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เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
อาเซียน-สหภาพยุโรป	(ARISE	PLUS	IPR)
โคู่ร์งการ์คู่วามืร์�วมืมืือด้านีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาร์ะหว�างอาเซีียุนี-สิหภาพยุุโร์ป็ (ARISE Plus IPR) เป็็นีหนีึ�งในีองคู่์ป็ร์ะกอบุ 
ภายุใต้โคู่ร์งการ์การ์ร์วมืต้วทางเศร์ษฐกิจัร์ะด้บุภ่มืิภาคู่อาเซีียุนีจัากสิหภาพยุุโร์ป็เพิ�มืเติมื (ASEAN Regional Integration Support  
from the EU หรื์อ ARISE Plus)  โคู่ร์งการ์ ARISE Plus IPR  ซีึ�งเป็็นีโคู่ร์งการ์ร์ะยุะเวล่าห้าป็ี มื่ล่คู่�า 5.5 ล่้านียุ่โร์ สินี้บุสินีุนี 
การ์ร์วมืต้วร์ะด้บุภ่มืิภาคู่ผิ�านีคู่วามืร์�วมืมืือด้านีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา แล่ะมืีเป็้าหมืายุในีการ์ยุกร์ะด้บุร์ะบุบุทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา
เพื�อสิร์้าง คูุ่้มืคู่ร์อง ใชั้้ป็ร์ะโยุชั้นี์ บุร์ิหาร์ แล่ะบุ้งคู้่บุใชั้้ ตามืแนีวป็ฏิบุ้ติที�ดีที�สิุดแล่ะตามืมืาตร์ฐานีสิากล่ ร์วมืถึงว้ตถุป็ร์ะสิงคู่์เชั้ิง 
กล่ยุุทธิ์ข้องแผินีป็ฏิบุ้ติการ์ทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาข้องอาเซีียุนี (ASEAN IPR Action Plan) 2559-2568

โคู่ร์งการ์ ARISE Plus IPR มืีว้ตถุป็ร์ะสิงคู่์ในีการ์
 • สิ�งเสิร์ิมืการ์มืีสิ�วนีร์�วมืข้องร์้ฐสิมืาชั้ิกอาเซีียุนีในีสินีธิิสิ้ญญาทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาร์ะหว�างป็ร์ะเทศแล่ะร์ะบุบุทร์้พยุ์สิินี 
  ทางป็ัญญาสิากล่
 • มืีสิ�วนีในีการ์เสิร์ิมืสิร์้างข้ีดคู่วามืสิามืาร์ถเพื�อให้สิำานี้กงานีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาข้องอาเซีียุนีมืีป็ร์ะสิิทธิิภาพมืากยิุ�งข้ึ�นี
 • เพิ�มืการ์ตร์ะหนี้กร์่ ้ทางการ์เมืืองแล่ะเพิ�มืตร์ะหนี้กร่์้ข้องป็ร์ะชั้าชั้นีเกี�ยุวก้บุคู่วามืสิำาคู้่ญข้องการ์คูุ่ ้มืคู่ร์องแล่ะการ์บุ้งคู้่บุใชั้้ 
  ทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญา
 • เสิร์ิมืสิร์้างข้ีดคู่วามืสิามืาร์ถข้องธิุร์กิจัในีอาเซีียุนีเพื�อใชั้้ป็ร์ะโยุชั้นี์ ในีเชั้ิงพาณิิชั้ยุ์ แล่ะป็กป็้องคูุ่ ้มืคู่ร์องสิิทธิิในีทร์้พยุ์สิินี 
  ทางป็ัญญา
 • ให้การ์สินี้บุสินุีนีแก�ป็ร์ะเทศก้มืพ่ชั้า สิป็ป็. ล่าว แล่ะเมืียุนีมืาร์์ ตามืที�ป็ร์ะเทศเหล่�านีี�ต้องการ์

จัากการ์ทำางานีอยุ�างใกล่้ชั้ิดก้บุป็ร์ะเทศสิมืาชั้ิกอาเซีียุนีแล่ะสิำานี้กเล่ข้าธิิการ์อาเซีียุนี โคู่ร์งการ์ ARISE Plus IPR ได้ร์วบุร์วมื
ป็ร์ะโยุชั้นี์ข้องการ์คูุ่้มืคู่ร์องทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาที�แข้็งแกร์�งในีภ่มืิภาคู่นีี� จัากแผินีร์ิเร์ิ�มืต�างๆ เพื�อสิร์้างเสิร์ิมืข้ีดคู่วามืสิามืาร์ถ  
การ์พ้ฒนีาเคู่ร์ื�องมืือด้านีสิาร์สินีเทศ การ์แล่กเป็ลี่�ยุนีแนีวป็ฏิบุ้ติที�ดี การ์ยุอมืร์้บุมืาตร์ฐานีสิากล่แล่ะนีำามืาใชั้้ แล่ะการ์ร์ณิร์งคู่ ์
สิร์้างคู่วามืตร์ะหนี้กร่์้ เพื�อสิ�งเสิร์ิมืการ์ใชั้้ ให้คู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง แล่ะบุ้งคู้่บุใชั้้สิิทธิิในีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา โคู่ร์งการ์นีี�จัึงเล่็งเห็นีถึง
ผิล่ล้่พธิ์ที�ดีขึ้�นีข้องสิหภาพยุุโร์ป็แล่ะอาเซีียุนี ในีด้านีการ์บุริ์หาร์งานีด้านีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา หนี�วยุงานีบุ้งคู้่บุใชั้้ ธิุร์กิจัในีป็ร์ะเทศ
แล่ะต�างป็ร์ะเทศ ร์วมืถึงป็ร์ะชั้าชั้นีท้�วไป็

ARISE+ IPR มืุ�งสิร์้างการ์พ้ฒนีาด้านีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาผิ�านีสิมืาชั้ิกอาเซีียุนี โดยุให้การ์สิ�งเสิริ์มืด้านีนีว้ตกร์ร์มื การ์คู่้า  
แล่ะการ์ล่งทุนีในีภ่มืิภาคู่นีี�
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สารจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย
สิหภาพยุุโร์ป็ (EU) ให้คู่วามืสิำาคู้่ญส่ิงสิุดด้านีคูุ่ณิภาพข้องคู่วามืสิ้มืพ้นีธิ์ก้บุอาเซีียุนี โดยุสิหภาพยุุโร์ป็เป็็นีหุ้นีสิ�วนีเชิั้งยุุทธิศาสิตร์์
ก้บุอาเซีียุนี ท้�งในีร์ะด้บุภ่มืิภาคู่อาเซีียุนีแล่ะร์ะด้บุป็ร์ะเทศก้บุป็ร์ะเทศไทยุ

สิหภาพยุุโร์ป็สินี้บุสินุีนีการ์ร์วมืกลุ่�มืทางเศร์ษฐกิจัที�ยุิ�งใหญ�ขึ้�นีภายุในีอาเซีียุนี ตามืพิมืพ์เขี้ยุวป็ร์ะชั้าคู่มืเศร์ษฐกิจัอาเซีียุนี  
พ.ศ. 2568 (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) เพื�อดำาเนีินีการ์ด้งกล่�าว สิหภาพยุุโร์ป็ให้ทุนีสินี้บุสินุีนี
โคู่ร์งการ์ที�สิำาคู้่ญที�สิุดชั้ื�อ “โคู่ร์งการ์การ์ร์วมืต้วทางเศร์ษฐกิจัร์ะด้บุภ่มืิภาคู่อาเซีียุนี” ที�ได้ร้์บุการ์สินี้บุสินีุนีจัากสิหภาพยุุโร์ป็ 
(ARISE Plus)  เป็็นีมื่ล่คู่�าร์วมื 40 ล่้านียุ่โร์ 

โคู่ร์งการ์ ARISE Plus จั้ดโคู่ร์งสิร์้างเพื�อสิะท้อนีให้เห็นีสิิ�งที�มืีล่ำาด้บุคู่วามืสิำาคู่้ญในีป็ร์ะชั้าคู่มืเศร์ษฐกิจัอาเซีียุนี (AEC) ซีึ�ง 
ร์วมืถึงการ์คูุ่้มืคู่ร์องสิิทธิิในีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา ด้วยุเหตุนีี�สิหภาพยุุโร์ป็จัึงสินี้บุสินีุนีการ์ร์วมืต้วด้านีแนีวป็ฏิบุ้ติแล่ะมืาตร์ฐานี 
ด้านีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาในีป็ร์ะเทศสิมืาชิั้กอาเซีียุนีผิ�านีโคู่ร์งการ์คู่วามืร์�วมืมืือด้านีทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาร์ะหว�างอาเซีียุนี-
สิหภาพยุุโร์ป็ “ARISE Plus IPR” (หร์ือ ARISE+ IPR) ซีึ�งบุร์ิหาร์จั้ดการ์โดยุ สิำานี้กงานีทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาแห�งสิหภาพยุุโร์ป็  
(EU Intellectual Property Office หร์ือ EUIPO)

สิิทธิิในีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา ซีึ�งร์วมืถึงสิิทธิิในีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาด้านีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าซีึ�งเป็็นีกุญแจัสิำาคู้่ญในีการ์คู่้าแบุบุ 
ทวิภาคู่ีร์ะหว�างสิหภาพยุุโร์ป็-อาเซีียุนี ซีึ�งมืีมื่ล่คู่�าถึง 2.373 แสินีล่้านียุ่โร์ในีป็ี พ.ศ. 2561

ร์ะบุบุการ์คูุ่้มืคู่ร์องทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาที�แข้็งแกร์�งสิ�งเสิร์ิมืให้เกิดนีว้ตกร์ร์มื สิร์้างแร์งจั่งใจัทางเศร์ษฐกิจั (economic incentives) 
ให้ผิ่้สิร์้างสิร์ร์คู่์ สิร์้างเสิร์ิมืคู่วามืเชั้ื�อมื้�นีข้องนี้กล่งทุนี แล่ะเพิ�มืการ์เติบุโตทางเศร์ษฐกิจัแล่ะการ์จั้างงานีที�มืากข้ึ�นี ในีป็ี พ.ศ. 2560  
มืีผิล่การ์ศึกษาจัากสิมืาคู่มืเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (International Trademark Association หรื์อ INTA) ได้ข้้อสิรุ์ป็
ว�าอุตสิาหกร์ร์มืที�มืีการ์ใชั้้เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าโดยุตร์ง มืีสิ้ดสิ�วนีต�อผิล่ิตภ้ณิฑ์มืวล่ร์วมืในีป็ร์ะเทศ (GDP) ข้องไทยุโดยุตร์งป็ร์ะมืาณิ 
ร์้อยุล่ะ 22 โดยุแร์งงานีที�ถ่กว�าจั้างในีอุตสิาหกร์ร์มืเหล่�านีี�มืีสิ้ดสิ�วนีร์้อยุล่ะ 13

หนีึ�งในีข้้อคู่วร์พิจัาร์ณิาที�สิำาคู้่ญสิำาหร์้บุเจั้าข้องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า โดยุเฉพาะอยุ�างยิุ�งวิสิาหกิจัข้นีาดเล่็ก ข้นีาดกล่าง แล่ะ 
ข้นีาดยุ�อมื (MSMEs) คู่ือวิธิีที�คูุ่้มืคู่�าที�สิุดในีการ์จัดทะเบุียุนีแล่ะคูุ่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องตนีในีต�างป็ร์ะเทศ การ์จัดทะเบุียุนี
เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศผิ�านีร์ะบุบุมืาดร์ิดเป็็นีวิธิีการ์จัดทะเบุียุนีแล่ะบุร์ิหาร์จั้ดการ์เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีภาคู่ีสิมืาชั้ิกร์
วมื 123 ป็ร์ะเทศ ที�ง�ายุ สิะดวก แล่ะคุู่้มืก้บุคู่�าใชั้้จั�ายุที�เสิียุไป็ โดยุใชั้้คู่ำาข้อเดียุวในีภาษาเดียุวเพ่�อคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีหล่ายุป็ร์ะเทศ แล่
ะจั�ายุคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเพียุงคู่ร้์�งเดียุว

คู่่�มืือเล่�มืนีี� “พิธิีสิาร์มืาดร์ิด (Madrid Protocol) เสิ้นีทางสิ่�การ์สิร์้างตร์าสิินีคู่้าร์ะด้บุโล่ก” เป็็นีคู่่�มืือที�มืีเนีื�อหาคู่ร์อบุคู่ลุ่มืสิำาหร์้บุ
ธิุร์กิจัหร์ือบุร์ิษ้ทต�างๆ ในีป็ร์ะเทศไทยุ ที�ป็ร์ะสิงคู่์จัะคูุ่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องตนีในีหล่ายุๆ ป็ร์ะเทศ ซีึ�งให้ร์ายุล่ะเอียุด 
เกี�ยุวก้บุข้้อดีข้องร์ะบุบุมืาดริ์ด ข้้�นีตอนีแล่ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื ข้้อกำาหนีดในีป็ร์ะเทศ แล่ะข้้อคู่วร์ร์่้ ในีการ์พ้ฒนีาตร์าสิินีคู่้า เหล่�านีี�เป็็นี
สิ�วนีหนีึ�งข้องแง�มืุมืที�เป็็นีป็ร์ะโยุชั้นี์ ข้องการ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า

บุทคู่วามืที�เกี�ยุวก้บุการ์คุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีสิหภาพยุุโร์ป็จัะมืุ�งเนี้นีไป็ที�ป็ร์ะโยุชั้นี์ในีการ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า
ข้องสิหภาพยุุโร์ป็ (EUTM) ซีึ�งให้คู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีป็ร์ะเทศสิมืาชั้ิกสิหภาพยุุโร์ป็ 27 ป็ร์ะเทศ

สิหภาพยุุโร์ป็หว้งเป็็นีอยุ�างยุิ�งที�จัะสิานีต�อคู่วามืร์�วมืมืืออ้นีเป็็นีป็ร์ะโยุชั้นี์นีี�ก้บุไทยุแล่ะอาเซีียุนีต�อไป็เพื�อสิ�งผิล่เชั้ิงบุวกต�อ 
ภาคู่ธิุร์กิจั แล่ะสิ�งเสิร์ิมืการ์คูุ่้มืคู่ร์อง การ์ร์้บุป็ร์ะก้นี แล่ะสิิ�งจั่งใจัสิำาหร์้บุธุิร์กิจัแล่ะผิ่้สิร์้างสิร์ร์คู่์

เปีียร์์ก้้า ตาปีิโอลา (Pirkka Tapiola)
เอกอ้คู่ร์ร์าชั้ท่ตสิหภาพยุุโร์ป็ป็ร์ะจัำาป็ร์ะเทศไทยุ 
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

สารจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา เป็็นีหนี�วยุงานีหล่้กข้องไทยุที�ร์้บุผิิดชั้อบุภาร์กิจัด้านีทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญา ท้�งการ์สิ�งเสิร์ิมื การ์ 
สิร์้างสิร์ร์คู่์ การ์พ้ฒนีาร์ะบุบุการ์คุู่้มืคู่ร์อง การ์ใชั้้ป็ร์ะโยุชั้นี์ แล่ะการ์ป็้องป็ร์ามื การ์ล่ะเมิืดทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา เพ่�อเป็็นีฟัันีเฟัือง 
ข้้บุเคู่ลื่�อนีป็ร์ะเทศไทยุตามืแนีวนีโยุบุายุป็ร์ะเทศไทยุ 4.0 ในีการ์พ้ฒนีาศ้กยุภาพทางเศร์ษฐกิจัข้องป็ร์ะเทศให้ก้าวพ้นีก้บุด้ก 
ป็ร์ะเทศที�มืีร์ายุได้ป็านีกล่าง แล่ะก้าวเข้้าสิ่�ป็ร์ะเทศที�มืีร์ายุได้สิ่งภายุในีร์ะยุะเวล่า 20 ป็ี ตามืแผินีการ์ป็ฏิร์่ป็ป็ร์ะเทศบุนีพ่�นีฐานี 
นีว้ตกร์ร์มืซีึ�งเป็็นีนีโยุบุายุหล่้กข้องร้์ฐบุาล่

กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาได้ดำาเนีินีมืาตร์การ์หล่ายุด้านีในีการ์พ้ฒนีาร์ะบุบุทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา ข้องป็ร์ะเทศตามืมืาตร์ฐานี 
สิากล่ แล่ะตอบุสินีองต�อการ์พ้ฒนีาเทคู่โนีโล่ยีุแล่ะนีว้ตกร์ร์มืในียุุคู่ดิจัิท้ล่ เพ่�อให้ผิ่้ป็ร์ะกอบุการ์ไทยุได้ร์้บุการ์คุู่้มืคู่ร์องทร์้พยุ์สิินี 
ทางป็ัญญาอยุ�างสิะดวกแล่ะเหมืาะสิมื ซีึ�งเป็็นีการ์เสิร์ิมืสิร์้างโอกาสิทางการ์คู่้าแล่ะการ์ล่งทุนีท้�งในีแล่ะต�างป็ร์ะเทศ ร์วมืถึงการ์เข้้า 
เป็็นีภาคู่ีพิธิีสิาร์กร์ุงมืาดร์ิดซีึ�งเป็็นีคู่วามืตกล่งร์ะหว�างป็ร์ะเทศภายุใต้การ์บุร์ิหาร์จั้ดการ์ข้ององคู่์การ์ทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่ก

การ์เข้้าเป็็นีภาคู่ีพิธิีสิาร์กร์ุงมืาดร์ิดเป็็นีหนีึ�งในีกิจักร์ร์มืภายุใต้แผินีป็ฏิบุ้ติการ์ด้านีทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญา ข้องอาเซีียุนีที�มืีเป็้าหมืายุ 
เพ่�ออำานีวยุคู่วามืสิะดวกการ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศ โดยุผิ่้ป็ร์ะกอบุการ์หร์ือเจั้าข้องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า 
สิามืาร์ถข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีป็ร์ะเทศต�างๆ ได้หล่ายุป็ร์ะเทศ ในีคู่ร์าวเดียุวก้นี โดยุยืุ�นีคู่าข้อจัดทะเบุียุนีเพียุงคู่ำาข้อเดียุว  
ใชั้้เพียุงภาษาเดียุว (อ้งกฤษ ฝร์้�งเศสิ หร์ือสิเป็นี) แล่ะเสีิยุคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเพียุงคู่ร้์�งเดียุว ซีึ�งล่�าสิุด ป็ร์ะเทศสิมืาชั้ิกอาเซีียุนี ๙ ป็ร์ะเทศ  
(ยุกเว้นีเมืียุนีมืาร์์) ได้เข้้าเป็็นีภาคู่ี พิธิีสิาร์กร์ุงมืาดร์ิดแล่้ว

นี้บุต้�งแต�ป็ร์ะเทศไทยุได้เข้้าเป็็นีภาคู่ีพิธิีสิาร์กร์ุงมืาดร์ิด เมืื�อว้นีที� 7 พฤศจิักายุนี พ.ศ. 2560 เป็็นีที�นี�ายุินีดีว�าผิ่้ป็ร์ะกอบุการ์หร์ือ 
ผิ่้สิ�งออกไทยุใชั้้ป็ร์ะโยุชั้นี์จัากร์ะบุบุมืาดร์ิดเพิ�มืมืากข้ึ�นีอยุ�างต�อเนีื�อง เพ่�อสิร์้างมื่ล่คู่�าเพิ�มืให้ก้บุสิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ แล่ะเพิ�มืข้ีดคู่วามื 
สิามืาร์ถในีการ์แข้�งข้้นีให้ก้บุสิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ข้องไทยุท้�งในีป็ร์ะเทศ แล่ะในีตล่าดโล่ก โดยุในีป็ี พ.ศ. 2562 กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา 
ได้ร้์บุคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า ภายุใต้ร์ะบุบุมืาดร์ิดกว�า 9,300 คู่ำาข้อ

กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญามีืคู่วามืยุินีดีเป็็นีอยุ�างยุิ�งที�โคู่ร์งการ์คู่วามืร์�วมืมืือด้านีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา ร์ะหว�างอาเซีียุนี – สิหภาพ 
ยุุโร์ป็ (ARISE Plus IPR) ได้ตร์ะหนี้กถึงคู่วามืสิาคู้่ญข้องการ์เผิยุแพร์�คู่วามืร์่้แล่ะป็ร์ะโยุชั้นี์ข้องร์ะบุบุการ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุ 
การ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศภายุใต้ร์ะบุบุมืาดร์ิด จัึงได้สินี้บุสินีุนี การ์จั้ดทำาคู่่�มืือแนีวทางการ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าผิ�านีร์ะบุบุ 
มืาดร์ิดสิาหร้์บุผิ่้ป็ร์ะกอบุการ์ไทยุ เพ่�อเผิยุแพร์�แก�ผิ่้ป็ร์ะกอบุการ์แล่ะผิ่้ที�สินีใจัอื�นีๆ ท้�งนีี� กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาเชั้ื�อมื้�นีว�า  
การ์มืีข้้อมื่ล่แนีวทางการ์ป็ฏิบุ้ติ ที�ชั้้ดเจันีเกี�ยุวก้บุกร์ะบุวนีการ์ภายุใต้ร์ะบุบุด้งกล่�าว จัะชั้�วยุให้ผิ่้ป็ร์ะกอบุการ์ไทยุสิามืาร์ถใชั้้ 
ป็ร์ะโยุชั้นี์ จัากร์ะบุบุการ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าผิ�านีร์ะบุบุมืาดร์ิดมืากยุิ�งข้ึ�นีอยุ�างต�อเนีื�องต�อไป็ ซีึ�งจัะสิ�งผิล่ให้ป็ร์ะเทศไทยุ 
สิามืาร์ถพ้ฒนีาศ้กยุภาพทางการ์คู่้าการ์ล่งทุนีบุนีพ่�นีฐานีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาแล่ะนีว้ตกร์ร์มืได้ อยุ�างเข้้มืแข้็งตามืนีโยุบุายุ 
ร์้ฐบุาล่

นายวุุฒิิไก้ร์ ลีวุีร์ะพัันธุ์ุ์
อธิิบุดีกร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

1.	ตราสินค้า:	สินทรัพย์ที่ส�าคัญที่สุดของท่าน
ตร์าสิินีคู่้าเป็็นีภาพล่้กษณิ์ที�ทำาให้ท�านีด่แตกต�างไป็จัากคู่่�แข้�ง ตร์าสิินีคู่้าสิร์้างคู่วามืเป็็นีเอกล่้กษณิ์ในีผิล่ิตภ้ณิฑ์ บุริ์การ์ แล่ะ
บุร์ิษ้ทข้องท�านี ซีึ�งอาจัแสิดงโดยุใชั้้เคู่ร์ื�องหมืายุ (sign) สิ้ญล่้กษณิ์ ล่วดล่ายุ คู่ำา สิี หรื์อหล่ายุอยุ�างร์วมืก้นี  ตร์าสิินีคู่้าสิื�อ 
คู่วามืหมืายุถึงคูุ่ณิภาพ คู่วามืนี�าเชั้ื�อถือ แล่ะคู่วามืพึงพอใจัข้องล่่กคู่้า  มืีบุทบุาทสิำาคู้่ญยุิ�งในีกล่ยุุทธิ์ด้านีการ์ตล่าด ร์วมืท้�งเป็็นี
ห้วใจัสิำาคู้่ญข้องคู่วามืสิามืาร์ถในีการ์แข้�งข้้นีทางธิุร์กิจั ตร์าสิินีคู่้าสิามืาร์ถสิร์้างคู่วามืจังร์้กภ้กดีจัากล่่กคู่้าแล่ะมืีมื่ล่คู่�า มื้นีอาจั
กล่ายุเป็็นีสิินีทร์้พยุ์ที�สิำาคู้่ญที�สิุดข้องท�านี

1.1.	กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและความส�าเร็จทางธุรกิจ

การ์สิร์้างตร์าสิินีคู่้าที�มืีล่้กษณิะบุ�งเฉพาะแล่ะนี�าดึงด่ดในีตล่าดจัะชั้�วยุเพิ�มืแล่ะร์้กษาคู่วามืจังร์้กภ้กดีเอาไว้ ได้ การ์สิร์้างตร์าสิินีคู่้า
ที�มืีป็ร์ะสิิทธิิภาพโดยุอาศ้ยุการ์สิร์้างภาพในีใจัผิ่้บุร์ิโภคู่เกี�ยุวก้บุคูุ่ณิภาพข้องผิล่ิตภ้ณิฑ์หรื์อบุร์ิการ์หนึี�งๆ สิ�วนีใหญ�จัะทำาผิ�านี
แคู่มืเป็ญโฆษณิาซีึ�งให้คู่วามืสิำาคู่้ญก้บุตร์าสิินีคู่้า นีอกจัากนีี� ต้องแนี�ใจัว�ามืีกฎหมืายุให้คู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องตร์าสิินีคู่้าจัากคู่่�แข้�งในีตล่าด 
กล่ยุุทธิ์การ์สิร์้างตร์าสิินีคู่้าเป็็นีห้วใจัสิำาคู้่ญข้องคู่วามืสิามืาร์ถในีการ์แข้�งข้้นีในีตล่าดร์วมืท้�งคู่วามืสิำาเร์็จัข้องธิุร์กิจัที�ยุ้�งยุืนี

1.2.	การสร้างสรรค์ตราสินค้า	การบริหารจัดการ	และการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

