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กฎหมายและแนวทางเบื้องต้นที่ควรรู้1
พุฒิพัฒน์ จิรัสย์ชำนะ
สำนักกฎหมำย กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
ธันวำคม 2561

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในสำธำรณรัฐประชำชนจีน (ประเทศจีน) เป็นเรื่องสำคัญ
ที่ผู้ประกอบกำรไทยทีค่ วรพิจำรณำในโอกำสแรก เนื่องจำกกำรมีเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนไว้ในประเทศ
จีนจะช่วยเปิดโอกำสให้ผู้ป ระกอบกำรไทยสำมำรถขยำยตลำดใหม่ซึ่งมีกำลังซื้อจำนวนมำก อีกทั้งจะช่ว ย
ป้องกันและลดควำมเสี่ยงในถูกละเมิดสิทธิในเครื่ องหมำยกำรค้ำ ทั้งในส่วนของกำรผลิตสินค้ำและจำหน่ำย
ลอกเลียนโดยกำรปลอมหรือเลียนเครื่องหมำยกำรค้ำ และในส่วนของกำรนำเครื่องหมำยกำรค้ำไปจดทะเบียน
โดยไม่สุจริตในประเทศจีนเพื่อขำยต่อสิทธิในคำขอจดทะเบียนหรือในเครื่องหมำยกำรค้ำด้วย ซึ่งหำกเกิดกรณี
ดังกล่ำวแล้ว เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ ต้องไปดำเนินกำรฟ้องร้องเพิกถอนซึ่งจะต้องเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำย
จำนวนมำก และอำจเสียโอกำสในกำรทำกำรค้ำในประเทศจีนไปในที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบกำรไทยควร
พิจำรณำกำรยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศจี นในโอกำสแรก โดยเฉพำะก่อนกำรนำสินค้ำของตนออกแสดง
ในงำนแสดงสินค้ำต่ำงๆ ทั้งในระดับประเทศหรือระดับระหว่ำงประเทศ หรืออย่ำงช้ำที่สุด อำจพิจำรณำยื่นคำ
ขอจดทะเบียนก่อนที่จะมีกำรทำกำรตลำด ผลิต จำหน่ำยสินค้ำของตนในประเทศจีน
บทควำมนี้อำศัย ข้อมูลเบื้องต้นจำกเอกสำรของกรมทรั พย์สินทำงปัญญำที่ได้เผยแพร่ไว้ที่
https://www.ipthailand.go.th/images/781/L_china_8.pdf โดยได้ ป รั บ ปรุ ง และเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล และ
ไฮเปอร์ลิงค์ต่ำงๆ ให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรมำกขึ้น
1. กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน
กฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำของประเทศจีนที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันคือ Trademark Law
of the People’s Republic of China
Trademark Law of the People’s Republic of China
http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043626.htm2
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บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกำรไทยมีควำมรู้ในข้อกฎหมำยในเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำของ
สำธำรณรัฐประชำชนจีนและใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในประเทศจีน โดยอำจมี
บำงส่วนเป็นควำมเห็นของผู้เขียนและรวบรวมเองซึ่งกรมทรัพย์สินทำงปัญญำอำจมิได้เห็นพ้องด้วย อย่ำงไรก็ดี อำจมีข้อมูลบำงส่วนผู้เขียน
และรวบรวมไม่อำจทรำบได้ ก่อนกำรดำเนินกำรใดๆ ควรพิจำรณำตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และหำกมีข้อผิดพลำดประกำรใด ผู้ เขียนและ
รวบรวมขออภัยมำ ณ ที่นี้
ผู้เขียน/รวบรวม ขอใช้คำว่ำ ประเทศจีน แทนชื่อ “สำธำรณรัฐประชำชนจีน ” และ ขอใช้คำว่ำ “เครื่องหมำยกำรค้ำ ” รวมถึงเครื่องหมำย
บริกำร เครื่องหมำยรับรอง และเครื่องหมำยร่วม
2
เป็นคำแปลของกฎหมำยจำกภำษำจีนเป็นภำษำอังกฤษ กำรหยิบยกข้อกฎหมำยอย่ำงเป็นทำงกำรยังคงต้องอ้ำงอิงกฎหมำยฉบับจริงซึ่งเป็น
ภำษำจีนเท่ำนั้น

