคัญในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่ง 
รวมถึงการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเหตุนี้สหภาพยุโรปจึงสนับสนุนการรวมตัวด้านแนวปฏิบัติและมาตรฐาน 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียน-
สหภาพยุโรป “ARISE Plus IPR” (หรือ ARISE+ IPR) ซึ่งบริหารจัดการโดย ส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป  
(EU Intellectual Property Office หรือ EUIPO)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเคร่ืองหมายการค้าซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญในการค้า 
แบบทวิภาคีระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน ซึ่งมีมูลค่าถึง 2.011 หมื่นล้านยูโร ใน พ.ศ. 2560

ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (economic incentives) 
ให้ผู้สร้างสรรค์ สร้างเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน และเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2560  
มีผลการศึกษาจากสมาคมเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trademark Association หรือ INTA) ได้ข้อสรุป
ว่าอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยตรง มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยโดยตรงประมาณ 
ร้อยละ 22 โดยแรงงานที่ถูกว่าจ้างในอุตสาหกรรมเหล่านี้มีสัดส่วนร้อยละ 13

หนึ่งในข้อควรพิจารณาที่ส�าคัญส�าหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ 
ขนาดย่อม (MSMEs) คือวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการจดทะเบียนและคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนในต่างประเทศ การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริดเป็นวิธีการจดทะเบียนและบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าในภาคีสมาชิก
รวม 119 ประเทศ ที่ง่าย สะดวก และคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป โดยใช้ค�าขอเดียวในภาษาเดียวเพื่อความคุ้มครองในหลายประเทศ 
และจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว

คู่มือเล่มนี้ “พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก” เป็นคู่มือที่มีเนื้อหาครอบคลุมส�าหรับ
ธุรกิจหรือบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย ที่ประสงค์จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนในหลายๆ ประเทศ ซึ่งให้รายละเอียด 
เก่ียวกับข้อดีของระบบมาดริด ขั้นตอนและค่าธรรมเนียม ข้อก�าหนดในประเทศ และข้อควรรู้ ในการพัฒนาตราสินค้า เหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งของแง่มุมที่เป็นประโยชน์ ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บทความที่เก่ียวกับการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าในสหภาพยุโรปจะมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
ของสหภาพยุโรป (EUTM) ซึ่งให้ความคุ้มครองใน 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปหวังเป็นอย่างย่ิงที่จะสานต่อความร่วมมืออันเป็นประโยชน์นี้กับไทยและอาเซียนต่อไปเพ่ือส่งผลเชิงบวกต่อ 
ภาคธุรกิจ และส่งเสริมการคุ้มครอง การรับประกัน และสิ่งจูงใจส�าหรับธุรกิจและผู้สร้างสรรค์

เปียร์ก้า ตาปิโอลา (Pirkka Tapiola)
เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย 
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

สารจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานหลักของไทยที่รับผิดชอบภารกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ทั้งการส่งเสริม
การสร้างสรรค์ การพัฒนาระบบการคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็น 
ฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้ก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายในระยะเวลา 20 ปี ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
บนพื้นฐานนวัตกรรม ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด�าเนินมาตรการหลายด้านในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศตามมาตรฐาน
สากล เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสะดวกและเหมาะสม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพิจารณาเข้าเป็นภาคีความตกลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด ซ่ึงเป็นความตกลงเพ่ือการอ�านวยความสะดวกการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
ระหว่างประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ท�าให้ผู้ประกอบ
การไทยสามารถจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศภายใต้ระบบมาดริด ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในเวทีโลก และเป็นที่น่ายินดีว่าจนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยได้ใช้
ประโยชน์จากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงที่โครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียน – สหภาพ
ยุโรป (ARISE Plus IPR) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และได้จัดท�าคู่มือแนวทางการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าผ่านระบบมาดริดส�าหรับผู้ประกอบการไทยขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมั่นว่าการมีข้อมูลแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการภายใต้ระบบดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการจดทะเบียน 
เครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริดมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพทางการค้า  
การลงทุน บนพื้นฐานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมได้อย่างเข้มแข็งตามนโยบายรัฐบาล

นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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1.	ตราสินค้า:	สินทรัพย์ที่ส�าคัญที่สุดของท่าน
ตราสินค้าเป็นภาพลักษณ์ที่ท�าให้ท่านดูแตกต่างไปจากคู่แข่ง ตราสินค้าสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ บริการ และ
บริษัทของท่าน ซึ่งอาจแสดงโดยใช้เครื่องหมาย (sign) สัญลักษณ์ ลวดลาย ค�า สี หรือหลายอย่างรวมกัน  ตราสินค้าสื่อ 
ความหมายถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกค้า  มีบทบาทส�าคัญยิ่งในกลยุทธ์ด้านการตลาด รวมทั้งเป็น
หัวใจส�าคัญของความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ตราสินค้าสามารถสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้าและมีมูลค่า มันอาจ
กลายเป็นสินทรัพย์ที่ส�าคัญที่สุดของท่าน

1.1.	กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและความส�าเร็จทางธุรกิจ

การสร้างตราสินค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและน่าดึงดูดในตลาดจะช่วยเพ่ิมและรักษาความจงรักภักดีเอาไว้ ได้ การสร้างตราสินค้า
ที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยการสร้างภาพในใจผู้บริโภคเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่งๆ ส่วนใหญ่จะท�าผ่าน
แคมเปญโฆษณาซึ่งให้ความส�าคัญกับตราสินค้า นอกจากนี้ ต้องแน่ใจว่ามีกฎหมายให้ความคุ้มครองตราสินค้าจากคู่แข่งในตลาด 
กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าเป็นหัวใจส�าคัญของความสามารถในการแข่งขันในตลาดรวมทั้งความส�าเร็จของธุรกิจที่ยั่งยืน

1.2.	การสร้างสรรค์ตราสินค้า	การบริหารจัดการ	และการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

การสร้างตราสินค้าหมายถึงการเลือกเครื่องหมาย (sign) ที่สามารถแสดงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน
กับของคู่แข่งและกฎหมายก็ให้ความคุ้มครอง กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในตราสินค้าคือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย 
การค้าให้สิทธิท่านแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามใช้เคร่ืองหมายที่ท�าให้ตราสินค้าของท่านมีความแตกต่าง 
จากผู้อ่ืนในทางการค้าในกลุ่มสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

ท่านสามารถจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศไทยโดยย่ืนค�าขอที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ การจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศไทยมีระยะเวลาในการคุ้มครอง 10 ปี และสามารถต่ออายุได้เรื่อยๆ เป็นระยะเวลาเท่ากัน 
การบริหารจดัการตราสนิค้า หมายถึงการต่ออายุเคร่ืองหมายการค้าอย่างสม�า่เสมอและบงัคบัใช้สทิธต่ิอผูล้ะเมดิและผูล้อกเลยีนแบบ 
การโอนเคร่ืองหมายการค้าและการอนุญาตให้ ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าอาจมีบทบาทส�าคัญในการใช้ประโยชน์ตราสินค้า 
ในเชิงพาณิชย์ผ่านการเป็นหุ้นส่วน การควบรวมกิจการ และธุรกิจแฟรนไชส์ 

1.3.	การคุ้มครองตราสินค้าในตลาดส่งออก

การคุ้มครองตราสินค้านอกประเทศไทยหมายถึงการได้มาซ่ึงสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าในตลาดส่งออกแต่ละแห่งท่ีท่านต้องการ
น�าผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ สิทธิในเครื่องหมายการค้าบังคับใช้ตามกฎหมายของแต่ละอาณาเขตและมีผลบังคับ
ตามกฎหมายเฉพาะในอาณาเขตของประเทศนั้นๆ (เครื่องหมายการค้าในประเทศ) หรือกลุ่มประเทศที่จัดต้ังระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระดับภูมิภาค (เช่น สหภาพยุโรป) ตามหลักการแล้ว การจะได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนั้น 
ท่านต้องยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ณ ส�านักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศที่ต้องการให้ตราสินค้าของท่านได้
รับความคุ้มครอง เมื่อท่านได้รับสิทธิในประเทศเหล่านั้น ต้องด�าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ณ ที่ท�าการส�านักงานเหล่านี้เพื่อ
จัดการสิทธิของท่าน (ต่ออายุ อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือโอนสิทธิ) อย่างไรก็ตาม หากท่านเป็นคนที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่มี
ภูมิล�าเนาหรือมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย-กรรมในประเทศไทย ก็สามารถได้รับประโยชน์จากเส้นทางในการ
ขอรับและบริหารจัดการสิทธิในเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยใช้พิธีสารมาดริด ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ คุ้มกับ 
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป และสะดวกกว่าเดิม โดยพิธีสารมาดริดเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ ในประเทศไทยเมื่อ 
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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2.	พิธีสารมาดริด:	วิธีการคุ้มครองตราสินค้าในต่างประเทศ
หากท่านเป็นบริษัท สมาคม ห้างร้าน เจ้าของแต่ผู้เดียว หรือผู้ประกอบการอื่นใดที่มีสัญชาติไทย สามารถใช้ประโยชน์จากพิธีสาร
มาดริด เพ่ือคุ้มครองตราสินค้าของท่านในกว่าร้อยประเทศทั่วโลก ตามขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการยื่น
ค�าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าและบริหารจัดการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่านในต่างประเทศ

2.1.	สมาชิกสหภาพมาดริด:	ตลาดที่น่าดึงดูดส�าหรับการส่งออกของไทย

สหภาพมาดริด (The Madrid Union) มีสมาชิก 102 ราย ประกอบด้วยรัฐ 100 แห่ง และองค์การระหว่างรัฐบาล 2 แห่ง (สหภาพ
ยุโรป หรือ EU และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน หรือ OAPI) ซึ่งเป็นภาคีคู่สัญญาพิธีสารมาดริดและครอบคลุม
อาณาเขตของ 118 ประเทศ  มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของการค้าโลกและเป็นตลาดที่น่าดึงดูดส�าหรับการส่งออกของไทย

คู่ค้าของประเทศไทยอันดับต้นๆ เป็นสมาชิกสหภาพมาดริด ผู้น�าเข้าสินค้าไทยมากที่สุด 15 รายแรกมีสัดส่วนเกือบสามในสี่  
(ร้อยละ 73.2) ของการส่งออกของไทยในปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยสมาชิกสหภาพมาดริด 13 ราย ได้แก่ (ตามมูลค่าการส่งออก)  
จีน สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย กัมพูชา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ
สาธารณรัฐเกาหลี สมาชิกรายอื่นๆ ของสหภาพมาดริด ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกจากไทยที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่  
สวิตเซอร์แลนด์ เม็กซิโก สปป. ลาว สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส

>	80%	ของการค้าโลก

สมาชิกสหภาพมาดริด
สมาชิก	102	ราย	(รวมสหภาพยุโรปหรือ	EU	และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกันหรือ	OAPI)	

ครอบคลุม	118	ประเทศ	ในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2561
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

2.2.	พิธีสารมาดริด:	ขั้นตอนที่สะดวกส�าหรับผู้ใช้

พิธีสารมาดริดบริหารงานโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งเป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขององค์การ
สหประชาชาติ ต้ังอยู่ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  พิธีสารมาดริดช่วยให้ท่านได้รับและรักษาความคุ้มครองตราสินค้า
ของท่านทั่วโลก โดยจัดให้มีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว และคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป ในการยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
แบบรวมศูนย์กลางและการบริหารจัดการการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบรวมศูนย์กลาง ที่มีผลบังคับใช้ ในหลายประเทศ

	 2.2.1.	การยื่นค�าขอแบบรวมศูนย์กลางเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศที่เป็นภาคี
พิธีสารมาดริด

การย่ืนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ท่านสามารถย่ืนค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ระบุ
ขอรับความคุ้มครองในสมาชิกสหภาพมาดริดทุกรายที่ต้องการให้เครื่องหมายของท่านได้รับการคุ้มครอง   ค�าขอจะถูกส่งต่อไป
ยัง WIPO เพื่อตรวจสอบ จดทะเบียน และประกาศโฆษณา  เมื่อเครื่องหมายของท่านถูกได้รับการบันทึกโดย WIPO ในทะเบียน
ระหว่างประเทศ  จะมีการแจ้งไปยังสมาชิกสหภาพมาดริดแต่ละรายที่ถูกระบุในการขอรับความคุ้มครองให้รับทราบ  สมาชิกเหล่านี้
ต้องตัดสินใจว่าจะให้ความคุ้มครองเคร่ืองหมายของท่านในอาณาเขตของตนหรือไม่ภายในก�าหนดเวลาที่เคร่งครัดมาก  ในกรณี
ที่สมาชิกที่ถูกระบุขอรับความคุ้มครองไม่แจ้งหรือแสดงการคัดค้านใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดนับจากวันที่ได้รับการแจ้ง  
(อาจเป็นระยะเวลา 12 เดือน 18 เดือน หรือเกิน 18 เดือนเล็กน้อยในกรณีที่มีการคัดค้านจากบุคคลที่สาม) ให้ถือว่า
เครื่องหมายการค้าภายใต้การจดทะเบียนระหว่างประเทศได้รับความคุ้มครองภายในอาณาเขตของสมาชิกรายนั้น ประหนึ่งว่าได้
จดทะเบียนโดยตรงกับส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกรายนั้น

	 2.2.2.	การบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าแบบรวมศูนย์กลาง

เมื่อได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ (IR) และเครื่องหมายของท่านได้รับการคุ้มครองจากสมาชิกสหภาพมาดริดที่ถูกระบุ
ขอรับความคุ้มครอง 1 รายหรือมากกว่านั้น  ท่านสามารถบริหารจัดการสิทธิของท่านได้อย่างง่ายดายตามขั้นตอนทางออนไลน์ 
ณ จุดเดียว ( WIPO) ในการ (1) ต่ออายุสิทธิในเครื่องหมายการค้าทุก 10 ปี  (2) ขยายความคุ้มครองไปยังตลาดใหม่ๆ ได้ทุกเวลา 
และ (3) ร้องขอให้มีการบันทึกการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนในประเภทต่าง ๆ จากส่วนกลาง (การโอนสิทธิ การเปลี่ยนชื่อ
หรือที่อยู่ การขอจ�ากัดรายการสินค้าหรือบริการ การขอสละความคุ้มครองในรายการสินค้าหรือบริการ)