การ์สิร์้างตร์าสิินีคู่้าหมืายุถึงการ์เล่ือกเคู่ร์ื�องหมืายุ (sign) ที�สิามืาร์ถแสิดงคู่วามืแตกต�างร์ะหว�างผิล่ิตภ้ณิฑ์หร์ือบุริ์การ์ข้องท�านี
ก้บุข้องคู่่�แข้�งแล่ะกฎหมืายุก็ให้คู่วามืคูุ่้มืคู่ร์อง กฎหมืายุที�ให้คู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีตร์าสิินีคู่้าคู่ือเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า เคู่รื์�องหมืายุ 
การ์คู่้าให้สิิทธิิท�านีแต�เพียุงผิ่้เดียุวในีการ์ป็้องก้นีไมื�ให้บุุคู่คู่ล่ที�สิามืใชั้้เคู่ร์ื�องหมืายุที�ทำาให้ตร์าสิินีคู่้าข้องท�านีมืีคู่วามืแตกต�าง 
จัากผิ่้อื�นีในีทางการ์คู่้าในีกลุ่�มืสิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ที�เหมืือนีหร์ือคู่ล่้ายุคู่ล่ึงก้นี

ท�านีสิามืาร์ถจัดทะเบีุยุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีป็ร์ะเทศไทยุโดยุยืุ�นีคู่ำาข้อที�กร์มืทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญา  
(DIP) กร์ะทร์วงพาณิิชั้ยุ์ การ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีป็ร์ะเทศไทยุมืีร์ะยุะเวล่าในีการ์คุู่้มืคู่ร์อง  
10 ป็ี แล่ะสิามืาร์ถต�ออายุุได้เร์ื�อยุๆ เป็็นีร์ะยุะเวล่าเท�าก้นี การ์บุร์ิหาร์จ้ัดการ์ตร์าสิินีคู่้าหมืายุถึงการ์ 
ต�ออายุุเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าอยุ�างสิมืำ�าเสิมือแล่ะบุ้งคู้่บุใชั้้สิิทธิิต�อผิ่้ล่ะเมิืดแล่ะผิ่้ล่อกเลี่ยุนีแบุบุการ์โอนี 
เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าแล่ะการ์อนีุญาตให้ใชั้้สิิทธิิในีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าอาจัมืีบุทบุาทสิำาคู้่ญในีการ์ใชั้้ 
ป็ร์ะโยุชั้นี์ตร์าสิินีคู่้าในีเชั้ิงพาณิิชั้ยุ์ผิ�านีการ์เป็็นีหุ้นีสิ�วนี การ์คู่วบุร์วมืกิจัการ์ แล่ะธุิร์กิจัแฟัร์นีไชั้สิ์ 

1.3.	การคุ้มครองตราสินค้าในตลาดส่งออก

การ์คุู่้มืคู่ร์องตร์าสิินีคู่้านีอกป็ร์ะเทศไทยุหมืายุถึงการ์ได้มืาซึี�งสิิทธิิในีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีตล่าดสิ�งออกแต�ล่ะแห�งที�ท�านีต้องการ์ 
นีำาผิลิ่ตภ้ณิฑ์หร์ือบุร์ิการ์ไป็ใชั้้ ในีเชั้ิงพาณิิชั้ยุ์ สิิทธิิในีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าบุ้งคู้่บุใชั้้ตามืกฎหมืายุข้องแต�ล่ะอาณิาเข้ตแล่ะมืีผิล่บุ้งคู้่บุ 
ตามืกฎหมืายุเฉพาะในีอาณิาเข้ตข้องป็ร์ะเทศนี้�นีๆ (เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีป็ร์ะเทศ) หร์ือกลุ่�มืป็ร์ะเทศที�จั้ดต้�งร์ะบุบุการ์จัดทะเบุียุนี 
เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าร์ะด้บุภ่มืิภาคู่ (เชั้�นี สิหภาพยุุโร์ป็) ตามืหล่้กการ์แล่้ว การ์จัะได้ร์้บุสิิทธิิในีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีต�างป็ร์ะเทศนี้�นี  
ท�านีต้องยุื�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า ณิ สิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องป็ร์ะเทศที�ต้องการ์ให้ตร์าสิินีคู่้าข้องท�านีได้ 
ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง เมืื�อท�านีได้ร์้บุสิิทธิิในีป็ร์ะเทศเหล่�านี้�นี ต้องดำาเนีินีการ์ตามืข้้�นีตอนีต�างๆ ณิ ที�ทำาการ์สิำานี้กงานีเหล่�านีี� 
เพ่�อจั้ดการ์สิิทธิิข้องท�านี (ต�ออายุุ อนีุญาตให้ใชั้้สิิทธิิ หร์ือโอนีสิิทธิิ) อยุ�างไร์ก็ตามื หากท�านีเป็็นีคู่นีที�มืีสิ้ญชั้าติไทยุ หร์ือเป็็นีบุุคู่คู่ล่ 
ที�มืีภ่มืิล่ำาเนีาหร์ือมืีสิถานีป็ร์ะกอบุการ์อุตสิาหกร์ร์มืหร์ือพาณิิชั้ยุ-กร์ร์มืในีป็ร์ะเทศไทยุ ก็สิามืาร์ถได้ร์้บุป็ร์ะโยุชั้นี์จัากเสิ้นีทางในี 
การ์ข้อร์้บุแล่ะบุร์ิหาร์จั้ดการ์สิิทธิิในีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีต�างป็ร์ะเทศ โดยุใชั้้พิธีิสิาร์มืาดร์ิด ซีึ�งเป็็นีทางเล่ือกที�นี�าสินีใจั คุู่้มืก้บุ 
คู่�าใชั้้จั�ายุที�เสิียุไป็ แล่ะสิะดวกกว�าเดิมื โดยุพิธิีสิาร์มืาดร์ิดเป็็นีสินีธิิสิ้ญญาร์ะหว�างป็ร์ะเทศซีึ�งเร์ิ�มืมืีผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้ในีป็ร์ะเทศไทยุเมืื�อ 
ว้นีที� 7 พฤศจัิกายุนี พ.ศ. 2560
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2.	พิธีสารมาดริด:	วิธีการคุ้มครองตราสินค้าในต่างประเทศ
หากท�านีเป็็นีบุร์ิษ้ท สิมืาคู่มื ห้างร์้านี เจั้าข้องแต�ผิ่้เดียุว หร์ือผิ่้ป็ร์ะกอบุการ์อื�นีใดที�มืีสิ้ญชั้าติไทยุ สิามืาร์ถใชั้้ป็ร์ะโยุชั้นี์จัากพิธีิสิาร์
มืาดร์ิด เพ่�อคุู่้มืคู่ร์องตร์าสิินีคู่้าข้องท�านีมืากกว�า 120 ป็ร์ะเทศท้�วโล่ก ตามืข้้�นีตอนีที�ไมื�ซี้บุซี้อนีแล่ะคุู่้มืก้บุคู่�าใชั้้จั�ายุที�เสิียุไป็ในีการ์
ยุื�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าแล่ะบุร์ิหาร์จั้ดการ์การ์จัดทะเบีุยุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านีในีต�างป็ร์ะเทศ

2.1.	สมาชิกสหภาพมาดริด:	ตลาดที่น่าดึงดูดส�าหรับการส่งออกของไทย

สิหภาพมืาดร์ิด ซีึ�งก�อต้�งโดยุภาคู่ีข้องพิธิีสิาร์มืาดร์ิด ป็ร์ะกอบุด้วยุสิมืาชั้ิก 107 ร์ายุ (ว้นีที� 12 มืกร์าคู่มื พ.ศ. 2564) ร์้ฐ 105 แห�ง  
แล่ะองคู่์กร์ร์ะหว�างร์้ฐบุาล่ 2 แห�ง (สิหภาพยุุโร์ป็ แล่ะองคู่์การ์ทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาแห�งแอฟัร์ิกา หร์ือ OAPI) แล่ะคู่ร์อบุคู่ลุ่มื 
ดินีแดนีต�าง ๆ จัาก 123 ป็ร์ะเทศ มีืสิ้ดสิ�วนีกว�าร์้อยุล่ะ 80 ข้องการ์คู่้าโล่กแล่ะเป็็นีตล่าดที�นี�าดึงด่ดสิำาหร์้บุการ์สิ�งออกข้องไทยุ

คู่่�คู่้าข้องป็ร์ะเทศไทยุอ้นีด้บุต้นีๆ เป็็นีสิมืาชิั้กสิหภาพมืาดร์ิด ป็ร์ะเทศผิ่้นีำาเข้้าสิินีคู่้าจัากไทยุ 15 อ้นีด้บุแร์ก ซีึ�งมืีสิ้ดสิ�วนีเกือบุ 3 ในี 4  
(ร์้อยุล่ะ 73.5) ข้องการ์สิ�งออกข้องไทยุในีป็ี พ.ศ. 2561 ป็ร์ะกอบุด้วยุสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิด 14 ป็ร์ะเทศ ได้แก� (เร์ียุงตามืมื่ล่คู่�า 
การ์สิ�งออก) ป็ร์ะเทศจัีนี สิหร์้ฐอเมืร์ิกา ญี�ป็ุ�นี เวียุดนีามื มืาเล่เซีียุ ออสิเตร์เลี่ยุ อินีโดนีีเซีียุ สิิงคู่โป็ร์์ ฟัิล่ิป็ป็ินีสิ์ อินีเดียุ ก้มืพูชั้า 
เยุอร์มืนีี สิาธิาร์ณิร์้ฐเกาหล่ี แล่ะเนีเธิอร์์แล่นีด์ สิ�วนีสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิดร์ายุอื�นี ๆ ที�มืีสิ้ดสิ�วนีมื่ล่คู่�าการ์สิ�งออกจัากไทยุ 
ในีป็ร์ิมืาณิที�ส่ิง ได้แก� สิป็ป็. ล่าว สิหร์าชั้อาณิาจั้กร์ เมื็กซีิโก สิวิตเซีอร์์แล่นีด์ ฝร์้�งเศสิ แคู่นีาดา อิตาล่ี แล่ะนีิวซีีแล่นีด์ 

>	80%	ของการค้าโลก

สมาชิกสหภาพมาดริด
สมาชิก	107	ราย	(รวมสหภาพยุโรปและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน	หร่อ	OAPI) 

ครอบคลุม	123	ประเทศ	ณ	วันที่	12	มกราคม	พ.ศ.	2564
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

2.2.	พิธีสารมาดริด:	ขั้นตอนที่สะดวกส�าหรับผู้ใช้

พิธิีสิาร์มืาดร์ิดบุร์ิหาร์งานีโดยุองคู่์การ์ทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่กหร์ือ WIPO ซีึ�งเป็็นีหนี�วยุงานี 
เชั้ี�ยุวชั้าญเฉพาะด้านีข้ององคู่์การ์สิหป็ร์ะชั้าชั้าติ ต้�งอยุ่�ในีกร์ุงเจันีีวา ป็ร์ะเทศสิวิตเซีอร์์แล่นีด์  
พิธิีสิาร์มืาดร์ิดชั้�วยุให้ท�านีได้ร์้บุแล่ะร้์กษาคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องตร์าสิินีคู่้าข้องท�านีท้�วโล่ก โดยุจั้ดให้มืี 
ข้้�นีตอนีที�สิะดวก ร์วดเร์็ว แล่ะคุู่้มืก้บุคู่�าใชั้้จั�ายุที�เสิียุไป็ ในีการ์ยืุ�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุ 
การ์คู่้าแบุบุร์วมืศ่นียุ์กล่างแล่ะการ์บุร์ิหาร์จ้ัดการ์การ์จัดทะเบีุยุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าแบุบุร์วมื 
ศ่นียุ์กล่าง ที�มืีผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้ ในีหล่ายุป็ร์ะเทศ

	 2.2.1.	การยื่นค�าขอแบบรวมศูนย์กลางเพ่่อขอรับความคุ้มครองในประเทศที่เป็นภาคี
	 พิธีสารมาดริด

การ์ยุื�นีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีป็ร์ะเทศไทยุ ท�านีสิามืาร์ถยุื�นีคำำาขอจดทะเบีียนร์ะหวุ่างปีร์ะเทศได้ที�กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา ที�ร์ะบุ ุ
ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิดทุกร์ายุที�ต้องการ์ให้เคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีได้ร์้บุการ์คุู่้มืคู่ร์อง คู่ำาข้อจัะถ่กสิ�งต�อไป็ 
ยุ้ง WIPO เพ่�อตร์วจัสิอบุ จัดทะเบุียุนี แล่ะป็ร์ะกาศโฆษณิา เมืื�อเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีถ่กได้ร้์บุการ์บุ้นีทึกโดยุ WIPO ในีทะเบุียุนี 
ร์ะหว�างป็ร์ะเทศ จัะมืีการ์แจั้งไป็ยุ้งสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิดแต�ล่ะร์ายุที�ถ่กร์ะบุุในีการ์ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องให้ร์้บุทร์าบุ  สิมืาชั้ิกเหล่�านีี�
ต้องต้ดสิินีใจัว�าจัะให้คู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีในีอาณิาเข้ตข้องตนีหร์ือไมื�ภายุในีกำาหนีดเวล่าที�เคู่ร์�งคู่ร์้ดมืาก  ในีกร์ณีิ
ที�สิมืาชั้ิกที�ถ่กร์ะบุุข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องไมื�แจั้งหร์ือแสิดงการ์คู้่ดคู่้านีใดๆ ภายุในีร์ะยุะเวล่าที�กำาหนีดนี้บุจัากว้นีที�ได้ร้์บุการ์แจั้ง  
(อาจัเป็็นีร์ะยุะเวล่า 12 เดือนี 18 เดือนี หร์ือเกินี 18 เดือนีเล่็กนี้อยุในีกร์ณิีที�มืีการ์คู้่ดคู่้านีจัากบุุคู่คู่ล่ที�สิามื) ให้ถือว�าเคู่ร์ื�องหมืายุ 
การ์คู่้าภายุใต้การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศได้ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องภายุในีอาณิาเข้ตข้องสิมืาชั้ิกร์ายุน้ี�นี ป็ร์ะหนีึ�งว�าได้จัดทะเบุียุนี 
โดยุตร์งก้บุสิำานี้กงานีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาข้องสิมืาชิั้กร์ายุน้ี�นี

	 2.2.2.	การบริหารจัดการเคร่่องหมายการค้าแบบรวมศูนย์กลาง

เมืื�อได้ร์้บุก้าร์จดทะเบีียนร์ะหวุ่างปีร์ะเทศ (IR) แล่ะเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีได้ร์้บุการ์คุู่้มืคู่ร์องจัากสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิดที�ถ่กร์ะบุุ 
ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง 1 ร์ายุหร์ือมืากกว�านี้�นี  ท�านีสิามืาร์ถบุร์ิหาร์จั้ดการ์สิิทธิิข้องท�านีได้อยุ�างง�ายุดายุตามืข้้�นีตอนีทางออนีไล่นี์  
ณิ จัุดเดียุว ( WIPO) ในีการ์ (1) ต�ออายุุสิิทธิิในีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าทุก 10 ป็ี  (2) ข้ยุายุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องไป็ยุ้งตล่าดใหมื�ๆ ได้ทุกเวล่า  
แล่ะ (3) ร์้องข้อให้มืีการ์บุ้นีทึกการ์แก้ ไข้เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งการ์จัดทะเบุียุนีในีป็ร์ะเภทต�าง ๆ จัากสิ�วนีกล่าง (การ์โอนีสิิทธิิ การ์เป็ล่ี�ยุนี 
ชั้ื�อหร์ือที�อยุ่� การ์ข้อจัำาก้ดร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ การ์ข้อสิล่ะคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์)

2.3.	ข้อดี:	ลดค่าใช้จ่าย	บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ตราสินค้าเชิงพาณิชย์
อย่างมีประสิทธิผล	

ก้าร์ย่�นคำำาขอจดทะเบีียนเคำร์่�องหมายก้าร์คำ้าจาก้ร์ะบีบีร์วุมศูนย์ก้ลางภายุใต้พิธีิสิาร์มืาดร์ิดมีืข้้อดีหล่ายุป็ร์ะการ์ ได้แก� ท�านี 
ไมื�ต้องยืุ�นีคู่ำาข้อจัดทะเบีุยุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าแยุกก้นีในีแต�ล่ะป็ร์ะเทศ ที�ร์�างเป็็นีภาษาที�แตกต�าง ไมื�ต้องชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเป็็นี 
สิกุล่เงินีที�ต�างก้นี ไมื�ต้องว�าจั้างข้อร์้บุบุร์ิการ์จัากต้วแทนีในีป็ร์ะเทศ แล่ะไมื�ต้องดำาเนีินีการ์ตามืข้้�นีตอนีที�แตกต�างก้นีในีแต�ล่ะ 
ป็ร์ะเทศเหล่�านีี� ท้�งนีี� ท�านีสิามืาร์ถยุื�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศได้ด้วยุหนีึ�งคู่ำาข้อที�กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา เป็็นีภาษา 
เดียุว (ภาษาอ้งกฤษ) ชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืในีสิกุล่เงินีเดียุว (ฟัร์้งก์สิวิสิ) แล่ะคู่ำาข้อจัะมืีผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้ในีสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิดทุกร์ายุที� 
ท�านีได้เล่ือก ข้้�นีตอนีด้งกล่�าวน้ี�นีไมื�มืีคู่วามืซี้บุซี้อนี สิะดวก ร์วดเร์็ว แล่ะคุู่้มืก้บุคู่�าใชั้้จั�ายุที�เสิียุไป็อยุ�างมืาก ท�านีจัะป็ร์ะหยุ้ดคู่�าใชั้้จั�ายุ 
ในีการ์แป็ล่แล่ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืป็ร์ะเภทต�างๆ (ต้วแทนีในีป็ร์ะเทศ หร์ือการ์แล่กเป็ล่ี�ยุนีสิกุล่เงินี) การ์จัำาก้ดร์ะยุะเวล่าอยุ�างเคู่ร์�งคู่ร้์ด 
กำาหนีดไว้สิำาหร์้บุสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิดเพ่�อต้ดสิินีใจัยุอมืร์้บุเกี�ยุวก้บุ (recognition) สิิทธิิในีป็ร์ะเทศตามืการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�าง 
ป็ร์ะเทศข้องท�านีโดยุการ์จัำาก้ดเวล่า มืีสิ�วนีในีการ์เร์�งข้้�นีตอนีในีการ์ให้คู่วามืคุู่้มืคู่ร์องอยุ�างมืาก
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ข้้อดีจัากก้าร์บีร์ิหาร์จัดก้าร์แบีบีร์วุมศูนย์ก้ลางยุ้งมีืคู่วามืสิำาคู้่ญนีอกจัากการ์ยืุ�นีคู่ำาข้อ กล่�าวคู่ือ เมืื�อได้ร์้บุการ์จัดทะเบุียุนี 
ร์ะหว�างป็ร์ะเทศ ท�านีสิามืาร์ถติดตามืตร์วจัสิอบุแล่ะบุร์ิหาร์จ้ัดการ์เร์ื�องว้นีต�ออายุุแล่ะข้้�นีตอนีต�างๆ ณิ จัุดบุร์ิการ์จัุดเดียุวคู่ือที�  
WIPO แทนีที�จัะเป็็นีหล่ายุว้นีสิำาหร์้บุว้นีที�ต�ออายุุแล่ะหล่ายุข้้�นีตอนีที�สิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีแต�ล่ะแห�ง นีอกจัากนีี� ท�านี 
สิามืาร์ถข้ยุายุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีไป็ยุ้งตล่าดใหมื�ๆ อยุ�างง�ายุดายุได้ตล่อดเวล่า (โดยุร์ะบุุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ 
ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื) แล่ะสิามืาร์ถเป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านี (เชั้�นี การ์โอนีสิิทธิิ การ์เป็ล่ี�ยุนีชั้ื�อหร์ือ 
ที�อยุ่�ข้องเจั้าข้องหร์ือต้วแทนี การ์ข้อจัำาก้ดร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ การ์ข้อสิล่ะคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์)  
โดยุจัะถ่กบุ้นีทึกในีที�ที�เดียุว (สิำานี้กทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ หร์ือ International Register มืี WIPO เป็็นีผิ่้ด่แล่) โดยุมืีคู่�าใชั้้จั�ายุ 
นี้อยุมืาก

การ์ป็ร์ะหยุ้ดคู่�าใชั้้จั�ายุจัากการ์ใชั้้ร์ะบุบุมืาดร์ิด (Madrid System) มืีคู่วามืสิำาคู้่ญอยุ�างยิุ�งต�อวิสิาหกิจัข้นีาดกล่างแล่ะข้นีาดยุ�อมื  
(SME) ผิ่้ ใชั้้ร์ะบุบุมืาดร์ิดร์้อยุล่ะแป็ดสิิบุจั้ดอยุ่�ในีกลุ่�มืวิสิาหกิจัข้นีาดกล่างแล่ะข้นีาดยุ�อมื ซีึ�งมืีข้้อมื่ล่ (portfolio) ไมื�ใหญ�มีืการ์ 
จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศเพียุงหนึี�งหร์ือสิองทะเบุียุนี

อยุ�างไร์ก็ตามื ข้อดีข้องพิธิีสิาร์มืาดร์ิดไมื�ได้เป็็นีแคู่�การ์ล่ดคู่�าใชั้้จั�ายุแล่ะข้้�นีตอนีที�ร์วดเร์็วกว�าอ้นีเป็็นีผิล่มืาจัากการ์ยืุ�นีคู่ำาข้อแล่ะ 
การ์บุร์ิหาร์จั้ดการ์การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศแบุบุร์วมืศ่นียุ์กล่างพิธิีสิาร์นีี�ยุ้งทำาให้ตร์าสิินีคู่้าข้องท�านีได้เป็ิดต้วในีต�างป็ร์ะเทศ 
ก�อนีใคู่ร์อีกด้วยุ เนีื�องจัากเป็็นีหนีทางหนีึ�งที�จัะสิร์้างชั้ื�อเสิียุง (reputation) ในีร์ะด้บุนีานีาชั้าติอยุ�างร์วดเร์็วแล่ะสิร์้างคู่�าคู่วามืนีิยุมื  
(goodwill) ให้เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านีได้ท้�วโล่ก จัากมืุมืมืองเชั้ิงกล่ยุุทธิ์ข้องบุร์ิษ้ท การ์ได้ร้์บุตร์าสิินีคู่้าก�อนีใคู่ร์ในีร์ะด้บุโล่ก 
สิ�งผิล่ดีทางเศร์ษฐกิจัมืากข้ึ�นี ท้�งโอกาสิมืากข้ึ�นีในีการ์ข้ายุแฟัร์นีไชั้สิ์แล่ะคู่วามืเป็็นีไป็ได้ที�ในีการ์เป็็นีหุ้นีสิ�วนีก้บุผิ่้ป็ร์ะกอบุการ์ 
ร์ะหว�างป็ร์ะเทศเพ่�อพ้ฒนีากร์ะบุวนีการ์ผิล่ิตแบุบุคู่ร์บุวงจัร์ (life-cycle development) ให้ดีข้ึ�นี แล่ะเข้้าไป็อยุ่�ในีห�วงโซี�อุป็ทานี 
ร์ะด้บุโล่ก (global supply chains) 

เหตุใดจึงควรใช้พิธีสารมาดริด

ค่่าใช้้จ่่ายลดลงและขั้้�นตอนที่่�เร็็วขั้้�นในการ็ค่้้มค่ร็องเค่ร็่�องหมายการ็ค่้า

  ยื�นคู่ำาขอจดทะเบียนเพียงคู่ำาขอเดียว (ที�กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

  ใช้�เพียงภาษาเดียว (อังกฤษ)

  ช้ำาระคู่�าธรรมเนียมด�วยเงินสก้ลเดียว (ฟรังก์สวิส)

  ไม�ต้�องมีต้ัวแทนดำาเนินการหลายราย 

  วันต้�ออาย้และการยื�นคู่ำาขอต้�ออาย้เพียงคู่รั�งเดียว

  ขั�นต้อนในการแก�ไขเพียงขั�นต้อนเดียว

  สามารถขยายการคู่้�มคู่รองไปยังประเทศใหม� ๆ ได�ต้ลอดเวลา

สิ่่�งที่่�จ่ะได้ร็้บ

  สร�างต้ัวต้นของแบรนด์ในต้�างประเทศก�อนใคู่ร

  ช้่�อเสียงและคู่วามนิยมของแบรนด์ในระดับสากล

  โอกาสด�านแฟรนไช้ส์และการเป็นห้�นส�วน
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

3.	การเลือกเคร่่องหมายการค้า:	แนวปฏิบัติที่ดี
การ์สิร์้างสิร์ร์คู่์ตร์าสิินีคู่้าคู่ือการ์เล่ือกเคู่ร์ื�องหมืายุ หรื์อ สิ้ญล่้กษณิ์ (เคู่รื์�องหมืายุการ์คู่้า) ที�จัะทำาให้ผิล่ิตภ้ณิฑ์หร์ือบุริ์การ์ข้อง
ท�านีแตกต�างจัากข้องคู่่�แข้�ง

โดยุหล้่กการ์แล่้ว เคู่ร์ื�องหมืายุใดๆ ที�สิามืาร์ถแยุกคู่วามืต�างข้องสิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ข้องท�านีจัากกิจัการ์อื�นีๆ  ในีตล่าด ก็สิามืาร์ถ 
เป็็นีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าได้ ด้งน้ี�นี เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านีอาจัป็ร์ะกอบุด้วยุสิ้ญล่้กษณิ์ ล่วดล่ายุ คู่ำา สิี สิ้ญล่้กษณิ์ต�างๆ  
หร์ือหล่ายุอยุ�างร์วมืก้นี  อยุ�างไร์ก็ตามื เมืื�อใดที�คูุ่ณิจัะเล่ือกเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า  มืีข้้อกำาหนีดหร์ือข้้อจัำาก้ดบุางอยุ�างที�ท�านีต้อง 
นีำามืาพิจัาร์ณิา

 เคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีต้องมีืล่้กษณิะบุ�งเฉพาะ (distinctive) หมืายุคู่วามืว�า เคู่ร์ื�องหมืายุต้องป็ร์ะกอบุด้วยุสิ้ญล่้กษณิ์ที�ใชั้้ร์ะบุุ
ผิลิ่ตภ้ณิฑ์หร์ือบุร์ิการ์ข้องท�านีแล่ะสิร์้างคู่วามืแตกต�างข้องมื้นีจัากสิินีคู่้าหร์ือบุริ์การ์อื�นีๆ  ร์่ป็แบุบุทางเร์ข้าคู่ณิิตที�พบุได้ท้�วไป็ 
(เชั้�นี สิี�เหล่ี�ยุมืผิืนีผิ้า วงกล่มื สิี�เหล่ี�ยุมืจั้ตุร์้สิ) เคู่รื์�องหมืายุที�พบุได้ท้�วไป็ (เชั้�นี ต้วอ้กษร์ธิร์ร์มืดาๆ หร์ือต้วเล่ข้ไมื�เกินีสิองหล่้ก) 
นีามืสิกุล่ที�พบุได้ท้�วไป็แล่ะชั้ื�อข้องสิถานีที�ที�ร์่้จั้กก้นีดี มื้กถือว�าเป็็นีเคู่ร์ื�องหมืายุที�ไมื�มืีล่้กษณิะบุ�งเฉพาะ

 เคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีไมื�คู่วร์เป็็นีคู่ำาที�ยุกยุ�องคูุ่ณิสิมืบุ้ติข้องสิินีคู่้า (เชั้�นี “ดีที�สิุด” “ดีเล่ิศ”) หร์ือคู่ำาบุร์ร์ยุายุที�ร์ะบุุชั้ื�อป็ร์ะเภท 
สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ที�ท�านีต้องการ์ข้ายุโดยุเจัาะจัง (เชั้�นี “แอป็เป็ิ�ล่” สิำาหร์้บุแอป็เป็ิ�ล่ หร์ือ “ยุา” สิำาหร์้บุการ์ข้ายุผิล่ิตภ้ณิฑ์ยุา)  
เนีื�องจัากอาจันีำาไป็สิ่�การ์ป็ฏิเสิธิการ์จัดทะเบุียุนีได้

 เคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีคู่วร์แสิดงให้เห็นีเป็็นีภาพได้สิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าสิ�วนีใหญ�กำาหนีดให้แสิดงเป็็นีภาพหร์ือ 
เป็็นีเคู่ร์ื�องหมืายุ (เชั้�นี การ์นีำามืาแสิดงบุนีกร์ะดาษคู่ำาข้อฯ) สิำานี้กงานีบุางแห�งยุอมืร์้บุวิธีิการ์อื�นีในีการ์แสิดงออกมืาสิำาหร์้บุ 
เคู่ร์ื�องหมืายุป็ร์ะเภทพิเศษ (เชั้�นี การ์บุ้นีทึกเสิียุง MP3 สิำาหร์้บุเคู่ร์ื�องหมืายุเสิียุง) อยุ�างไร์ก็ตามื ร์ะบุบุมืาดร์ิดจัะยุ้งกำาหนีด 
ให้เคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีแสิดงออกมืาเป็็นีภาพ

 เคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีต้องไมื�แสิดงถึงการ์ทำางานี (functional) หมืายุคู่วามืว�า เคู่ร์ื�องหมืายุที�ป็ร์ะกอบุเป็็นีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า
ต้องไมื�ป็ร์ะกอบุด้วยุล่้กษณิะที�แสิดงถึงต้วสิินีคู่้าเอง หร์ือล่้กษณิะที�มืีคู่วามืจัำาเป็็นีต�อการ์ได้ผิล่ล่้พธิ์ทางเทคู่นิีคู่ โดยุเฉพาะ
อยุ�างยุิ�งในีกร์ณิีข้องเคู่ร์ื�องหมืายุ 3 มิืติ

 เคู่รื์�องหมืายุข้องท�านีไมื�คู่วร์เป็็นีเคู่รื์�องหมืายุที�สิร์้างคู่วามืส้ิบุสินีหล่งผิิด เคู่รื์�องหมืายุที�สิื�อถึงการ์สิ้บุสินีหล่งผิิดข้องแหล่�งกำาเนิีด 
หร์ือคูุ่ณิล่้กษณิะที�ไมื�เป็็นีจัร์ิงข้องผิลิ่ตภ้ณิฑ์อาจัถ่กป็ฏิเสิธิคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องด้วยุสิาเหตุจัากการ์สิ้บุสินีหล่งผิิด

 เคู่ร์ื�องหมืายุที�ข้้ดต�อคู่วามืสิงบุเร์ียุบุร์้อยุข้องป็ร์ะชั้าชั้นีหร์ือศีล่ธิร์ร์มือ้นีดีข้องป็ร์ะชั้าชั้นี (เชั้�นี เคู่ร์ื�องหมืายุที�มืีผิล่ต�อคู่วามืร์่้สิึก
ทางศาสินีาข้องป็ร์ะชั้าชั้นีหร์ือล่ามืกอนีาจัาร์) อาจัไมื�ได้ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเป็็นีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า

 ธิงข้องร้์ฐ เคู่ร์ื�องหมืายุป็ร์ะจัำาร์้ฐแล่ะชั้ื�อร์้ฐ แล่ะเคู่ร์ื�องหมืายุข้ององคู่์กร์ร์ะหว�างร้์ฐบุาล่ จัะไมื�ได้ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเป็็นีเคู่ร์ื�องหมืายุ 
การ์คู่้าในีเกือบุทุกป็ร์ะเทศท้�วโล่ก

 ท้ายุสิุดแล่ะสิำาคู้่ญที�สิุด ท�านีต้องแนี�ใจัว�าเคู่ร์ื�องหมืายุที�ท�านี
ต้องการ์ใชั้้เป็็นีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าสิามืาร์ถใชั้้ ได้ ในีตล่าด 
แล่ะไมื�เหมืือนีหร์ือคู่ล่้ายุก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุที�เป็็นีที�มืีชั้ื�อเสิียุง 
แพร์�หล่ายุ หร์ือไมื�ใชั้�เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าที�จัดทะเบุียุนีแล่้ว 
หร์ืออยุ่ �ร์ะหว�างข้อจัดทะเบีุยุนีโดยุบุุคู่คู่ล่อื�นีสิำาหร์้บุสิินีคู่้า 
หร์ือบุร์ิการ์อยุ�างเดียุวก้นี  ด้งน้ี�นี จัึงจัำาเป็็นีอยุ�างยุิ�งที�ท�านี 
ต้องสืิบุคู่้นีอยุ�างล่ะเอียุดว�าเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านี 
สิามืาร์ถใชั้้ ได้ ในีตล่าดที�ท�านีต้องการ์ได้ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์อง

  เลืือกเครื่่�องหมายการื่ค้าอย่างรื่อบคอบ

  ให้แน่่ใจว่่ากฎหมายไม่ได้้ห้ามไว่้

  ตรื่ว่จสอบให้แน่่ใจว่่าเครื่่�องหมายการื่ค้าไม่ได้้เป็็น่ของผู้้้อื�น่  
 (สืบค้น่ข้อม้ลืทั้้�งใน่แลืะต่างป็รื่ะเทั้ศ)

ข้้อควรร้้
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3.1.	การสืบค้นเคร่่องหมายการค้าในประเทศไทย

ก�อนียืุ�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีในีป็ร์ะเทศที�กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาเพ่�อข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าภายุในีป็ร์ะเทศไทยุ 
ข้องท�านี ท�านีต้องมื้�นีใจัว�าเคู่ร์ื�องหมืายุที�วางแผินีจัะใชั้้เป็็นีเคู่ร์ื�องหมืายุในีป็ร์ะเทศไทยุจัะไมื�อยุ่�นีอกเหนีือคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องตามืกฎหมืายุ 
สิามืาร์ถศกึษาเนืี�อหาข้องพร์ะร์าชั้บุญ้ญติ้เคู่รื์�องหมืายุการ์คู้่าข้องไทยุได้ที� https://www.ipthailand.go.th/th/trademark-008.html 

นีอกจัากนีี� คู่วร์ตร์วจัสิอบุให้แนี�ใจัว�าเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าที�ต้องการ์จัดทะเบุียุนี ณิ กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญายุ้งไมื�มืีผิ่้อื�นียืุ�นีข้อจัด 
ทะเบุียุนีหร์ือยุ้งไมื�มืีผิ่้อื�นีจัดทะเบุียุนีไว้สิำาหร์้บุสิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์แบุบุเดียุวก้นี โดยุตร์วจัสิอบุได้จัากร์ะบุบุสิืบุคู่้นีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า 
ทางออนีไล่นี์ข้องกร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาที� https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf

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

ก�อนียืุ�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศเพ่�อคุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีในีต�างป็ร์ะเทศ  
ต้องตร์วจัสิอบุว�าเคู่ร์ื�องหมืายุที�วางแผินีจัะใชั้้เป็็นีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีตล่าดสิ�งออกไมื�ได ้
เป็็นีข้องผิ่้อื�นีในีตล่าดเหล่�านี้�นี โดยุการ์สืิบุคู่้นีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าที�เหมืือนีก้นีหร์ือคู่ล่้ายุ 
ก้นีที� ได้ร์้บุการ์คุู่้มืคู่ร์องแล่้วในีตล่าดเหล่�านีี�สิำาหร้์บุสิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์อยุ�างเดียุวก้นี  
สิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าหล่ายุแห�งข้องสิมืาชิั้กสิหภาพมืาดร์ิดเสินีอให้สิามืาร์ถ 
สิืบุคู่้นีฐานีข้้อมื่ล่เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าทางออนีไล่นี์ในีแต�ล่ะเว็บุไซีต์ข้องตนีเอง อยุ�างไร์ก็ตามื  
วิธิีที�ดีที�สิุดในีการ์เร์ิ�มืต้นีสิืบุคู่้นีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าที�เหมืือนีคู่ล่้ายุก้นีคู่ือการ์เข้้าไป็ที�  
TMview, ASEAN TMview แล่ะ WIPO Global Brand Database

TMview (https://www.tmdn.org/tmview/welcome) เป็็นีแพล่ตฟัอร์์มืข้้อมื่ล่เกี�ยุวก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าที�ทำาข้ึ�นีโดยุ 
สิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า 74 แห�งท้�วโล่ก (ร์ะด้บุป็ร์ะเทศ ภ่มืิภาคู่ แล่ะร์ะหว�างป็ร์ะเทศ) โดยุมีืว้ตถุป็ร์ะสิงคู่์ที�จัะแสิดง 
ข้้อมื่ล่เกี�ยุวก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าอยุ�างกว้างข้วางแล่ะให้ป็ร์ะชั้าชั้นีเข้้าถึงได้โดยุง�ายุโดยุไมื�เสิียุคู่�าใชั้้จั�ายุ ASEAN TMview 
(http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome) เป็็นีฐานีข้้อมื่ล่คู่ล่้ายุก้นีที�จั้ดทำาข้ึ�นีโดยุป็ร์ะเทศสิมืาชั้ิกอาเซีียุนี 9 ป็ร์ะเทศ 
ด้วยุคู่วามืร์�วมืมืือข้อง TMview  ท้�ง TMview แล่ะ ASEAN TMview ทำาให้สิามืาร์ถเห็นีภาพร์วมืข้องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้ามืากกว�า 
100 ป็ร์ะเทศท้�วโล่ก (ร์วมืป็ร์ะเทศในีเอเชีั้ยุแล่ะแป็ซีิฟัิก ยุุโร์ป็ แอฟัร์ิกา แล่ะอเมืร์ิกา) แพล่ตฟัอร์์มืเหล่�านีี�ทำาให้สิามืาร์ถเข้้าถึงข้้อมื่ล่ 
คู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้ากว�า 60 ล่้านีคู่ำาข้อที�มืีผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้ในีป็ร์ะเทศเหล่�านี้�นี ผินีวกก้บุการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�าง 
ป็ร์ะเทศภายุใต้ร์ะบุบุมืาดร์ิด ที�มืีข้้อมื่ล่เกี�ยุวก้บุชั้ื�อเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า ชั้ื�อผิ่้ยุื�นีคู่ำาข้อ ป็ร์ะเภทเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า ร์่ป็ภาพ สิถานีะ 
ทางกฎหมืายุ ร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ ร์ห้สิจัำาพวก ฯล่ฯ  ท้�ง TMview แล่ะ ASEAN TMview ทำาให้ท�านีสิามืาร์ถสืิบุคู่้นี 
เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าได้อยุ�างง�ายุดายุตล่อด 24 ชั้้�วโมืง คู่วามืถ่กต้องข้องข้้อมื่ล่ที�แสิดงในีฐานีข้้อมื่ล่เหล่�านีี�เป็็นีคู่วามืร์้บุผิิดชั้อบุ 
ข้องสิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าที�เข้้าร์�วมืซีึ�งเป็็นีผิ่้ให้ข้้อมื่ล่แต�เพียุงผิ่้เดียุวนี้บุต้�งแต�ชั้�วงเร์ิ�มืใชั้้ในีเดือนีเมืษายุนี พ.ศ. 2553 ถึง 
เดือนีเมืษายุนี พ.ศ. 2563 TMview ให้บุร์ิการ์การ์สืิบุคู่้นีมืากกว�า 70 ล่้านีคู่ร์้�ง จัาก 169 ป็ร์ะเทศ



คู่มือใช้งานส�าหรับผู้ประกอบการไทย 15 |

พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

หากต้องการ์ตร์วจัสิอบุเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีต�างป็ร์ะเทศ สิามืาร์ถด่ได้จัากฐานีข้้อมื่ล่ Global Brand Database (http://
www.wipo.int/branddb/en/index.jsp) ซีึ�งเป็็นีชั้�องทางออนีไล่นี์ที�บุร์ิหาร์จั้ดการ์โดยุ WIPO ที�มืีข้้อมื่ล่กว�า 44 ล่้านีร์ายุการ์จัาก
ชัุ้ดข้้อมื่ล่ร์ะด้บุป็ร์ะเทศแล่ะร์ะหว�างป็ร์ะเทศ 67 ป็ร์ะเทศ ท้�งข้้อมื่ล่เกี�ยุวก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า สิิ�งที�ใชั้้ร์ะบุุแหล่�งกำาเนีิดแล่ะ 
ส้ิญล้่กษณิ์ทางทหาร์ ธิง แล่ะเคู่ร์ื�องหมืายุป็ร์ะจัำาร์้ฐอื�นีๆ ที�ได้ร้์บุการ์คุู่้มืคู่ร์องในีหล่ายุป็ร์ะเทศท้�วโล่ก ร์วมืถึงชั้ื�อ ต้วยุ�อ แล่ะ 
เคู่ร์ื�องหมืายุข้ององคู่์กร์ร์ะหว�างร์้ฐบุาล่

4.	การเตรียมและยื่นค�าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ:	แนวปฏิบัติที่ดี
เมืื�อได้เลื่อกเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านีเพ่�อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีต�างป็ร์ะเทศ แล่ะหากคุู่ณิป็ฏิบุ้ติตามืข้้อกำาหนีดที�จัำาเป็็นีแล่้ว ท�านี
ก็พร์้อมืที�จัะเตร์ียุมืแล่ะยืุ�นีคู่ำาข้อจัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ 

4.1.	ข้อก�าหนด:	สิทธิ	และเคร่่องหมายพ่้นฐานในประเทศไทย

กร์มืทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาเป็็นีผิ่ ้ดำาเนีินีการ์เร์ื�องคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศภายุใต้พิธีิสิาร์ 
มืาดร์ิดที�มืีต้นีกำาเนีิดในีป็ร์ะเทศไทยุ ท�านีมีืสิิทธิิยุื�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�กร์มืทร์้พยุ์สิินี 
ทางป็ัญญาในีกร์ณิีที� (1) ท�านีเป็็นีคู่นีสิ้ญชั้าติไทยุ หร์ือเป็็นีบุุคู่คู่ล่ธิร์ร์มืดาหร์ือที�นีิติบุุคู่คู่ล่มีืภ่มืิ 
ล่ำาเนีาในีป็ร์ะเทศไทยุ หร์ือมืีสิถานีป็ร์ะกอบุการ์อุตสิาหกร์ร์มืหร์ือพาณิิชั้ยุ-กร์ร์มืที�แท้จัร์ิงแล่ะมืีผิล่ 
บุ้งคู้่บุในีป็ร์ะเทศไทยุ แล่ะ (2) ท�านีมืี ‘เคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานี’ (basic mark) ในีป็ร์ะเทศไทยุ  
ซีึ�งหมืายุคู่วามืว�าเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีได้ร์้บุการ์จัดทะเบีุยุนีแล่้วหร์ือได้ยุื�นีข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในี 
ป็ร์ะเทศแล่้ว ณิ กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา

การยื่นค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศจากส่วนกลาง
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4.2.	การยื่นค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ	ณ	กรมทรัพย์สินทางปัญญา		

หากต้องการ์ยืุ�นีคู่ำาข้อร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (IA) ภายุใต้พิธิีสิาร์มืาดร์ิด ณิ กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา ต้องยุื�นีคู่ำาข้อทางออนีไล่นี์ที� 
http://madrid.ipthailand.go.th/#/origin/savemmform/savemm2 โดยุกร์อกแบุบุฟัอร์์มื (MM2) กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา 
ไมื�ร์้บุยืุ�นีคู่ำาข้อร์ะหว�างป็ร์ะเทศในีร่์ป็แบุบุกร์ะดาษหร์ือในีไฟัล่์ PDF ผิ่้ที�สิามืาร์ถเข้้าถึงบุร์ิการ์ยุื�นีคู่ำาข้อทางออนีไล่นี์ ได้แก�ผิ่้ที�เคู่ยุล่ง 
ทะเบุียุนีในีร์ะบุบุบุ้ญชีั้เดียุวก้บุทุกบุร์ิการ์ข้องกร์มืทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญา (DIP Single Sign-On) (https://sso.ipthailand.go.th) 
แล่ะมืีชั้ื�อผิ่้ ใชั้้แล่ะร์ห้สิผิ�านี ด้งน้ี�นี หากคุู่ณิยุ้งไมื�ได้ดำาเนีินีการ์ด้งกล่�าว ให้ล่งทะเบุียุนีเพ่�อร์้บุชั้ื�อผิ่้ ใชั้้แล่ะร์ห้สิผิ�านีทาง  
http://sso.ipthailand.go.th/register สิำาหร์้บุการ์ดำาเนีินีการ์เกี�ยุวก้บุคู่ำาข้อร์ะหว�างป็ร์ะเทศ กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาจัะเร์ียุก 
เก็บุคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืดำาเนีินีการ์เป็็นีเงินีจัำานีวนี 2,000 บุาท

4.3.	เนื้อหาของค�าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ:	ส่วนที่ต้องระบุและอาจ
ไม่จ�าเป็นต้องระบุ

คู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (MM2) ต้องป็ร์ะกอบุด้วยุ (1) ชั้ื�อ ที�อยุ่� แล่ะอีเมืล่ข้องคูุ่ณิ (2) ร์่ป็เคู่ร์ื�องหมืายุ ซีึ�งต้องเหมืือนี 
ก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานีข้องท�านีในีป็ร์ะเทศไทยุทุกป็ร์ะการ์ (3) ร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ที�ต้องการ์ข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง ต้องไมื�เกินี 
กว�าร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ในีเคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานีข้องท�านี แล่ะ (4) ร์ายุชั้ื�อสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิดที�ต้องการ์ข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์อง 
เคู่ร์ื�องหมืายุ (ภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง หร์ือ Designated Contracting Parties หร์ือ DCP) ข้้อมื่ล่จัำาเป็็นีเหล่�านีี� 
เป็็นีข้้อมื่ล่ที�บุ้งคู้่บุกร์อก หากไมื�มืี จัะกร์ะทบุต�อว้นียืุ�นีคู่ำาข้อร์ะหว�างป็ร์ะเทศ

คู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (MM2) ยุ้งต้องป็ร์ะกอบุด้วยุ (1) สิิ�งที�ร์ะบุุสิิทธิิในีการ์ยืุ�นี (สิถานีป็ร์ะกอบุการ์หร์ือภ่มืิล่ำาเนีา 
ในีป็ร์ะเทศไทยุ หร์ือสิ้ญชั้าติไทยุ) (2) การ์ข้อถือสิิทธิิยุ้อนีหล่้ง หากมีื (3) ชั้ื�อแล่ะที�อยุ่�ข้องต้วแทนี หากได้ร์้บุการ์แต�งต้�ง (4) เล่ข้แล่ะ 
ว้นีที�ข้องเคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานีข้องท�านีในีป็ร์ะเทศไทยุ (5)  ร์ะบุุป็ร์ะเภทเคู่ร์ื�องหมืายุ (ป็ร์ะเภทเคู่ร์ื�องหมืายุ การ์อ้างสิิทธิิในีสีิ หากมีื) 
(6) การ์ออกเสิียุงท้บุศ้พท์ต้วอ้กษร์ในีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า (ถ้ามืี)1  (7) คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืที�ต้องชั้ำาร์ะแล่ะวิธิีการ์ชั้ำาร์ะเงินี

อาจัต้องใสิ�เนีื�อหาบุางอยุ�างเพิ�มืเติมื (เชั้�นี การ์แสิดงเจัตนีาที�จัะใชั้้เคู่ร์ื�องหมืายุ) เมืื�อชั้ื�อสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิดบุางร์ายุถ่กร์ะบุุ 
ในีคู่ำาข้อ (ด่ข้้อ 4.5 ด้านีล่�างนีี�)

นีอกจัากนีี� คู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศอาจัป็ร์ะกอบุด้วยุ (เนีื�อหาไมื�บุ้งคู่้บุ) (1) สิิ�งที�ร์ะบุุสิ้ญชั้าติข้องท�านี หร์ือล่้กษณิะทาง 
กฎหมืายุแล่ะร์้ฐภายุใต้กฎหมืายุที�ท�านีได้ร์้บุการ์จั้ดต้�งเป็็นีนีิติบุุคู่คู่ล่หากท�านีเป็็นีนีิติบุุคู่คู่ล่ (2) คู่ำาแป็ล่เคู่ร์ื�องหมืายุ (3) คู่ำาพร์ร์ณินีา 
เคู่ร์ื�องหมืายุตามืคู่วามืสิมื้คู่ร์ใจั (4) สิิ�งบุ�งชั้ี�สิ�วนีสิำาคู่้ญข้องเคู่ร์ื�องหมืายุที�เป็็นีสิีหากมืีการ์อ้างสิี โดยุแสิดงเป็็นีคู่ำาพูด แล่ะ (5) สิล่ะสิิทธิิ 
การ์ข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์อง

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

สิำาหร์้บุข้้อมื่ล่เพิ�มืเติมืเกี�ยุวก้บุวิธิีการ์กร์อกคู่ำาข้อร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (MM2)  
สิามืาร์ถศึกษา “หมืายุเหตุในีการ์ยืุ�นีแบุบุฟัอร์์มื MM2 แล่ะ MM4 ถึง MM12”  
ได้ที� http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ หร์ือคู่่�มืือการ์จัดทะเบุียุนี 
เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้ององคู่์การ์ทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่ก  
(WIPO Guide to the International Registration of Marks) หนี้า B.II.6  
ถึง B.II.25 ที� http://www.wipo.int/madrid/en/guide/

4.4.	การระบุจ�าพวกสินค้าและบริการ:	การใช้เคร่่องมือในการจ�าแนก
จ�าพวกและรายการสนิค้าและบริการ	(TMCLASS,	ASEAN	TMCLASS,	MGS)

เมืื�อยุื�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า (ในีป็ร์ะเทศหร์ือร์ะหว�างป็ร์ะเทศ) ต้องร์ะบุุ 
สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ที�ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าให้ถ่กต้อง (ชั้ื�อที�คู่ลุ่มืเคู่ร์ือ 
เกินีไป็ ใชั้้ภาษาไมื�ถ่กต้อง หร์ือไมื�อาจัเข้้าใจัจัะไมื�ได้ร์้บุการ์ร์้บุร์อง) แล่ะต้องแบุ�งจัำาพวก 
สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์เหล่�านีี�ให้ถ่กต้องตามืร์ะบุบุ Nice Classification (เกณิฑ์การ์แบุ�งจัำาพวก 
สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ร์ะหว�างป็ร์ะเทศเพ่�อว้ตถุป็ร์ะสิงคู่์ในีการ์ร์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุ)

เพ่�อให้แนี�ใจัว�าร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ข้องท�านีเป็็นีไป็ตามืข้้อกำาหนีดที�จัำาเป็็นีในีอ้นีที� 
จัะได้ร้์บุการ์ยุอมืร์้บุท้�งในีป็ร์ะเทศแล่ะร์ะหว�างป็ร์ะเทศ แนีะนีำาให้ท�านีใชั้้ TMclass (http://euipo.europa.eu/ec2/) แล่ะ ASEAN 
TMclass (http://www.asean-tmclass.org/ec2/) ท้�งสิองเว็บุไซีต์นีี�เป็็นีเคู่ร์ื�องมืือออนีไล่นี์ที�ไมื�เสิียุคู่�าใชั้้จั�ายุซีึ�งจัะชั้�วยุในีการ์ 
สิืบุคู่้นีแล่ะแบุ�งจัำาพวก ซีึ�งทำาให้ท�านีสิามืาร์ถเล่ือกร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ที�ถ่กร์้บุร์องจัากสิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า 84 แห�ง 
จัากท้�วโล่ก (ร์ะด้บุป็ร์ะเทศ ภ่มิืภาคู่ แล่ะร์ะหว�างป็ร์ะเทศ) สิำานี้กงานีที�ร์�วมือยุ่�ในี TMclass ป็ร์ะกอบุด้วยุสิำานี้กงานีจัากสิหภาพยุุโร์ป็  
จัีนี ญี�ปุ็�นี สิหร์้ฐอเมืร์ิกา แล่ะอื�นีๆ อีกมืากมืายุ  สิำานี้กงานีท้�งหมืดในีอาเซีียุนีร์�วมือยุ่�ในี ASEAN TMclass