-22. หลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2.1 หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียน
กำรยื่ น คำขอจดทะเบียน ต้องยื่นต่อ Trademark Office of the State
Administration for Industry and Commerce of the People’s Republic of China (CTMO) ซึ่งอยู่
ภำยใต้ The State Administration for Industry and Commerce (SAIC) ที่มีหน้ำที่ดูแลกำรอุตสำหกรรม
และกำรค้ำภำยในประเทศจีน
เว็บไซต์ของ CTMO
http://home.saic.gov.cn/sbj/sbjEnglish/
2.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
1) ระบบกำรยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในประเทศจีน ใช้ระบบ first to
file กล่ำวคือ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำก่อนจะเป็นผู้มีสิทธิดีกว่ำ ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียน
หลำยรำยยื่ นคำขอจดทะเบียนในวัน เดียวกัน กฎหมำยบัญญัติให้ประกำศโฆษณำแก่เครื่องหมำยกำรค้ำที่
มี ก ำรใช้ ก่ อ น 3 อย่ ำ งไรก็ ดี กฎหมำยมิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ห้ ำ มกำรอ้ ำ งสิ ท ธิ จ ำกกำรใช้ เ ครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ นั้ น ใน
ต่ำงประเทศ แต่ในทำงปฏิบัติ กำรจะพิสูจน์สิทธิดีกว่ำโดยอ้ำงหลักฐำนจำกกำรใช้นอกประเทศจีนเพื่อกำรจด
ทะเบียนในประเทศจีนเป็นเรื่องที่ทำได้ยำก เว้นแต่เครื่องหมำยนั้นอำจต้องมีชื่อเสียงอย่ำงมำก
ในกำรนี้ หำกมีกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำนั้ นในประเทศจีน เช่น กำรจำหน่ำย กำรออก
งำนแสดงสิ นค้ำ หรือมีกำรทำกิจกรรมกำรตลำดบ้ำงแล้ว หลักฐำนต่ำงๆ เช่น ภำพถ่ำย สื่ อโฆษณำ สำเนำ
เอกสำรต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงถึงวัน เวลำ สถำนที่ จะมีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรอ้ำงสิทธิในเครื่องหมำย
กำรค้ำในขั้นตอนต่ำงๆ เช่น ในชั้นกำรยื่นคำขอจดทะเบียน กำรคัดค้ำน หรือกำรขอให้เพิกถอนกำรจดทะเบียน
เป็นต้น
อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีกำรประกำศโฆษณำเครื่องหมำยที่ได้ใช้ก่อนแล้ว บุคคลอื่นยังคงมี
สิทธิคัดค้ำนกำรจดทะเบียนได้ หรือหำกเครื่องหมำยนั้นได้รับกำรจดทะเบียนแล้ว บุคคลอื่นยังมีสิทธิร้องหรือ
ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกำรจดทะเบียนได้
2) คำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำของประเทศจีนใช้ระบบคำขอหนึ่งฉบับต่อสินค้ำ
หนึ่งจำพวก (single class application) เป็นหลัก4 และ CTMO มีระบบกำรกำหนดรำยกำรสินค้ำ ที่ค่อนข้ำง
เข้มงวด 5ซึ่ง CTMO อำจไม่รับกำรระบุเพียงรำยกำรสินค้ำหรือบริกำรที่เป็น ส่วนหัวของจำพวกสินค้ำนั้น
(Class Heading) แต่จะต้องระบุรำยกำรสินค้ำหรือบริกำรให้ชัดเจน
3

Article 29
Article 19-21 อย่ำงไรก็ดี มีข้อมูลปรำกฏว่ำผู้ขอจดทะเบียนอำจขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในรำยกำรสินค้ำหลำยจำพวกในคำขอจด
ทะเบียนหนึ่งฉบับ (multi-class application) ได้เช่นกัน แต่กำรยื่นคำขอจดทะเบียนมีข้อควรระวังหลำยประกำร โดยเฉพำะหำกรำยกำรสินค้ำที่
ได้รับจดทะเบียนในจำพวกใดจำพวกหนึง่ ไม่สำมำรถรับจดทะเบียนได้ เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจะต้องดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อน ซึ่งจะทำให้กำร
พิจำรณำคำขอจดทะเบียนล่ำช้ำออกไปมำก
Xiaoming Liu, (2017, August 17). Multi-Class Application in China, Available but Not Advisable.
Retrieved from http://www.niuyie.com/multi-class-application-in-china-available-but-not-advisable/
5
Edward Chatterton (2015, Febuary 2). Falling foul of China’s trademark system. The dangers of international trademark
applications in China. Retrieved from https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2015/02/law-a-la-mode-edition15/falling-foul-of-chinas-trademark-system/
4