2.3.	ข้อดี:	ลดค่าใช้จ่าย	บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ตราสินค้าเชิงพาณิชย์
อย่างมีประสิทธิผล	

การยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากระบบรวมศูนย์กลางภายใต้พิธีสารมาดริดมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ท่านไม่ต้อง 
ยื่นค�าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแยกกันในแต่ละประเทศ ที่ร่างเป็นภาษาที่แตกต่าง ไม่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงิน 
ที่ต่างกัน ไม่ต้องว่าจ้างขอรับบริการจากตัวแทนในประเทศ และไม่ต้องด�าเนินการตามขั้นตอนที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศเหล่านี้ 
ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศได้ด้วยหนึ่งค�าขอที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นภาษาเดียว (ภาษาอังกฤษ)  
ช�าระค่าธรรมเนียมในสกุลเงินเดียว (ฟรังก์สวิส) และค�าขอจะมีผลบังคับใช้ ในสมาชิกสหภาพมาดริดทุกรายที่ท่านได้เลือก ขั้นตอน
ดังกล่าวนั้นไม่มีความซับซ้อน สะดวก รวดเร็ว และคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปอย่างมาก ท่านจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการแปลและ 
ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ (ตัวแทนในประเทศ หรือการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน) การจ�ากัดระยะเวลาอย่างเคร่งครัดก�าหนดไว้ส�าหรับ
สมาชิกสหภาพมาดริดเพื่อตัดสินใจยอมรับเกี่ยวกับ (recognition) สิทธิในประเทศตามการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน
โดยการจ�ากัดเวลา มีส่วนในการเร่งขั้นตอนในการให้ความคุ้มครองอย่างมาก

ข้อดีจากการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์กลางยังมีความส�าคัญนอกจากการย่ืนค�าขอ กล่าวคือ เมื่อได้รับการจดทะเบียน
ระหว่างประเทศ ท่านสามารถติดตามตรวจสอบและบริหารจัดการเรื่องวันต่ออายุและขั้นตอนต่างๆ ณ จุดบริการจุดเดียวคือที่ 
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ท�าไมจึงต้องใช้พิธีสารมาดริด

ลดค่าใช้จ่ายและท�าให้ขั้นตอนการยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

  ยื่นค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศได้ด้วยหนึ่งค�าขอ (ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา) 

  ยื่นค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเป็นภาษาเดียว (ภาษาอังกฤษ)

  ช�าระค่าธรรมเนียมในสกุลเงินเดียว (ฟรังก์สวิส)

  ไม่จ�าเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าให้กับตัวแทนในประเทศหลายราย

  ติดตามตรวจสอบและบริหารจัดการเรื่องวันต่ออายุ ณ จุดบริการเดียว

  เปลี่ยนแปลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าในขั้นตอนเดียว

  ขยายความคุ้มครองเครื่องหมายของท่านไปยังตลาดใหม่ๆ อย่างง่ายดายได้ตลอดเวลา

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  เปิดตัวตราสินค้าในต่างประเทศก่อนใคร

  สร้างชื่อเสียง และสร้างค่าความนิยม ให้เครื่องหมายการค้าของท่านได้ในระดับนานาชาติ

  โอกาสขายแฟรนไชส์และเป็นหุ้นส่วนกับผู้ประกอบการระหว่างประเทศ

WIPO แทนที่จะเป็นหลายวันส�าหรับวันที่ต่ออายุและหลายขั้นตอนที่ส�านักงานเคร่ืองหมายการค้าในแต่ละแห่ง นอกจากนี้ ท่าน
สามารถขยายความคุ้มครองเครื่องหมายของท่านไปยังตลาดใหม่ๆ อย่างง่ายดายได้ตลอดเวลา (โดยระบุภาคีคู่สัญญาที่
ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม) และสามารถเปลี่ยนแปลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่าน (เช่น การโอนสิทธิ การเปลี่ยน
ชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของหรือตัวแทน การขอจ�ากัดรายการสินค้าหรือบริการ การขอสละความคุ้มครองในรายการสินค้าหรือ
บริการ) โดยจะถูกบันทึกในที่ที่เดียว (ส�านักทะเบียนระหว่างประเทศ หรือ International Register มี WIPO เป็นผู้ดูแล) โดยมี 
ค่าใช้จ่ายน้อยมาก

การประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ระบบมาดริด (Madrid System) มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ผู้ ใช้ระบบมาดริดร้อยละแปดสิบจัดอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีข้อมูล (portfolio) ไม่ใหญ่มีการ 
จดทะเบียนระหว่างประเทศเพียงหนึ่งหรือสองทะเบียน

อย่างไรก็ตาม ข้อดีของพิธีสารมาดริดไม่ได้เป็นแค่การลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนที่รวดเร็วกว่าอันเป็นผลมาจากการย่ืนค�าขอและ
การบริหารจัดการการจดทะเบียนระหว่างประเทศแบบรวมศูนย์กลาง พิธีสารนี้ยังท�าให้ตราสินค้าของท่านได้เปิดตัวใน 
ต่างประเทศก่อนใครอีกด้วย เนื่องจากเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างชื่อเสียง (reputation) ในระดับนานาชาติอย่างรวดเร็วและสร้าง 
ค่าความนิยม (goodwill) ให้เคร่ืองหมายการค้าของท่านได้ทั่วโลก จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ของบริษัท การได้รับตราสินค้า 
ก่อนใครในระดับโลกส่งผลดีทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งโอกาสมากขึ้นในการขายแฟรนไชส์และความเป็นไปได้ที่ในการเป็นหุ้นส่วน 
กับผู้ประกอบการระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตแบบครบวงจร (life-cycle development) ให้ดีขึ้น และเข้าไปอยู ่
ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (global supply chains) 



คู่มือใช้งานส�าหรับผู้ประกอบการไทย 13 |

พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

3.	การเลือกเครื่องหมายการค้า:	แนวปฏิบัติที่ดี
การสร้างสรรค์ตราสินค้าคือการเลือกเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ (เครื่องหมายการค้า) ที่จะท�าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
ท่านแตกต่างจากของคู่แข่ง

โดยหลักการแล้ว เครื่องหมายใดๆ ที่สามารถแยกความต่างของสินค้าหรือบริการของท่านจากกิจการอื่นๆ  ในตลาด ก็สามารถ
เป็นเครื่องหมายการค้าได้   ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของท่านอาจประกอบด้วยสัญลักษณ์ ลวดลาย ค�า สี สัญลักษณ์ต่างๆ 
หรือหลายอย่างรวมกัน  อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่คุณจะเลือกเครื่องหมายการค้า  มีข้อก�าหนดหรือข้อจ�ากัดบางอย่างที่ท่านต้องน�า
มาพิจารณา

 เครื่องหมายของท่านต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (distinctive) หมายความว่า เครื่องหมายต้องประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ใช้ระบุ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านและสร้างความแตกต่างของมันจากสินค้าหรือบริการอื่นๆ  รูปแบบทางเรขาคณิตที่พบได้ทั่วไป 
(เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส) เครื่องหมายที่พบได้ทั่วไป (เช่น ตัวอักษรธรรมดาๆ หรือตัวเลขไม่เกินสองหลัก) 
นามสกุลที่พบได้ทั่วไปและชื่อของสถานที่ที่รู้จักกันดี มักถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

 เครื่องหมายของท่านไม่ควรเป็นค�าที่ยกย่องคุณสมบัติของสินค้า (เช่น “ดีที่สุด” “ดีเลิศ”) หรือค�าบรรยายที่ระบุชื่อประเภท
สินค้าหรือบริการที่ท่านต้องการขายโดยเจาะจง (เช่น “แอปเปิ้ล” ส�าหรับแอปเปิ้ล หรือ “ยา” ส�าหรับการขายผลิตภัณฑ์ยา) 
เนื่องจากอาจน�าไปสู่การปฏิเสธการจดทะเบียนได้

 เครื่องหมายของท่านควรแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ ส�านักงานเคร่ืองหมายการค้าส่วนใหญ่ก�าหนดให้แสดงเป็นภาพหรือ 
เป็นเคร่ืองหมาย (เช่น การน�ามาแสดงบนกระดาษค�าขอฯ) ส�านักงานบางแห่งยอมรับวิธีการอื่นในการแสดงออกมาส�าหรับ
เครื่องหมายประเภทพิเศษ (เช่น การบันทึกเสียง MP3 ส�าหรับเครื่องหมายเสียง) อย่างไรก็ตาม ระบบมาดริดจะยังก�าหนด 
ให้เคร่ืองหมายของท่านแสดงออกมาเป็นภาพ

 เครื่องหมายของท่านต้องไม่แสดงถึงการท�างาน (functional) หมายความว่า เครื่องหมายที่ประกอบเป็นเครื่องหมายการค้า
ต้องไม่ประกอบด้วยลักษณะที่แสดงถึงตัวสินค้าเอง หรือลักษณะที่มีความจ�าเป็นต่อการได้ผลลัพธ์ทางเทคนิค โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกรณีของเครื่องหมาย 3 มิติ

 เครื่องหมายของท่านไม่ควรเป็นเครื่องหมายที่สร้างความสับสนหลงผิด เคร่ืองหมายที่สื่อถึงการสับสนหลงผิดของแหล่งก�าเนิด 
หรือคุณลักษณะที่ไม่เป็นจริงของผลิตภัณฑ์อาจถูกปฏิเสธความคุ้มครองด้วยสาเหตุจากการสับสนหลงผิด

 เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (เช่น เครื่องหมายที่มีผลต่อความรู้สึก
ทางศาสนาของประชาชนหรือลามกอนาจาร) อาจไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้า

 ธงของรัฐ  เครื่องหมายประจ�ารัฐและชื่อรัฐ และเครื่องหมายขององค์กรระหว่างรัฐบาล จะไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมาย 
การค้าในเกือบทุกประเทศทั่วโลก

 ท้ายสุดและส�าคัญที่สุด ท่านต้องแน่ใจว่าเคร่ืองหมายที่ท่าน
ต้องการใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสามารถใช้ ได้ ในตลาด
และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่เป็นที่มีชื่อเสียง
แพร่หลาย หรือไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว
หรืออยู่ระหว่างขอจดทะเบียนโดยบุคคลอื่นส�าหรับสินค้า
หรือบริการอย่างเดียวกัน  ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ท่าน
ต้องสืบค้นอย่างละเอียดว่าเครื่องหมายการค้าของท่าน
สามารถใช้ ได้ ในตลาดที่ท่านต้องการได้รับความคุ้มครอง

  เลือกเครื่องหมายการค้าของคุณอย่างระมัดระวัง

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฏหมาย

  ตรวจสอบว่าไม่ใช่เครื่องหมายค้าที่จดทะเบียนแล้ว  
 (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ค�าแนะน�า
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3.1.	การสืบค้นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ก่อนยื่นค�าขอจดทะเบียนในประเทศท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือขอรับความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าภายในประเทศไทย
ของท่าน ท่านต้องมั่นใจว่าเคร่ืองหมายที่วางแผนจะใช้เป็นเคร่ืองหมายในประเทศไทยจะไม่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองตามกฎหมาย 
เครื่องหมายการค้า (www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=TH)
 
นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบว่าเครื่องหมายนั้นยังไม่ได้มีการขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าส�าหรับ
สินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันโดยบุคคลอื่น สามารถตรวจสอบได้โดยดูเครื่องมือสืบค้นเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf

3.2.	การสืบค้นเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ:	ฐานข้อมูลออนไลน์	
(ASEAN	TMVIEW,	TMVIEW,	GLOBAL	BRAND)

ก่อนย่ืนค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายของท่านในต่างประเทศ 
ต้องตรวจสอบว่าเคร่ืองหมายที่วางแผนจะใช้เป็นเคร่ืองหมายการค้าในตลาดส่งออกไม่ได้
เป็นของผู้อื่นในตลาดเหล่านั้น โดยการสืบค้นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้าย
กันท่ีได้รับการคุ ้มครองแล้วในตลาดเหล่านี้ส�าหรับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน  
ส�านักงานเครื่องหมายการค้าหลายแห่งของสมาชิกสหภาพมาดริดเสนอให้สามารถ
สืบค้นฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าทางออนไลน์ในแต่ละเว็บไซต์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม 
วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นสืบค้นเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกันคือการเข้าไปที่ 
TMview และ ASEAN TMview

TMview (https://www.tmdn.org/tmview/welcome) เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเก่ียวกับเครื่องหมายการค้าที่ท�าขึ้นโดย 
ส�านักงานเครื่องหมายการค้า 62 แห่งทั่วโลก (ระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงข้อมูล 
เก่ียวกับเคร่ืองหมายการค้าอย่างกว้างขวางและให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ASEAN TMview (http://www.
asean-tmview.org/tmview/welcome) เป็นฐานข้อมูลคล้ายกันที่จัดท�าขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศด้วยความร่วม
มือของ TMview  ทั้ง TMview และ ASEAN TMview ท�าให้สามารถเห็นภาพรวมของเครื่องหมายการค้าใน 82 ประเทศ (ประมาณ 
15 ประเทศในเอเชีย 36 ประเทศในยุโรป 21 ประเทศในแอฟริกา และอีก 10 ประเทศในอเมริกา) แพลตฟอร์มเหล่านี้ท�าให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากว่า 51.9 ล้านรายการที่มีผลบังคับใช้ ใน
ประเทศเหล่านั้น ผนวกกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้ระบบมาดริด ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ยื่น
ค�าขอ ประเภทเคร่ืองหมายการค้า รูปภาพ สถานะทางกฎหมาย รายการสินค้าและบริการ รหัสจ�าพวก ฯลฯ  ทั้ง TMview และ 
ASEAN TMview ท�าให้ท่านสามารถสืบค้นเครื่องหมายการค้าได้อย่างง่ายดายตลอด 24 ชั่วโมง ความถูกต้องของข้อมูลที่แสดง
ในฐานข้อมูลเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของส�านักงานเครื่องหมายการค้าที่เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว นับต้ังแต่
ช่วงเริ่มใช้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 TMview ให้บริการสืบค้นกว่า 49 ล้านครั้ง จาก 166 
ประเทศทั่วโลก