เมืื�อจั้ดทำาคู่ำาข้อร์ะหว�างป็ร์ะเทศ คู่วร์ศึกษา Madrid Goods & Services Manager (MGS) (https://webaccess.wipo.int/mgs/) 
ซีึ�งเป็็นีเคู่ร์ื�องมืือออนีไล่นี์ที�ไมื�เสิียุคู่�าใชั้้จั�ายุจัาก WIPO ซีึ�งจัะชั้�วยุคูุ่ณิร์วบุร์วมืร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ที�ต้องร์ะบุุไป็เมืื�อยุื�นีคู่ำาข้อ 
ร์ะหว�างป็ร์ะเทศ โดยุ MGS ให้คูุ่ณิสิามืาร์ถเข้้าถึงข้้อมื่ล่ที�เป็็นีข้้อกำาหนีดมืาตร์ฐานีข้องสิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ที�เป็็นีภาษาอ้งกฤษกว�า  
52,000 ร์ายุการ์ ซีึ�งมืีการ์จัำาแนีกป็ร์ะเภทอยุ�างถ่กต้องโดยุ WIPO ตามืร์ะบุบุการ์จัำาแนีกป็ร์ะเภทร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ตามื 
ข้้อตกล่งนีีซี (Nice Classification) ฉบุ้บุล่�าสิุด ซีึ�งเป็็นีที�ยุอมืร์้บุข้อง WIPO ตามืข้้�นีตอนีข้องร์ะบุบุมืาดร์ิด นีอกจัากนีี� ยุ้งชั้�วยุให ้
ตร์วจัสิอบุได้ว�าข้้อกำาหนีดที�คูุ่ณิต้องการ์ร์ะบุุนี้�นีเป็็นีที�ยุอมืร์้บุข้องสิำานี้กงานีข้องสิมืาชิั้กสิหภาพมืาดร์ิดกว�า 39 ป็ร์ะเทศ เชั้�นี  
สิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าป็ร์ะเทศจัีนี สิหร้์ฐอเมืร์ิกา สิหภาพยุุโร์ป็ฯล่ฯ หร์ือไมื�

แมื้กร์ะท้�งเมืื�อคูุ่ณิจั้ดเตร์ียุมืคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีป็ร์ะเทศไทยุ คู่ำาข้อนี้�นีจัะถ่กใชั้้เป็็นีฐานี (เคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานี)  
ข้องคู่ำาข้อจัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ คูุ่ณิสิามืาร์ถศึกษาเพิ�มืเติมืในี TMclass, ASEAN TMclass แล่ะ MGS  ซีึ�งฐานีข้้อมื่ล่ 
เหล่�านีี�จัะชั้�วยุให้คุู่ณิร์�างร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ข้องท้�งสิองคู่ำาข้อได้ คูุ่ณิคู่วร์ตร์ะหนี้กว�าร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ในีคู่ำาข้อ 
จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศจัะต้องถ่กคู่ลุ่มืด้วยุร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ในีเคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานี

4.5.	การระบุอาณาเขตขอรับความคุ้มครอง

ในีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ ท�านีต้องร์ะบุุชั้ื�อสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิด (ภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาพิธิีสิาร์มืาดร์ิด) ทุกร์ายุที�ท�านีต้องการ์
ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านี เพียุงทำาเคู่ร์ื�องหมืายุในีชั้�องถ้ดจัากชั้ื�อสิมืาชั้ิกแต�ล่ะร์ายุในีแบุบุฟัอร์์มืคู่ำาข้อ 
(MM2) ท�านีก็สิามืาร์ถร์ะบุุชั้ื�อสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิดที�จัะข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง ยุกเว้นีป็ร์ะเทศไทยุ เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านีในี
ป็ร์ะเทศไทยุ (เคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานี) จัะยุ้งคู่งได้ร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องภายุใต้กฎหมืายุไทยุตามืที�จัดทะเบุียุนีโดยุกร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา 

เพื่่�อช่่ว่ยใน่การื่กรื่อกคำาขอจด้ทั้ะเบียน่รื่ะหว่่างป็รื่ะเทั้ศ 
ให้ตรื่ว่จด้้ “หมายเหตุสำาหรื่้บการื่ยื�น่แบบฟอรื่์ม MM2 
แลืะ MM4 ถึึง MM12” ทั้ี� 
http://www.wipo.int/madrid/en/forms/

ข้้อควรร้้



| 18

ในีป็ัจัจัุบุ้นี (มืกร์าคู่มื พ.ศ. 2564) คูุ่ณิสิามืาร์ถร์ะบุุข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีภาคู่ีพิธิีสิาร์มืาดร์ิดได้มืากถึง 107 แห�ง ซีึ�งป็ร์ะกอบุด้วยุ 
105 ร์้ฐ แล่ะ 2 องคู่์การ์ร์ะหว�างร์้ฐบุาล่ ได้แก�สิหภาพยุุโร์ป็ (EU) แล่ะองคู่์การ์ทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาแอฟัร์ิก้นี (OAPI) หากร์ะบุุข้อร้์บุ 
คู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ ท�านีจัะสิามืาร์ถข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านีในี 27 ป็ร์ะเทศสิมืาชั้ิก หากร์ะบุ ุ
ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีองคู่์การ์ทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาแอฟัร์ิก้นี ท�านีจัะสิามืาร์ถข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านี
ในี 17 ร์้ฐสิมืาชั้ิก

ภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาบุางร์ายุมืีข้้อกำาหนีดพิเศษที�ต้องพิจัาร์ณิาเมืื�อร์ะบุุข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�าง 
ป็ร์ะเทศ หากร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ (EM code ในีแบุบุฟัอร์์มื MM2) ก็ต้องร์ะบุุภาษาใชั้้งานี  
(working language) ภาษาที�สิองสิำาหร์้บุข้้�นีตอนีต�าง ๆ ต�อสิำานี้กงานีทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาข้องสิหภาพยุุโร์ป็  
(EUIPO) ในีแบุบุฟัอร์์มืคู่ำาข้อ (MM2) แล่ะต้องแนีบุแบุบุฟัอร์์มืเพิ�มืเติมื (MM17) หากต้องการ์อ้างสิิทธิิที�มืีมืาก�อนีในี 

สิหภาพยุุโร์ป็ (สิำาหร์้บุร์ายุล่ะเอียุดเพิ�มืเติมื โป็ร์ดด่ห้วข้้อ 6.2 เกี�ยุวก้บุการ์ได้ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ ด้านีล่�างนีี�)
 

หากท�านีร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีป็ร์ะเทศสิหร์้ฐอเมืร์ิกา ต้องแนีบุแบุบุฟัอร์์มืเพิ�มืเติมื (MM18) ไป็ก้บุคู่ำาข้อจัด 
ทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (MM2) ที�แสิดงเจัตนีาที�จัะใชั้้เคู่ร์ื�องหมืายุในีสิหร์้ฐอเมืร์ิกา นีอกจัากนีี� หากท�านีเป็็นีบุุคู่คู่ล่ 
ธิร์ร์มืดา ต้องร์ะบุุสิ้ญชั้าติในีแบุบุฟัอร์์มืคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (MM2) แล่ะหากเป็็นีนิีติบุุคู่คู่ล่ ต้องร์ะบุ ุ
นีิติฐานีะภายุใต้กฎหมืายุที�ท�านีได้ร์้บุการ์จั้ดต้�งเป็็นีนีิติบุุคู่คู่ล่ 

ท้ายุสุิด หากร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีบุร์่ไนีดารุ์สิซีาล่ามื อินีเดียุ ไอร์์แล่นีด์ เล่โซีโท มืาล่าวี มืาเล่เซีียุ โมืซี้มืบิุก นีิวซีีแล่นีด์ สิิงคู่โป็ร์์ 
หร์ือ สิหร์าชั้อาณิาจั้กร์ เพียุงแคู่�ทำาเคู่ร์ื�องหมืายุในีชั้�องถ้ดจัากชั้ื�อป็ร์ะเทศในีแบุบุฟัอร์์มืคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (MM2)  
ท�านีก็แสิดงเจัตนีาในีการ์ใชั้้เคู่ร์ื�องหมืายุเหล่�านีี�ในีป็ร์ะเทศเหล่�านีี�แล่้ว

พิธีสารมาดริด
ประเทศปลายทางท่�มี่การย่�นคำาข้อจากประเทศไทยอันดัับต้้น ๆ (พ.ศ. 2561-2563)
(จำานวนคำาข้อรับความีค้้มีครองในคำาข้อระหว่างประเทศ + การข้อรับความีค้้มีครองเพ่�มีเต้ิมี)

ภาคีค้�สัญญา
จำำานวนคำาขอรับความคุ�มครอง 

(คำาขอระหว�างประเทศ + 
การขอรับความคุ�มครองเพ่�มเติิม)

ภาคีค้�สัญญา
จำำานวนคำาขอรับความคุ�มครอง 

(คำาขอระหว�างประเทศ + 
การขอรับความคุ�มครองเพ่�มเติิม)

จัีนี 221 อินีเดียุ 100
เวียุดนีามื 188 สิหภาพยุุโร์ป็ 87
ฟัิลิ่ป็ป็ินีสิ์ 146 ออสิเตร์เล่ียุ 71
อินีโดนีีเซีียุ 145 สิหร์าชั้อาณิาจั้กร์ 69
ก้มืพูชั้า 140 สิหพ้นีธิร์้ฐร์้สิเซีียุ 59
ญี�ป็ุ�นี 138 มืาเล่เซีียุ 49
สิิงคู่โป็ร์์ 133 นีิวซีีแล่นีด์ 40
สิหร์้ฐอเมืร์ิกา 133 บุร่์ไนีดาร์ุสิซีาล่ามื 34
สิป็ป็. ล่าว 122 สิวิตเซีอร์์แล่นีด์ 31
สิาธิาร์ณิร้์ฐเกาหล่ี 106 เยุอร์มืนีี 24

ที�มืา: ฐานีข้้อมื่ล่สิถิติข้ององคู่์การ์ทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่ก มืกร์าคู่มื
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

4.6.	ประมาณการค่าใช้จ่ายและการช�าระค่าธรรมเนียม:	วิธีการค�านวณ
ค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนเคร่่องหมายการค้าผ่านพิธีสารมาดริด	
และวิธีการช�าระค่าธรรมเนียม	

คู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศต้องมืีการ์ชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเป็็นีฟัร์้งก์สิวิสิ แก� WIPO ซีึ�งป็ร์ะกอบุด้วยุ

(1) คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืพ่�นีฐานี (Basic fee) จัำานีวนี 653 ฟัร้์งก์สิวิสิ กร์ณิีเคู่ร์ื�องหมืายุข้าวดำา หร์ือจัำานีวนี 903 ฟัร้์งก์สิวิสิ 
กร์ณิีเคู่ร์ื�องหมืายุที�เป็็นีสิี

(2) คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเฉพาะร์ายุ (Individual fee) ต�อหนีึ�งภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องที�มืีคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเฉพาะร์ายุ
คู่งที� (ด่ข้้างล่�าง)

(3) คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเพิ�มืเติมื (Complementary fee) จัำานีวนี 100 ฟัร้์งก์สิวิสิ ต�อหนีึ�งภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามื 
คุู่้มืคู่ร์องที�ไมื�มืีคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเฉพาะร์ายุคู่งที� แล่ะ

(4) คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเสิร์ิมื (Supplementary fee) จัำานีวนี 100 ฟัร้์งก์สิวิสิ ต�อหนีึ�งจัำาพวกร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือร์ายุการ์บุร์ิการ์  
กร์ณิีข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องมืากกว�า 3 จัำาพวก ยุกเว้นีหากท�านีข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องจัากภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�มืีคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื 
เฉพาะร์ายุคู่งที�

จันีถึงป็ัจัจัุบุ้นี สิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า 63 แห�ง ข้องภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาพิธิีสิาร์มืาดร์ิดข้อเร์ียุกเก็บุคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเฉพาะร์ายุ  
สิามืาร์ถตร์วจัสิอบุร์ายุชั้ื�อสิำานี้กงานีเหล่�านีี�แล่ะจัำานีวนีเงินีที�ต้องชั้ำาร์ะข้องแต�ล่ะแห�ง ตามืที�อยุ่�เว็บุไซีต์ต�อไป็นีี� 
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html

WIPO จั้ดให้มืีเคู่ร์ื�องมืือออนีไล่นี์ที�เป็็นีป็ร์ะโยุชั้นี์ที�ร์่้จั้กก้นีในีชั้ื�อ Fee Calculator เพ่�ออำานีวยุคู่วามืสิะดวกในีการ์คู่ำานีวณิคู่�า 
ธิร์ร์มืเนีียุมืที�ต้องชั้ำาร์ะสิำาหร์้บุคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ ซีึ�งเข้้าถึงได้ตามืที�อยุ่�เว็บุไซีต์ต�อไป็นีี� 
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp 

การ์ชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื ท�านีสิามืาร์ถชั้ำาร์ะให้ก้บุ WIPO ผิ�านี (1) การ์โอนีเงินี 
ผิ�านีธินีาคู่าร์ หร์ือ (2) บุ้ญชีั้เดินีสิะพ้ดข้อง WIPO  สิำาหร์้บุร์ายุล่ะเอียุดเพิ�มืเติมื 
โป็ร์ดด่ http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/madrid.html

4.7.	การรับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและการแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่อาจเกิดขึ้น

ก�อนีสิ�งต�อคู่ำาข้อจัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีไป็ยุ้ง WIPO กร์มืทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาจัะตร์วจัสิอบุว�า: (1) ท�านีเป็็นีบุุคู่คู่ล่ 
คู่นีเดียุวก้บุผิ่้ยืุ�นีคู่ำาข้อหร์ือเจั้าข้องเคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานีด้งกล่�าวในีป็ร์ะเทศไทยุ (2) เคู่ร์ื�องหมืายุในีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ 
ข้องท�านีนี้�นีเหมืือนีก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานีทุกป็ร์ะการ์ แล่ะ (3) ร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ในีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ 
ข้องท�านีถ่กคู่ร์อบุคู่ลุ่มือยุ่�ในีร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ในีเคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานี หากเป็็นีไป็ตามืเงื�อนีไข้ท้�งสิามืข้้อ กร์มืทร้์พยุ์สิินี 
ทางป็ัญญาจัะร์้บุร์องคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีแล่ะสิ�งต�อไป็ยุ้ง WIPO พร์้อมืท้�งร์ะบุุว้นีที�กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา
ได้ร้์บุคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ

หากท�านีใชั้้จัำาพวกร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ผิิดพล่าด หร์ือหาก WIPO พิจัาร์ณิาเห็นีว�าการ์ร์ะบุุสิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ใดๆ ในีคู่ำาข้อ 
จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านี คู่ลุ่มืเคู่ร์ือเกินีไป็ ใชั้้ภาษาไมื�ถ่กต้อง หร์ือไมื�เป็็นีที�เข้้าใจั WIPO จัะออกหนี้งสืิอแจั้งให้แก้ ไข้ 
ข้้อบุกพร์�อง แล่ะให้เวล่ากร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาเป็็นีร์ะยุะเวล่าสิามืเดือนีเพ่�อป็ร้์บุแก้ให้เหมืาะสิมื

หากมืีข้้อบุกพร์�องอื�นีๆ ในีคู่ำาข้อจัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (เชั้�นี ป็ร์ากฎว�าท�านีไมื�มีืสิิทธิิยุื�นีคู่ำาข้อผิ�านีทางกร์มืทร์้พยุ์สิินี 
ทางป็ัญญาในีฐานีะสิำานี้กงานีต้นีกำาเนีิด หร์ือคู่ำาข้อข้องท�านีไมื�ได้ ใชั้้แบุบุฟัอร์์มื MM2 หร์ือไมื�ได้พิมืพ์ หร์ือไมื�ได้ล่งนีามืโดยุ 

ตรื่ว่จสอบค่าธรื่รื่มเน่ียมทั้ี�ต้องช่ำารื่ะได้้ลื่ว่งหน่้าโด้ยใช่้
ฟังก์ช่้น่คำาน่ว่ณค่าธรื่รื่มเน่ียม (Fee Calculator) ทั้ี�
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp

ข้้อควรร้้
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กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา) WIPO จัะออกหนี้งสืิอแจั้งให้แก้ ไข้ข้้อบุกพร์�อง แล่ะให้เวล่ากร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาเป็็นีร์ะยุะเวล่า 
สิามืเดือนีในีการ์แก้ ไข้ข้้อบุกพร์�องด้งกล่�าว  หากไมื�ดำาเนีินีการ์ จัะถือว�าท�านียุกเล่ิกการ์ข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ

ในีทำานีองเดียุวก้นี หากองคู่์ป็ร์ะกอบุอยุ�างนี้อยุหนีึ�งอยุ�างในีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศตกหล่�นีไป็ (ข้้อมื่ล่บุ�งบุอกที�ชั้�วยุให้  
WIPO สิามืาร์ถร์ะบุุต้วตนีข้องคูุ่ณิ ร์วมืท้�งสิามืาร์ถติดต�อคูุ่ณิหร์ือต้วแทนีข้องคูุ่ณิได้สิิทธิิในีการ์ยุื�นี ณิ กร์มืทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญา  
ว้นีที�แล่ะหมืายุเล่ข้เคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานี ร์่ป็เคู่ร์ื�องหมืายุ ร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ การ์ร์ะบุุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามื 
คุู่้มืคู่ร์อง การ์ร้์บุร์องจัากกร์มืทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญา)  WIPO จัะให้เวล่ากร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาเป็็นีร์ะยุะเวล่าสิามืเดือนีในีการ์ 
แก้ ไข้ข้้อบุกพร์�องด้งกล่�าว  หากไมื�ดำาเนีินีการ์ จัะถือว�าเป็็นีการ์ยุกเล่ิกคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ

หากมืีข้้อบุกพร์�องอื�นีๆ (เชั้�นี ที�อยุ่�ไมื�คู่ร์บุถ้วนีหร์ือไมื�ร์ะบุุอีเมืล่ เคู่ร์ื�องหมืายุไมื�ชั้้ดเจันีพอ ไมื�ได้ชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื หร์ือชั้ำาร์ะคู่�า 
ธิร์ร์มืเนีียุมืจัำานีวนีไมื�พอ) จัะมืีการ์แจั้งให้ท�านีทร์าบุโดยุตร์งแล่ะต้องแก้ ไข้ภายุในี 3 เดือนี หากไมื�ดำาเนีินีการ์ จัะถือว�าเป็็นีการ์ยุกเล่ิก 
คู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ

ป็ร์ะการ์สิุดท้ายุ หากร์ะบุุข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องจัากป็ร์ะเทศสิหร์้ฐอเมืร์ิกา แล่้วไมื�ได้แนีบุแบุบุฟัอร์์มื MM18 ที�มืีการ์แสิดงเจัตนีา 
ที�จัะใชั้้เคู่ร์ื�องหมืายุในีสิหร์้ฐอเมืร์ิกา WIPO จัะแจั้งข้้อบุกพร์้องด้งกล่�าวให้คูุ่ณิทร์าบุโดยุตร์งแล่ะจัะข้อให้คูุ่ณิดำาเนีินีการ์แก้ไข้ภายุในี 
สิามืเดือนี นี้บุจัากว้นีที�กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาได้ร์้บุคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ หากไมื�ดำาเนีินีการ์สิ�วนีนีี�ภายุในีร์ะยุะเวล่า
ด้งกล่�าว จัะถือว�าท�านีถอนีการ์ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีสิหร้์ฐอเมืร์ิกา

5.	การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
หากคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีเคู่รื์�องหมืายุการ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีเป็็นีไป็ตามืข้้อกำาหนีดที�ใชั้้บุ้งคู้่บุ WIPO ก็จัะจัดทะเบุียุนี
เคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีในีทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ ล่งป็ร์ะกาศการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศในี WIPO Gazette of International 
Marks (หนี้งสืิอโฆษณิาเคู่รื์�องหมืายุร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้อง WIPO) แล่ะแจั้งต�อสิำานี้กงานีข้องภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุ 
คู่วามืคูุ่้มืคู่ร์อง นีอกจัากนีี� จัะแจั้งกร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาแล่ะสิ�งใบุร้์บุร์องการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศให้ท�านี

5.1.	วันที่และผลบังคับใช้

	 5.1.1.	วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ตามืกฎแล่้ว จัะถือว�าว้นีที�กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาร์้บุคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศไว้เป็็นีว้นีที�จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า
ร์ะหว�างป็ร์ะเทศ  ยุกเว้นีว�าคู่ำาข้อข้องท�านีมืาถึง WIPO ภายุหล่้งจัาก 2 เดือนีนี้บุต้�งแต�ว้นีที�กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาร์้บุคู่ำาข้อไว้ 
(ในีกร์ณิีนีี� จัะถือตามืว้นีที� WIPO ได้ร้์บุคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศเป็็นีว้นีที�จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศ)

ว้นีจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีอาจัถ่กกร์ะทบุหากองคู่์ป็ร์ะกอบุด้งต�อไป็นีี�ตกหล่�นีไป็: ชั้ื�อหร์ือที�อยุ่�ข้องท�านี การ์ร์ะบุุภาคีู่ 
คู่่�ส้ิญญาที�ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง ร์่ป็เคู่ร์ื�องหมืายุ การ์ร์ะบุุสิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ที�เคู่ร์ื�องหมืายุจัะข้อคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์อง จัะมืีการ์แจั้ง 
กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาเกี�ยุวก้บุข้้อบุกพร์�องใดๆ เหล่�านีี� ซีึ�งจัะต้องแก้ ไข้ภายุในีร์ะยุะเวล่าไมื�เกินีสิามืเดือนี ว้นีจัดทะเบุียุนีร์ะหว�าง
ป็ร์ะเทศจัะถือตามืว้นีที� WIPO ได้ร์้บุเอกสิาร์สิุดท้ายุที�ข้าดไป็

	 5.1.2.	ผลบังคับของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ

นี้บุจัากว้นีจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ เคู่ร์ื�องหมืายุจัะได้ร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเหมืือนีก้นีในีภาคู่ีแต�ล่ะร์ายุที�ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง  
เสิมืือนีว�าเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีได้ยุื�นีหร์ือข้อจัดทะเบุียุนีโดยุตร์งในีภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

ภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องอาจัป็ฏิเสิธิการ์คุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านีบุนีหล่้กเกณิฑ์เดียุวก้บุการ์ยืุ�นี 
ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุ ณิ สิำานี้กงานีข้องภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง ตามืกฎหมืายุข้องป็ร์ะเทศตนี  
(เชั้�นี เนีื�องจัากเคู่ร์ื�องหมืายุน้ี�นีเป็็นีข้องบุุคู่คู่ล่อื�นีในีภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องนี้�นีอยุ่�ก�อนีแล่้ว) การ์ป็ฏิเสิธิด้งกล่�าว
สิามืาร์ถนีำาไป็ทบุทวนีหร์ืออุทธิร์ณิ์ได้ ตามืกฎหมืายุแล่ะแนีวป็ฏิบุ้ติข้องภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องที�เกี�ยุวข้้องนี้�นีๆ  
ด่ข้้อมื่ล่เกี�ยุวก้บุวิธิีป็ฏิบุ้ติแล่ะข้้�นีตอนีต�างๆ ข้องสิมืาชิั้กสิหภาพมืาดร์ิดได้ ในี Madrid Member Profiles Database (ฐานีข้้อมื่ล่ 
โป็ร์ไฟัล่์สิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิด) ได้ที� http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
 
หากภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องไมื�ป็ฏิเสิธิการ์คุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีภายุในีกำาหนีดเวล่าที�ร์ะบุุไว้ (12 เดือนี 
18 เดือนี หร์ือเกินี 18 เดือนีเล่็กนี้อยุ ในีกร์ณิีที�มืีการ์คู่้ดคู่้านีจัากบุุคู่คู่ล่ที�สิามื) หร์ือหากมืีการ์ถอนีการ์ป็ฏิเสิธิด้งกล่�าวในีเวล่าต�อมืา 
คู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีในีภาคีู่คู่่�ส้ิญญาที�ต้องการ์ร้์บุคู่วามื 
คุู่ ้มืคู่ร์องนี้�นีจัะยุ้งคู่งเดิมืเสิมืือนีว�าเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีได้ร์้บุการ์จัด 
ทะเบีุยุนีโดยุสิำานี้กงานีข้องภาคีู่คู่่ �สิ้ญญาที�ต้องการ์ร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง  
เหมืือนีนี้บุจัากว้นีจัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ

ในีทุกภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องที�ไมื�ป็ฏิเสิธิคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง  
เคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีจัะมีืผิล่ตามืกฎหมืายุเป็็นีร์ะยุะเวล่า 10 ป็ี ตามืว้นี 
จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ โดยุสิามืาร์ถต�ออายุุได้เร์ื�อยุๆ คู่ร์าวล่ะ 10 ป็ี