-3การกาหนดจาพวกและรายการสินค้าในประเทศจีน (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
https://www.hfgip.com/tools/xclass6
3) สินค้ำบำงรำยกำรจะต้องแสดงเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนแล้วด้วยเสมอ 7 และ
หำกเป็น กรณีน ำสิ นค้ำเข้ำไปจ ำหน่ ำยในประเทศจีน ผู้ ประกอบกำรต่ำงประเทศนั้นจะต้องมีเครื่องหมำย
จดทะเบียนแล้วเท่ำนั้นจึงจะสำมำรถทำสัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิกับผู้แทนจำหน่ำยได้8 และในกรณีที่สินค้ำเป็น
สินค้ำจำพวกเกษตรหรืออำหำรจะต้องมีกำรจัดทำฉลำกสินค้ำซึ่งบอกชื่อเครื่องหมำยกำรค้ำและข้อมูลอื่นๆ
เป็นภำษำจีนด้วย9 10
4) ค ำขอจดทะเบี ย นและค ำขอต่ ำ งๆ ต้ อ งเป็ น ภำษำจี น แมนดำริ น และเจ้ ำ ของ
เครื่องหมำยกำรค้ำจะต้องเตรียมคำอ่ำน/คำแปลเครื่องหมำยกำรค้ำของตนเป็นภำษำจีนด้วย บุคคลธรรมดำที่
มิได้มีสั ญชำติจี น หรือนิติบุ คคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศจีน ต้องแต่งตั้งตัว แทนที่ได้รับอนุญำตจำกทำง
กำรจี น ในกำรจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมำยกำรค้ำ 11 และต้องเตรียมเอกสำรเช่น ชื่อและที่อยู่ ของเจ้ำของ
เครื่องหมำยกำรค้ำ ไฟล์ภำพเครื่องหมำยกำรค้ำ พร้อมทั้งแนบใบมอบอำนำจ/หนังสือตั้งตัวแทน (Power of
Attorney) และเอกสำรประกอบอื่นๆ พร้อมด้วยคำแปลเป็นภำษำจีน
แบบคาขอต่างๆ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ CTMO
http://www.ctmo.gov.cn/sbsq/
รายชื่อสานักงานตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในเว็บไซต์ของ SAIC12
http://wssq.saic.gov.cn:9080/tmsve/agentInfo_getAgentDljg.xhtml
ข้อควรระวัง
1. หำกท่ำนได้รับกำรติดต่อจำกบุคคลในประเทศจีนทำง email หรือในทำงใดๆ ว่ำประสงค์ให้บริกำรดูแล
สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำของท่ำน ควรตรวจสอบประวัติหรือที่มำของบุคคลนั้น ควรรีบยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำย
กำรค้ำของท่ำนในประเทศจีนโดยเร็ว (โดยอำจติดต่อสำนักงำนกฎหมำย ทนำยควำม ตัวแทนเครื่องหมำยกำรค้ำในจีน ให้ช่วย
ตรวจสอบด้วย) เนื่องจำกมีควำมเป็นไปได้ว่ำมีกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นโดยไม่สุจริตไว้ก่อนแล้ว และติดต่อมำเพื่อ
จะขำยสิทธิในเครื่องหมำยนั้นให้แก่เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ
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ข้อมูลกำรกำหนดจำพวกนี้เป็นฐำนข้อมูลที่บริษัทเอกชนจัดทำไว้ ไม่ได้เป็นฐำนข้อมูลของ CTMO โดยตรง
Article 6 แต่ยังไม่พบข้อมูลว่ำสินค้ำชนิดใดเป็นสินค้ำที่ต้องใช้เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนแล้วเท่ำนั้น
8
Marcus Sohlberg. (2018, January 17). How to Register a Trademark in China: The Ultimate Guide. Retrieved from
https://www.export2asia.com/blog/trademark-china/
9
Ubifrance Bureau de Shanghai. (2012, October 11). Déposer une marque en Chine. Retrieved from http://www.cotes-debourg.com/wp-content/uploads/2014/02/CHINE_FicheDeposerunemarque.pdf
10
สำหรับสินค้ำกลุ่มอำหำร เครื่องสำอำง เวชภัณฑ์ และสินค้ำสปำ โปรดศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมจำกเว็บไซต์สถำนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ที่
https://bit.ly/2uFmvQ9
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11
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Article 18

รำยชื่อสำนักงำนตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำที่อยู่ในรำยชื่อเป็นภำษำจีน ซึ่งหำกมีควำมประสงค์จะติดต่อ อำจต้องแปลหน้ำเว็บเป็ น
ภำษำอังกฤษ (โปรแกรม chrome) และสืบค้นข้อมูลติดต่ออีกครั้งหนึ่ง หรือโปรดพิจำรณำรำยชือ่ สำนักงำนกฎหมำย (ตัวแทน) เครื่องหมำยกำรค้ำ
จำกกำรสืบค้นโดยสุ่มท้ำยบทควำมนี้