หากต้องการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ สามารถดูได้จากฐานข้อมูล Global Brand Database  (http://www.
wipo.int/branddb/en/index.jsp) ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่บริหารจัดการโดย WIPO ที่มีข้อมูลกว่า 36 ล้านรายการ 
จากชุดข้อมูลระดับประเทศและระหว่างประเทศถึง 40 ประเทศ ทั้งข้อมูลเก่ียวกับเครื่องหมายการค้า สิ่งที่ใช้ระบุแหล่งก�าเนิดและ
สัญลักษณ์ทางทหาร ธง และเครื่องหมายประจ�ารัฐอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงชื่อ ตัวย่อ  
และเครื่องหมายขององค์กรระหว่างรัฐบาล
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4.	การเตรียมและยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ:	แนวปฏิบัติที่ดี
เมื่อได้เลือกเครื่องหมายการค้าของท่านเพื่อรับความคุ้มครองในต่างประเทศแล้ว ท่านก็พร้อมที่จะเตรียมและย่ืนค�าขอจดทะเบียน
ระหว่างประเทศ 

4.1.	ข้อก�าหนด:	สิทธิ	และเครื่องหมายพื้นฐานในประเทศไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู ้ด�าเนินการเร่ืองค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสาร
มาดริดที่มีต้นก�าเนิดจากประเทศไทย  ท่านมีสิทธิย่ืนค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาในกรณีที่ (1) ท่านเป็นคนสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลธรรมดาหรือที่นิติบุคคลมี
ภูมิล�าเนาในประเทศไทย หรือมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย-กรรมที่แท้จริงและมีผล
บังคับในประเทศไทย และ (2) ท่านมี ‘เคร่ืองหมายพื้นฐาน’ (basic mark) ในประเทศไทย ซึ่งหมายความ
ว่าเคร่ืองหมายของท่านได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือได้ย่ืนขอรับความคุ ้มครองในประเทศแล้ว  
ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

4.2.	การยื่นค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ	ณ	กรมทรัพย์สินทางปัญญา		

หากต้องการย่ืนค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา อย่างแรกท่านต้องลงทะเบียน
ยืนยันตนเองที่ระบบ Single Sign on System (https://sso.ipthailand.go.th) จนได้ชื่อผู้ ใช้งานและรหัสผ่านเพ่ือใช้ส�าหรับ 
การย่ืนค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด (https://madrid.ipthailand.go.th) ค�าขอจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศถูกแสดงในแบบฟอร์มพิเศษ (MM2) ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ  เมื่อกรอกแบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ MM2  
แล้วเสร็จ ต้องย่ืนแบบฟอร์ม ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาและช�าระค่าธรรมเนียมเป็นค่าด�าเนินการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
จ�านวน 2,000 บาท ผ่านทางระบบออนไลน์

การจดทะเบียนระหว่างประเทศจากระบบรวมศูนย์กลาง
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4.3.	เนื้อหาของค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ:	ส่วนที่ต้องระบุและอาจ
ไม่จ�าเป็นต้องระบุ

ค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (MM2) ต้องประกอบด้วย (1) ชื่อและที่อยู่ (2) รูปเครื่องหมาย ซึ่งต้องเหมือนกับเครื่องหมาย 
พื้นฐานของท่านในประเทศไทยทุกประการ (3) รายการสินค้าและบริการที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง ต้องไม่เกินกว่ารายการ
สินค้าและบริการในเครื่องหมายพื้นฐานของท่าน และ (4) รายชื่อสมาชิกสหภาพมาดริดที่ต้องการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย 
(ภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง หรือ Designated Contracting Parties หรือ DCP) รายการเหล่านี้ต้องกรอก  
และจะมีผลต่อวันที่ระบุในการขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (MM2) ยังต้องประกอบด้วย (1) สิ่งที่ระบุสิทธิในการยื่น (สถานประกอบการหรือภูมิล�าเนา 
ในประเทศไทย หรือสัญชาติไทย) (2) การขอถือสิทธิย้อนหลัง หากมี (3) ชื่อและที่อยู่ของตัวแทน หากได้รับการแต่งต้ัง (4) เลขและ 
วันที่ของเครื่องหมายพื้นฐานของท่านในประเทศไทย (5)  ระบุประเภทเครื่องหมาย (ประเภทเครื่องหมาย การอ้างสิทธิในสี หากมี) 
(6) ค�าพรรณนาเครื่องหมาย หากกรมทรัพย์สินทางปัญญาก�าหนดว่าต้องมี (7) ค�าอ่านของเครื่องหมาย หากมี1 (8) จ�านวน 
ค่าธรรมเนียมที่ช�าระและวิธีการช�าระเงิน

อาจต้องใส่เนื้อหาบางอย่างเพ่ิมเติม (เช่น การแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมาย) เมื่อชื่อสมาชิกสหภาพมาดริดบางรายถูกระบุ 
ในค�าขอ (ดูข้อ 4.5 ด้านล่างนี้)

นอกจากนี้ ค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศอาจประกอบด้วย (เนื้อหาไม่บังคับ) (1) สิ่งที่ระบุสัญชาติของท่าน หรือลักษณะทาง
กฎหมายและรัฐภายใต้กฎหมายที่ท่านได้รับการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหากท่านเป็นนิติบุคคล (2) ค�าแปลเครื่องหมาย (3) ค�าพรรณนา
เครื่องหมายตามความสมัครใจ (4) สิ่งบ่งชี้ส่วนส�าคัญของเครื่องหมายที่เป็นสีหากมีการอ้างสี โดยแสดงเป็นค�าพูด และ (5) สละสิทธิ
การขอรับความคุ้มครอง

ส�าหรับข ้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการกรอกแบบฟอร์มค�าขอ 
จดทะเบียนระหว่างประเทศ MM2 สามารถดูได้จากเอกสาร PDF 
ชื่อ “Making the Most of the Madrid System: Information 
and Practical Tips on How to Use Specific Forms” (การใช้
ประโยชน์จากระบบมาดริดให้มากที่สุด: ข้อมูลและข้อควรรู้เก่ียวกับ
การใช้แบบฟอร์ม) ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก http://www.wipo.int/
madrid/en/forms/ หรือ “WIPO Guide to the International 
Registration of Marks” (คู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่าง
ประเทศของ WIPO) หน้า B.II.7 ถึง B.II.20 ตามที่อยู่เว็บไซต์ต่อไป
นี้ http://www.wipo.int/madrid/en/guide/  

4.4.	การระบุจ�าพวกสินค้าและบริการ:	การใช้เครื่องมือในการจ�าแนก
จ�าพวกและรายการสนิค้าและบรกิาร	(TMCLASS,	ASEAN	TMCLASS,	MGS)

เมื่อย่ืนค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ในประเทศหรือระหว่างประเทศ) ต้องระบุ
สินค้าและบริการที่ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้ถูกต้อง (ชื่อที่คลุมเครือ 
เกินไป ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง หรือไม่อาจเข้าใจจะไม่ได้รับการรับรอง) และต้องแบ่งจ�าพวก
สินค้าและบริการเหล่านี้ให้ถูกต้องตามระบบ Nice Classification (เกณฑ์การแบ่งจ�าพวก
สินค้าและบริการระหว่างประเทศเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรจดทะเบียนเครื่องหมาย)

ก่อนการยื่นค�าขอระหว่างประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผ่านเอกสาร “Making the Most of the Madrid System: 
Information and Practical Tips on How to Use Specific 
Forms” หรือ “การใช้ประโยชน์จากระบบมาดริดให้มากที่สุด: 
ข้อมูลและข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์ม” ได้ที่ 
http://www.wipo.int/madrid/en/forms/

ค�าแนะน�า

1 หากเครื่องหมายประกอบหรือมีตัวอักษรอันที่ไม่ใช่ตัวอักษรลาติน หรือตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวเลขอารบิก ต้องมีค�าอ่านเคร่ืองหมายเป็นตัวอักษรลาตินหรือ
ตัวเลขอารบิก
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

เพ่ือให้แน่ใจว่ารายการสินค้าและบริการของท่านเป็นไปตามข้อก�าหนดที่จ�าเป็นในอันที่จะได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ แนะน�าให้ท่านใช้ TMclass (http://euipo.europa.eu/ec2/) และ ASEAN TMclass (http://www.asean-tmclass.org/
ec2/) ทั้งสองเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจะช่วยในการสืบค้นและแบ่งจ�าพวก ซึ่งท�าให้ท่านสามารถเลือก
รายการสินค้าและบริการที่ถูกรับรองจากส�านักงานเครื่องหมายการค้า 73 แห่งจากทั่วโลก (ระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่าง
ประเทศ) ส�านักงานที่ร่วมอยู่ใน TMclass ประกอบด้วยส�านักงานจากสหภาพยุโรป จีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ อีกมากมาย  
ส�านักงานทั้งหมดในอาเซียนร่วมอยู่ใน ASEAN TMclass

เมื่อเตรียมค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยซึ่งจะใช้เป็นฐาน (เครื่องหมายพื้นฐาน) ของค�าขอจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศท่าน  การดูข้อมูลใน TMclass และ ASEAN TMclass ก็จะช่วยได้  ฐานข้อมูลเหล่านี้จะช่วยท่านในการจัดท�ารายการสินค้า
และบริการส�าหรับค�าขอทั้งในและระหว่างประเทศ โดยต้องพิจารณาว่ารายการสินค้าและบริการในค�าขอจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศถูกครอบคลุมโดยรายการสินค้าและบริการที่ระบุไว้ ในเครื่องหมายพื้นฐานของท่านอย่างครบถ้วน 

เมื่อเตรียมค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ อาจต้องการดู Madrid Goods & Services Manager หรือ MGS (ส่วนบริหาร
จัดการสินค้า & บริการของมาดริด) (https://webaccess.wipo.int/mgs/) ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก WIPO  
ที่จะช่วยท่านรวบรวมรายการสินค้าและบริการที่ต้องส่งเมื่อย่ืนค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ MGS ให้ท่านเข้าถึงรายการ
สินค้าและบริการที่เป็นมาตรฐานซึ่งเป็นภาษาอังกฤษกว่า 94,000 รายการ ซึ่งแบ่งจ�าพวกโดย WIPO อย่างถูกต้องตามเกณฑ์
การแบ่งจ�าพวกระหว่างประเทศ (Nice Classification) เวอร์ชั่นล่าสุด และได้รับการยอมรับจาก WIPO ภายใต้ขั้นตอนของระบบ
มาดริด ย่ิงกว่านั้น ยังท�าให้ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่ารายการสินค้าและบริการที่จะใช้นั้นจะได้รับการยอมรับจากส�านักงานของ
สมาชิกสหภาพมาดริด 35 ราย ซึ่งประกอบด้วยประเทศจีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฯลฯ หรือไม่

4.5.	การระบุอาณาเขตขอรับความคุ้มครอง

ในค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ท่านต้องระบุชื่อสมาชิกสหภาพมาดริด (ภาคีคู่สัญญาพิธีสารมาดริด) ทุกรายที่ท่านต้องการ
ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของท่าน เพียงท�าเคร่ืองหมายในช่องถัดจากชื่อสมาชิกแต่ละรายในแบบฟอร์มค�าขอ 
(MM2) ท่านก็สามารถระบุชื่อสมาชิกสหภาพมาดริดที่จะขอรับความคุ้มครอง ยกเว้นประเทศไทย เครื่องหมายการค้าของท่านใน
ประเทศไทย (เครื่องหมายพื้นฐาน) จะยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยตามที่จดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ในปัจจุบัน (ธันวาคม พ.ศ. 2561) ท่านสามารถระบุภาคีคู่สัญญาพิธีสารมาดริดได้ถึง 101 ราย ประกอบด้วย 99 รัฐ และ  
2 องค์การระหว่างรัฐบาล ได้แก่สหภาพยุโรป (EU) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน (OAPI) หากระบุขอรับความคุ้มครอง
ในสหภาพยุโรป ท่านจะสามารถขอรับความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าของท่านใน 28 รัฐสมาชิก หากระบุขอรับความคุ้มครอง
ในองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน ท่านจะสามารถขอรับความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าของท่านใน 17 รัฐสมาชิก

ภาคีคู่สัญญาบางรายมีข้อก�าหนดพิเศษที่ต้องพิจารณาเมื่อระบุขอรับความคุ้มครองในค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ  หากระบุ
ขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป (EM code ในแบบฟอร์ม MM2) ก็ต้องระบุภาษาใช้งาน (working language) ภาษาที่สอง
ส�าหรับขั้นตอนต่าง ๆ ต่อส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO) ในแบบฟอร์มค�าขอ (MM2) และต้องแนบแบบ
ฟอร์มเพิ่มเติม (MM17) หากต้องการอ้างสิทธิที่มีมาก่อนในสหภาพยุโรป (ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ 6.2 เก่ียวกับ
การได้รับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป ด้านล่างนี้)
 
หากท่านระบุขอรับความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องแนบแบบฟอร์มเพิ่มเติม (MM18) ไปกับค�าขอจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศ (MM2) ที่แสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายในสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ หากท่านเป็นบุคคลธรรมดา ต้องระบุสัญชาติ 
ในแบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (MM2) และหากเป็นนิติบุคคล ต้องระบุนิติฐานะภายใต้กฎหมายที่ท่านได้รับการ 
จัดต้ังเป็นนิติบุคคล 

ท้ายสุด หากระบุขอรับความคุ้มครองในบรูไนดารุสซาลาม อินเดีย ไอร์แลนด์ เลโซโท โมซัมบิก นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ หรือ สหราช
อาณาจักร เพียงแค่ท�าเครื่องหมายในช่องถัดจากชื่อประเทศในแบบฟอร์มค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (MM2) ท่านก็แสดง
เจตนาในการใช้เครื่องหมายเหล่านี้ในประเทศเหล่านี้แล้ว
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4.6.	ประมาณการค่าใช้จ่ายและการช�าระค่าธรรมเนียม:	วิธีการค�านวณ
ค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านพิธีสารมาดริด	
และวิธีการช�าระค่าธรรมเนียม	

ค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องมีการช�าระค่าธรรมเนียมเป็นฟรังก์สวิส แก่ WIPO  ซึ่งประกอบด้วย

(1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Basic fee) จ�านวน 653 ฟรังก์สวิส กรณีเครื่องหมายขาวด�า หรือจ�านวน 903 ฟรังก์สวิส กรณี
เครื่องหมายที่เป็นสี

(2) ค่าธรรมเนียมเฉพาะราย (Individual fee) ต่อหนึ่งภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะราย
คงที่ (ดูข้างล่าง)