5.2.	การบริหารจัดการการจดทะเบียนระหว่างประเทศ:	แนวปฏิบัติที่ดี

ร์ะบุบุมืาดร์ิดเอื�อป็ร์ะโยุชั้นี์หล่ายุอยุ�างในีการ์ทำาให้เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านีได้ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีป็ร์ะเทศต�างๆ ที�ชั้�วยุท�านี 
มืากไป็กว�านี้�นีคู่ือสิ�วนีที�เกี�ยุวก้บุการ์บุร์ิหาร์จั้ดการ์เคู่ร์ื�องหมืายุหล่้งการ์จัดทะเบุียุนี การ์ข้ยุายุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านี 
ไป็ยุ้งดินีแดนีใหมื�ๆ การ์ต�ออายุุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีเป็็นีร์ะยุะเวล่าอีก 10 ป็ี หร์ือการ์เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งการ์จัดทะเบุียุนี 
ที�บุน้ีทกึในีทะเบุยีุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศซึี�งผิล่บุ้งคู้่บุใช้ั้ข้ยุายุไป็ถงึสิมืาชั้กิสิหภาพมืาดริ์ดที�ท�านีสินีใจั โดยุผิ�านีข้้�นีตอนีที�ไมื�ซีบุ้ซ้ีอนี สิะดวก 
แล่ะคุู่้มืก้บุคู่�าใชั้้จั�ายุที�เสิียุไป็มืาก

	 5.2.1.	การขยายความคุ้มครองไปยังอาณาเขตใหม่	(การระบุภาคีคู่สัญญาที่ต้องการ
	 รับความคุ้มครองเพิ่มเติม)

หากท�านีเป็็นีเจั้าข้องทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศบุ้งคู้่บุใชั้้เฉพาะสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิด (ภาคู่ีคู่่�สิ้ญญา) แคู่�เพียุงบุางป็ร์ะเทศ ท�านี 
สิามืาร์ถข้อข้ยุายุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีไป็ยุ้งสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิดร์ายุอื�นีๆ ที�ไมื�ได้ร์ะบุุในีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�าง 
ป็ร์ะเทศเดิมืได้ตล่อดเวล่า ท�านีต้องยืุ�นีการ์ร์ะบุุภาคำีคำู่สััญญาที�ต้องก้าร์ร์ับีคำวุามคำุ้มคำร์องเพั่�มเติมแก� WIPO หร์ือผิ�านีทาง 
กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา

ต้องแสิดงการ์ร์ะบุุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื ยุื�นีผิ�านีแบุบุฟัอร์์มืทางการ์ (MM4) ซีึ�งดาวนี์โหล่ดได ้
จัาก http://www.wipo.int/madrid/en/forms/) ร์วมืท้�งสิามืาร์ถกร์อกข้้อมื่ล่แล่ะยืุ�นีไป็ที� E-Subsequent Designation  
ข้อง WIPO (https://www3.wipo.int/osd/) หากมืีข้้อสิงสิ้ยุใดๆ สิามืาร์ถติดต�อ WIPO ตามืที�อยุ่�เว็บุไซีต์ต�อไป็นีี� https:// 
www3.wipo.int/contact/en/madrid/

ในีแบุบุฟัอร์์มื MM4 ต้องร์ะบุุหมืายุเล่ข้การ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านี ชั้ื�อแล่ะที�อยุ่�ข้องท�านี (ตามืที�บุ้นีทึกในีทะเบุียุนี 
ร์ะหว�างป็ร์ะเทศ) ภาคีู่คู่่�สิ้ญญาหร์ือภาคู่ีที�ข้อข้ยุายุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์อง ร์วมืถึงร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ที�ข้อร์ะบุุภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที� 
ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื (อาจัเป็็นีท้�งหมืดหร์ือแคู่�บุางสิ�วนีที�อยุ่�ในีการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ สิ�วนีภาคู่ีคู่่�สิ้ญญา 
บุางร์ายุ (สิหภาพยุุโร์ป็ สิหร์้ฐอเมืร์ิกา) ท�านีอาจัต้องใสิ�ข้้อมื่ล่เพิ�มืเติมืบุางอยุ�าง (ตามืที�ร์ะบุุไว้ในีข้้อ 4.5 ข้้างต้นี)

คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืที�ต้องชั้ำาร์ะในีการ์ร์ะบุุภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื ป็ร์ะกอบุด้วยุคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืพ่�นีฐานี (300 
ฟัร้์งก์สิวิสิ) คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเฉพาะร์ายุต�อแต�ล่ะภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องที�มืีคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเฉพาะร์ายุคู่งที� (http://
www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html) แล่ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเพิ�มืเติมื (100 ฟัร้์งก์สิวิสิ) ต�อแต�ล่ะภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ 

ค้น่หาข้อม้ลืเกี�ยว่ก้บข้�น่ตอน่แลืะแน่ว่ป็ฏิิบ้ติของสมาช่ิก
สหภาพื่มาด้รื่ิด้ได้้ใน่ฐาน่ข้อม้ลืโป็รื่ไฟลื์สมาช่ิกมาด้รื่ิด้ 
(Madrid Member Profiles Database) ทั้ี� 
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/

ข้้อควรร้้
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ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องที�ไมื�มืีคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเฉพาะร์ายุคู่งที� สิามืาร์ถใชั้้ Fee Calculator (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/
calculator.jsp) ในีการ์คู่ำานีวณิคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืที�ต้องชั้ำาร์ะ

หากยืุ�นีไป็ที� WIPO โดยุตร์ง  การ์ข้อร์้บุการ์คูุ่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมืจัะยุึดว้นีที� WIPO ได้ร้์บุคู่ำาข้อ  หากยุื�นีผิ�านีกร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา 
จัะยุึดว้นีที�กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาได้ร์้บุคู่ำาข้อ เว้นีเสิียุแต�ว�า WIPO ได้ร้์บุคู่ำาข้อเกินีกำาหนีดเวล่าสิองเดือนีนี้บุจัากว้นียืุ�นีคู่ำาข้อ 
ซีึ�งในีกร์ณีินีี�จัะยุึดว้นีที� WIPO ได้ร์้บุคู่ำาข้อ

หากภาคู่ีคู่่�ส้ิญญาที�ต้องการ์ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องไมื�ได้ป็ฏิเสิธิการ์คุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีภายุในีกำาหนีดเวล่าที�ร์ะบุุไว้  
(12 เดือนี 18 เดือนี หร์ือเกินี 18 เดือนีเล่็กนี้อยุ ในีกร์ณีิที�มืีการ์คู้่ดคู่้านีจัากบุุคู่คู่ล่ที�สิามื) หร์ือถ้าหากมืีการ์ถอนีการ์ป็ฏิเสิธิ 
ด้งกล่�าวในีเวล่าต�อมืา คู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีในีภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องนี้�นีจัะยุ้งคู่งเดิมืเสิมืือนี 
ว�าเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีได้ร์้บุการ์จัดทะเบุียุนีโดยุสิำาน้ีกงานีข้องภาคู่ีคู่่�สิ้ญญา 
ที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง เหมืือนีนี้บุจัากว้นีร์ะบุุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ 
ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื 

ในีทุกภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องที�ไมื�ได้ป็ฏิเสิธิคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง  
เคู่ร์ื�องหมืายุจัะมีืผิล่ตามืกฎหมืายุตล่อดร์ะยุะเวล่าการ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�าง 
ป็ร์ะเทศเหลื่ออยุ่� โดยุสิามืาร์ถต�ออายุุได้เร์ื�อยุๆ คู่ร์าวล่ะ 10 ป็ี

	 5.2.2.	การบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนระหว่างประเทศจากระบบ
	 รวมศูนย์กลาง

ตล่อดชั้�วงอายุุข้องการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ ไมื�ว�าเมืื�อใด ท�านีสิามืาร์ถร์้องข้อให้ WIPO บุ้นีทึกการ์เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งชั้ื�อหร์ือที�อยุ่�
ข้องท�านีหร์ือข้องต้วแทนีล่งในีทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ ร์วมืท้�งบุ้นีทึกการ์จัำาก้ดการ์คูุ่้มืคู่ร์องการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ  
(การ์ข้อจัำาก้ดร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ การ์ข้อสิล่ะคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ การ์ข้อยุกเลิ่กคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง 
ในีร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์) แล่ะบุ้นีทึกการ์เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งสิิทธิิคู่วามืเป็็นีเจั้าข้องเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีหร์ือสิ้ญญาอนีุญาตที�มืีผิล่ 
บุ้งคู้่บุใชั้้ ในีภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องทุกร์ายุหร์ือบุางร์ายุ ในีการ์ข้อการ์แก้ ไข้เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งด้งกล่�าวใดๆ ท�านีต้อง 

หากต้องการื่ขยายการื่คุ้มครื่องไป็ย้งป็รื่ะเทั้ศสมาช่ิก
สหภาพื่มาด้รื่ิด้รื่ายใหม่ ให้ใช่้แบบฟอรื่์มการื่ขอรื่้บคว่าม
คุ้มครื่องเพื่่�มเติมทั้างอิเลื็กทั้รื่อน่ิกส์ (E-Subsequent 
Designation facility) ทั้ี� https://www3.wipo.int/osd/

ข้้อควรร้้

การขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติมในประเทศสมาชิกรายอื่น	ๆ
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

ใชั้้แบุบุฟัอร์์มืทางการ์ที�เกี�ยุวข้้องที�อยุ่�ในีเว็บุไซีต์ WIPO (http://www.wipo.int/madrid/en/forms/) การ์บุ้นีทึกการ์แก้ ไข้ 
เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งด้งกล่�าวจัากร์ะบุบุร์วมืศ่นียุ์กล่างในีทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศจัะชั้�วยุให้ท�านีไมื�ต้องร์้องข้อการ์ดำาเนีินีการ์ด้งกล่�าวจัาก 
สิำานี้กงานีข้องภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องแต�ล่ะร์ายุ ซีึ�งจัะชั้�วยุให้ป็ร์ะหยุ้ดได้มืาก

ในีการ์ข้อบุ้นีทึกการ์เปีลี�ยนแปีลงชื่่�อหร์่อที�อยู่เจ้าของการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (โดยุไมื�มืีการ์เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งสิิทธิิคู่วามืเป็็นี 
เจั้าข้อง) ต้องใชั้้แบุบุฟัอร์์มื MM9 คู่ำาร์้องข้องท�านีอาจัอ้างถึงการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศหล่ายุทะเบุียุนี คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื 
ที�ต้องชั้ำาร์ะให้ WIPO จัะมืีจัำานีวนีเพียุง 150 ฟัร้์งก์สิวิสิ หากการ์เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งที�จัะบุ้นีทึกมืีเพียุงร์ายุล่ะเอียุดการ์ติดต�อ 
(ที�อยุ่�สิำาหร์้บุการ์ติดต�อ อีเมืล่หร์ือเบุอร์์โทร์ศ้พท์) ก็ ไมื�ต้องชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื การ์เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งชั้ื�อหร์ือที�อยุ่�ที�บุ้นีทึกในีทะเบุียุนี 
ร์ะหว�างป็ร์ะเทศจัะมืีผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้ท้นีทีในีทุกภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องที�อยุ่�ในีการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ ท้�งนีี� 
โดยุไมื�เสีิยุคู่�าใชั้้จั�ายุเพิ�มืเติมื

หากท�านีเป็็นีเจั้าข้องการ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศแล่ะได้โอนีเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีให้เจั้าข้องร์ายุใหมื�สิำาหร์้บุร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะ 
บุร์ิการ์ท้�งหมืดหร์ือบุางสิ�วนีที�เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าได้ร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องท้�งหมืดหร์ือ 
บุางสิ�วนี ท�านีสิามืาร์ถข้อให้มืีการ์บุ้นีทึกการ์เปีลี�ยนแปีลงสัิทธุ์ิคำวุามเปี็นเจ้าของในีทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ  การ์บุ้นีทึกด้งกล่�าว 
จัะเกิดข้ึ�นีเฉพาะเมืื�อเจั้าข้องร์ายุใหมื�เป็็นีบุุคู่คู่ล่ที�มืีสิิทธิิใชั้้ร์ะบุบุมืาดริ์ด (โดยุสิ้ญชั้าติ สิถานีป็ร์ะกอบุการ์หรื์อภ่มืิล่ำาเนีาในีภาคีู่ 
คู่่�ส้ิญญา อยุ�างใดอยุ�างหนีึ�ง)  คู่ำาร์้องข้องท�านีอาจัอ้างถึงการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศได้หล่ายุคู่ร์้�ง หากข้อให้มืีการ์เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่ง
สิิทธิิคู่วามืเป็็นีเจั้าข้องด้งกล่�าวในีภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ข้อร้์บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องทุกร์ายุหร์ือร์ายุเดิมื แล่ะก้บุสิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์
ท้�งหมืดหร์ือแบุบุเดิมื ต้องสิ�งคู่ำาร์้องไป็ที� WIPO ในีแบุบุฟัอร์์มืทางการ์ MM5 แล่ะต้องชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื (177 ฟัร้์งก์สิวิสิ)  
การ์เป็ลี่�ยุนีแป็ล่งสิิทธิิคู่วามืเป็็นีเจั้าข้องที�บุ้นีทึกไว้ ในีทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศจัะมีืผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้ ในีท้นีทีในีภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ 
ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องทุกแห�งที�เกี�ยุวข้้องโดยุไมื�เสิียุคู่�าใชั้้จั�ายุเพิ�มืเติมื

ในีการ์ร์้องข้อให้มืีการ์บุ้นีทึกการ์เปีลี�ยนแปีลงชื่่�อหร์่อที�อยู่ของตัวุแทน ต้องใชั้้แบุบุฟัอร์์มื MM10 การ์บุ้นีทึกการ์เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่ง 
ด้งกล่�าวไมื�เสิียุคู่�าใชั้้จั�ายุ

ในีการ์ข้อจำาก้ัดร์ายก้าร์สัินคำ้าหร์่อบีร์ิก้าร์ ซีึ�งอาจักร์ะทบุต�อภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องบุางร์ายุหร์ือทุกร์ายุ  
ต้องใชั้้แบุบุฟัอร์์มื MM6 คู่ำาข้อด้งกล่�าวต้องชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื (177 ฟัร้์งก์สิวิสิ) แก� WIPO ภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ข้อร้์บุ 
คู่วามืคุู่้มืคู่ร์องที�เกี�ยุวข้้องจัะไมื�เร์ียุกเก็บุคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเพิ�มืเติมื

การต่ออายุ/การแก้ไขการจดทะเบียนระหว่างประเทศ
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หากต้องการ์บุ้นีทึกก้าร์ขอสัละสัิทธุ์ิ �คู่วามืคุู่้มืคู่ร์องให้ร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ท้�งหมืดในีภาคู่ีคู่่ �ส้ิญญาที�ต้องการ์ข้อร้์บุ 
คู่วามืคุู่้มืคู่ร์องบุางร์ายุ (ไมื�ทุกร์ายุ) ต้องใชั้้แบุบุฟัอร์์มื MM7 หากคู่ำาข้อเป็็นีก้าร์ขอยก้เลิก้การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศสิำาหร์้บุ 
สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์บุางสิ�วนีหร์ือท้�งหมืดในีภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องทุกร์ายุ ท�านีต้องใชั้้แบุบุฟัอร์์มื MM8 คู่ำาข้อ 
ด้งกล่�าว (การ์ข้อสิล่ะแล่ะการ์ข้อยุกเลิ่ก) ไมื�มืีคู่�าใชั้้จั�ายุ

หากท�านีอนีุญาตให้ใชั้้สิิทธิิในีเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านี สิามืาร์ถข้อให้มืีการ์บีันทึก้สััญญาอนุญาตในีทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศโดยุร์ะบุุ
ชั้ื�อแล่ะที�อยุ่�ข้องผิ่้ ได้ร้์บุสิิทธิิ ภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง ณิ ที�ซีึ�งมืีการ์ให้ส้ิญญาอนีุญาต ร์วมืท้�งสิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ 
ที�มืีการ์ให้ส้ิญญาอนีุญาต ต้องสิ�งคู่ำาข้อในีแบุบุฟัอร์์มื MM13 แล่ะชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืจัำานีวนี 177 ฟัร้์งก์สิวิสิ การ์บุ้นีทึกสิ้ญญา 
อนีุญาตในีทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศจัะมืีผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้เฉพาะในีป็ร์ะเทศที�กฎหมืายุภายุในีป็ร์ะเทศกำาหนีดให้บุ้นีทึกสิ้ญญาอนีุญาตแล่ะ
ไมื�ได้ป็ร์ะกาศว�าป็ร์ะเทศตนีจัะไมื�มืีผิล่การ์บุ้งคู้่บุใชั้้การ์บุ้นีทึกสิ้ญญาอนีุญาตในีทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ2
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เพ่�อให้แนี�ใจัว�า 10 ป็ี หล่้งจัากการ์จัดทะเบุียุนี เคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีจัะยุ้งคู่งได้ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเป็็นีเวล่าอีก 10 ป็ี ในีอาณิาเข้ต 
ที�ต้องการ์ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง ท�านีเพียุงต้องต�ออายุุการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศโดยุชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืที�จัำาเป็็นีแก� WIPO  
คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืในีการ์ต�ออายุุป็ร์ะกอบุด้วยุคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืพ่�นีฐานี (653 ฟัร้์งก์สิวิสิ) คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเฉพาะร์ายุต�อหนีึ�งภาคู่ีคู่่�สิ้ญญา
ที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องที�มืีคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืคู่งที� (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html) คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื 
เพิ�มืเติมื (100 ฟัร้์งก์สิวิสิ ) ต�อหนีึ�งภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องที�ยุ้งไมื�ได้ร์้บุร์ะบุบุคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเฉพาะร์ายุมืาใชั้้   
แล่ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเสิร์ิมื (100 ฟัร้์งก์สิวิสิ) ต�อหนีึ�งจัำาพวกร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ กร์ณีิข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องมืากกว�า 3 จัำาพวก  
ยุกเว้นีท�านีต�ออายุุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องก้บุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องที�มืีคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเฉพาะร์ายุคู่งที�เท�านี้�นี

ร์ะบุบุที�ใชั้้ต่ออายุก้าร์จดทะเบีียนร์ะหวุ่างปีร์ะเทศทางอิเล็ก้ทร์อนิก้สั์อยุ่�ในีเว็บุไซีต์ข้อง WIPO แล่ะเข้้าถึงได้ผิ�านี WIPO IP Portal 
(https://ipportal.wipo.int/) ท�านีสิามืาร์ถคู่ำานีวณิคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืที�แนี�นีอนีที�ต้องชั้ำาร์ะในีการ์ต�ออายุุการ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�าง 
ป็ร์ะเทศโดยุใชั้้ Fee Calculator ที� WIPO ทำาข้ึ�นี (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp)  ท�านีสิามืาร์ถชั้ำาร์ะคู่�า 
ธิร์ร์มืเนีียุมืการ์ต�ออายุุผิ�านีบุ้ตร์เคู่ร์ดิตหร์ือบุ้ญชีั้เดินีสิะพ้ดข้อง WIPO 

หากท�านีมืีการ์ชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืการ์ต�ออายุุให้ WIPO อยุ�างชั้้าสิุดคู่ือว้นีที�จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศ 
หมืดอายุุ สิามืาร์ถชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืหล่้งว้นีด้งกล่�าวได้ถึงหกเดือนี (ร์ะยุะเวล่าผิ�อนีผิ้นี) โดยุมืีเงื�อนีไข้ว�าต้องชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื 
เพิ�มื (surcharge) พร์้อมืก้นี WIPO จัะบุ้นีทึกการ์ต�ออายุุแล่ะว้นีคู่ร์บุกำาหนีดตามืเดิมื แมื้ว�าท�านีจัะชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืที�ต้องชั้ำาร์ะ 
ภายุในีร์ะยุะเวล่าผิ�อนีผิ้นีก็ตามื

ว้นีที�สิำาหร์้บุการ์ต�ออายุุการ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศจัะ 
ตร์งก้นีในีทุกภาคู่ีคู่่ �สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง  
สิ�วนีนีี�เป็็นีข้้อดีที�เห็นีได้ชั้้ดเจันีข้องเสิ้นีทางมืาดร์ิดเมืื�อเทียุบุ
ก้บุเสิ ้นีทางในีป็ร์ะเทศที�ท �านีจัำาต ้องมีืเคู่ร์ ื�องหมืายุในี 
สิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าแยุกก้นีคู่นีล่ะที� ซีึ�งต้องต�อ 
อายุุก้นีคู่นีล่ะว้นี

ใน่การื่ต่ออายุทั้ะเบียน่รื่ะหว่่างป็รื่ะเทั้ศ สามารื่ถึใช่้บรื่ิการื่การื่ต่ออายุรื่ะบบ
มาด้รื่ิด้ทั้างอิเลื็กทั้รื่อกน่ิกส์ (Madrid e-Renewal Service) ทั้ี� 
WIPO IP Portal https://ipportal.wipo.int/

ข้้อควรร้้

2 สมาชิกสหภาพมาดริด 23 ราย ประกาศว่าจะไม่ยอมรับผลที่เกิดข้�นจากการบันทึกใบอนุญาตให้ใช้เคร่่องหมายการค้าในทะเบียนระหว่างประเทศ 
(International Register) ได้แก่ อัฟกานิสถาน องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกา (OAPI) บราซิิล กัมพูชา แคนาดา จีน โคลัมเบีย แกมเบีย จอร์เจีย 
อินเดีย อินโดนีเซิีย ญ่ีปุ�น คีร์กีซิสถาน สปป. ลาว มาลาวี มาเลเซิีย เม็กซิิโก สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐมอลโดวา สหพันธรัฐรัสเซิีย ซิามัว สิงคโปร์ 
และไทย  ในบรรดาภาคีเหล่านี�  ต้องมีการบันทึกใบอนุญาตโดยตรงกับส�านักงานเคร่่องหมายการค้าในประเทศนั�นตามกฎหมายภายในประเทศ ออสเตรเลีย
และนิวซิีแลนด์ประกาศว่าตนไม่ได้ก�าหนดว่าต้องมีการบันทึกใบอนุญาตในกฎหมายภายในประเทศ ดังนั�น การบันทึกใบอนุญาตในทะเบียนระหว่างประเทศ 
จึงไม่มีผลในดินแดนของตน
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

5.3.	การไม่เป็นอิสระในระยะห้าปีและการแปลงสภาพค�าขอ:	การเป็นอิสระ
หลังจากนั้น

มื้นีเป็็นีเร์ื�องสิำาคู้่ญที�ท�านีต้องพิจัาร์ณิาว�าการ์ไมื�เป็็นีอิสิร์ะข้องคู่ำาข้อที�ใชั้้เป็็นีฐานี (dependency period) 5 ป็ี สิถานีะข้องคู่ำาข้อ 
จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีจัะยุ้งข้ึ�นีอยุ่�ก้บุสิถานีะข้องเคู่ร์ื�องหมืายุพื�นีฐานีข้องท�านี (คู่ำาข้อจัดทะเบุียุนี หรื์อทะเบุียุนี)  
ในีป็ร์ะเทศไทยุ ไมื�ว�าจัะด้วยุสิาเหตุใด หากเคู่รื์�องหมืายุพื�นีฐานีข้องท�านีในีป็ร์ะเทศไทยุสิิ�นีสิุดผิล่บุ้งคู่้บุใชั้้ท้�งหมืดหร์ือบุางสิ�วนี  
(การ์ป็ฏิเสิธิหร์ือการ์ถอนีคู่ำาข้อพื�นีฐานี หร์ือการ์ข้อยุกเล่ิก การ์ข้อสิล่ะสิิทธิิ การ์เพิกถอนี การ์ทำาให้เป็็นีโมืฆะ หร์ือการ์สิิ�นีสิุดข้อง
ทะเบุียุนีพื�นีฐานี) ภายุในีร์ะยุะเวล่าด้งกล่�าว (ห้าป็ีนี้บุจัากว้นีร้์บุจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ) การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านี
จัะถ่กยุกเล่ิกท้�งหมืดหร์ือบุางสิ�วนี (เฉพาะสิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์บุางร์ายุการ์) ไป็ด้วยุ

เพื�อบุร์ร์เทาผิล่ข้องการ์ไมื�เป็็นีอิสิร์ะข้องคู่ำาข้อที�ใชั้้เป็็นีฐานี พิธีิสิาร์มืาดริ์ดชั้�วยุให้สิามืาร์ถทำา ‘การ์แป็ล่งสิภาพคู่ำาข้อ’ 
(transformation) การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีเป็็นีคู่ำาข้อร์ะด้บุป็ร์ะเทศแล่ะร์ะด้บุภ่มืิภาคู่ในีแต�ล่ะภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ 
ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง ภายุในีร์ะยุะเวล่าสิามืเดือนีข้องการ์ยุกเลิ่กการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านี ท�านีสิามืาร์ถข้อร้์บุการ์ 
จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุเดียุวก้นีในีภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องเหล่�านีี� แล่ะจัะถือว�าคู่ำาข้อเหล่�านีี� (ตามื ‘การ์แป็ล่ง
สิภาพคู่ำาข้อ’ การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านี) เสิมืือนีว�าถ่กยุื�นีในีว้นีจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศว้นีเดิมื (ด้งนี้�นี จัึงสิามืาร์ถ
ร์้กษาสิิทธิิที�มืีอยุ่�ก�อนี) 