-42. หำกท่ำนมีคู่ค้ำ เช่น ผู้แทนจำหน่ำย หุ้นส่วน รวมถึงลูกจ้ำง ที่มีส่วนเกี่ยวกับ กำรค้ำในประเทศจีน ควร
รีบดำเนินกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำของตนก่อน หำกคู่ค้ำของท่ำนไปจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นก่อนแล้ว
เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำที่แท้จริงอำจไม่สำมำรถจำหน่ำยสินค้ำของตนในประเทศจีนได้ต่อไป
3. หำกท่ำนได้นำสินค้ำหรือบริกำรออกแสดงในโอกำสต่ำงๆ เช่น งำนแสดงสินค้ำ โฆษณำในเว็บไซต์หรือ
สื่อออนไลน์ต่ำงๆ ซึ่งชำวต่ำงประเทศอำจรับรู้ได้ ควรพิจำรณำไปจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในประเทศต่ำงๆ ที่จะไปทำ
ตลำดหรือประเทศมีควำมเสี่ยงที่จะมีกำรละเมิดสิทธิ ซึ่งอำจรวมถึงประเทศจีนด้วย

2.4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาเครื่องหมายการค้า
1) สิ่งที่จะนามาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้
สิ่งที่จะนำมำจดทะเบียนเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำได้ คือ สัญลักษณ์ ที่สำมำรถมองเห็น
ได้ด้วยตำ (visual signs) เช่น คำ ภำพ ตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปร่ำงหรือรูปทรงของวัตถุ กลุ่มของสี หรือ
สิ่งเหล่ำนี้หลำยอย่ำงรวมกัน13 ในกรณีที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมำยที่เป็นรูปร่ำงหรือรูปทรงของวัตถุ รูปร่ำง
หรือรูปทรงของวัตถุนั้นจะต้องไม่เป็นรูปร่ำงหรือรูปทรงของตัวสินค้ำนั้นเอง จะต้องไม่เกิดจำกกำรทำงำนของ
สินค้ำนั้น และไม่ได้เพิ่มมูลค่ำของสินค้ำนั้น14
2) ลักษณะของเครื่องหมายที่นามาจดทะเบียนได้
ลั ก ษณะของเครื่ อ งหมำยที่ จ ะจดทะเบี ย นเป็ น เครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ ได้ ค ล้ ำ ยกั บ
หลักเกณฑ์ของประเทศไทย กล่ำวคือ ต้องมีลักษณะบ่งเฉพำะ (distinctive) หรือมีลักษณะที่อำจทำให้
สำธำรณชนแยกแยะได้ (distinguishable) และต้องไม่ขัดกับสิทธิของบุคคลอื่นที่มีอยู่ก่อน (not conflict
with any prior right acquired by another person)15
2.1) เครื่องหมำยต่อไปนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำได้16
(1) เหมือนหรือคล้ำยกับชื่อของรัฐ ธงชำติ สัญลักษณ์ประจำชำติ ธงทหำร
อำคำรอันเป็นสถำนที่สำคัญของสำธำรณรัฐประชำชนจีน
(2) เหมื อ นหรื อ คล้ ำ ยกั บ ชื่ อ ของรั ฐ ธงชำติ สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ ำชำติ ข องรั ฐ
ต่ำงประเทศ
(3) เหมือนหรือคล้ำยกันชื่อ ธง หรือสัญลักษณ์ขององค์กรระหว่ำงประเทศ
(4) เหมือนหรือคล้ำยกับเครื่องหมำยที่ใช้ควบคุมคุณภำพของรัฐ
(5) เหมือนหรือคล้ำยกับเครื่องหมำยกำชำด
(6) มีลักษณะเหยียดเชื้อชำติหรือสัญชำติ
(7) หลอกลวงหรือโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
(8) ขัดต่อศีลธรรมหรือจำรีตประเพณี
2.2) เครื่องหมำยต่อไปนี้ไม่อำจรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมำยได้17
13

Article 8
Article 12
15
Article 9 not conflict with any prior right acquired by another person น่ำจะหมำยถึงเครื่องหมำยที่ขอจดทะเบียนจะต้องไม่เหมือน
หรือคล้ำยกับเครื่องหมำยกำรค้ำของบุคคลอื่นในจำพวกหรือรำยกำรที่มีลกั ษณะอย่ำงเดียวกันหรือเกีย่ วข้องกัน
16
Article 10
17
Article 11
14

-5(1) เครื่องหมำยที่ประกอบด้วยคำสำมัญ รูปร่ำงหรือรูปทรงของสินค้ำที่จะใช้
เครื่องหมำยกำรค้ำนั้นเท่ำนั้น
(2) เครื่ อ งหมำยที่ สื่ อ โดยตรงถึ ง คุ ณ ภำพ วั ต ถุ ดิ บ กำรท ำงำน ประโยชน์
ปริมำณ หรือลักษณะอื่นของสินค้ำที่จะใช้เครื่องหมำยกำรค้ำนั้น
(3) เครื่องหมำยที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพำะ
เครื่องหมำยที่มีลักษณะข้ำงต้นตำม (1) – (3) อำจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมำย
กำรค้ำได้ หำกได้มีกำรใช้งำนจนเกิดลักษณะบ่งเฉพำะแล้ว
2.3 ฐานข้อมูลสาหรับสืบค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้า
ในส่ ว นของกำรตรวจสอบเครื่องหมำยกำรค้ ำไม่ใ ห้ ขัด กับสิ ท ธิของบุคคลอื่น (ควำม
เหมือนหรือคล้ำยของเครื่องหมำยกำรค้ำ) ผู้มีควำมประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำของตน
ในประเทศจี น สำมำรถสื บ ค้น ควำมเหมือนหรือคล้ ำยของเครื่องหมำยกำรค้ำได้ที่ ฐ ำนข้อมูล ออนไลน์ของ
CTMO โดยข้อมูลในฐำนข้อมูลนี้จะมีกำรบันทึกภำยหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 1 - 2 วัน
ฐานข้อมูลสาหรับสืบค้นเครื่องหมายการค้าของ CTMO18
(Shorten URL) https://bit.ly/2SlcAK7