(3) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (Complementary fee) จ�านวน 100 ฟรังก์สวิส ต่อหนึ่งภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง
ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะรายคงที่ และ

(4) ค่าธรรมเนียมเสริม (Supplementary fee) จ�านวน 100 ฟรังก์สวิส ต่อหนึ่งจ�าพวกรายการสินค้าหรือรายการบริการ 
กรณีขอรับความคุ้มครองมากกว่า 3 จ�าพวก ยกเว้นหากท่านขอรับความคุ้มครองจากภาคีคู่สัญญาที่มีค่าธรรมเนียม
เฉพาะรายคงที่

จนถึงปัจจุบัน ส�านักงานเครื่องหมายการค้า 60 แห่ง ของภาคีคู่สัญญาพิธีสารมาดริดขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะราย  
สามารถตรวจสอบรายชื่อส�านักงานเหล่านี้และจ�านวนเงินที่ต้องช�าระของแต่ละแห่ง ตามที่อยู่เว็บไซต์ต่อไปนี้ http://www.wipo.
int/madrid/en/fees/ind_taxes.html

พิธีสารมาดริด
อาณาเขตขอรับความคุ้มครองหลักที่ได้รับการยื่นค�าขอจดทะเบียนจากประเทศไทย (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 
การขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ + การระบุภาคีคู่สัญญา

ภาคีคู่สัญญา # จ�านวนค�าขอ
(IA+SD) ภาคีคู่สัญญา # จ�านวนค�าขอ

(IA+SD)
สาธารณรัฐประชาชนจีน 87 อินโดนีเซีย 32
เวียดนาม 63 อินเดีย 30
สหรัฐอเมริกา 47 ออสเตรเลีย 22
กัมพูชา 46 สหราชอาณาจักร 22
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 44 สหพันธรัฐรัสเซีย 18

ญี่ปุ่น 43 นิวซีแลนด์ 9
ฟิลิปปินส์ 43 สวิตเซอร์แลนด์ 9
สิงคโปร์ 37 บรูไนดารุสซาลาม 7
สาธารณรัฐเกาหลี 36 เยอรมนี 6
สหภาพยุโรป 32 เม็กซิโก 6

ที่มา: WIPO Statistics database – เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

WIPO จัดให้มีเครื่องมือออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ที่รู้จักกันในชื่อ 
Fee Calculator เพื่ออ�านวยความสะดวกในการค�านวณ 
ค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระส�าหรับค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ  
ซึง่เข้าถึงได้ตามทีอ่ยู่เว็บไซต์ต่อไปนี ้ http://www.wipo.int/madrid/
en/fees/calculator.jsp 

การช�าระค่าธรรมเนียม ท่านสามารถช�าระให้กับ WIPO ผ่าน (1) 
การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ (2) บัญชีเดินสะพัดของ WIPO  
ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดู http://www.wipo.int/
about-wipo/en/finance/madrid.html

4.7.	การรับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและการแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่อาจเกิดขึ้น

ก่อนส่งต่อค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านไปยัง WIPO กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะตรวจสอบว่า: (1) ท่านเป็นบุคคล
คนเดียวกับผู้ยื่นค�าขอหรือเจ้าของเคร่ืองหมายพ้ืนฐานดังกล่าวในประเทศไทย (2) เคร่ืองหมายในค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ
ของท่านนั้นเหมือนกับเคร่ืองหมายพื้นฐานทุกประการ และ (3) รายการสินค้าและบริการในค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
ของท่านถูกครอบคลุมอยู่ในรายการสินค้าและบริการในเครื่องหมายพื้นฐาน หากเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสามข้อ กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาจะรับรองค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านและส่งต่อไปยัง WIPO พร้อมทั้งระบุวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ได้รับค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

หากท่านใช้จ�าพวกรายการสินค้าหรือบริการผิดพลาด หรือหาก WIPO พิจารณาเห็นว่าการระบุสินค้าหรือบริการใดๆ ในค�าขอ
จดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน คลุมเครือเกินไป ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นที่เข้าใจ WIPO จะออกหนังสือแจ้งให้แก้ ไข 
ข้อบกพร่อง และให้เวลากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระยะเวลาสามเดือนเพื่อปรับแก้ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มีข้อบกพร่องอื่นๆ ในค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ (เช่น ปรากฎว่าท่านไม่มีสิทธิยื่นค�าขอผ่านทางกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาในฐานะส�านักงานต้นก�าเนิด หรือค�าขอของท่านไม่ได้ ใช้แบบฟอร์ม MM2 หรือไม่ได้พิมพ์ หรือไม่ได้ลงนามโดย 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา) WIPO จะออกหนังสือแจ้งให้แก้ ไขข้อบกพร่อง และให้เวลากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระยะเวลา 
สามเดือนในการแก้ ไขข้อบกพร่องดังกล่าว  หากไม่ด�าเนินการ จะถือว่าท่านยกเลิกการขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ในท�านองเดียวกัน หากองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศตกหล่นไป (ชื่อหรือที่อยู่ของท่าน 
สิทธิในการยื่น ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่และหมายเลขเครื่องหมายพื้นฐาน รูปเครื่องหมาย รายการสินค้าและบริการ 
การระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง การรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)  WIPO จะให้เวลากรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นระยะเวลาสามเดือนในการแก้ ไขข้อบกพร่องดังกล่าว  หากไม่ด�าเนินการ จะถือว่าเป็นการยกเลิกค�าขอจดทะเบียน
ระหว่างประเทศ

หากมีข้อบกพร่องอื่นๆ  (เช่น ที่อยู่ไม่ครบถ้วน เครื่องหมายไม่ชัดเจนพอ ไม่ได้ช�าระค่าธรรมเนียม หรือช�าระค่าธรรมเนียมจ�านวน
ไม่พอ) จะมีการแจ้งให้ท่านทราบโดยตรงและต้องแก้ ไขภายใน 3 เดือน  หากไม่ด�าเนินการ จะถือว่าเป็นการยกเลิกค�าขอจดทะเบียน
ระหว่างประเทศ

ประการสุดท้าย หากระบุขอรับความคุ้มครองจากประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วไม่ได้แนบแบบฟอร์ม MM18 ที่มีการแสดงเจตนา 
ที่จะใช้เครื่องหมายในสหรัฐอเมริกา WIPO จะขอให้ท่านแนบแบบฟอร์มดังกล่าวผ่านทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในระยะเวลา
สองเดือนนับจากวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ หากไม่ด�าเนินการส่วนนี้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าท่านถอนการระบุขอรับความคุ้มครองในสหรัฐอเมริกา

ค�านวณค่าธรรมเนียมท่ีต้องช�าระส�าหรับค�าขอจดทะเบียน
ระหว่างประเทศได้ตามที่อยู่เว็บไซต์ต่อไปนี้
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.

ค�าแนะน�า



| 20

5.	การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
หากค�าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศของท่านเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ใช้บังคับ WIPO ก็จะจดทะเบียน
เครื่องหมายของท่านในทะเบียนระหว่างประเทศ ลงประกาศการจดทะเบียนระหว่างประเทศใน WIPO Gazette of International 
Marks (หนังสือโฆษณาเคร่ืองหมายระหว่างประเทศของ WIPO) และแจ้งต่อส�านักงานของภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับ 
ความคุ้มครอง นอกจากนี้ จะแจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและส่งใบรับรองการจดทะเบียนระหว่างประเทศให้ท่าน

5.1.	วันที่และผลบังคับใช้

	 5.1.1.	วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ตามกฎแล้ว จะถือว่าวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญารับค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศไว้เป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ  ยกเว้นว่าค�าขอของท่านมาถึง WIPO ภายหลังจาก 2 เดือนนับต้ังแต่วันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญารับค�าขอไว้ 
(ในกรณีนี้ จะถือตามวันที่ WIPO ได้รับค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเป็นวันที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ)

วันจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านอาจถูกกระทบหากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ตกหล่นไป: ชื่อและที่อยู่ของท่าน การระบุภาคี 
คู่สัญญาที่ขอรับความคุ้มครอง รูปเคร่ืองหมาย การระบุสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายจะขอความคุ้มครอง จะมีการแจ้ง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเก่ียวกับข้อบกพร่องใดๆ เหล่านี้ ซึ่งจะต้องแก้ ไขภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือน วันจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศจะถือตามวันที่ WIPO ได้รับเอกสารสุดท้ายที่ขาดไป

	 5.1.2.	ผลบังคับของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

นับจากวันจดทะเบียนระหว่างประเทศ เครื่องหมายจะได้รับความคุ้มครองเหมือนกันในแต่ละภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความ
คุ้มครอง เสมือนว่าเครื่องหมายของท่านได้ย่ืนหรือขอจดทะเบียนโดยตรงในภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง

ภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองอาจปฏิเสธการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าของท่านบนหลักเกณฑ์เดียวกับการยื่น
ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย ณ ส�านักงานของภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง ตามกฎหมายของประเทศตน  
(เช่น เนื่องจากเครื่องหมายนั้นเป็นของบุคคลอื่นในภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองนั้นอยู่ก่อนแล้ว) การปฏิเสธดังกล่าว
สามารถน�าไปทบทวนหรืออุทธรณ์ได้ ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องนั้นๆ  
ดูข้อมูลเก่ียวกับวิธีปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ ของสมาชิกสหภาพมาดริดได้ ใน Madrid Member Profiles Database (ฐานข้อมูล
โปรไฟล์สมาชิกสหภาพมาดริด) ได้ที่ http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
 
หากภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองไม่ปฏิเสธการคุ้มครองเครื่องหมายของท่านภายในก�าหนดเวลาที่ระบุไว้ (12 เดือน 
18 เดือน หรือเกิน 18 เดือนเล็กน้อย ในกรณีที่มีการคัดค้านจากบุคคลที่สาม) หรือหากมีการถอนการปฏิเสธดังกล่าวในเวลาต่อมา 
ความคุ้มครองเครื่องหมายของท่านในภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองน้ันจะยังคงเดิมเสมือนว่าเคร่ืองหมายของท่าน
ได้รับการจดทะเบียนโดยส�านักงานของภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง เหมือนนับจากวันจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ในทุกภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่ ไม่
ปฏิเสธความคุ้มครอง เครื่องหมายของท่านจะมีผล
ตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 10 ปี ตามวันจดทะเบียน
ระหว่างประเทศ โดยสามารถต่ออายุได้เรื่อยๆ คราวละ 
10 ปี

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ ของสมาชิกสหภาพมาดริดได้ใน 
Madrid Member Profiles Database (ฐานข้อมูลโปรไฟล์สมาชิกสหภาพ
มาดริด) ได้ที่ http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/

ค�าแนะน�า
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5.2.	การบริหารจัดการการจดทะเบียนระหว่างประเทศ:	แนวปฏิบัติที่ดี

ระบบมาดริดเอื้อประโยชน์หลายอย่างในการท�าให้เคร่ืองหมายการค้าของท่านได้รับความคุ้มครองในประเทศต่างๆ ที่ช่วยท่าน
มากไปกว่านั้นคือส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องหมายหลังการจดทะเบียน การขยายความคุ้มครองเครื่องหมายของท่าน 
ไปยังดินแดนใหม่ๆ การต่ออายุความคุ้มครองเคร่ืองหมายของท่านเป็นระยะเวลาอีก 10 ปี หรือการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน 
ที่บันทึกในทะเบียนระหว่างประเทศซึ่งผลบังคับใช้ขยายไปถึงสมาชิกสหภาพมาดริดที่ท่านสนใจ โดยผ่านขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน สะดวก 
และคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปมาก

	 5.2.1.	การขยายความคุ้มครองไปยังอาณาเขตใหม่	(การระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการ
รับความคุ้มครองเพิ่มเติม)

หากท่านเป็นเจ้าของทะเบียนระหว่างประเทศบังคับใช้เฉพาะสมาชิกสหภาพมาดริด (ภาคีคู่สัญญา) แค่เพียงบางประเทศ ท่าน
สามารถขอขยายความคุ้มครองเคร่ืองหมายของท่านไปยังสมาชิกสหภาพมาดริดรายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในค�าขอจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศเดิมได้ตลอดเวลา   ท่านเพียงแค่ต้องแสดงการระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ WIPO หรือผ่าน
ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ต้องแสดงการระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพ่ิมเติมให้ WIPO ในแบบฟอร์มทางการ MM4 (ดาวน์โหลดได้จาก 
http://www.wipo.int/madrid/en/forms/) หรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องมือ E-Subsequent Designation ของ WIPO  
(https://www3.wipo.int/osd/)  หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อ WIPO  ตามที่อยู่เว็บไซต์ต่อไปนี้ https://www3.wipo.int/
contact/en/madrid/

ในแบบฟอร์ม MM4 ต้องระบุหมายเลขการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน ชื่อและที่อยู่ของท่าน (ตามที่บันทึกในทะเบียน
ระหว่างประเทศ) ภาคีคู่สัญญาหรือภาคีที่ขอขยายความคุ้มครอง รวมถึงรายการสินค้าและบริการที่ขอระบุภาคีคู่สัญญา 

การระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม	
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ที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม  (อาจเป็นทั้งหมดหรือแค่บางส่วนที่อยู่ในการจดทะเบียนระหว่างประเทศ  ส่วนภาคีคู่สัญญา
บางราย (สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา) ท่านอาจต้องใส่ข้อมูลเพ่ิมเติมบางอย่าง (ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 4.5 ข้างต้น)

ค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระในการระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพ่ิมเติม ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน  
(300 ฟรังก์สวิส) ค่าธรรมเนียมเฉพาะรายต่อแต่ละภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะรายคงที่ 
(http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html) และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (100 ฟรังก์สวิส) ต่อแต่ละภาคีคู่สัญญา 
ที่ต้องการรับความคุ้มครองที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะรายคงที่ สามารถใช้ Fee Calculator (http://www.wipo.int/madrid/en/
fees/calculator.jsp) ในการค�านวณค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระ

ถ้ามีการส่งแบบฟอร์ม MM4 โดยตรงไปยัง WIPO ภาคีคู่สัญญาต้องลงวันที่ที่ระบุไว้ ในใบรับของ WIPO แต่ถ้าน�าส่งผ่านทาง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องลงวันที่ที่ระบุไว้ ในใบรับของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ทั้งนี้ WIPO จะต้องได้รับเอกสารดังกล่าว
ภายใน 2 เดือนหลังจากวันที่ได้ระบุไว้ มิฉะนั้นเอกสารดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่ปรากฏอยู่ในใบรับของ WIPO 