เมืื�อพ้นีร์ะยุะเวล่า การ์ไมื�เป็็นีอิสิร์ะข้องคู่ำาข้อที�ใชั้้เป็็นีฐานี 5 ป็ีแล่้ว ทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีจัะเป็็นีอิสิร์ะจัากเคู่ร์ื�องหมืายุ 
พ่�นีฐานีข้องท�านีแล่ะไมื�สิามืาร์ถมืีผิล่กร์ะทบุใดๆ เกิดข้ึ�นีแมื้เคู่ร์ื�องหมืายุพ่�นีฐานีจัะถ่กยุกเล่ิกไป็

5.4.	เคร่่องมือออนไลน์เพ่่อติดตามตรวจสอบและบริหารจัดการ
การจดทะเบียนระหว่างประเทศ

นีอกจัากบุร์ิการ์ออนีไล่นี์ที�กล่�าวถึงข้้างต้นีที�ทำาให้การ์ให้ร์ายุล่ะเอียุดเพิ�มืเติมืในีสิ�วนีข้องร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ (MGS) การ์ยืุ�นี
คู่ำาข้อร์้บุการ์คูุ่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื (e-Subsequent Designation) การ์ยืุ�นีคู่ำาข้อต�ออายุุ (e-Renewal ในี WIPO IP Portal) 
แล่ะการ์คู่ำานีวณิคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื (Fee Calculator) เป็็นีไป็โดยุง�ายุข้ึ�นี WIPO ยุ้งให้บุร์ิการ์ทางออนีไล่นี์อีกสิองอยุ�างที�ชั้�วยุให้ท�านี 
ติดตามืตร์วจัสิอบุการ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีแล่ะข้องคู่่�แข้�งแล่ะบุร์ิหาร์จั้ดการ์ข้้อมื่ล่ (portfolio) การ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�าง 
ป็ร์ะเทศข้องท�านีได้ง�ายุข้ึ�นี  ด้านีล่�างนีี�เป็็นีคู่ำาบุร์ร์ยุายุโดยุสิ้งเข้ป็ข้องบุร์ิการ์ท้�งสิองนีี�

	 5.4.1.	MADRID	MONITOR

Madrid Monitor (http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/) เป็็นีบุร์ิการ์ทางอิเล่็กทร์อนีิกสิ์จัาก WIPO ที�ชั้�วยุให้เข้้าถึง 
ข้้อมื่ล่เกี�ยุวก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าท้�งหมืดที�จัดทะเบุียุนีภายุใต้ร์ะบุบุมืาดร์ิด บุร์ิการ์ด้งกล่�าวมีืการ์สืิบุคู่้นีที�ใชั้้งานีง�ายุ มืีต้วเล่ือก 
การ์สิืบุคู่้นีมืากมืายุ (สิืบุคู่้นีแบุบุง�ายุ การ์สิืบุคู่้นีข้้�นีส่ิง การ์สิืบุคู่้นีแบุบุเร์ียุล่ไทมื์ การ์สืิบุคู่้นีร์่ป็ภาพ) 

เมืื�อใชั้้ชัุ้ดคู่ำาสิ้�งสิืบุคู่้นีเพื�อป็ร์ะมืวล่ผิล่แบุบุท้นีทีข้อง Madrid Monitor จัะสิามืาร์ถติดตามืสิถานีะคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ 
ที�ผิ�านีกร์ะบุวนีการ์ตร์วจัสิอบุข้อง WIPO นีอกจัากนีี� ยุ้งสิามืาร์ถติดตามืตร์วจัสิอบุคู่วามืคู่ืบุหนี้าข้องการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�าง
ป็ร์ะเทศข้องท�านีในีแต�ล่ะภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ได้ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องแล่ะด่ว�าเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีได้ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องหร์ือป็ฏิเสิธิ

ชัุ้ดคู่ำาสิ้�งการ์สืิบุคู่้นีแบุบุง�ายุแล่ะการ์สืิบุคู่้นีข้้�นีส่ิงทำาให้ท�านีสิามืาร์ถสืิบุคู่้นีในีฐานีข้้อมื่ล่ร์ะบุบุมืาดร์ิดท้�งฐานีข้้อมื่ล่ด้วยุคู่ำา 
(เคู่ร์ื�องหมืายุ ร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ ชั้ื�อเจั้าข้องหร์ือต้วแทนี สิำานี้กงานีต้นีกำาเนีิด ภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง ฯล่ฯ) 
ต้วเล่ข้ (สิำาหร์้บุการ์จัดทะเบุียุนี คู่ำาข้อพ่�นีฐานี จัำาพวกตามื Nice จัำาพวกตามื Vienna ฯล่ฯ) หร์ือหล่ายุอยุ�างร์วมืก้นี  
ชัุ้ดคู่ำาส้ิ�งการ์สิืบุคู่้นีภาพทำาให้สิามืาร์ถสิืบุคู่้นีโดยุเล่ือกภาพ ป็ร์ะเภทภาพ หร์ือกล่ยุุทธิ์ในีการ์สืิบุคู่้นีภาพ

นีอกจัากนีี� Madrid Monitor ยุ้งมีืข้้อมื่ล่ WIPO Gazette of International Marks (http://www.wipo.int/madrid/monitor/
en/#gazettnd/) ซีึ�งเป็็นีหนี้งสิือโฆษณิาร์ายุสิ้ป็ดาห์อยุ�างเป็็นีทางการ์ข้องร์ะบุบุมืาดร์ิดที�มืีข้้อมื่ล่ล่�าสุิดเกี�ยุวก้บุการ์จัดทะเบุียุนี 
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ร์ะหว�างป็ร์ะเทศ การ์ต�ออายุุ การ์ร์ะบุุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื แล่ะการ์แก้ ไข้เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งที�มืีผิล่ต�อ 
การ์จัดทะเบุียุนีในีป็ัจัจัุบุ้นี

เพ่�ออำานีวยุคู่วามืสิะดวกในีการ์ติดตามืตร์วจัสิอบุเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านีแล่ะ/หร์ือข้องคู่่�แข้�ง Madrid Monitor ให้ท�านี 
สิามืาร์ถล่งทะเบุียุนีเพ่�อร์้บุการ์แจั้งทางอีเมืล่เกี�ยุวก้บุการ์เป็ล่ี�ยุนีแป็ล่งใดๆ เกี�ยุวก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าที�ท�านีสินีใจั ในีการ์สิมื้คู่ร์ 
ร์้บุบุร์ิการ์แจั้งเตือนีทางอีเมืล่ ต้องมีืบุ้ญชั้ีผิ่้ ใชั้้ข้อง WIPO ซีึ�งสิร์้างได้ที� (https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/ 
public/register.jsf)

	 5.4.2.	MADRID	PORTFOLIO	MANAGER	(MPM)

Madrid Portfolio Manager (MPM) เป็็นีบุร์ิการ์ทางออนีไล่นี์ในี WIPO IP Portal (https://ipportal.wipo.int/) ซีึ�งชั้�วยุ 
ในีการ์จั้ดการ์พอร์์ตโฟัล่ิโอ (portfolio) การ์จัดทะเบีุยุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศ โดยุสิามืาร์ถเข้้าใชั้้อยุ�างป็ล่อดภ้ยุจัาก
บุ้ญชีั้เดียุว ในีการ์เข้้าใชั้้ WIPO IP Portal แล่ะ MPM ต้องมืีบุ้ญชีั้ผิ่้ ใชั้้ WIPO (https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/
public/register.xhtml) ซีึ�งเชั้ื�อมืโยุงก้บุที�อยุ่�อีเมืล่ ท�านีสิามืาร์ถสิร์้างข้้อมื่ล่ (portfolio) ข้องท�านีเองโดยุการ์ร์วบุร์วมืการ์จัด 
ทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศท้�งหมืดที�เชั้ื�อมืโยุงก้บุที�อยุ่�อีเมืล่เดียุวก้นี เมืื�อใชั้้ MPM จัะสิามืาร์ถสิ�งคู่ำาข้อเป็ล่ี�ยุนีแป็ล่ง ต�ออายุุ แล่ะร์ะบุ ุ
ภาคู่ีคู่่�ส้ิญญาที�ต้องการ์ข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื  แล่ะสิามืาร์ถติดตามืสิถานีะคู่ำาข้อข้องท�านี ชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื มือบุหมืายุ 
คู่วามืร์้บุผิิดชั้อบุในีการ์บุร์ิหาร์จ้ัดการ์ข้้อมื่ล่ (portfolio) ท้�งหมืดหร์ือบุางสิ�วนี ด่แล่ะดาวนี์โหล่ดอยุ�างป็ล่อดภ้ยุจัากสิำานี้กงานี 
เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าแล่ะ WIPO เกี�ยุวก้บุการ์จัดทะเบุียุนี แล่ะข้อข้้อมื่ล่อยุ�างยุ�อจัากทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

6.	การคุ้มครองเคร่่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป
ในีสัหภาพัยุโร์ปี (อียู) มืีร์ะบุบุการ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าแบุบุสิี�ร์ะด้บุสิิ�งที�ท�านีเล่ือกข้ึ�นีอยุ่�ก้บุ 
คู่วามืต้องการ์ทางธุิร์กิจัท�านี

หากต้องการ์ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีร้์ฐสิมืาชั้ิกข้องสิหภาพยุุโร์ป็ สิามืาร์ถยุื�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุ 
การ์คู่้าได้โดยุตร์งที�สิำานี้กงานีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาข้องป็ร์ะเทศที�เกี�ยุวข้้อง  สิ�วนีนีี�เป็็นีเสิ้นีทางในีป็ร์ะเทศ 
(national route) ที�มืีอยุ่�ในีป็ร์ะเทศสิมืาชั้ิกสิหภาพยุุโร์ป็ 24 ป็ร์ะเทศ (ออสิเตร์ียุ บุ้ล่แกเร์ียุ โคู่ร์เอเชีั้ยุ 
ไซีป็ร์้สิ สิาธิาร์ณิร์้ฐเชั้็ก เดนีมืาร์์ก เอสิโตเนีียุ ฟัินีแล่นีด์ ฝร้์�งเศสิ เยุอร์มืนีี กร์ีซี ฮ้ังการ์ี ไอร์์แล่นีด์ อิตาล่ี 
ล่้ตเวียุ ล่ิท้วเนีียุ มือล่ตา โป็แล่นีด์ โป็ร์ตุเกสิ โร์มืาเนีียุ สิโล่วาเกียุ สิโล่วีเนีียุ สิเป็นี แล่ะสิวีเดนี)

หากต้องการ์ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีเบุล่เยุียุมื ล่้กเซีมืเบุิร์์ก แล่ะเนีเธิอร์์แล่นีด์ สิามืาร์ถยุื�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนี 
เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าได้ที�สิำานี้กงานีทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาเบุเนีล่้กซี์ (BOIP) ซีึ�งเป็็นีสิำานี้กงานีทร้์พยุ์สิินี 
ทางป็ัญญาร์ะด้บุภ่มิืภาคู่สิำาหร้์บุการ์คุู่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีร้์ฐสิมืาชั้ิกท้�งสิามื ตร์งนีี�เป็็นีเสิ้นีทาง 

ร์ะด้บุภ่มิืภาคู่ข้องเบุเนีล่้กซี์ (Benelux regional route)

หากต้องการ์ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีร้์ฐสิมืาชั้ิกข้องสิหภาพยุุโร์ป็เพิ�มืข้ึ�นี สิามืาร์ถข้อจัดทะเบีุยุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าสิหภาพยุุโร์ป็ 
(EUTM) จัากสิำานี้กงานีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาแห�งสิหภาพยุุโร์ป็ (EUIPO) สิ�วนีนีี�เป็็นีเสิ้นีทางยุุโร์ป็ (European route) EUTM  
มืีผิล่ตามืกฎหมืายุในีอาณิาเข้ตข้องป็ร์ะเทศสิมืาชิั้กสิหภาพยุุโร์ป็ 27 ป็ร์ะเทศ

เสิ้นีทางที�สิี�ในีการ์ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีสิหภาพยุุโร์ป็คืู่อเสิ้นีทางร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (international route) หร์ือ 
เสิ้นีทางภายุใต้ร์ะบุบุมืาดร์ิด ซีึ�งสิามืาร์ถใชั้้ร์�วมืก้บุเสิ้นีทางใดเสิ้นีทางหนีึ�งในีสิามืเสิ้นีทางด้งกล่�าวข้้างต้นี บุุคู่คู่ล่ที�ยืุ�นีคู่ำาข้อจัด 
ทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศภายุใต้ร์ะบุบุมืาดร์ิดสิามืาร์ถร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีร์้ฐสิมืาชั้ิกใดๆ ในีสิหภาพยุุโร์ป็ที�เป็็นีภาคู่ีคู่่�สิ้ญญา 
พิธิีสิาร์มืาดร์ิดแยุกแต�ล่ะร์้ฐ หร์ือร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีเบุเนีล่้กซี์ (สิำาหร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีเบุล่เยุียุมื ล่้กเซีมืเบุิร์์ก แล่ะ 
เนีเธิอร์์แล่นีด์) หร์ือร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ (สิำาหร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีร์้ฐสิมืาชั้ิกข้องป็ร์ะเทศสิมืาชั้ิกสิหภาพยุุโร์ป็ 
27 ป็ร์ะเทศผิ�านีการ์ะบุุเพียุงคู่ร้์�งเดียุว)3

ต�อไป็เป็็นีสิ�วนีวิเคู่ร์าะห์ป็ร์ะโยุชั้นี์ข้องการ์ได้ร์้บุสิิทธิิในีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าที�มืีผิล่ตามืกฎหมืายุในีป็ร์ะเทศสิมืาชั้ิกสิหภาพยุุโร์ป็ 27 
ป็ร์ะเทศ ตามืเสิ้นีทางยุุโร์ป็ (การ์ยืุ�นีคู่ำาข้อโดยุตร์งไป็ที� EUIPO) หร์ือเสิ้นีทางร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (การ์ยืุ�นีคู่ำาร์้องโดยุร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามื 
คุู่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ผิ�านีร์ะบุบุมืาดร์ิด)

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

การ์ข้อจัดทะเบุียุนี EUTM โดยุตร์งที� EUIPO แทนีการ์ยืุ�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนี 
เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าแยุกก้นีหล่ายุฉบุ้บุแล่้วได้สิิทธิิแยุกก้นีภายุใต้ร์ะบุบุข้อง 
แต�ล่ะป็ร์ะเทศ + ร์ะบุบุเบุเนีล่้กซี์ ที�มืีอยุ่�ในีสิหภาพยุุโร์ป็ เป็็นีเสิ้นีทางที�นี�าสินีใจั
หากต้องการ์สิิทธิิในีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าเดียุวที�มืีผิล่ตามืกฎหมืายุในีป็ร์ะเทศ
สิมืาชั้ิกสิหภาพยุุโร์ป็ 27 ป็ร์ะเทศ

3 หลังจากการถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และหลังจากสิ�นสุดช่วงเปลี่ยนผ่าน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) การจด 
ทะเบียนระหว่างประเทศ (IR) ในระบบมาดริดที่มีผลบังคับใช้ ในสหภาพยุโรปจะไม่มีผลบังคับใช้ ในสหราชอาณาจักรอีกต่อไป  สหราชอาณาจักรได้ด�าเนิน 
ขั�นตอนต่าง ๆ ในการให้การคุ้มครองเคร่่องหมายการค้าที่อย่่ใน IR อย่างต่อเนื่อง  โดยในทะเบียนของตนนั�น มีการบันทึกเคร่่องหมายการค้าของ 
สหราชอาณาจักรที่มีลักษณะคล้ายกันในส่วนที่ได้รับการคุ้มครองจาก IR ในสหภาพยุโรปก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564  เคร่่องหมายการค้าในสหราช
อาณาจักรที่ท�าข้�นใหม่นี�จะไม่ข้�นอย่่กับ IR และจะเป็นไปตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร  ผ่้ถือสิทธิที่ IR ยังอย่่ในระหว่างการพิจารณาในสหภาพยุโรป 
เมื่อสิ�นสุดระยะเวลาการเปล่ียนผ่าน สามารถย่ืนขอจดทะเบียนเคร่่องหมายการค้ากับส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักรภายในเก้าเดือน 
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และให้ยึดวันที่ยื่นขอรับความคุ้มครองของสหภาพยุโรป  ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดด่ค่่มือที่ออกโดยรัฐบาล 
แห่งสหราชอาณาจักรได้ที่ https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period
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สิามืาร์ถยุื�นีคู่ำาข้อออนีไล่นี์ ได้ที�เว็บุไซีต์ข้อง  EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now) EUTM ให้ท�านี 
ได้ร้์บุสิิทธิิแต�เพียุงผิ่้เดียุวซีึ�งมืีผิล่ตามืกฎหมืายุในีทุกร์้ฐสิมืาชั้ิกข้องสิหภาพยุุโร์ป็ (ป็ัจัจัุบุ้นีแล่ะอนีาคู่ต) ด้วยุคู่�าใชั้้จั�ายุที�สิมืเหตุ 
สิมืผิล่ (คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืพ่�นีฐานี 850 ยุ่โร์ ในีเดือนีมืกร์าคู่มื พ.ศ. 2564 สิำาหร์้บุการ์ยืุ�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนี EUTM ทางออนีไล่นี์หนีึ�ง 
คู่ำาข้อที�คู่ร์อบุคู่ลุ่มืหนีึ�งจัำาพวก สิำาหร์้บุข้้อมื่ล่ที�ป็ร์้บุเป็็นีป็ัจัจัุบุ้นีเกี�ยุวก้บุคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมื ท้�งจัำาพวกเพิ�มืเติมื แล่ะเคู่ร์ื�องหมืายุ 
ร์�วมืข้องสิหภาพยุุโร์ป็ (EU collective mark) หร์ือเคู่ร์ื�องหมืายุร์้บุร์อง (Certification mark) โป็ร์ดด่ (https://euipo.europa.eu/
ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo) EUTM มืีผิล่ตามืกฎหมืายุ 10 ป็ี แล่ะสิามืาร์ถต�ออายุุได้เร์ื�อยุๆ คู่ร์าวล่ะ 10 ป็ี  
ท�านีสิามืาร์ถบุ้งคู้่บุใชั้้สิิทธิิ EUTM ข้องท�านีในีตล่าดที�มืีผิ่้บุร์ิโภคู่ 450 ล่้านีคู่นี

ในีเว็บุไซีต์ข้อง EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks) ท�านีจัะพบุคู่ำาอธิิบุายุอยุ�างล่ะเอียุดเกี�ยุวก้บุวิธิี
ข้อจัดทะเบุียุนี EUTM วิธิีการ์ป็ฏิบุ้ติตามืข้้�นีตอนีการ์จัดทะเบุียุนี ร์วมืถึงวิธิีบุร์ิหาร์จั้ดการ์ EUTM เมืื�อได้จัดทะเบุียุนีแล่้ว

6.2.	การระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปผ่านระบบมาดริด	
(เส้นทางระหว่างประเทศ):	แนวปฏิบัติที่ดี

ท�านีจัะได้ร้์บุป็ร์ะโยุชั้นี์ในีทำานีองเดียุวก้นีก้บุที�ท�านีได้ร้์บุจัากเสิ้นีทางยุุโร์ป็ แล่ะสิิทธิิป็ร์ะโยุชั้นี์เพิ�มืเติมืที�เป็็นีเอกล่้กษณิ์ข้องร์ะบุบุ 
มืาดร์ิด โดยุดำาเนีินีการ์ตามืเสิ้นีทางร์ะหว�างป็ร์ะเทศ  ต้�งแต�พ.ศ. 2547 เมืื�อสิหภาพยุุโร์ป็กล่ายุเป็็นีภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาพิธิีสิาร์มืาดร์ิด  
ผิ่้ ใชั้้ร์ะบุบุมืาดร์ิดก็สิามืาร์ถได้ร์้บุสิิทธิิในีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าที�มืีผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้เชั้�นีเดียุวก้บุ EUTM (มีืผิล่บุ้งคู้่บุตามืกฎหมืายุในีร์้ฐ 
สิมืาชั้ิกข้องสิหภาพยุุโร์ป็ทุกแห�ง) โดยุร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ภายุใต้ข้้�นีตอนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (ในีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนี 
ร์ะหว�างป็ร์ะเทศ หร์ือการ์ร์ะบุุภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื)

การ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็แล่ะการ์จัดทะเบีุยุนีด้งกล่�าวได้ถ่กพิจัาร์ณิาแล่ะยุอมืร้์บุ
โดยุ  EUIPO มืีผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้เชั้�นีเดียุวก้บุ EUTM ที�จัดทะเบุียุนีโดยุ EUIPO  สิ�วนีนีี�ให้ร์ายุล่ะเอียุดเกี�ยุวก้บุแนีวป็ฏิบุ้ติที�ดีที�ต้องป็ฏิบุ้ติ
ตามืเพื�อให้ ได้ร์้บุแล่ะบุร์ิหาร์จั้ดการ์การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�มืีผิล่ตามืกฎหมืายุในีสิหภาพยุุโร์ป็

	 6.2.1.	การระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป:	ข้อก�าหนดเฉพาะ

ท�านีสิามืาร์ถร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ ในีกร์ณิีใดกร์ณิีหนีึ�งด้งต�อไป็นีี� 

(1) เมืื�อยุื�นีคู่ำาข้อจัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา โดยุเลื่อกชั้�องสิหภาพยุุโร์ป็ (EM code) ในี 
แบุบุฟัอร์์มืคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนี MM2 หร์ือ

(2) เมืื�อท�านีได้ร์้บุการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ โดยุการ์เล่ือกชั้�องสิหภาพยุุโร์ป็ (EM code) ในีแบุบุฟัอร์์มืร์ะบุุภาคู่ ี
คู่่�ส้ิญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื (MM4) สิ�งไป็ที� WIPO ทางออนีไล่นี์ (https://www3.wipo.int/osd/) 
หร์ือทางไป็ร์ษณิียุ์

นีอกเหนืีอจัากข้้อกำาหนีดท้�วไป็สิำาหร้์บุการ์ข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศแล่ะการ์ร์ะบุุภาคีู่คู่่�ส้ิญญาที�ต้องการ์ร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง
เพิ�มืเติมื ท�านีต้องพิจัาร์ณิาเร์ื�องต�อไป็นีี�เมืื�อท�านีร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ 

(ก) ภาษาในีการ์ดำาเนีินีการ์ต�อ EUIPO จัะเป็็นีภาษาตามืคู่ำาข้อจัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านี (ภาษาอ้งกฤษ) อยุ�างไร์
ก็ตามื เมืื�อร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ ท�านีต้องร์ะบุุภาษาที�สิองข้อง EUIPO (ฝร์้�งเศสิ เยุอร์มื้นี อิตาลี่ หรื์อ
สิเป็นี ภาษาใดภาษาหนีึ�ง) ซีึ�งท�านียุอมืร์้บุให้ ใชั้้เป็็นีภาษาที�ใชั้้ ได้สิำาหร์้บุการ์ดำาเนีินีการ์คู้่ดคู่้านี การ์เพิกถอนี หร์ือการ์
การ์ทำาให้เป็็นีโมืฆะ 

(ข้) นีอกจัากนีี� หากต้องการ์อ้างสิิทธิิที�มืีมืาก�อนี4 ข้องเคู่ร์ื�องหมืายุที�มืีอยุ่�ก�อนีที�ได้ร์้บุจัดทะเบุียุนีในีร์้ฐสิมืาชั้ิกข้องสิหภาพ 
ยุุโร์ป็หร์ือสิำาหร้์บุร้์ฐสิมืาชั้ิกข้องสิหภาพยุุโร์ป็ ท�านีสิามืาร์ถกร์ะทำาได้ตอนีที�ยืุ�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศหร์ือตอนี 

4  การอ้างสิทธิที่มีมาก่อน (seniority claim) เป็นระบบที่เจ้าของค�าขอจดทะเบียน/การจดทะเบียน  EUTM หร่อการระบุขอรับความคุ้มครองจากสหภาพยุโร
ปในการจดทะเบียนระหว่างประเทศ สามารถอ้างสิทธิที่มีมาก่อนของการจดทะเบียนในประเทศที่มีอย่่ในปัจจุบันในสหภาพยุโรป (หร่อการระบุขอรับความคุ้ม
ครองในประเทศของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ) แม้การจดทะเบียนในประเทศจะสิ�นสุดลงแล้ว 
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ร์ะบุุภาคีู่คู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื โดยุแนีบุแบุบุฟัอร์์มืทางการ์ MM17 (นีอกจัากนีี� ท�านีสิามืาร์ถ 
อ้างสิิทธิิที�มืีมืาก�อนีต�อ EUIPO โดยุตร์งได้ในีภายุหล่้ง)

คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืพ่�นีฐานีสิำาหร์้บุการ์ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็สิำาหร้์บุสิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์หนีึ�งจัำาพวกกถ่กกำาหนีดโดยุ 
EUIPO ในีอ้ตร์า 897 ฟัร้์งก์สิวิสิ (สิถานีะในีเดือนีมืกร์าคู่มื พ.ศ. 2564)  สิำาหร์้บุข้้อมื่ล่ที�เป็็นีป็ัจัจัุบุ้นีเกี�ยุวก้บุคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืเฉพาะ
ร์ายุที� EUIPO กำาหนีดสิำาหร์้บุการ์ะบุุข้อคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องแล่ะการ์ต�ออายุุข้องเคู่ร์ื�องหมืายุแต�ล่ะอ้นีแล่ะเคู่ร์ื�องหมืายุร์�วมืหร์ือ 
เคู่ร์ื�องหมืายุร์้บุร์องภายุใต้ร์ะบุบุมืาดร์ิด โป็ร์ดด่ http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html