ฐานข้อมูลของ CTMO

18

Full URL :
http://wsjs.saic.gov.cn:8080/txnT01.do?locale=en_US&locale=en_US&y7bRbP=KGDfkqrHs0eHs0eHsgexu4OFHkGnlq3qaaeoIEJ
0WsrH

-6ฐานข้อมูลของ CTMO ในเว็บไซต์ประกอบด้วย การค้นหา ดังนี้
1) SISTM - Search for identical or similar trademarks
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ จำกภำพ ตั ว เลข ตั ว อั ก ษร และค ำที่ ใ ช้ เ ป็ น
เครื่องหมำยที่ขอจดทะเบียน โดยอำจใช้ ภำษำจีน ภำษำอังกฤษ หรือใช้กำรทับศัพท์ภำษำจีนด้วยตัวอักษร
โรมัน (Chinese pinyin)
2) STGMI - Search for general trademark Information
สืบค้นข้อมูลเครื่องหมำยกำรค้ำจำกข้อมูลทั่วไป เช่น หมำยเลขคำขอจดทะเบียน ชื่อ
ผู้ขอจดทะเบียน (ภำษำจีนและภำษำอังกฤษ) เป็นต้น
3) STMAS – Search of the trademark application status
ตรวจสอบสถำนะของเครื่องหมำยกำรค้ำโดยต้องทรำบหมำยเลขคำขอจดทะเบียนแล้ว
4) STMG – Search for trademark Gazette
ตรวจสอบหนังสือประกำศโฆษณำเครื่องหมำยกำรค้ำ
นอกจำกฐำนข้อมูลของ CTMO แล้ว ผู้สนใจอำจตรวจสอบเครื่องหมำยกำรค้ำที่ประสงค์จะ
จดทะเบี ย นได้ จ ำกฐำนข้อมูล อื่น ๆ ของส ำนักงำนกฎหมำยหรือตัว แทนเครื่องหมำยกำรค้ำเพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นก็ได้ เช่น https://www.chinatrademarkoffice.com/searchtm เป็นต้น
2.5 ช่องทางการยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
อำจยื่นคำขอจดทะเบียนในจีนโดยผ่ำนช่องทำง ดังต่อไปนี้
1) ใช้บริกำรตัวแทนเครื่องหมำยกำรค้ำในประเทศจีนที่ได้รับอนุญำตตำมรำยชื่อในข้อ
2.2 โดยตรง
2) ใช้ บ ริ ก ำรส ำนั ก งำนกฎหมำย ทนำยควำม ตั ว แทนในประเทศไทยที่ ใ ห้ บ ริ ก ำร
จดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในประเทศจีน
3) ยื่ น ค ำขอจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ ไปยั ง ประเทศจี น โดยผ่ ำ นระบบ
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำภำยใต้พิ ธีสำรมำดริด (Madrid Protocol) กับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
ในกรณีนี้ เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำไม่จำเป็นต้องใช้บริกำรตัวแทนเครื่องหมำยกำรค้ำในประเทศจีน เพื่อยื่น
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำไปยังประเทศจีน แต่หำก CTMO มีคำสั่งใดๆ ที่ผู้ขอจดทะเบียนต้อง
ดำเนินกำรตำมกฎหมำยของประเทศจีน เช่น คำสั่งให้แก้ไขคำขอจดทะเบียนคำสั่งไม่รับจดทะเบียนและผู้ขอ
จดทะเบียนประสงค์จะอุทธรณ์ ผู้ยื่นคำขอก็ต้องแต่งตั้งตัวแทนในประเทศจีนเพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด19
1. เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
1.1 มีสัญชำติไทย เป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงำนใหญ่อยู่ในประเทศไทย หรือมีภูมิลำเนำอยู่ในประเทศไทย
หรือมีสถำนประกอบอุตสำหกรรมหรือพำณิชยกรรมที่ยังคงประกอบกำรอยู่ในประเทศไทย อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
1.2 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นไว้ต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำแล้ว หรือ เครื่องหมำย
กำรค้ำนั้นได้รับกำรจดทะเบียนไว้แล้ว อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
19