หากภาคีคู่สัญญาท่ีต้องการขอรับความคุ้มครองไม่ได้ปฏิเสธการคุ้มครองเคร่ืองหมายของท่านภายในก�าหนดเวลาที่ระบุไว้  
(12 เดือน 18 เดือน หรือเกิน 18 เดือนเล็กน้อย ในกรณีที่มีการคัดค้านจากบุคคลที่สาม) หรือถ้าหากมีการถอนการปฏิเสธ 
ดังกล่าวในเวลาต่อมา ความคุ้มครองเครื่องหมายของท่านในภาคีคู่สัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองนั้นจะยังคงเดิมเสมือน
ว่าเคร่ืองหมายของท่านได้รับการจดทะเบียนโดยส�านักงานของภาคี 
คู ่สัญญาที่ต ้องการรับความคุ ้มครอง เหมือนนับจากวันระบุภาคี 
คู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม 

ในทุกภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่ไม่ได้ฏิเสธความคุ้มครอง 
เครื่องหมายจะมีผลตามกฎหมายตลอดระยะเวลาการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศเหลืออยู่ โดยสามารถต่ออายุได้เร่ือยๆ  คราวละ 10 ปี

	 5.2.2.	การบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนระหว่างประเทศจากระบบ
รวมศูนย์กลาง

ตลอดช่วงอายุของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ไม่ว่าเมื่อใด ท่านสามารถร้องขอให้ WIPO บันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่
ของท่านหรือของตัวแทนลงในทะเบียนระหว่างประเทศ รวมทั้งบันทึกการจ�ากัดการคุ้มครองการจดทะเบียนระหว่างประเทศ  
(การขอจ�ากัดรายการสินค้าหรือบริการ การขอสละความคุ้มครองในรายการสินค้าหรือบริการ การขอยกเลิกความคุ้มครอง 
ในรายการสินค้าหรือบริการ) และบันทึกการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายของท่านหรือสัญญาอนุญาตที่มี 
ผลบังคับใช้ ในภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองทุกรายหรือบางราย  ในการขอการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใดๆ ท่าน
ต้องใช้แบบฟอร์มทางการที่เก่ียวข้องที่อยู่ในเว็บไซต์ WIPO (http://www.wipo.int/madrid/en/forms/) การบันทึกการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากระบบรวมศูนย์กลางในทะเบียนระหว่างประเทศจะช่วยให้ท่านไม่ต้องร้องขอการด�าเนินการดังกล่าวจาก
ส�านักงานของภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองแต่ละราย ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดได้มาก

ในการขอบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือท่ีอยู่เจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ (โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็น
เจ้าของ) ต้องใช้แบบฟอร์ม MM9  ค�าร้องของท่านอาจอ้างถึงการจดทะเบียนระหว่างประเทศหลายทะเบียน ค่าธรรมเนียมที่ต้อง
ช�าระให้ WIPO จะมีจ�านวนเพียง 150 ฟรังก์สวิส หากการเปลี่ยนแปลงที่จะบันทึกมีเพียงรายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่ส�าหรับ 
การติดต่อ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือเบอร์โทรสาร) ก็ ไม่ต้องช�าระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ที่บันทึกใน
ทะเบียนระหว่างประเทศจะมีผลบังคับใช้ทันทีในทุกภาคีคู่สัญญาท่ีต้องการรับความคุ้มครองที่อยู่ในการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม

หากท่านเป็นเจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศและได้โอนเครื่องหมายของท่านให้เจ้าของรายใหม่ส�าหรับรายการสินค้าและ
บริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เคร่ืองหมายการค้าได้รับความคุ้มครองในภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองท้ังหมดหรือ
บางส่วน ท่านสามารถขอให้มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของในทะเบียนระหว่างประเทศ  การบันทึกดังกล่าว 

การขยายความคุ ้มครองเพ่ิมเติมไปยังภาค ี
คู่สัญญาใหม่ที่เป็นสมาชิกสหภาพมาดริด ให้ใช้
เครื่องมือ E-Subsequent Designation ได้ที่ 
https://www3.wipo.int/osd/  

ค�าแนะน�า
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จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเจ้าของรายใหม่เป็นบุคคลที่มีสิทธิใช้ระบบมาดริด (โดยสัญชาติ สถานประกอบการหรือภูมิล�าเนาในภาคี 
คู่สัญญา อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ค�าร้องของท่านอาจอ้างถึงการจดทะเบียนระหว่างประเทศได้หลายครั้ง หากขอให้มีการเปลี่ยนแปลง
สิทธิความเป็นเจ้าของดังกล่าวในภาคีคู่สัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองทุกรายหรือรายเดิม และกับสินค้าและบริการ
ทั้งหมดหรือแบบเดิม ต้องส่งค�าร้องไปที่ WIPO ในแบบฟอร์มทางการ MM5 และต้องช�าระค่าธรรมเนียม (177 ฟรังก์สวิส)  
การเปล่ียนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของที่บันทึกไว้ ในทะเบียนระหว่างประเทศจะมีผลบังคับใช้ ในทันทีในภาคีคู่สัญญาที่ต้องการ 
รับความคุ้มครองทุกแห่งที่เก่ียวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม

ในการร้องขอให้มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ของตัวแทน ต้องใช้แบบฟอร์ม MM10 การบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในการขอจ�ากัดรายการสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจกระทบต่อภาคีคู่สัญญาท่ีต้องการรับความคุ้มครองบางรายหรือทุกราย  
ต้องใช้แบบฟอร์ม MM6 ค�าขอดังกล่าวต้องช�าระค่าธรรมเนียม (177 ฟรังก์สวิส) แก่ WIPO ภาคีคู่สัญญาที่ต้องการขอรับ 
ความคุ้มครองที่เก่ียวข้องจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

หากต้องการบันทึกการขอสละความคุ ้มครองให ้รายการสินค้าหรือบริการทั้งหมดในภาคีคู ่สัญญาที่ต ้องการขอรับ 
ความคุ้มครองบางราย (ไม่ทุกราย) ต้องใช้แบบฟอร์ม MM7 หากค�าขอเป็นการขอยกเลิกการจดทะเบียนระหว่างประเทศส�าหรับ
สินค้าและบริการบางส่วนหรือทั้งหมดในภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองทุกราย ท่านต้องใช้แบบฟอร์ม MM8 ค�าขอ 
ดังกล่าว (การขอสละและการขอยกเลิก) ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากท่านอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายของท่าน สามารถขอให้มีการบันทึกสัญญาอนุญาตในทะเบียนระหว่างประเทศโดยระบุ
ชื่อและที่อยู่ของผู้ ได้รับสิทธิ ภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง ณ ที่ซึ่งมีการให้สัญญาอนุญาต รวมทั้งสินค้าและบริการ 
ที่มีการให้สัญญาอนุญาต ต้องส่งค�าขอในแบบฟอร์ม MM13 และช�าระค่าธรรมเนียมจ�านวน 177 ฟรังก์สวิส การบันทึกสัญญา
อนุญาตในทะเบียนระหว่างประเทศจะมีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศที่กฎหมายภายในประเทศก�าหนดให้บันทึกสัญญาอนุญาตและ
ไม่ได้ประกาศว่าประเทศตนจะไม่มีผลการบังคับใช้การบันทึกสัญญาอนุญาตในทะเบียนระหว่างประเทศ2

การต่ออายุ/	การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

2 สมาชิกสหภาพมาดริด 18 รายได้ประกาศว่าตนจะไม่รับรู้ผลของการบันทึกสัญญาอนุญาตในทะเบียนระหว่างประเทศ ได้แก่ OAPI กัมพูชา จีน โคลัมเบีย 
แกมเบีย จอร์เจีย กรีซ อินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น คีร์กีซสถาน สปป. ลาว เม็กซิโก สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐมอลโดวา สหพันธรัฐรัสเซีย สิงคโปร์ และ
ไทย  ในภาคีคู่สัญญาเหล่านี้ จะต้องบันทึกสัญญาอนุญาตโดยตรงกับส�านักงานเคร่ืองหมายการค้าของตนตามกฎหมายภายในประเทศของภาคีคู่สัญญา
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	 5.2.3.	การต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

เพื่อให้แน่ใจว่า 10 ปี หลังจากการจดทะเบียน เครื่องหมายของท่านจะยังคงได้รับความคุ้มครองเป็นเวลาอีก 10 ปี ในอาณาเขต 
ที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง ท่านเพียงต้องต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศโดยช�าระค่าธรรมเนียมที่จ�าเป็นแก่ WIPO  
ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุประกอบด้วยค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (653 ฟรังก์สวิส) ค่าธรรมเนียมเฉพาะรายต่อหนึ่งภาคีคู่สัญญา
ที่ต้องการรับความคุ้มครองที่มีค่าธรรมเนียมคงที่ (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html) ค่าธรรมเนียม
เพิ่มเติม (100 ฟรังก์สวิส ) ต่อหนึ่งภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองที่ยังไม่ได้รับระบบค่าธรรมเนียมเฉพาะรายมาใช้  และ
ค่าธรรมเนียมเสริม (100 ฟรังก์สวิส) ต่อหนึ่งจ�าพวกรายการสินค้าและบริการ กรณีขอรับความคุ้มครองมากกว่า 3 จ�าพวก  
ยกเว้นท่านต่ออายุความคุ้มครองกับภาคีคู่สัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองที่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะรายคงที่เท่านั้น

ระบบที่ใช้ต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในเว็บไซต์ของ WIPO และเข้าถึงข้อมูลได้ตรง Online 
Services (https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN) ท่านสามารถค�านวณค่าธรรมเนียมที่แน่นอนที่ต้อง
ช�าระในการต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศโดยใช้ Fee Calculator ที่ WIPO ท�าขึ้น (http://www.wipo.int/madrid/en/
fees/calculator.jsp)  ท่านสามารถช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีเดินสะพัดของ WIPO 

หากท่านมีการช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้ WIPO อย่างช้าสุดคือวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 
หมดอายุ สามารถช�าระค่าธรรมเนียมหลังวันดังกล่าวได้ถึงหกเดือน (ระยะเวลาผ่อนผัน) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องช�าระค่าธรรมเนียม
เพิ่ม (surcharge) พร้อมกัน WIPO จะบันทึกการต่ออายุและวันครบก�าหนดตามเดิม แม้ว่าท่านจะช�าระค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระ
ภายในระยะเวลาผ่อนผันก็ตาม

วันที่ส�าหรับการต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศจะ
ตรงกันในทุกภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง 
ส่วนนี้เป็นข้อดีที่ เห็นได้ชัดเจนของเส้นทางมาดริดเมื่อ
เทียบกับเส้นทางในประเทศที่ท่านจ�าต้องมีเครื่องหมาย 
ในส�านักงานเครื่องหมายการค้าแยกกันคนละที่ ซึ่งต้อง
ต่ออายุกันคนละวัน

5.3.	การไม่เป็นอิสระในระยะห้าปีและการแปลงสภาพค�าขอ:	การเป็นอิสระ
หลังจากนั้น

มันเป็นเร่ืองส�าคัญที่ท่านต้องพิจารณาว่าการไม่เป็นอิสระของค�าขอที่ใช้เป็นฐาน (dependency period) 5 ปี สถานะของค�าขอ 
จดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านจะยังขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่องหมายพ้ืนฐานของท่าน (ค�าขอจดทะเบียน หรือทะเบียน)  
ในประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด หากเครื่องหมายพื้นฐานของท่านในประเทศไทยสิ้นสุดผลบังคับใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน  
(การปฏิเสธหรือการถอนค�าขอพื้นฐาน หรือการขอยกเลิก การขอสละสิทธิ การเพิกถอน การท�าให้เป็นโมฆะ หรือการสิ้นสุดของ
ทะเบียนพื้นฐาน) ภายในระยะเวลาดังกล่าว (ห้าปีนับจากวันรับจดทะเบียนระหว่างประเทศ) การจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน
จะถูกยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วน (เฉพาะสินค้าหรือบริการบางรายการ) ไปด้วย

เพ่ือบรรเทาผลของการไม่เป็นอิสระของค�าขอที่ใช้เป็นฐาน พิธีสารมาดริดช่วยให้สามารถท�า ‘การแปลงสภาพค�าขอ’ 
(transformation) การจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านเป็นค�าขอระดับประเทศและระดับภูมิภาคในแต่ละภาคีคู่สัญญาที่ต้องการ 
รับความคุ้มครอง ภายในระยะเวลาสามเดือนของการยกเลิกการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน ท่านสามารถขอรับการ 
จดทะเบียนเครื่องหมายเดียวกันในภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเหล่านี้ และจะถือว่าค�าขอเหล่านี้ (ตาม ‘การแปลง
สภาพค�าขอ’ การจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน) เสมือนว่าถูกยื่นในวันจดทะเบียนระหว่างประเทศวันเดิม (ดังนั้น จึงสามารถ
รักษาสิทธิที่มีอยู่ก่อน) 

เมื่อพ้นระยะเวลา การไม่เป็นอิสระของค�าขอที่ใช้เป็นฐาน 5 ปีแล้ว ทะเบียนระหว่างประเทศของท่านจะเป็นอิสระจากเครื่องหมาย 
พื้นฐานของท่านและไม่สามารถมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นแม้เคร่ืองหมายพื้นฐานจะถูกยกเลิกไป

ต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศผ่าน Madrid e-Renewal Service ได้ที่ 
https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN

ค�าแนะน�า
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

5.4.	เครื่องมือออนไลน์เพื่อติดตามตรวจสอบและบริหารจัดการ
การจดทะเบียนระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากบริการออนไลน์ดังที่กล่าวข้างต้นที่อ�านวยความสะดวกเก่ียวกับการจัดท�ารายละเอียดรายการสินค้าและบริการ 
(MGS) การย่ืนขอระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม (e-Subsequent Designation) การแสดงค�าร้องขอ 
ต่ออายุ (e-Renewal) และการค�านวณค่าธรรมเนียม (Fee Calculator) WIPO ยังให้บริการทางออนไลน์อีกสองอย่างที่ช่วยให้
ท่านติดตามตรวจสอบการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านและของคู่แข่งและบริหารจัดการข้อมูล (portfolio) การจดทะเบียน
ระหว่างประเทศของท่านได้ง่ายขึ้น  ด้านล่างนี้เป็นค�าบรรยายโดยสังเขปของบริการทั้งสองนี้