	 6.2.2.	ตัวแทนผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะต่อ	EUIPO

โดยุหล้่กการ์แล่้ว ไมื�จัำาเป็็นีต้องต้�งต้วแทนีต�อ EUIPO อยุ�างไร์ก็ตามื การ์ที�ต้�งอยุ่�นีอกเข้ตเศร์ษฐกิจัยุุโร์ป็ ท�านีต้องต้�งต้วแทนี  
(ก) หาก EUIPO ป็ฏิเสิธิการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีชั้้�วคู่ร์าว (ข้) สิำาหร์้บุการ์ยืุ�นีอ้างสิิทธิิที�มืีมืาก�อนีโดยุตร์งต�อ EUIPO  
หร์ือ (คู่) อ้างถึงการ์คู้่ดคู่้านีการ์อ้างสิิทธิิที�มืีมืาก�อนีจัาก จัาก EUIPO  ในีกร์ณีิด้งกล่�าว ต้วแทนีข้องท�านีคู่วร์เป็็นีบุุคู่คู่ล่ที�ป็ร์ากฏ
ในีฐานีข้้อมื่ล่ต้วแทนีที� EUIPO ด่แล่(https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives)
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	 6.2.3.	การประกาศครั้งแรก	การสืบค้น	และการตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอ
	 จดทะเบียนเบื้องต้น

เมืื�อได้ร์้บุแจั้งจัาก WIPO เกี�ยุวก้บุการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ EUIPO จัะล่งป็ร์ะกาศ
การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศอีกคู่ร้์�งท้นีทีในี EUTM Bulletin (Part M.1) (https://  EUIPO .europa.eu/eSearch/#advanced/
bulletins)  การ์ล่งป็ร์ะกาศจัะจัำาก้ดเฉพาะข้้อมื่ล่บุร์ร์ณิานุีกร์มื ร์่ป็เคู่ร์ื�องหมืายุแล่ะเล่ข้จัำาพวก (ไมื�ใชั้�ร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์)   
นี้บุจัากว้นีที�มืีการ์ล่งป็ร์ะกาศคู่ร์้�งแร์ก การ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศมืีผิล่บุ้งคู้่บุเหมืือนีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนี EUTM ที�ล่งป็ร์ะกาศไป็

ภายุในีหนีึ�งเดือนีหล้่งจัาก WIPO ได้ล่งป็ร์ะกาศ หากต้องการ์ ท�านีสิามืาร์ถข้อให้ EUIPO ดึงร์ายุงานีการ์สิืบุคู่้นีข้้อมื่ล่ข้องสิหภาพ
ยุุโร์ป็ที�อ้างถึง EUTM แล่ะการ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ที�คู่ล่้ายุๆ ก้นีมืาได้ แล่ะ 
ยุ้งสิามืาร์ถข้อให้ EUIPO สิ�งการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศไป็ยุ้งสิำานี้กงานีร์ะด้บุป็ร์ะเทศข้องร์้ฐสิมืาชั้ิกข้องสิหภาพยุุโร์ป็ที�เข้้าร์�วมื
เพื�อให้ดำาเนีินีการ์สิืบุคู่้นีข้้อมื่ล่ในีป็ร์ะเทศให้ท�านี (ต้องชั้ำาร์ะคู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืที�เกี�ยุวข้้อง)

การ์ตร์วจัสิอบุเบืุ�องต้นีข้องคู่ำาข้อจัดทะเบีุยุนีที�ดำาเนิีนีการ์โดยุ EUIPO เกี�ยุวก้บุการ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศจัะจัำาก้ดการ์
พิจัาร์ณิาว�า (ก) มืีการ์ร์ะบุุภาษาที�สิองในีการ์ดำาเนีินีการ์หรื์อไมื� (ข้) มืีคู่ำาข้อสิำาหร์้บุเคู่ร์ื�องหมืายุร์�วมืหร์ือเคู่ร์ื�องหมืายุร์้บุร์องหร์ือไมื� 
(คู่) มืีการ์อ้างสิิทธิิใดๆ มืาก�อนีหร์ือไมื� (ง) มืีร์ายุการ์สิินีคู่้า แล่ะ/หรื์อบุริ์การ์ในีการ์ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ 
ในีข้อบุเข้ตร์ายุการ์หล่้กข้องการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศหร์ือไมื� แล่ะ (จั) ชั้ื�อที�ใชั้้ ในีการ์ร์ะบุุสิินีคู่้า/บุร์ิการ์เหล่�านีี� ตร์งตามื 
ข้้อกำาหนีดด้านีคู่วามืชั้้ดเจันีแล่ะคู่วามืถ่กต้อง ตามืที�อธิิบุายุไว้ ในี EUIPO Trademark Guidelines, Part B, Section 3 หรื์อไมื� 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines)
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หากท�านีไมื�ร์ะบุุภาษาที�สิองข้อง EUIPO ให้เป็็นีภาษาที�ใชั้้ ได้สิำาหร์้บุการ์ดำาเนีินีการ์คู้่ดคู่้านี การ์เพิกถอนี หรื์อการ์ทำาให้เป็็นีโมืฆะ
ต�อ EUIPO  โดยุ EUIPO จัะออกการ์ป็ฏิเสิธิชั้้�วคู่ร์าวแล่ะให้เวล่าสิองเดือนีในีการ์แก้ ไข้ข้้อบุกพร์�อง

หากการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีซีึ�งร์ะบุุข้อร้์บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็เป็็นีเคู่ร์ื�องหมืายุร์�วมืหร์ือเคู่ร์ื�องหมืายุ
ร์้บุร์อง ตามืป็ร์ะเภทเคู่ร์ื�องหมืายุด้งกล่�าวในีป็ร์ะเทศไทยุ ก็จัะถ่กพิจัาร์ณิาดำาเนีินีการ์ในีฐานีะเคู่รื์�องหมืายุร์�วมืข้องสิหภาพยุุโร์ป็
หร์ือเคู่ร์ื�องหมืายุร์้บุร์องข้องสิหภาพยุุโร์ป็ แล่้วแต�อ้นีใดจัะใชั้้บุ้งคู่้บุ ในีกร์ณิีนีี� ท�านีต้องสิ�งร์ะเบุียุบุข้้อบุ้งคู่้บุเกี�ยุวก้บุการ์ใชั้้เคู่ร์ื�องหมืายุ 
นีี�ไป็ยุ้ง EUIPO ภายุในีสิองเดือนีนี้บุจัากว้นีที� WIPO แจั้งให้ EUIPO ทร์าบุเกี�ยุวก้บุการ์ะบุุข้อคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์อง

หากท�านีอ้างสิิทธิิที�มืีมืาก�อนีข้องเคู่ร์ื�องหมืายุที�มืีอยุ่�ก�อนีซีึ�งได้จัดทะเบุียุนีไว้แล่้วในีร์้ฐสิมืาชั้ิกข้องสิหภาพยุุโร์ป็ (ในีแบุบุฟัอร์์มื MM17) 
EUIPO จัะตร์วจัสิอบุว�าท�านีได้ร์ะบุุชั้ื�อร์้ฐสิมืาชั้ิกข้องสิหภาพยุุโร์ป็ที�มืีการ์จัดทะเบุียุนีสิิทธิิที�มืีอยุ่�ก�อนี เล่ข้จัดทะเบีุยุนี ร์วมืท้�ง 
ว้นียุื�นีการ์จัดทะเบุียุนีที�เกี�ยุวข้้อง

หากท�านีต้องการ์ข้อจัำาก้ดร์ายุการ์สิินีคู่้าหรื์อบุริ์การ์ข้องการ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศในีการ์ะบุุข้อร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีสิหภาพ
ยุุโร์ป็ EUIPO ตร์วจัสิอบุว�าร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ในีร์ายุการ์ที�ข้อจัำาก้ดว�าร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์อยุ่�ในีข้อบุเข้ตข้องร์ายุการ์
หล้่กข้องการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศหร์ือไมื�   หากไมื�อยุ่� ก็จัะออกหนี้งสิือแจั้งการ์ป็ฏิเสิธิชั้้�วคู่ร์าว

หากการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีมืีร์ายุการ์สิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ที�ไมื�ชั้้ดเจันีหร์ือไมื�ถ่กต้อง  EUIPO จัะออกหนี้งสืิอแจั้งการ์
ป็ฏิเสิธิช้ั้�วคู่ร์าวแล่ะให้เวล่าสิองเดือนีในีการ์แก้ ไข้ข้้อบุกพร์�อง เพ่�อหล่ีกเล่ี�ยุงไมื�ให้ร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ข้องท�านีถ่กป็ฏิเสิธิจัาก 
EUIPO แนีะนีำาให้สิืบุคู่้นีจัาก EU Harmonised Database (HDB) ก�อนียืุ�นีข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง
ในีสิหภาพยุุโร์ป็ ตร์งนีี�สิามืาร์ถทำาได้ทางออนีไล่นี์ โดยุไมื�เสิียุคู่�าใชั้้จั�ายุ ตามืที�อยุ่�เว็บุไซีต์ต�อไป็นีี� (http://tmclass.tmdn.org/ec2/  
HDB) จัะมืีชั้ื�อที�ร์ะบุุร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ที�ได้ร้์บุการ์ยุอมืร์้บุจัากสิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีสิหภาพยุุโร์ป็  ชั้ื�อท้�งหมืดในี 
HDB จัะได้ร์้บุการ์ยุอมืร์้บุจัาก EUIPO โดยุอ้ตโนีมื้ติ  ตร์งนีี�จัะชั้�วยุให้กร์ะบุวนีการ์จัดทะเบุียุนีข้องท�านีสิะดวกมืากยุิ�งข้ึ�นี
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	 6.2.4.	การปฏิเสธรับจดทะเบียนกรณีที่เคร่่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและต้องห้ามรับ
	 จดทะเบียน	(ABSOLUTE	GROUNDS	FOR	REFUSAL)		

การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่ ้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ต้องมืีการ์ตร์วจัสิอบุเคู่ร์ื�องหมืายุที� ไมื�มืีล่้กษณิะ 
บุ�งเฉพาะแล่ะต้องห้ามืร์้บุจัดทะเบุียุนี (Absolute grounds for refusal) แบุบุเดียุวก้บุการ์ข้อจัด EUTM โดยุตร์ง

โดยุเฉพาะอยุ�างยุิ�ง เคู่รื์�องหมืายุข้องท�านีจัะไมื�มีืสิิทธิิได้ร้์บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องหากมืีเคู่ร์ื�องหมืายุที� (ก) ไมื�สิอดคู่ล่้องก้บุคู่ำาจัำาก้ดคู่วามื
ข้อง EUTM (สิามืาร์ถแยุกคู่วามืแตกต�างข้องสิินีคู่้าหร์ือบุริ์การ์ข้องกิจัการ์หนีึ�งๆ จัากกิจัการ์อื�นีๆ แล่ะถ่กแสิดงในีล่้กษณิะที�ชั้�วยุร์ะบุุ
สิาร์ะสิำาคู้่ญที�ชั้้ดเจันีแล่ะถ่กต้องข้องคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องที�ให้) (ข้) ไมื�มืีล่้กษณิะบุ�งเฉพาะ (คู่) เป็็นีการ์พร์ร์ณินีา (ง) ป็ร์ะกอบุไป็ด้วยุ 
คู่ำาเฉพาะหร์ือสิามืาร์ถเล่็งไป็ถึงคู่ำาซีึ�งเป็็นีธิร์ร์มืเนีียุมืป็กติในีภาษาป็ัจัจัุบุ้นีหร์ือแสิดงถึงคู่วามืหมืายุที�แท้จัร์ิง แล่ะกล่ายุเป็็นีการ์ป็ฏิบุ้ต ิ
ที�เป็็นีที�ยุอมืร์้บุในีการ์คู่้า ณิ เวล่านี้�นี (จั) มืีเฉพาะร์่ป็ทร์งหร์ือล่้กษณิะอื�นีๆ ที�มืาจัากล่้กษณิะโดยุธิร์ร์มืชั้าติข้องสิินีคู่้า โดยุเป็็นีองคู่์
ป็ร์ะกอบุข้องกร์ะบุวนีการ์ทำางานี (ฉ) ข้้ดต�อนีโยุบุายุสิาธิาร์ณิะหรื์อหล่้กศีล่ธิร์ร์มือ้นีเป็็นีที�ยุอมืร์้บุ (ชั้) มืีล่้กษณิะที�เป็็นีการ์ 
หล่อกล่วงป็ร์ะชั้าชั้นีในีด้านีล่้กษณิะ คูุ่ณิภาพ หร์ือแหล่�งที�มืาทางภ่มืิศาสิตร์์ข้องสิินีคู่้าหร์ือบุร์ิการ์ (ซี) แสิดงถึงสิ้ญล่้กษณิ์ทางทหาร์  
ธิง เคู่ร์ื�องหมืายุ แล่ะสิ้ญล่้กษณิ์อื�นีๆ ข้องร์้ฐแล่ะองคู่์การ์ร์ะหว�างร์้ฐบุาล่ ซีึ�งได้ร้์บุการ์คูุ่้มืคู่ร์องภายุใต้มืาตร์า 6ter ข้องอนีุสิ้ญญา
ป็าร์ีสิ (ฌ) แสิดงถึงตร์า เคู่ร์ื�องหมืายุ แล่ะโล่�ภายุในีตร์าอื�นีๆ ที�ใชั้้สิำาหร์้บุสิาธิาร์ณิะป็ร์ะโยุชั้นี์ (ญ) แสิดงถึงการ์ะบุุแหล่�งกำาเนีิดแล่ะ 
สิิ�งบุ�งชีั้�ทางภ่มืิศาสิตร์์ที�ได้ร้์บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องภายุใต้กฎหมืายุข้องป็ร์ะเทศ (ร์้ฐสิมืาชิั้กข้องสิหภาพยุุโร์ป็) หรื์อกฎหมืายุข้องสิหภาพ
ยุุโร์ป็ หรื์อข้้อตกล่งร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�สิหภาพยุุโร์ป็หร์ือร์้ฐสิมืาชั้ิกที�เกี�ยุวข้้องเป็็นีภาคู่ี (ฎ) แสิดงถึงชั้ื�อด้�งเดิมืข้องไวนี์ที�ได้ร้์บุคู่วามื
คูุ่้มืคู่ร์องโดยุกฎหมืายุสิหภาพยุุโร์ป็หร์ือข้้อตกล่งร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�สิหภาพยุุโร์ป็เป็็นีภาคู่ี (ฏ) แสิดงถึงอาหาร์ขึ้�นีชั้ื�อแบุบุด้�งเดิมืที�ได้
ร์้บุการ์ร์้บุป็ร์ะก้นี (TSGs) ที�ได้ร้์บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องโดยุกฎหมืายุสิหภาพยุุโร์ป็หร์ือข้้อตกล่งร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�สิหภาพยุุโร์ป็เป็็นีภาคู่ี 
(ฐ) แสิดงถึงคู่วามืหล่ากหล่ายุข้องพ้นีธิุ์พืชั้ที�มืีมืาก�อนีที�ได้ร้์บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องภายุในีสิหภาพยุุโร์ป็ ในีสิ�วนีข้องพ้นีธิุ์พืชั้สิายุพ้นีธิุ์
เดียุวก้นีหร์ือที�มืีคู่วามืใกล่้ชั้ิดก้นีมืาก

หาก EUIPO พบุว�าเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีไมื�มืีสิิทธิิได้ร้์บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์อง ก็จัะแจั้งการ์ป็ฏิเสิธิชั้้�วคู่ร์าวแล่ะมีืเวล่าสิองเดือนีในีการ์ 
ยุื�นีคู่วามืเห็นี (observations) ข้องท�านี ต้องสิ�งคู่ำาตอบุข้องท�านีโดยุตร์งไป็ยุ้ง EUIPO หล้่งจัากการ์ตร์วจัสิอบุเร์ื�องนีี�อีกคู่ร์้�ง อาจัมืี
การ์ยุืนียุ้นีการ์ป็ฏิเสิธิด้งกล่�าวหร์ือร์ะง้บุการ์ป็ฏิเสิธินี้�นี

หาก EUIPO พบุว�าเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีมืีสิิทธิิได้ร้์บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์อง แล่ะหากไมื�มืีการ์ป็ฏิเสิธิชั้้�วคู่ร์าวอื�นีๆ EUIPO จัะสิ�งสิถานีะ
ชั้้�วคู่ร์าวข้องเคู่รื์�องหมืายุข้องท�านีแก� WIPO ที�ร์ะบุุว�าการ์ตร์วจัสิอบุโดยุตำาแหนี�งหนี้าได้เสิร์็จัสิิ�นีแล่้ว แต�การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�าง
ป็ร์ะเทศยุ้งคู่งเป็ิดโอกาสิให้มืีการ์คู้่ดคู่้านีหร์ือการ์ให้คู่วามืเห็นีจัากบุุคู่คู่ล่ที�สิามื (third-party observations)
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

	 6.2.5.	การคัดค้าน	(OPPOSITION)

บุุคู่คู่ล่ที�มืีสิิทธิิอยุ่ �ก�อนีที�ข้้ดแยุ้งก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีสิามืาร์ถยุื�นีคู้่ดคู่้านีการ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีต้�งแต� 
เดือนีแร์กถึงเดือนีที�สิี�นี้บุจัากว้นีล่งป็ร์ะกาศว้นีแร์ก

หากมืีบุุคู่คู่ล่คู้่ดคู่้านีการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีภายุในีร์ะยุะเวล่าด้งกล่�าว EUIPO จัะแจั้งเร์ื�องการ์ป็ฏิเสิธิชั้้�วคู่ร์าว  
(บุนีพื�นีฐานีข้องเคู่ร์ื�องหมืายุที�ไมื�สิามืาร์ถร์้บุจัดทะเบุียุนีเนีื�องจัากเหตุที�เกี�ยุวเนีื�อง หร์ือ relative grounds) ไป็ยุ้ง WIPO แล่ะสิ�งสิำาเนีา
หนี้งสืิอแจั้งการ์คู้่ดคู่้านีให้ท�านี  นีอกจัากนีี� WIPO จัะแจั้งให้ท�านีทร์าบุเกี�ยุวก้บุกำาหนีดเวล่าในีการ์เริ์�มืกร์ะบุวนีการ์ ในีการ์สืิ�อสิาร์
ทุกคู่ร์้�งก้บุ WIPO นี้�นี EUIPO จัะใชั้้ภาษาในีการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (ในีกร์ณีิข้องท�านีคู่ือภาษาอ้งกฤษ) ในีการ์สืิ�อสิาร์ 
ทุกคู่ร์้�งที�สิ�งตร์งถึงท�านี  EUIPO จัะใชั้้ภาษาในีการ์ดำาเนีินีการ์คู้่ดคู่้านีตามืที�ฝ�ายุตร์งข้้ามืเล่ือก (ซึี�งจัะเป็็นีภาษาอ้งกฤษหร์ือภาษา 
ที�สิองที�ท�านีเล่ือกตอนีร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็)

การ์ป็ฏิเสิธิชั้้�วคู่ร์าวอาจัเป็็นีบุางสิ�วนีหรื์อท้�งหมืดก็ได้ โดยุป็ร์ะกอบุด้วยุสิิทธิิที�มืีอยุ่�ก�อนีที�ถ่กอ้าง ร์ายุการ์ข้องสิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ 
ที�โดนีคู้่ดคู่้านี แล่ะในีกร์ณีิการ์ป็ฏิเสิธิบุางสิ�วนี ร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ที�โดนีคู้่ดคู่้านีจัะใชั้้ภาษาในีการ์ดำาเนีินีการ์คู้่ดคู่้านีตามืที�
ฝ�ายุตร์งข้้ามืเล่ือก

	 6.2.6.	การพิจารณาขั้นสุดท้าย

เมืื�อกร์ะบุวนีการ์ท้�งหมืดเสิร์็จัสิิ�นีแล่ะการ์ต้ดสิินีใจัทุกเร์ื�องข้อง EUIPO สิิ�นีสิุดแล่้ว EUIPO จัะต้องยุืนียุ้นีการ์ป็ฏิเสิธิชั้้�วคู่ร์าวก้บุ 
WIPO หร์ือแจั้งการ์ให้คู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องแก� WIPO โดยุร์ะบุุร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ที�เคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านีได้ผิ�านีการ์พิจัาร์ณิาแล่้ว

	 6.2.7.	การลงประกาศครั้งที่สองและความคุ้มครองในสหภาพยุโรป

หาก EUIPO ต้ดสิินีว�าเคู่ร์ื�องหมืายุข้องท�านี (อยุ�างนี้อยุที�สิุดบุางสิ�วนี) ได้ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ EUIPO จัะล่งป็ร์ะกาศ
การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศเป็็นีคู่ร์้�งที�สิองในี EUTM Bulletin (คู่ร้์�งนีี�ในี Part M.3) โดยุ EUIPO จัะไมื�ออกใบุร้์บุร์อง 
การ์จัดทะเบุียุนีใดๆ 

นี้บุจัากว้นีล่งป็ร์ะกาศคู่ร์้�งที�สิอง การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศจัะมืีผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้เหมืือนีก้บุ EUTM ที�ได้ร้์บุจัดทะเบุียุนีแล่ะสิามืาร์ถ
อ้างสิิทธิิต�อผิ่้ที�ล่ะเมืิด  นีอกจัากนีี� ว้นีที�ล่งป็ร์ะกาศคู่ร์้�งที�สิองจัะเป็็นีว้นีเร์ิ�มืต้นีข้องร์ะยุะการ์ใชั้้งานีห้าป็ี  หากเคู่รื์�องหมืายุข้องท�านี
ไมื�มืีการ์นีำาไป็ใชั้้จัร์ิงในีสิหภาพยุุโร์ป็ภายุในีร์ะยุะเวล่าด้งกล่�าว การ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศข้องท�านีในีสิหภาพยุุโร์ป็อาจัถ่ก
ป็ร์ะกาศว�าไมื�มืีผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้ตามืกฎหมืายุ

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

หากการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศถ่กยุกเล่ิกท้�งหมืดหร์ือบุางสิ�วนีเนีื�องจัากเคู่ร์ื�องหมืายุพื�นีฐานีข้องท�านีในีป็ร์ะเทศไทยุ สิิ�นีสิุดผิล่
บุ้งคู้่บุใชั้้ภายุในีร์ะยุะเวล่าที�เคู่ร์ื�องหมืายุไมื�เป็็นีอิสิร์ะในี 5 ป็ี แล่ะการ์ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ข้องท�านียุ้งมืีผิล่บุ้งคู้่บุ
ใชั้้ ท�านีสิามืาร์ถยุื�นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนี EUTM ได้โดยุตร์งไป็ที� EUIPO สิำาหร์้บุเคู่ร์ื�องหมืายุเดียุวก้นีแล่ะสิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์เดียุวก้นีก้บุ
เคู่ร์ื�องหมืายุที�ถ่กยุกเล่ิกไป็  ตามืบุทบุ้ญญ้ติข้องพิธิีสิาร์มืาดริ์ดเร์ื�อง ‘การ์แป็ล่งสิภาพคู่ำาข้อ’ (Transformation) EUIPO จัะถือว�า
คู่ำาข้อด้งกล่�าวเสิมืือนีคู่ำาข้อที�ได้ยุื�นีในีว้นีร์ะบุุข้อคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็เดิมื แล่ะได้ร้์บุสิิทธิิการ์มืาก�อนีเหมืือนีก้นี 

ในีการ์อ้างสิิทธิิในีการ์แป็ล่งสิภาพคู่ำาข้อ ต้องยืุ�นีคู่ำาข้อภายุในีร์ะยุะเวล่าสิามืเดือนีนี้บุจัากว้นีที�การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ 
ข้องท�านีถ่กยุกเล่ิกท้�งหมืดหรื์อบุางสิ�วนี นีอกจัากนีี� ร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ในีคู่ำาข้อที�แป็ล่งสิภาพนีี�จัะต้องอยุ่�ในีร์ายุการ์สิินีคู่้า
แล่ะบุร์ิการ์ที�ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ เมืื�อคู่ำาข้อแป็ล่งสิภาพเกี�ยุวข้้องก้บุการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�ร์ะบุุ
ข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ที�ได้ร้์บุการ์ยุอมืร้์บุแล่ะล่งป็ร์ะกาศโดยุ EUIPO จัะมืีการ์ยุกเว้นีข้้�นีตอนีตร์วจัสิอบุแล่ะคู้่ดคู่้านี  
จัะมืีการ์ล่งป็ร์ะกาศ EUTM เป็็นีภาษาทุกภาษาที�ใชั้้ ในีสิหภาพยุุโร์ป็ แล่ะจัะออกใบุร์้บุร์องการ์จัดทะเบุียุนี EUTM   
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	 6.2.9.	การแปลงค�าขอ	(CONVERSION)