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำภำยใต้พิธีสำรมำดริด โปรดหำข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

http://www.ipthailand.go.th/th/patent-9.html , https://www.ipthailand.go.th/images/781/content_madrid.pdf
https://www.ipthailand.go.th/images/781/Central_Attack.pdf , หรือติดต่อ สำนักเครื่องหมำยกำรค้ำ (กลุ่มมำดริด) หมำยเลขโทรศัพท์
02 5474619 หรือเว็บไซต์องค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก (WIPO) http://www.wipo.int/madrid/en/

-7ทั้งนี้ เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจะยื่นคำขอจดทะเบียนโดยเลือกขอรับควำมคุ้มครองไปยังประเทศอื่นๆ
ที่เป็นภำคีพิธีสำรมำดริดด้วยก็ได้ แต่จะรำยกำรสินค้ำจะต้องไม่เกินรำยกำรสินค้ำในคำขอจดทะเบียนกำรค้ำที่ได้ยื่นไว้ หรือ
ในเครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
2. วิธีการยื่นคาขอ
เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจะต้องยื่นคำขอผ่ำนระบบของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (โดยต้องลงทะเบียน
ผ่ำนเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทำงปัญญำในส่วนระบบกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำทำงอิเล็กทรอนิกส์ก่อน)
https://sso.ipthailand.go.th/login?app_id=1701000013&redirect_url=https:%2F%2Fmadrid.i
pthailand.go.th%2F#%2Fdcp%2Fdashboard
3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริด (ประเทศจีน)
เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมดังนี้
3.1 บริกำรจัดเตรียมและจัดส่งคำขอจดทะเบียน
คำขอละ
2,000 บำท
(ชำระต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ)
3.2. ค่ำธรรมเนียมพื้นฐำน (Basic Fee)
เครื่องหมำยกำรค้ำสีขำว-ดำ
คำขอละ
653 ฟรังค์สวิส
เครื่องหมำยกำรค้ำสีอื่น
คำขอละ
903 ฟรังค์สวิส
3.3 ค่ำธรรมเนียมเฉพำะรำยของประเทศจีน (Individual Fees – China)
สินค้ำและบริกำรจำพวกแรก
249 ฟรังค์สวิส
สินค้ำและบริกำรจำพวกต่อไป
จำพวกละ
125 ฟรังค์สวิส
(ค่ำธรรมเนียมตำมข้อ 3.2 และ 3.3 เป็นค่ำดำเนินกำรในต่ำงประเทศ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้อง
ชำระต่อสำนักระหว่ำงประเทศโดยตรงผ่ำนวิธีกำรที่สำนักระหว่ำงประเทศกำหนด เช่น โอน หรือกำรเปิดบัญชีไว้กับสำนัก
ระหว่ำงประเทศ)
4. การยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริดมีข้อดี เช่น
4.1 ผู้ขอจดทะเบียนเตรียมคำขอจดทะเบียนได้ง่ำย
4.2 สำมำรถติดตำมสถำนะคำขอ และบริหำรจัดกำรสิทธิ เช่น ต่ออำยุ ขอรับควำมคุ้มครองเพิ่มเติม
แก้ไขข้อมูลต่ำงๆผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ WIPO ได้
4.3 ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำไปยังหลำยประเทศพร้อมกัน
5. การยื่นคาขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริดในประเทศจีนมีข้อควรระวัง เช่น
5.1 หำก CTMO ยังไม่มีคำสั่งใดๆ ผู้ยื่นคำขอไม่สำมำรถขอแก้ไขคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
นั้นต่อ CTMO ได้
5.2 CTMO อำจใช้รำยกำรสินค้ำหรือบริกำรไม่ตรงกับรำยกำรที่สำนักระหว่ำงประเทศกำหนด
5.3 กระบวนกำรจดทะเบียนตำมระบบมำดริดอำจกินเวลำนำนกว่ำ เนื่องจำกสำนักระหว่ำงประเทศ
จะต้องตรวจสอบคำขอจดทะเบียนในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงส่งคำขอนั้นมำยัง CTMO เพื่อให้ CTMO ตรวจสอบคำขออีกครั้ง
ตำมกฎหมำยภำยในประเทศ
5.4 ในกรณีที่เครื่องหมำยกำรค้ำได้รบั กำรจดทะเบียนผ่ำนระบบมำดริดแล้ว เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ
20
ที่ประสงค์จะบังคับใช้สิทธิจะต้องขอหนังสือรับรองที่เป็นภำษำจีนจำก CTMO อีก ซึ่งอำจใช้เวลำหลำยเดือน อันจะส่งผลให้
กำรบังคับใช้สิทธิในประเทศจีนล่ำช้ำและยุ่งยำกขึ้น
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-8ดังนั้น ในกรณีที่ต้องกำรจดทะเบียนเฉพำะในประเทศจีน ต้องกำรทำกำรตลำดในประเทศจีนโดยเร็ว หรือ
ในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้ว่ำจะต้องบังคับใช้สิทธิ ทันทีเมื่อได้รับจดทะเบียน กำรยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
โดยตรงต่อ CTMO จะเป็นวิธกี ำรที่ตรงกับควำมต้องกำรและใช้เวลำน้อยกว่ำ