	 5.4.1.	MADRID	MONITOR

Madrid Monitor (http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/) เป็นบริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก WIPO ที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูล
เก่ียวกับเคร่ืองหมายการค้าทั้งหมดที่จดทะเบียนภายใต้ระบบมาดริด บริการดังกล่าวมีการสืบค้นที่ใช้งานง่าย มีตัวเลือก 
การสืบค้นมากมาย (สืบค้นแบบง่าย การสืบค้นขั้นสูง การสืบค้นแบบเรียลไทม์ การสืบค้นรูปภาพ) 

เมื่อใช้ชุดค�าสั่งสืบค้นเพื่อประมวลผลแบบทันทีของ Madrid Monitor จะสามารถติดตามสถานะค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบของ WIPO นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศของท่านในแต่ละภาคีคู่สัญญาที่ได้ขอรับความคุ้มครองและดูว่าเครื่องหมายของท่านได้รับความคุ้มครองหรือปฏิเสธ

ชุดค�าส่ังการสืบค้นแบบง่ายและการสืบค้นขั้นสูงท�าให้ท่านสามารถสืบค้นในฐานข้อมูลระบบมาดริดทั้งฐานข้อมูลด้วยค�า 
(เคร่ืองหมาย รายการสินค้าหรือบริการ ชื่อเจ้าของหรือตัวแทน ส�านักงานต้นก�าเนิด ภาคีคู่สัญญาที่ขอรับความคุ้มครอง ฯลฯ) 
ตัวเลข (ส�าหรับการจดทะเบียน ค�าขอพื้นฐาน จ�าพวกตาม Nice จ�าพวกตาม Vienna ฯลฯ) หรือหลายอย่างรวมกัน  
ชุดค�าส่ังการสืบค้นภาพท�าให้สามารถสืบค้นโดยเลือกภาพ ประเภทภาพ หรือกลยุทธ์ในการสืบค้นภาพ

นอกจากนี้ Madrid Monitor ยังมีข้อมูล WIPO Gazette of International Marks (http://www.wipo.int/madrid/monitor/
en/#gazettnd/) ซึ่งเป็นหนังสือโฆษณารายสัปดาห์อย่างเป็นทางการของระบบมาดริดที่มีข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับการจดทะเบียน
ระหว่างประเทศ การต่ออายุ การระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติม และการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การจดทะเบียนในปัจจุบัน

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดตามตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของท่านและ/หรือของคู่แข่ง Madrid Monitor ให้ท่าน
สามารถลงทะเบียนเพ่ือรับการแจ้งทางอีเมลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับเครื่องหมายการค้าที่ท่านสนใจ  ในการสมัคร
รับบริการแจ้งเตือนทางอีเมล ต้องมีบัญชีผู้ ใช้ของ WIPO ซึ่งสร้างได้ที่ https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/
public/register.jsf 

	 5.4.2.	MADRID	PORTFOLIO	MANAGER	(MPM)

Madrid Portfolio Manager (MPM) เป็นบริการทางออนไลน์ของ WIPO  ที่ช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูล (portfolio) 
ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศด้วยการเข้าถึงอย่างปลอดภัยจากบัญชีเดียว  ในการใช้ MPM ต้องมีบัญชี
ผู้ ใช้ของ WIPO  (https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.jsf) ซึ่งเชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมล  ท่าน
สามารถสร้างข้อมูล (portfolio) ของท่านเองโดยการรวบรวมการจดทะเบียนระหว่างประเทศทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมล
เดียวกัน   เมื่อใช้ MPM จะสามารถส่งค�าขอเปลี่ยนแปลง ต่ออายุ และระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติม  
และสามารถติดตามสถานะค�าขอของท่าน ช�าระค่าธรรมเนียม มอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล (portfolio) 
ทั้งหมดหรือบางส่วน ดูและดาวน์โหลดอย่างปลอดภัยจากส�านักงานเครื่องหมายการค้าและ WIPO เก่ียวกับการจดทะเบียน และ
ขอข้อมูลอย่างย่อจากทะเบียนระหว่างประเทศ
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6.	การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป
ในสหภาพยุโรป มีระบบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแบบส่ีระดับ สิ่งที่ท่านเลือกขึ้นอยู ่กับ 
ความต้องการทางธุรกิจท่าน

หากต้องการรับความคุ้มครองในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป สามารถยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้าได้โดยตรงที่ส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศที่เกี่ยวข้อง  ส่วนนี้เป็นเส้นทางในประเทศ 
(national route) ที่มีอยู่ใน 25 รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป (ออสเตรีย บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส  

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ 
โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร)

หากต้องการรับความคุ้มครองในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ สามารถย่ืนค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ที่
ส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาเบเนลักซ์ (BOIP) ซึ่งเป็นส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาคส�าหรับการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกทั้งสาม  ตรงนี้เป็นเส้นทางระดับภูมิภาคของเบเนลักซ์ (Benelux regional route)

หากต้องการรับความคุ้มครองในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปเพ่ิมขึ้น สามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรป 
(EUTM) จากส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EUIPO) ส่วนนี้เป็นเส้นทางยุโรป (European route) EUTM  
มีผลตามกฎหมายในอาณาเขตของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งหมด 28 แห่ง

เส้นทางที่ส่ีในการรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปคือเส้นทางระหว่างประเทศ (international route) หรือ 
เส้นทางภายใต้ระบบมาดริด ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งในสามเส้นทางดังกล่าวข้างต้น บุคคลที่ย่ืนค�าขอ 
จดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้ระบบมาดริดสามารถระบุขอรับความคุ้มครองในรัฐสมาชิกใดๆ ในสหภาพยุโรปท่ีเป็นภาคี 
คู่สัญญาพิธีสารมาดริดแยกแต่ละรัฐ หรือระบุขอรับความคุ้มครองในเบเนลักซ์ (ส�าหรับความคุ้มครองในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก 
และเนเธอร์แลนด์) หรือระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป (ส�าหรับความคุ้มครองในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งหมด  
28 แห่งผ่านการะบุเพียงครั้งเดียว)

ต่อไปเป็นส่วนวิเคราะห์ประโยชน์ของการได้รับสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่มีผลตามกฎหมายในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป
ทั้งหมด 28 แห่ง ตามเส้นทางยุโรป (การย่ืนค�าขอโดยตรงไปที่ EUIPO) หรือเส้นทางระหว่างประเทศ (การย่ืนค�าร้องโดยระบุขอรับ
ความคุ้มครองในสหภาพยุโรปผ่านระบบมาดริด)

6.1.	การยื่นค�าขอโดยตรงไปที่ส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ของสหภาพยุโรป	หรือ	EUIPO	(เส้นทางยุโรป)

การขอจดทะเบียน EUTM โดยตรงที่ EUIPO แทนการย่ืนค�าขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าแยกกันหลายฉบับแล้วได้สิทธิแยกกันภายใต้ระบบของแต่ละ
ประเทศ + ระบบเบเนลักซ์ ที่มีอยู่ในสหภาพยุโรป เป็นเส้นทางที่น่าสนใจหาก
ต้องการสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าเดียวที่มีผลตามกฎหมายในรัฐสมาชิก 
ของสหภาพยุโรปทั้งหมด 28 แห่ง

สามารถยื่นค�าขอออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของ  EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now) EUTM ให้ท่าน 
ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมีผลตามกฎหมายในทุกรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป (ปัจจุบันและอนาคต) ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุ 
สมผล (ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน 850 ยูโร ในพ.ศ. 2561 ส�าหรับการย่ืนค�าขอจดทะเบียน EUTM ทางออนไลน์หนึ่งค�าขอที่ 
ครอบคลุมหนึ่งจ�าพวก ส�าหรับข้อมูลที่ปรับเป็นปัจจุบันเก่ียวกับค่าธรรมเนียม ทั้งจ�าพวกเพ่ิมเติม และเครื่องหมายร่วมของ
สหภาพยุโรป (EU collective mark) หรือเครื่องหมายรับรอง (Certification mark)  โปรดดู https://euipo.europa.eu/
ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo)  EUTM มีผลตามกฎหมาย 10 ปี และสามารถต่ออายุได้เรื่อยๆ คราวละ 10 ปี  
ท่านสามารถบังคับใช้สิทธิ EUTM ของท่านในตลาดที่มีผู้บริโภคเกือบ 500 ล้านคน
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

ในเว็บไซต์ของ EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks) ท่านจะพบค�าอธิบายอย่างละเอียดเก่ียวกับวิธี
ขอจดทะเบียน EUTM วิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจดทะเบียน รวมถึงวิธีบริหารจัดการ EUTM เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว

6.2.	การระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปผ่านระบบมาดริด	
(เส้นทางระหว่างประเทศ):	แนวปฏิบัติที่ดี

ท่านจะได้รับประโยชน์ในท�านองเดียวกันกับที่ท่านได้รับจากเส้นทางยุโรป และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่เป็นเอกลักษณ์ของระบบ
มาดริด โดยด�าเนินการตามเส้นทางระหว่างประเทศ  ตั้งแต่พ.ศ. 2547 เมื่อสหภาพยุโรปกลายเป็นภาคีคู่สัญญาพิธีสารมาดริด ผู้
ใช้ระบบมาดริดก็สามารถได้รับสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับ EUTM (มีผลบังคับตามกฎหมายในรัฐ
สมาชิกของสหภาพยุโรปทุกแห่ง) โดยระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปภายใต้ขั้นตอนระหว่างประเทศ (ในค�าขอจดทะเบียน
ระหว่างประเทศ หรือการระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม)

การจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปและการจดทะเบียนดังกล่าวได้ถูกพิจารณาและยอมรับ
โดย  EUIPO มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับ EUTM ที่จดทะเบียนโดย EUIPO  ส่วนนี้ให้รายละเอียดเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่ต้องปฏิบัติ
ตามเพ่ือให้ ได้รับและบริหารจัดการการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่มีผลตามกฎหมายในสหภาพยุโรป

	 6.2.1.	การระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป:	ข้อก�าหนดเฉพาะ

ท่านสามารถระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อย่ืนค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเลือกช่องสหภาพยุโรป (EM code) ในแบบ
ฟอร์มค�าขอจดทะเบียน MM2 หรือ

(2) เมื่อท่านได้รับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ โดยการเลือกช่องสหภาพยุโรป (EM code) ในแบบฟอร์มระบุภาคี 
คู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม (MM4) ส่งไปที่ WIPO ทางออนไลน์ (https://www3.wipo.int/osd/) 
หรือทางไปรษณีย์

นอกเหนือจากข้อก�าหนดทั่วไปส�าหรับการขอจดทะเบียนระหว่างประเทศและการระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง
เพิ่มเติม ท่านต้องพิจารณาเรื่องต่อไปนี้เมื่อท่านระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป 

(ก) ภาษาในการด�าเนินการต่อ EUIPO จะเป็นภาษาตามค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่าน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร
ก็ตาม เมื่อระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป ท่านต้องระบุภาษาที่สองของ EUIPO (ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี หรือ
สเปน ภาษาใดภาษาหนึ่ง) ซึ่งท่านยอมรับให้ ใช้เป็นภาษาที่ใช้ ได้ส�าหรับการด�าเนินการคัดค้าน การเพิกถอน หรือการ
การท�าให้เป็นโมฆะ 

(ข) นอกจากนี้ หากต้องการอ้างสิทธิที่มีมาก่อน3 ของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนที่ได้รับจดทะเบียนในรัฐสมาชิกของสหภาพ
ยุโรปหรือส�าหรับรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป ท่านสามารถกระท�าได้ตอนที่ย่ืนค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศหรือ
ตอนระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม โดยแนบแบบฟอร์มทางการ MM17 (นอกจากนี้  
ท่านสามารถอ้างสิทธิที่มีมาก่อนต่อ EUIPO โดยตรงได้ ในภายหลัง)

ค่าธรรมเนียมพื้นฐานส�าหรับการระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปส�าหรับสินค้าหรือบริการหนึ่งจ�าพวกกถูกก�าหนดโดย 
EUIPO ในอัตรา 897 ฟรังก์สวิส (สถานะในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)  ส�าหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเก่ียวกับค่าธรรมเนียมเฉพาะ
รายที่ EUIPO ก�าหนดส�าหรับการะบุขอความคุ้มครองและการต่ออายุของเครื่องหมายแต่ละอันและเครื่องหมายร่วมหรือ 
เครื่องหมายรับรองภายใต้ระบบมาดริด โปรดดู http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html
3  การอ้างสิทธิที่มีมาก่อน (seniority claim) เป็นระบบที่เจ้าของค�าขอจดทะเบียน/การจดทะเบียน  EUTM หรือการระบุขอรับความคุ้มครองจากสหภาพ
ยุโรปในการจดทะเบียนระหว่างประเทศ สามารถอ้างสิทธิที่มีมาก่อนของการจดทะเบียนในประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันในสหภาพยุโรป (หรือการระบุขอรับความ
คุ้มครองในประเทศของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ) แม้การจดทะเบียนในประเทศจะสิ้นสุดลงแล้ว 
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	 6.2.2.	ตัวแทนผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะต่อ	EUIPO

โดยหลักการแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องต้ังตัวแทนต่อ EUIPO   อย่างไรก็ตาม การที่ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ท่านต้องตั้งตัวแทน (ก) 
หาก EUIPO ปฏิเสธการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านชั่วคราว (ข) ส�าหรับการยื่นอ้างสิทธิที่มีมาก่อนโดยตรงต่อ EUIPO  
หรือ (ค) อ้างถึงการคัดค้านการอ้างสิทธิที่มีมาก่อนจาก จาก EUIPO  ในกรณีดังกล่าว ตัวแทนของท่านควรเป็นบุคคลที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลตัวแทนที่ EUIPO ดูแล(https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives)

	 6.2.3.	การประกาศครั้งแรก	การสืบค้น	และการตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอ
จดทะเบียนเบื้องต้น