ไมื�ว�าด้วยุเหตุผิล่ใดก็ตามื หากการ์ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ผิ�านีร์ะบุบุมืาดริ์ดถ่กถอนี ป็ฏิเสิธิ หรื์อสิิ�นีสิุด 
ผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้ ท�านีสิามืาร์ถข้อแป็ล่งคู่ำาข้อ (Conversion) เป็็นีคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะด้บุป็ร์ะเทศยุื�นีตร์งไป็ที�สิำานี้กงานีข้องร้์ฐสิมืาชั้ิก 
ข้องสิหภาพยุุโร์ป็หนีึ�งแห�งหร์ือมืากกว�านี้�นี หร์ือการ์ร์ะบุุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมืที�เป็็นีร์้ฐสิมืาชั้ิกเหล่�านี้�นี
ภายุใต้ร์ะบุบุมืาดร์ิด ผิล่ข้องการ์แป็ล่งคู่ำาข้อ (Conversion) คู่ือคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าหร์ือการ์ร์ะบุุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญา 
ที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมืที�เป็็นีผิล่มืาจัากการ์แป็ล่งคู่ำาข้อ จัะถ่กร์ะบุุว�าว้นียืุ�นีคู่ำาร์้องเป็็นีว้นีเดียุวก้บุว้นีที�ร์ะบุุข้อร้์บุ
คู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็เหมืือนีที�บุ้นีทึกในีทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ (แล่ะได้สิิทธิิในีว้นีที�มืีการ์ข้อถือสิิทธิิยุ้อนีหล่้ง แล่ะ/หรื์อ 
การ์อ้างสิิทธิิที�มืีมืาก�อนีเชั้�นีเดียุวก้นี หากมืี)

การ์ร์ะบุุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมืซีึ�งมืีผิล่มืาจัากการ์แป็ล่งคู่ำาข้อต้องสิ�งต�อไป็ยุ้ง WIPO ผิ�านี EUIPO  
ในีแบุบุฟัอร์์มืทางการ์ (MM16) ภายุในีสิามืเดือนีนี้บุจัากว้นีที�การ์ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ถ่กป็ฏิเสิธิหร์ือถอนี 
หร์ือสิิ�นีสุิดผิล่บุ้งคู่้บุใชั้้ สิำาหร์้บุร์ายุล่ะเอียุดท้�งหมืดเกี�ยุวก้บุการ์แป็ล่งคู่ำาข้อ ให้ด่ EUIPO Guidelines, Part E, Section 2 ที� 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines

	 6.2.10.	การแทนที่ค�าขอ	(REPLACEMENT)

หากท�านีได้จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าที�  EUIPO เป็็นี EUTM แล่้ว แล่ะท�านีได้ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ภายุใต้
ร์ะบุบุมืาดริ์ดสิำาหร้์บุเคู่ร์ื�องหมืายุเดียุวก้นี ท�านีจัะได้ป็ร์ะโยุชั้นี์จัากการ์แทนีที�คู่ำาข้อ (Replacement) จัากพิธิีสิาร์มืาดริ์ด (จัะถือว�า
สิิทธิิในีการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศในีสิหภาพยุุโร์ป็เร์ิ�มืจัากว้นีจัดทะเบุียุนี EUTM ที�มืีอยุ่�ก�อนี)  การ์แทนีที�จัะเกิดข้ึ�นีอ้ตโนีมื้ติ  
ไมื�มืีคู่วามืจัำาเป็็นีต้องข้อบุ้นีทึกใดๆ   อยุ�างไร์ก็ตามื ท�านีสิามืาร์ถข้อให้ EUIPO บุ้นีทึก การ์เข้้าไป็แทนีที�ในีทะเบุียุนี  หล่้งการ์เข้้าไป็
แทนีที� EUTM จัะถ่กเก็บุไว้ ในีทะเบุียุนีตามืป็ร์กติตร์าบุเท�าที�ท�านียุ้งคู่งมืีการ์ต�ออายุุ  หากมีืการ์ต�ออายุุ ท้�ง EUTM ที�ถ่กเข้้าไป็แทนีที� 
แล่ะการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�มืีการ์ร์ะบุุข้อร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องในีสิหภาพยุุโร์ป็ก็จัะป็ร์ากฎอยุ่�ด้วยุก้นี

7.	สรุป
พิธิีสิาร์มืาดร์ิดให้เสิ้นีทางที�นี�าดึงด่ดในีการ์คุู่้มืคู่ร์องตร์าสิินีคู่้าข้องท�านีในีถึง 122 ป็ร์ะเทศท้�วโล่ก โดยุจั้ดให้มืีข้้�นีตอนีที�คุู่้มืก้บุ 
คู่�าใชั้้จั�ายุที�เสิียุไป็แล่ะสิะดวกเพื�อได้ร์้บุแล่ะบุร์ิหาร์จั้ดการ์สิิทธิิในีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าในีต�างป็ร์ะเทศ หากเป็็นีคู่นีสิ้ญชั้าติไทยุหร์ือบุุคู่คู่ล่ 
ที�มืีภ่มืิล่ำาเนีาหร์ือมืีวิสิาหกิจัในีป็ร์ะเทศไทยุ ท�านีมืีสิิทธิิที�ใชั้้สินีธิิสิ้ญญาด้งกล่�าวซีึ�งป็ร์ะเทศไทยุเข้้าร์�วมืต้�งแต�ป็ีพ.ศ. 2560 ในีป็ัจัจัุบุ้นี 
การ์ใชั้้พิธิีสิาร์มืาดร์ิดเป็็นีองคู่์ป็ร์ะกอบุที�ข้าดไมื�ได้ ในีกล่ยุุทธิ์การ์สิร์้างตร์าสิินีคู่้าที�ป็ร์ะสิบุคู่วามืสิำาเร์็จั พิธิีสิาร์นีี�ทำาให้ตร์าสิินีคู่้า
ข้องท�านีมืีต้วตนีในีร์ะด้บุโล่กก�อนีใคู่ร์ แล่ะชั้�วยุให้ท�านีเป็็นีที�ร์่้จั้กในีร์ะด้บุนีานีาชั้าติอยุ�างร์วดเร์็ว ร์วมืท้�งสิร์้างคู่�าคู่วามืนีิยุมื 
(goodwill) ให้เคู่รื์�องหมืายุการ์คู่้าข้องท�านีในีต�างป็ร์ะเทศ พิธีิสิาร์นีี�ทำาให้มื้�นีใจัได้ว�าตร์าสิินีคู่้าข้องท�านีจัะได้ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์อง 
ทางกฎหมืายุจัากคู่่�แข้�งในีตล่าดสิ�งออก จัะเพิ�มืโอกาสิในีการ์ทำาธุิร์กิจัแฟัร์นีไชั้สิ์ เป็ิดโอกาสิให้เกิดคู่วามืร์�วมืมืือ แล่ะชั้�วยุในีการ์
เข้้าไป็เป็็นีสิ�วนีหนีึ�งข้องห�วงโซี�อุป็ทานีร์ะด้บุโล่ก โดยุท้�วไป็ พิธีิสิาร์นีี�จัะสินี้บุสินีุนีกล่ยุุทธิ์การ์สิร์้างตร์าสิินีคู่้าแล่ะคู่วามืสิำาเร์็จั 
ทางธิุร์กิจัข้องท�านีอยุ�างมืีป็ร์ะสิิทธิิผิล่อ้นีด้บุต้นีๆ 
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

สมาชิกสหภาพมาดริด
สิมืาชั้กิ 107 ร์ายุ (ร์วมืสิหภาพยุุโร์ป็ แล่ะองค์ู่การ์ทร้์พย์ุสิินีทางปั็ญญาแห�งแอฟัริ์กา หรื์อ OAPI) 
คู่ร์อบุคู่ลุ่มื 123 ป็ร์ะเทศ ณิ ว้นีที� 12 มืกร์าคู่มื พ.ศ. 2564

อ้ฟักานีิสิถานี องคู่์การ์ทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาแอฟัร์ิก้นี (OAPI)5 แอล่เบุเนีียุ แอล่จัีเร์ียุ แอนีติกาแล่ะบุาร์์บุ่ดา อาร์์เมืเนีียุ ออสิเตร์เล่ียุ 
ออสิเตร์ียุ อาเซีอร์์ ไบุจัานี บุาห์เร์นี เบุล่ารุ์สิ เบุล่เยีุยุมื ภ่ฏานี บุอสิเนีียุแล่ะเฮัอร์์เซีโกวีนีา บุอตสิวานีา บุร์าซิีล่ บุร์่ไนีดารุ์สิซีาล่ามื 
บุ้ล่แกเร์ียุ ก้มืพูชั้า แคู่นีาดา จัีนี โคู่ล่้มืเบุียุ โคู่ร์เอเชั้ียุ คู่ิวบุา ไซีป็ร์้สิ สิาธิาร์ณิร้์ฐเชั้็ก สิาธิาร์ณิร์้ฐป็ร์ะชั้าธิิป็ไตยุป็ร์ะชั้าชั้นีเกาหล่ี 
เดนีมืาร์์ก  อียุิป็ต์ เอสิโตเนีียุ เอสิวาตีนีี สิหภาพยุุโร์ป็6 ฟัินีแล่นีด์ ฝร์้�งเศสิ แกมืเบีุยุ จัอร์์เจัียุ เยุอร์มืนีี กานีา กร์ีซี ฮั้งการ์ี ไอซี์แล่นีด์ 
อินีเดียุ อินีโดนีีเซีียุ อิหร์�านี (สิาธิาร์ณิร์้ฐอิสิล่ามื) ไอร์์แล่นีด์ อิสิร์าเอล่ อิตาล่ี ญี�ป็ุ�นี คู่าซี้คู่สิถานี เคู่นียุา คู่ีร์์กีซีสิถานี 
สิาธิาร์ณิร้์ฐป็ร์ะชั้าธิิป็ไตยุป็ร์ะชั้าชั้นีล่าว ล่้ตเวียุ เล่โซีโท ไล่บุีเร์ียุ ล่ิกเตนีสิไตนี์ ล่ิท้วเนีียุ ล่้กเซีมืเบุิร์์ก มืาดาก้สิการ์์ มืาล่าวี มืาเล่เซีียุ 
เมื็กซีิโก โมืนีาโก มืองโกเล่ียุ มือนีเตเนีโก โมืร์็อกโก โมืซี้มืบุิก นีามิืเบุียุ เนีเธิอร์์แล่นีด์ นีิวซีีแล่นีด์ มืาซิีโดเนีียุเหนีือ นีอร์์เวยุ์ โอมืานี 
ฟัิลิ่ป็ป็ินีสิ์ โป็แล่นีด์ โป็ร์ตุเกสิ สิาธิาร์ณิร้์ฐเกาหล่ี สิาธิาร์ณิร้์ฐมือล่โดวา โร์มืาเนีียุ สิหพ้นีธิร์้ฐร์้สิเซีียุ ร์ว้นีดา ซีามื้ว ซีานีมืาร์ิโนี 
เซีาโตเมืแล่ะป็ร์ินีซีิป็ี เซีอร์์เบุียุ เซีียุร์์ร์าลี่โอนี สิิงคู่โป็ร์์ สิโล่วาเกียุ สิโล่วีเนีียุ สิเป็นี ซี่ดานี สิวีเดนี สิวิตเซีอร์์แล่นีด์ 
สิาธิาร์ณิร้์ฐอาหร์้บุซีีเร์ียุ ทาจัิกิสิถานี ไทยุ ตร์ินีิแดดแล่ะโตเบุโก ต่นีิเซีียุ ตุร์กี เติร์์กเมืนีิสิถานี ยุ่เคู่ร์นี สิหร์าชั้อาณิาจั้กร์ 
สิหร์้ฐอเมืร์ิกา อุซีเบุกิสิถานี เวียุดนีามื แซีมืเบุียุ ซีิมืบุ้บุเว (107)

5 การระบุขอรับความคุ้มครองในองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแอฟริกัน (OAPI) ผ่านระบบมาดริด จะครอบคลุมรัฐสมาชิกทุกราย ได้แก่ เบนิน บ่ร์กินาฟาโซิ 
แคเมอร่น สาธารณรัฐอัฟริกากลาง ชาด คอโมโรส คองโก โกตดิวัวร์ อิเควทอเรียลกินี กาบอง กินีบิสเซิากินี มาลี มอริเตเนีย ไนเจอร์ เซิเนกัล โตโก (17)

6 การระบุขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป (EU) จะครอบคลุมรัฐสมาชิกทุกราย ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซิปรัส สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซิ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซิมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส 
โรมาเนีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร (28)



| 36

ตัวย่อ
ASEAN สิมืาคู่มืป็ร์ะชั้าชั้าติแห�งเอเชั้ียุตะว้นีออกเฉียุงใต้
BOIP สิำานี้กงานีทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาข้องเบุเนีล่้กซี์ 
CHF ฟัร้์งก์สิวิสิ
DCP ภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง
DIP กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา กร์ะทร์วงพาณิิชั้ยุ์ ป็ร์ะเทศไทยุ
EM ร์ห้สิป็ร์ะกอบุด้วยุ 2 ต้วอ้กษร์ใชั้้ร์ะบุุชั้ื�อสิหภาพยุุโร์ป็ในีร์่ป็แบุบุพิธิีสิาร์มืาดร์ิด
EU สิหภาพยุุโร์ป็
EUIPO สิำานี้กงานีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาข้องสิหภาพยุุโร์ป็
EUTM เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องสิหภาพยุุโร์ป็
IA คู่ำาข้อร์ะหว�างป็ร์ะเทศภายุใต้ข้้�นีตอนีข้องพิธีิสิาร์มืาดร์ิด
IR การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศภายุใต้ข้้�นีตอนีข้องพิธิีสิาร์มืาดร์ิด
MGS สิ�วนีบุร์ิหาร์จ้ัดการ์สิินีคู่้า & บุร์ิการ์ข้องมืาดร์ิด
OAPI องคู่์การ์ทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาแอฟัร์ิก้นี
WIPO  องคู่์การ์ทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่ก

อภิธานศัพท์
Basic mark เคู่รื์�องหมืายุพื�นีฐานี: คู่ำาข้อจัดทะเบีุยุนีหรื์อการ์จัดทะเบีุยุนีเคู่รื์�องหมืายุการ์คู่้าในีหนึี�งในี 
 สิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดร์ิด ซีึ�งเป็็นีฐานีในีการ์ข้อทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ

Contracting Parties ภาคู่ีคู่่�สิ้ญญา: ร้์ฐแล่ะองคู่์การ์ร์ะหว�างร์้ฐบุาล่ซีึ�งเป็็นีภาคู่ีพิธิีสิาร์มืาดร์ิด

International application คู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ: คู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าภายุใต้ข้้�นีตอนี 
 ข้องพิธิีสิาร์มืาดร์ิด

International registration การ์จัดทะเบีุยุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ: การ์จัดทะเบีุยุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศภายุใต ้
 ข้้�นีตอนีข้องพิธิีสิาร์มืาดร์ิด

Madrid Union สิหภาพมืาดร์ิด: สิหภาพที�ป็ร์ะกอบุด้วยุร์้ฐแล่ะองคู่์การ์ร์ะหว�างร้์ฐบุาล่ที�เป็็นีภาคู่ีพิธีิสิาร์มืาดร์ิด

Madrid Protocol พิธีิสิาร์มืาดร์ิด: พิธีิสิาร์ป็ี พ.ศ. 2532 ที�เกี�ยุวข้้องก้บุข้้อตกล่งมืาดร์ิดเร์ื�องการ์จัดทะเบุียุนี 
 เคู่ร์ื�องหมืายุร์ะหว�างป็ร์ะเทศ 

Madrid System ร์ะบุบุมืาดร์ิด: ร์ะบุบุในีการ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศที�คู่วบุคูุ่มืโดยุพิธิีสิาร์ 
 มืาดร์ิดแล่ะบุร์ิหาร์จั้ดการ์โดยุองคู่์การ์ทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่ก

Madrid Union Members สิมืาชิั้กสิหภาพมืาดร์ิด: ภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาพิธิีสิาร์มืาดร์ิด

Nice Classification ร์ะบุบุ Nice Classification: การ์แบุ�งจัำาพวกสิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ร์ะหว�างป็ร์ะเทศเพ่�อว้ตถุป็ร์ะสิงคู่ ์
 ในีการ์ร์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุ จัำาทำาโดยุข้้อตกล่งนีีซี พ.ศ. 2500) ฉบุ้บุแก้ไข้เพิ�มืเติมื พ.ศ. 2522

Subsequent designation การ์ร์ะบุุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื: การ์ข้อข้ยุายุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์อง 
 การ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศไป็ยุ้งภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาหนีึ�งร์ายุหร์ือมืากกว�า
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พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) เส้นทางสู่การสร้างตราสินค้าระดับโลก

เครื่องมือและบริการออนไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้ใช้
ระบบมาดริด
ASEAN TMclass – http://www.asean-tmclass.org/ec2/
เคู่รื์�องมืือออนีไล่นี์ที�อำานีวยุคู่วามืสิะดวกในีการ์ร์ะบุุแล่ะแยุกจัำาพวกสิินีคู่้าแล่ะบุริ์การ์สิำาหร้์บุการ์จัดทะเบีุยุนีเคู่รื์�องหมืายุ 
ในีสิำานี้กงานีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาทุกแห�งในีอาเซีียุนี

ASEAN TMview – http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
แพล่ตฟัอร์์มืข้้อมื่ล่ที�ชั้�วยุในีการ์สิืบุคู่้นีฐานีข้้อมื่ล่เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องสิำานี้กงานีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา 9 แห�งในีอาเซีียุนี

DIP Madrid Online Filing Facility – http://madrid.ipthailand.go.th/#/origin/savemmform/savemm2
ร์ะบุบุออนีไล่นี์ที�ให้คูุ่ณิสิามืาร์ถยืุ�นีคู่ำาข้อร์ะหว�างป็ร์ะเทศในีร์ะบุบุมืาดร์ิดที�กร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา

DIP Single Sign on System – https://sso.ipthailand.go.th
ร์ะบุบุข้องกร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาที�ชั้�วยุให้เข้้าถึงบุร์ิการ์ทางออนีไล่นี์ข้องกร์มืทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา

E-Subsequent Designation – https://www3.wipo.int/osd/
เคู่รื์�องมืืออิเล็่กทร์อนิีกสิ์ทางออนีไล่นี์สิำาหร์้บุการ์ยืุ�นีข้อร์ะบุุภาคีู่คู่่�ส้ิญญาที�ต้องการ์ร้์บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมืภายุใต้พิธีิสิาร์
มืาดร์ิด

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

EUIPO Trade Mark Guidelines – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines
ข้้อมื่ล่สิร์ุป็แนีวป็ฏิบุ้ติข้องสิำานี้กงานีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาข้องสิหภาพยุุโร์ป็เกี�ยุวก้บุข้้�นีตอนีที�เกี�ยุวข้้องก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า 
ข้องสิหภาพยุุโร์ป็

EUIPO Trade Mark website – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks
เว็บุไซีต์เกี�ยุวก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องสิำานี้กงานีทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาข้องสิหภาพยุุโร์ป็ 

EUTM Bulletin – https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins
ป็ร์ะกาศทางการ์ข้องสิำานี้กงานีทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาข้องสิหภาพยุุโร์ป็ที�มืีข้้อมื่ล่ล่�าสิุดเกี�ยุวก้บุการ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า
ข้องสิหภาพยุุโร์ป็

EUTM Fees – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo
คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืที�ต้องชั้ำาร์ะในีการ์ยุื�นีข้อจัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าข้องสิหภาพยุุโร์ป็แล่ะข้้�นีตอนีอื�นีๆ ที�เกี�ยุวข้้องก้บุเคู่ร์ื�องหมืายุ 
การ์คู่้าข้องสิหภาพยุุโร์ป็

EUTM online filing – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now
เคู่ร์ื�องมืืออิเล็่กทร์อนีิกสิ์สิำาหร์้บุยืุ�นีข้อจัดทะเบีุยุนีเคู่รื์�องหมืายุการ์คู่้าข้องสิหภาพยุุโร์ป็ทางออนีไล่นี์ที�เว็บุไซีต์ข้องสิำานี้กงานี
ทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาข้องสิหภาพยุุโร์ป็

Fee Calculator – http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
เคู่รื์�องมืือออนีไล่นี์ที�บุริ์หาร์จั้ดการ์โดยุองคู่์การ์ทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่กซีึ�งชั้ �วยุอำานีวยุคู่วามืสิะดวกในีการ์คู่ำานีวณิ 
คู่�าธิร์ร์มืเนีียุมืที�ต้องชั้ำาร์ะสิำาหร์้บุคู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ การ์ร์ะบุุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคูุ่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื แล่ะ
การ์ต�ออายุุภายุใต้ร์ะบุบุมืาดร์ิด
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Global Brand Database – http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp
เกตเวยุ์ทางออนีไล่นี์ข้ององคู่์การ์ทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่ก ซีึ�งมืีบุ้นีทึกกว�า 44 ล่้านีร์ายุการ์จัากชุั้ดข้้อมื่ล่ร์ะด้บุป็ร์ะเทศแล่ะ 
ร์ะหว�างป็ร์ะเทศ 67 ชัุ้ด (เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า สิิ�งที�ใชั้้ร์ะบุุแหล่�งกำาเนีิด สิ้ญล้่กษณิ์ทางทหาร์ ฯล่ฯ)

Madrid E-Renewal – https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN
เคู่ร์ื�องมืืออิเล่็กทร์อนิีกสิ์ทางออนีไล่นี์ในีการ์ข้อการ์ต�ออายุุการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศภายุใต้พิธิีสิาร์มืาดริ์ด

Madrid Forms – http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
ที�อยุ่�เว็บุไซีต์องคู่์การ์ทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่ก ซีึ�งสิามืาร์ถกาวนี์โหล่ดแบุบุฟัอร์์มืข้องมืาดร์ิด

Madrid Goods and Services Manager (MGS) – https://webaccess.wipo.int/mgs/
เคู่ร์ื�องมืือออนีไล่นี์ที�บุร์ิหาร์จั้ดการ์โดยุองคู่์การ์ทร้์พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่ก ที�ชั้�วยุร์วบุร์วมืร์ายุการ์สิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์ที�ต้องสิ�งเมืื�อยุื�นี
คู่ำาข้อจัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ

Madrid Guide –  http://www.wipo.int/madrid/en/guide/  
คู่่�มืือข้ององคู่์การ์ทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่กเกี�ยุวก้บุการ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุร์ะหว�างป็ร์ะเทศ 

Madrid Member Profiles Database – http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
ฐานีข้้อมื่ล่ที�บุร์ิหาร์จั้ดการ์โดยุองคู่์การ์ทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่กที�ให้ข้้อมื่ล่เกี�ยุวก้บุข้้�นีตอนีแล่ะแนีวป็ฏิบุ้ติที�เกี�ยุวก้บุผิล่บุ้งคู้่บุใชั้้
ข้องการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศในีสิมืาชั้ิกสิหภาพมืาดริ์ด

Madrid Monitor – http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
บุร์ิการ์ทางอิเล่็กทร์อนีิกสิ์จัากองคู่์การ์ทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญาโล่กที�ชั้�วยุให้เข้้าถึงข้้อมื่ล่เกี�ยุวก้บุเคู่รื์�องหมืายุการ์คู่้าท้�งหมืดที� 
จัดทะเบุียุนีภายุใต้ร์ะบุบุมืาดร์ิด  

TMclass – http://euipo.europa.eu/ec2/
เคู่ร์ื�องมืือออนีไล่นี์ที�อำานีวยุคู่วามืสิะดวกในีการ์ร์ะบุุแล่ะแบุ�งจัำาพวกสิินีคู่้าแล่ะบุร์ิการ์สิำาหร้์บุการ์จัดทะเบีุยุนีเคู่ร์ื�องหมืายุ 
ในีสิำานี้กงานีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้า 79 แห�ง

TMview – https://www.tmdn.org/tmview/welcome
แพล่ตฟัอร์์มืข้้อมื่ล่ที�ชั้�วยุให้เข้้าถึงข้้อมื่ล่เคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้ากว�า 60 ล่้านีเคู่ร์ื�องหมืายุจัากกว�า 100 ป็ร์ะเทศ

WIPO Gazette of International Marks – http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazettnd/
หนี้งสืิอโฆษณิาร์ายุส้ิป็ดาห์อยุ�างเป็็นีทางการ์ข้องร์ะบุบุมืาดร์ิดที�มืีข้้อมื่ล่ล่�าสิุดเกี�ยุวก้บุการ์จัดทะเบุียุนีร์ะหว�างป็ร์ะเทศ การ์ต�ออายุุ  
การ์ร์ะบุุภาคู่ีคู่่�สิ้ญญาที�ต้องการ์ร์้บุคู่วามืคุู่้มืคู่ร์องเพิ�มืเติมื แล่ะการ์แก้ ไข้เป็ลี่�ยุนีแป็ล่งที�มืีผิล่ต�อการ์จัดทะเบุียุนีในีป็ัจัจัุบุ้นี

WIPO IP Portal – https://ipportal.wipo.int/
พอร์์ท้ล่ออนีไล่นี์ที�ให้เร์าเข้้าถึงบุร์ิการ์ต�างๆ ข้อง WIPO เชั้�นี IR e-Renewal Service แล่ะ Madrid Portfolio Manager ซีึ�งชั้�วยุ 
ในีการ์จั้ดการ์พอร์์ตโฟัล่ิโอการ์จัดทะเบุียุนีเคู่ร์ื�องหมืายุการ์คู่้าร์ะหว�างป็ร์ะเทศ

WIPO Lex – https://www.wipo.int/wipolex/en/index.html
ฐานีข้้อมื่ล่ร์ะด้บุโล่กที�ชั้�วยุให้เข้้าถึงข้้อมื่ล่ทางกฎหมืายุเกี�ยุวก้บุทร์้พยุ์สิินีทางป็ัญญา (สินีธิิสิ้ญญา กฎหมืายุ ร์ะเบุียุบุ)

WIPO User Account – https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml
การ์เข้้าถึง WIPO IP Portal แล่ะบุร์ิการ์ต�าง ๆ จัาก WIPO อยุ�างป็ล่อดภ้ยุ เชั้�นี Madrid Portfolio Manager (MPM)
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มาดริด 