เมื่อได้รับแจ้งจาก WIPO เก่ียวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป EUIPO จะลงประกาศ
การจดทะเบียนระหว่างประเทศอีกครั้งทันทีใน EUTM Bulletin (Part M.1) (https://  EUIPO .europa.eu/eSearch/#advanced/
bulletins)  การลงประกาศจะจ�ากัดเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม รูปเครื่องหมายและเลขจ�าพวก (ไม่ใช่รายการสินค้าและบริการ)   
นับจากวันที่มีการลงประกาศครั้งแรก การจดทะเบียนระหว่างประเทศมีผลบังคับเหมือนค�าขอจดทะเบียน EUTM ที่ลงประกาศไป

ภายในหนึ่งเดือนหลังจาก WIPO ได้ลงประกาศ หากต้องการ ท่านสามารถขอให้ EUIPO ดึงรายงานการสืบค้นข้อมูลของสหภาพ
ยุโรปที่อ้างถึง EUTM และการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปที่คล้ายๆ กันมาได้ และ 
ยังสามารถขอให้ EUIPO ส่งการจดทะเบียนระหว่างประเทศไปยังส�านักงานระดับประเทศของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปที่เข้าร่วม
เพื่อให้ด�าเนินการสืบค้นข้อมูลในประเทศให้ท่าน (ต้องช�าระค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง)

การตรวจสอบเบื้องต้นของค�าขอจดทะเบียนที่ด�าเนินการโดย EUIPO เก่ียวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศจะจ�ากัดการ
พิจารณาว่า (ก) มีการระบุภาษาที่สองในการด�าเนินการหรือไม่ (ข) มีค�าขอส�าหรับเคร่ืองหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรองหรือไม่ 
(ค) มีการอ้างสิทธิใดๆ มาก่อนหรือไม่ (ง) มีรายการสินค้า และ/หรือบริการในการระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป 
ในขอบเขตรายการหลักของการจดทะเบียนระหว่างประเทศหรือไม่ และ (จ) ชื่อที่ใช้ ในการระบุสินค้า/บริการเหล่านี้ ตรงตาม 
ข้อก�าหนดด้านความชัดเจนและความถูกต้อง ตามที่อธิบายไว้ ใน EUIPO Trademark Guidelines, Part B, Section 3 หรือไม่ 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines)

หากท่านไม่ระบุภาษาที่สองของ EUIPO ให้เป็นภาษาที่ใช้ ได้ส�าหรับการด�าเนินการคัดค้าน การเพิกถอน หรือการท�าให้เป็นโมฆะ
ต่อ EUIPO  โดย EUIPO จะออกการปฏิเสธชั่วคราวและให้เวลาสองเดือนในการแก้ ไขข้อบกพร่อง

หากการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านซึ่งระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปเป็นเคร่ืองหมายร่วมหรือเคร่ืองหมาย
รับรอง ตามประเภทเคร่ืองหมายดังกล่าวในประเทศไทย ก็จะถูกพิจารณาด�าเนินการในฐานะเคร่ืองหมายร่วมของสหภาพยุโรป
หรือเครื่องหมายรับรองของสหภาพยุโรป แล้วแต่อันใดจะใช้บังคับ ในกรณีนี้ ท่านต้องส่งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมาย 
นี้ไปยัง EUIPO ภายในสองเดือนนับจากวันที่ WIPO แจ้งให้ EUIPO ทราบเก่ียวกับการะบุขอความคุ้มครอง

หากท่านอ้างสิทธิที่มีมาก่อนของเครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป (ในแบบฟอร์ม MM17) 
EUIPO จะตรวจสอบว่าท่านได้ระบุชื่อรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีการจดทะเบียนสิทธิที่มีอยู่ก่อน เลขจดทะเบียน รวมทั้ง 
วันยื่นการจดทะเบียนที่เก่ียวข้อง

หากท่านต้องการขอจ�ากัดรายการสินค้าหรือบริการของการจดทะเบียนระหว่างประเทศในการะบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพ
ยุโรป EUIPO ตรวจสอบว่ารายการสินค้าและบริการในรายการที่ขอจ�ากัดว่ารายการสินค้าหรือบริการอยู่ในขอบเขตของรายการ
หลักของการจดทะเบียนระหว่างประเทศหรือไม่   หากไม่อยู่ ก็จะออกหนังสือแจ้งการปฏิเสธชั่วคราว

หากการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านมีรายการสินค้าหรือบริการที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง  EUIPO จะออกหนังสือแจ้งการ
ปฏิเสธชั่วคราวและให้เวลาสองเดือนในการแก้ ไขข้อบกพร่อง  เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้รายการสินค้าและบริการของท่านถูกปฏิเสธจาก 
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

EUIPO  แนะน�าให้สืบค้นจาก EU Harmonised Database (HDB) ก่อนย่ืนขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครอง
ในสหภาพยุโรป  ตรงนี้สามารถท�าได้ทางออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามที่อยู่เว็บไซต์ต่อไปนี้  http://tmclass.tmdn.org/ec2/  
HDB จะมีชื่อที่ระบุรายการสินค้าและบริการที่ได้รับการยอมรับจากส�านักงานเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป  ชื่อทั้งหมดใน 
HDB จะได้รับการยอมรับจาก EUIPO โดยอัตโนมัติ  ตรงนี้จะช่วยให้กระบวนการจดทะเบียนของท่านสะดวกมากย่ิงขึ้น

	 6.2.4.	การปฏิเสธรับจดทะเบียนกรณีที่เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและต้องห้ามรับ
จดทะเบียน	(ABSOLUTE	GROUNDS	FOR	REFUSAL)		

การจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุขอรับความคุ ้มครองในสหภาพยุโรปต้องมีการตรวจสอบเครื่องหมายที่ ไม่มีลักษณะ 
บ่งเฉพาะและต้องห้ามรับจดทะเบียน (Absolute grounds for refusal) แบบเดียวกับการขอจด EUTM โดยตรง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายของท่านจะไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองหากมีเครื่องหมายที่ (ก) ไม่สอดคล้องกับค�าจ�ากัดความ
ของ EUTM (สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งๆ จากกิจการอื่นๆ และถูกแสดงในลักษณะที่ช่วยระบุ
สาระส�าคัญที่ชัดเจนและถูกต้องของความคุ้มครองที่ให้) (ข) ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ค) เป็นการพรรณนา (ง) ประกอบไปด้วย 
ค�าเฉพาะหรือสามารถเล็งไปถึงค�าซึ่งเป็นธรรมเนียมปกติในภาษาปัจจุบันหรือแสดงถึงความหมายที่แท้จริง และกลายเป็นการปฏิบัต ิ
ที่เป็นที่ยอมรับในการค้า ณ เวลานั้น (จ) มีเฉพาะรูปทรงหรือลักษณะอื่นๆ ที่มาจากลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้า โดยเป็นองค์
ประกอบของกระบวนการท�างาน (ฉ) ขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือหลักศีลธรรมอันเป็นที่ยอมรับ (ช) มีลักษณะที่เป็นการ 
หลอกลวงประชาชนในด้านลักษณะ คุณภาพ หรือแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการ (ซ) แสดงถึงสัญลักษณ์ทางทหาร  
ธง เครื่องหมาย และสัญลักษณ์อื่นๆ ของรัฐและองค์การระหว่างรัฐบาล ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรา 6ter ของอนุสัญญา
ปารีส (ฌ) แสดงถึงตรา เครื่องหมาย และโล่ภายในตราอื่นๆ ที่ใช้ส�าหรับสาธารณะประโยชน์ (ญ) แสดงถึงการะบุแหล่งก�าเนิดและ 
ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศ (รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป) หรือกฎหมายของสหภาพ
ยุโรป หรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิกที่เก่ียวข้องเป็นภาคี (ฎ) แสดงถึงชื่อดั้งเดิมของไวน์ที่ได้รับความ
คุ้มครองโดยกฎหมายสหภาพยุโรปหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรปเป็นภาคี (ฏ) แสดงถึงอาหารขึ้นชื่อแบบดั้งเดิมที่ได้
รับการรับประกัน (TSGs) ที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายสหภาพยุโรปหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรปเป็นภาคี 
(ฐ) แสดงถึงความหลากหลายของพันธุ์พืชที่มีมาก่อนที่ได้รับความคุ้มครองภายในสหภาพยุโรป ในส่วนของพันธุ์พืชสายพันธุ์
เดียวกันหรือที่มีความใกล้ชิดกันมาก

หาก EUIPO พบว่าเครื่องหมายของท่านไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ก็จะแจ้งการปฏิเสธชั่วคราวและมีเวลาสองเดือนในการ 
ยื่นความเห็น (observations) ของท่าน ต้องส่งค�าตอบของท่านโดยตรงไปยัง EUIPO หลังจากการตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง อาจมี
การยืนยันการปฏิเสธดังกล่าวหรือระงับการปฏิเสธนั้น

หาก EUIPO พบว่าเครื่องหมายของท่านมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และหากไม่มีการปฏิเสธชั่วคราวอื่นๆ EUIPO จะส่งสถานะ
ชั่วคราวของเครื่องหมายของท่านแก่ WIPO ที่ระบุว่าการตรวจสอบโดยต�าแหน่งหน้าได้เสร็จสิ้นแล้ว แต่การจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศยังคงเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านหรือการให้ความเห็นจากบุคคลที่สาม (third-party observations)

	 6.2.5.	การคัดค้าน	(OPPOSITION)

บุคคลที่มีสิทธิอยู่ก่อนที่ขัดแย้งกับเครื่องหมายของท่านสามารถย่ืนคัดค้านการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านต้ังแต ่
เดือนแรกถึงเดือนที่สี่นับจากวันลงประกาศวันแรก

หากมีบุคคลคัดค้านการจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านภายในระยะเวลาดังกล่าว EUIPO จะแจ้งเรื่องการปฏิเสธชั่วคราว  
(บนพื้นฐานของเครื่องหมายที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนเนื่องจากเหตุที่เกี่ยวเนื่อง หรือ relative grounds) ไปยัง WIPO และส่งส�าเนา
หนังสือแจ้งการคัดค้านให้ท่าน  นอกจากนี้ WIPO จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับก�าหนดเวลาในการเร่ิมกระบวนการ ในการสื่อสาร
ทุกครั้งกับ WIPO นั้น EUIPO จะใช้ภาษาในการจดทะเบียนระหว่างประเทศ (ในกรณีของท่านคือภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสาร 
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ทุกครั้งที่ส่งตรงถึงท่าน  EUIPO จะใช้ภาษาในการด�าเนินการคัดค้านตามที่ฝ่ายตรงข้ามเลือก (ซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษา 
ที่สองที่ท่านเลือกตอนระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป)

การปฏิเสธชั่วคราวอาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยประกอบด้วยสิทธิที่มีอยู่ก่อนที่ถูกอ้าง รายการของสินค้าและบริการ 
ที่โดนคัดค้าน และในกรณีการปฏิเสธบางส่วน รายการสินค้าและบริการที่โดนคัดค้านจะใช้ภาษาในการด�าเนินการคัดค้านตามที่
ฝ่ายตรงข้ามเลือก

	 6.2.6.	การพิจารณาขั้นสุดท้าย

เมื่อกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นและการตัดสินใจทุกเรื่องของ EUIPO ส้ินสุดแล้ว EUIPO จะต้องยืนยันการปฏิเสธชั่วคราวกับ 
WIPO หรือแจ้งการให้ความคุ้มครองแก่ WIPO โดยระบุรายการสินค้าและบริการที่เครื่องหมายของท่านได้ผ่านการพิจารณาแล้ว

	 6.2.7.	การลงประกาศครั้งที่สองและความคุ้มครองในสหภาพยุโรป

หาก EUIPO ตัดสินว่าเครื่องหมายของท่าน (อย่างน้อยที่สุดบางส่วน) ได้รับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป EUIPO จะลงประกาศ
การจดทะเบียนระหว่างประเทศเป็นคร้ังที่สองใน EUTM Bulletin (ครั้งนี้ใน Part M.3) โดย EUIPO จะไม่ออกใบรับรอง 
การจดทะเบียนใดๆ 

นับจากวันลงประกาศครั้งที่สอง การจดทะเบียนระหว่างประเทศจะมีผลบังคับใช้เหมือนกับ EUTM ที่ได้รับจดทะเบียนและสามารถ
อ้างสิทธิต่อผู้ที่ละเมิด  นอกจากนี้ วันที่ลงประกาศครั้งที่สองจะเป็นวันเร่ิมต้นของระยะการใช้งานห้าปี  หากเครื่องหมายของท่าน
ไม่มีการน�าไปใช้จริงในสหภาพยุโรปภายในระยะเวลาดังกล่าว การจดทะเบียนระหว่างประเทศของท่านในสหภาพยุโรปอาจถูก
ประกาศว่าไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

	 6.2.8.	การแปลงสภาพค�าขอ	(TRANSFORMATION)	ไปเป็นเครื่องหมายการค้าของ
สหภาพยุโรป	(EUTM)

หากการจดทะเบียนระหว่างประเทศถูกยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากเครื่องหมายพื้นฐานของท่านในประเทศไทย สิ้นสุดผล
บังคับใช้ภายในระยะเวลาที่เคร่ืองหมายไม่เป็นอิสระใน 5 ปี และการระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปของท่านยังมีผลบังคับ
ใช้ ท่านสามารถย่ืนค�าขอจดทะเบียน EUTM ได้โดยตรงไปที่ EUIPO ส�าหรับเครื่องหมายเดียวกันและสินค้าและบริการเดียวกันกับ
เครื่องหมายที่ถูกยกเลิกไป  ตามบทบัญญัติของพิธีสารมาดริดเรื่อง ‘การแปลงสภาพค�าขอ’ (Transformation) EUIPO จะถือว่า
ค�าขอดังกล่าวเสมือนค�าขอที่ได้ยื่นในวันระบุขอความคุ้มครองในสหภาพยุโรปเดิม และได้รับสิทธิการมาก่อนเหมือนกัน 

ในการอ้างสิทธิในการแปลงสภาพค�าขอ ต้องย่ืนค�าขอภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่การจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
ของท่านถูกยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ รายการสินค้าและบริการในค�าขอที่แปลงสภาพนี้จะต้องอยู่ในรายการสินค้า
และบริการที่ระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป เมื่อค�าขอแปลงสภาพเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ระบุ
ขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปที่ได้รับการยอมรับและลงประกาศโดย EUIPO จะมีการยกเว้นขั้นตอนตรวจสอบและคัดค้าน  
จะมีการลงประกาศ EUTM เป็นภาษาทุกภาษาที่ใช้ ในสหภาพยุโรป และจะออกใบรับรองการจดทะเบียน EUTM   

	 6.2.9.	การแปลงค�าขอ	(CONVERSION)

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากการระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปผ่านระบบมาดริดถูกถอน ปฏิเสธ หรือสิ้นสุด 
ผลบังคับใช้ ท่านสามารถขอแปลงค�าขอ (Conversion) เป็นค�าขอจดทะเบียนระดับประเทศยื่นตรงไปที่ส�านักงานของรัฐสมาชิก 
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ของสหภาพยุโรปหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น หรือการระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เป็นรัฐสมาชิกเหล่านั้น
ภายใต้ระบบมาดริด ผลของการแปลงค�าขอ (Conversion) คือค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือการระบุภาคีคู่สัญญา 
ที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เป็นผลมาจากการแปลงค�าขอ จะถูกระบุว่าวันย่ืนค�าร้องเป็นวันเดียวกับวันที่ระบุขอรับ
ความคุ้มครองในสหภาพยุโรปเหมือนที่บันทึกในทะเบียนระหว่างประเทศ (และได้สิทธิในวันที่มีการขอถือสิทธิย้อนหลัง และ/หรือ 
การอ้างสิทธิที่มีมาก่อนเช่นเดียวกัน หากมี)

การระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งมีผลมาจากการแปลงค�าขอต้องส่งต่อไปยัง WIPO ผ่าน EUIPO  
ในแบบฟอร์มทางการ (MM16) ภายในสามเดือนนับจากวันที่การระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปถูกปฏิเสธหรือถอน 
หรือส้ินสุดผลบังคับใช้ ส�าหรับรายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกับการแปลงค�าขอ ให้ดู EUIPO Guidelines, Part E, Section 2 ที่ 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines

	 6.2.10.	การแทนที่ค�าขอ	(REPLACEMENT)

หากท่านได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่  EUIPO เป็น EUTM แล้ว และท่านได้ระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปภายใต้
ระบบมาดริดส�าหรับเครื่องหมายเดียวกัน ท่านจะได้ประโยชน์จากการแทนที่ค�าขอ (Replacement) จากพิธีสารมาดริด (จะถือว่า
สิทธิในการจดทะเบียนระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปเร่ิมจากวันจดทะเบียน EUTM ที่มีอยู่ก่อน)  การแทนที่จะเกิดขึ้นอัตโนมัติ  
ไม่มีความจ�าเป็นต้องขอบันทึกใดๆ   อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถขอให้ EUIPO บันทึก การเข้าไปแทนที่ในทะเบียน  หลังการเข้าไป
แทนที่ EUTM จะถูกเก็บไว้ ในทะเบียนตามปรกติตราบเท่าที่ท่านยังคงมีการต่ออายุ  หากมีการต่ออายุ ทั้ง EUTM ที่ถูกเข้าไปแทนที่ 
และการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่มีการระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปก็จะปรากฎอยู่ด้วยกัน

7.	สรุป
พิธีสารมาดริดให้เส้นทางที่น่าดึงดูดในการคุ้มครองตราสินค้าของท่านในถึง 117 ประเทศทั่วโลก โดยจัดให้มีขั้นตอนที่คุ้มกับ 
ค่าใช้จ่ายที่เสียไปและสะดวกเพื่อได้รับและบริหารจัดการสิทธิในเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หากเป็นคนสัญชาติไทยหรือบุคคล 
ที่มีภูมิล�าเนาหรือมีวิสาหกิจในประเทศไทย ท่านมีสิทธิที่ใช้สนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ในปัจจุบัน 
การใช้พิธีสารมาดริดเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ในกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าที่ประสบความส�าเร็จ พิธีสารนี้ท�าให้ตราสินค้า
ของท่านมีตัวตนในระดับโลกก่อนใคร และช่วยให้ท่านเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างค่าความนิยม 
(goodwill) ให้เครื่องหมายการค้าของท่านในต่างประเทศ พิธีสารนี้ท�าให้มั่นใจได้ว่าตราสินค้าของท่านจะได้รับความคุ้มครอง 
ทางกฎหมายจากคู่แข่งในตลาดส่งออก จะเพิ่มโอกาสในการท�าธุรกิจแฟรนไชส์ เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ และช่วยในการ
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก โดยทั่วไป พิธีสารนี้จะสนับสนุนกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและความส�าเร็จ 
ทางธุรกิจของท่านอย่างมีประสิทธิผลอันดับต้นๆ 
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สมาชิกสหภาพมาดริด
สมาชกิ 102 ราย (รวมสหภาพยุโรปและองค์การทรัพย์สนิทางปัญญาแอฟริกัน) ครอบคลมุ 118 ประเทศ ณ วันที ่25 ธันวาคม 2561 

อัฟกานิสถาน องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน (OAPI)4 แอลเบเนีย แอลจีเรีย แอนติกาและบาร์บูดา อาร์เมเนีย ออสเตรเลีย 
ออสเตรีย อาเซอร์ ไบจาน บาห์เรน เบลารุส เบลเยียม ภูฏาน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บรูไนดารุสซาลาม บัลแกเรีย กัมพูชา จีน 
โคลัมเบีย โครเอเชีย คิวบา ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เดนมาร์ก  อียิปต์ เอสโตเนีย                   
เอสวาตีนี สหภาพยุโรป5 ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส แกมเบีย จอร์เจีย เยอรมนี กานา กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน 
(สาธารณรัฐอิสลาม) ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญ่ีปุ่น คาซัคสถาน เคนยา คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ลัตเวีย เลโซโท ไลบีเรีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาดากัสการ์ มาลาวี เม็กซิโก โมนาโก มองโกเลีย มอนเตเนโก โมร็อกโก 
โมซัมบิก นามิเบีย เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โอมาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ 
มอลโดวา โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย รวันดา ซานมาริโน เซาโตเมและปรินซิปี เซอร์เบีย เซียร์ราลีโอน สิงคโปร์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย 
สเปน ซูดาน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ทาจิกิสถาน ไทย สาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย ตูนิเซีย  ตุรกี 
เติร์กเมนิสถาน ยูเครน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อุซเบกิสถาน เวียดนาม แซมเบีย ซิมบับเว (102)

4 การระบุขอรับความคุ้มครองในองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน (OAPI) ผ่านระบบมาดริด จะครอบคลุมรัฐสมาชิกทุกราย ได้แก่ เบนิน บูร์กินาฟาโซ 
แคเมอรูน สาธารณรัฐอัฟริกากลาง ชาด คอโมโรส คองโก โกตดิวัวร์ อิเควทอเรียลกินี กาบอง กินีบิสเซากินี มาลี มอริเตเนีย ไนเจอร์ เซเนกัล โตโก (17)

5 การระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป (EU) จะครอบคลุมรัฐสมาชิกทุกราย ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส 
โรมาเนีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร (28)
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ตัวย่อ
ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
BOIP ส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเบเนลักซ์ 
CHF ฟรังก์สวิส
DCP ภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครอง
DIP กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย
EM รหัสประกอบด้วย 2 ตัวอักษรใช้ระบุชื่อสหภาพยุโรปในรูปแบบพิธีสารมาดริด
EU สหภาพยุโรป
EUIPO ส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป
EUTM เครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรป
IA ค�าขอระหว่างประเทศภายใต้ขั้นตอนของพิธีสารมาดริด
IR การจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้ขั้นตอนของพิธีสารมาดริด
MGS ส่วนบริหารจัดการสินค้า & บริการของมาดริด
OAPI องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน
WIPO  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

อภิธานศัพท์
Basic mark เครื่องหมายพ้ืนฐาน: ค�าขอจดทะเบียนหรือการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในหน่ึงใน 
 สมาชิกสหภาพมาดริด ซึ่งเป็นฐานในการขอทะเบียนระหว่างประเทศ

Contracting Parties ภาคีคู่สัญญา: รัฐและองค์การระหว่างรัฐบาลซึ่งเป็นภาคีพิธีสารมาดริด

International application ค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ: ค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ขั้นตอน 
 ของพิธีสารมาดริด

International registration การจดทะเบียนระหว่างประเทศ: การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต ้
 ขั้นตอนของพิธีสารมาดริด

Madrid Union สหภาพมาดริด: สหภาพที่ประกอบด้วยรัฐและองค์การระหว่างรัฐบาลที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด

Madrid Protocol พิธีสารมาดริด: พิธีสารปี พ.ศ. 2532 ที่เก่ียวข้องกับข้อตกลงมาดริดเรื่องการจดทะเบียน 
 เครื่องหมายระหว่างประเทศ 

Madrid System ระบบมาดริด: ระบบในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ควบคุมโดยพิธีสาร 
 มาดริดและบริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

Madrid Union Members สมาชิกสหภาพมาดริด: ภาคีคู่สัญญาพิธีสารมาดริด

Nice Classification ระบบ Nice Classification: การแบ่งจ�าพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค ์
 ในการรจดทะเบียนเครื่องหมาย จ�าท�าโดยข้อตกลงนีซ พ.ศ. 2500) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2522

Subsequent designation การระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพ่ิมเติม: การขอขยายความคุ้มครอง 
 การจดทะเบียนระหว่างประเทศไปยังภาคีคู่สัญญาหนึ่งรายหรือมากกว่า
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เครื่องมือและบริการออนไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้ใช้
ระบบมาดริด
ASEAN TMclass – http://www.asean-tmclass.org/ec2/
เครื่องมือออนไลน์ที่อ�านวยความสะดวกในการระบุและแยกจ�าพวกสินค้าและบริการส�าหรับการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย 
ในส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาทุกแห่งในอาเซียน

ASEAN TMview – http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
แพลตฟอร์มข้อมูลที่ช่วยในการสืบค้นฐานข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าของส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญา 9 แห่งในอาเซียน

DIP Trademark Search – http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWtrw/01/trw00q001/index.js
แพลตฟอร์มข้อมูลที่ช่วยในการสืบค้นฐานข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย 

DIP Single Sign on System – https://sso.ipthailand.go.th
ระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ช่วยให้เข้าถึงบริการทางออนไลน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา    

E-Subsequent Designation – https://www3.wipo.int/osd/
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ส�าหรับการย่ืนขอระบุภาคีคู่สัญญาท่ีต้องการรับความคุ้มครองเพ่ิมเติมภายใต้พิธีสาร
มาดริด

EUIPO Representatives Database – https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives
ฐานข้อมูลตัวแทนที่ดูแลโดยส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป

EUIPO Trade Mark Guidelines – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines
ข้อมูลสรุปแนวปฏิบัติของส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปเก่ียวกับขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองหมายการค้า 
ของสหภาพยุโรป

EUIPO Trade Mark website – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks
เว็บไซต์เก่ียวกับเคร่ืองหมายการค้าของส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป 

EUTM Bulletin – https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins
ประกาศทางการของส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปที่มีข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
ของสหภาพยุโรป

EUTM Fees – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo
ค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระในการยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของสหภาพยุโรปและขั้นตอนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับเครื่องหมาย 
การค้าของสหภาพยุโรป

EUTM online filing – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับย่ืนขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของสหภาพยุโรปทางออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ของส�านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป

Fee Calculator – http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
เครื่องมือออนไลน์ที่บริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งช ่วยอ�านวยความสะดวกในการค�านวณ 
ค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระส�าหรับค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ การระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพ่ิมเติม และ
การต่ออายุภายใต้ระบบมาดริด
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

Global Brand Database – http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp
เกตเวย์ทางออนไลน์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งมีบันทึกกว่า 36 ล้านรายการจากชุดข้อมูลระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศถึง 40 ชุด (เครื่องหมายการค้า สิ่งที่ใช้ระบุแหล่งก�าเนิด สัญลักษณ์ทางทหาร ฯลฯ)

Madrid E-Renewal – https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ในการขอการต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด

Madrid Forms – http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
ที่อยู่เว็บไซต์องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซ่ึงสามารถกาวน์โหลดแบบฟอร์มของมาดริด

Madrid Goods and Services Manager (MGS) – https://webaccess.wipo.int/mgs/
เครื่องมือออนไลน์ที่บริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ที่ช่วยรวบรวมรายการสินค้าและบริการที่ต้องส่งเมื่อยื่น
ค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

Madrid Guide –  http://www.wipo.int/madrid/en/guide/  
คู่มือขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเก่ียวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ 

Madrid Member Profiles Database – http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
ฐานข้อมูลที่บริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับผลบังคับใช้
ของการจดทะเบียนระหว่างประเทศในสมาชิกสหภาพมาดริด

Madrid Monitor – http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที ่
จดทะเบียนภายใต้ระบบมาดริด  

TMclass – http://euipo.europa.eu/ec2/
เครื่องมือออนไลน์ที่อ�านวยความสะดวกในการระบุและแบ่งจ�าพวกสินค้าและบริการส�าหรับการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย 
ในส�านักงานเครื่องหมายการค้า 73 แห่ง
  
TMview – https://www.tmdn.org/tmview/welcome
แพลตฟอร์มข้อมูลที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเครื่องหมายการค้ากว่า 51.9 ล้านรายการ จากส�านักงานเครื่องหมายการค้า 62 แห่ง

WIPO Gazette of International Marks – http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazettnd/
หนังสือโฆษณารายสัปดาห์อย่างเป็นทางการของระบบมาดริดที่มีข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศ การต่อ
อายุ การระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติม และการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจดทะเบียนในปัจจุบัน

WIPO Lex – http://www.wipo.int/wipolex/en/index.jsp
ฐานข้อมูลระดับโลกที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา (สนธิสัญญา กฎหมาย ระเบียบ)

WIPO User Account – https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.js
บัญชีผู้ ใช้ที่ช่วยให้เข้าถึงบริการบางประเภทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกอย่างปลอดภัย เช่น Madrid Portfolio Manager 
(MPM) ที่ช่วยในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

ติดตามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบพิธีสารมาดริดได้ที่ 
https://www.wipo.int/madrid/en/



พิธีสาร
มาดริด 