3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน21
ตัวอย่ำงรำยกำรค่ำธรรมเนียมเกี่ย วกับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำที่ยื่นต่อ CTMO
โดยตรง
3.1 ค่ำธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
300 หยวน
(สำหรับ 1 จำพวกและไม่เกิน 10 รำยกำร หำกเกิน 10 รำยกำร จะมีค่ำธรรมเนียมเพิ่ม
รำยกำรละ 30 หยวน)
3.2 ค่ำธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนเครื่องรับรอง/เครื่องหมำยร่วม
1,500 หยวน
3.3 ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุกำรจดทะเบียน
1,000 หยวน
3.4 ค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมในกรณีต่ออำยุล่ำช้ำ
250 หยวน
3.5 ค่ำธรรมเนียมกำรคัดค้ำนกำรจดทะเบียน
500 หยวน
3.6 ค่ำธรรมเนียมกำรร้องขอให้เพิกถอนกำรจดทะเบียน
500 หยวน
3.7 ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
50 หยวน
ทั้งนี้ หำกใช้บริ กำรสำนักงำนกฎหมำยหรือตัวแทนเครื่องหมำยกำรค้ำ จะมีกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรต่ำง โปรดพิจำรณำถึงขอบเขตกำรจ้ำงว่ำครอบคลุมขั้นตอนใดบ้ำง เช่น บริกำร
ตรวจค้ น ก่ อ นยื่ น ค ำขอ บริ ก ำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเป็ น ไปได้ ใ นกำรรั บ จดทะเบี ย น บริ ก ำรจั ด เตรี ย มค ำขอ
จดทะเบีย น บริ กำรยื่ นคำขอจดทะเบี ยนต่อ CTMO บริกำรแก้ไขคำขอจดทะเบียน หรือบริกำรติดตำม
กำรคัดค้ำน กำรโต้แย้งคำคัดค้ำน เป็นต้น
4. ประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียน

2 เดือน

ยื่นคำขอ
จดทะเบียน

9 เดือน

ได้รับหนังสือว่ำมี
กำรยื่นคำขอจด
ทะเบียน

3 เดือน

ได้รับผลกำรตรวจสอบ
เครื่องหมำยกำรค้ำ
และประกำศโฆษณำ

1 เดือน

สิ้นสุด
ระยะเวลำ
ประกำศ
โฆษณำ

ได้รับหนังสือ
สำคัญแสดง
กำรจด
ทะเบียน

(กรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ CTMO โดยตรง และคำขอจดทะเบียนนั้นถูกต้อง มีลักษณะ
อันพึงรับจดทะเบียนได้ และไม่มีผู้ใดคัดค้ำน)
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- ระยะเวลำจำกกำรยื่นคำขอจดทะเบียนถึงกำรได้รับหนังสือว่ำมีกำรยื่นคำขอจดทะเบียน
ประมำณ 2 เดือน
- ระยะเวลำกำรตรวจสอบว่ำเครื่องหมำยจดทะเบียนได้หรือไม่ ประมำณ 9 เดือน
- ระยะเวลำประกำศโฆษณำ 3 เดือน
- หำกสิ้นสุดระยะเวลำประกำศโฆษณำแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้ำน เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจะ
ได้รับหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนในเวลำประมำณ 1 เดือน
รวมระยะเวลำทั้ง สิ้ น อย่ ำ งน้ อยประมำณ 15 เดือ น ทั้ งนี้ ระยะเวลำส่ ว นอื่ น ๆ นอกจำก
กำรประกำศโฆษณำอำจมำกกว่ำนี้
5. การประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า
เมื่อเครื่องหมำยกำรค้ำผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว จะมีกำรประกำศโฆษณำเป็นระยะเวลำ 3
เดือน ซึ่งในช่วงระยะเวลำนี้ บุคคลใดๆ อำจยื่นคำคัดค้ำนได้ 23 และหำกมีกำรยื่นคำคัดค้ำน CTMO จะรับฟัง
และตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย โดย CTMO อำจใช้ระยะเวลำวินิจฉัยประมำณ 12 – 18 เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดระยะเวลำประกำศโฆษณำ และเมื่อมีคำวินิจฉัยแล้ว ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจยื่น อุทธรณ์ภำยใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย ต่อคณะกรรมกำรทบทวนและชี้ขำดเครื่องหมำยกำรค้ำ (Trademark Review
and Adjudication Board : TRAB) ได้ ซึ่งจะใช้เวลำในกำรพิจำรณำประมำณ 9 -12 เดือน และหำกไม่พอใจ
กับคำวินิจฉัยของ TRAB ก็อำจฟ้องคดีต่อศำลได้ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของ TRAB24
6. สิทธิอันเกิดจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจำกกำรจดทะเบียนจำกัดเฉพำะในรำยกำรสินค้ำที่ได้จดทะเบียนไว้และ
กำรกระทำต่อไปนี้ ถือเป็นกำรละเมิดสิทธิของเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ25
6.1 ใช้ เ ครื่ องหมำยกำรค้ ำที่ เหมื อนหรื อ คล้ ำยกั บเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำที่ จ ดทะเบี ยนไว้ ใ น
รำยกำรสินค้ำที่เหมือนหรือคล้ำยกันโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ
6.2 จำหน่ำยสินค้ำที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำที่ละเมิดโดยรู้ถึงเหตุนั้น
6.3 ปลอม เลียน หรือทำกำรเผยแพร่เครื่องหมำยกำรค้ำนั้นโดยไม่ได้รับอนุญำต
6.4 แปลงเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำของเจ้ ำของเครื่ องหมำยกำรค้ำ โดยไม่ไ ด้ รับ อนุญ ำต และ
จำหน่ำยสินค้ำทีแ่ ปลงเครื่องหมำยกำรค้ำในตลำดอีกครั้ง
6.5 ก่อให้เกิดควำมเสียหำยในลักษณะอื่นๆ ต่อสิ ทธิแต่เพียงผู้เดียวในกำรใช้เครื่ องหมำย
กำรค้ำ
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- 10 กำรจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมำยกำรค้ำมีอำยุ 10 ปีนับจำกวันที่อนุญ ำตให้ จดทะเบียน และ
สำมำรถยื่ น คำขอต่ อ อำยุ ได้ ก่ อนวั น ครบก ำหนด 6 เดื อ น จนถึ ง 6 เดื อ นหลั งครบก ำหนด 26 โดยเจ้ ำของ
เครื่องหมำยกำรค้ำต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุล่ำช้ำเพิ่มเติม
7. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในกรณี ที่ พ บว่ ำ มี ก ำรจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ แล้ ว กำรยื่ น ค ำร้ อ งขอเพิ ก ถอน
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำอำจอำศัยเหตุ27 ดังนี้
7.1 การจดทะเบียนโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
เครื่ องหมำยกำรค้ำ ที่ได้รับกำรจดทะเบียนโดยฝ่ำฝื นกฎหมำย เช่น ขำดลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่จะรับจดทะเบียนได้ ได้รับกำรจดทะเบียนโดยกำรแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือโดยวิธีที่ไม่เป็นธรรม
สำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำจีนจะยกเลิกกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำนั้น โดยองค์กร หรือบุคคลใดอำจ
ขอให้ TRAB ให้ยกเลิกกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นได้ 28 และเมื่อ TRAB มีคำวินิจฉัยแล้ว ผู้มีส่วนได้
เสียในคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรมีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
7.2 การไม่ใช้เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมำยกำรค้ำที่มิได้มีกำรใช้เป็นระยะเวลำติดต่อกัน 3 ปี 29 30 เป็นเหตุให้เพิกถอน
กำรจดทะเบียนได้ โดยผู้ประสงค์จะเพิกถอนกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยนั้น จะต้องยื่นคำร้องต่อ CTMO ก่อน
ซึง่ CTMO จะเรียกให้ฝ่ำยเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำส่งหลักฐำนกำรใช้ แล้วจึงจะมีคำวินิจฉัย ซึ่งปรำกฏข้อมูล
ว่ำ CTMO จะไม่ส่งหลักฐำนของเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำให้ผู้ร้องขอเพื่อคัดค้ำนหรือโต้แย้ง โดยเมื่อ CTMO
มีคำวินิจฉัยแล้ว ผู้ที่ไม่พอใจสำมำรถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ TRAB ได้
ในกระบวนกำรพิจำรณำของ TRAB ฝ่ำยผู้ร้องขอให้เพิกถอนกำรจดทะเบียนและฝ่ำย
เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจะมีโอกำสได้ตรวจสอบและคัดค้ำนหลักฐำนของกันและกัน ซึ่งในชั้นนี้ มีข้ อแนะนำ
ว่ำ ให้ส่งหลักฐำนให้ครบถ้ว นและมำกที่สุ ด เนื่องจำกหำกมีกำรอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ TRAB ไปยังศำล
ศำลอำจไม่รับฟังหลักฐำนที่ไม่ได้ส่งให้ TRAB พิจำรณำ
7.3 จดทะเบียนโดยมีเหตุไม่สุจริต
เครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ ที่ ไ ด้ ยื่ น ขอจดทะเบี ย นโดยเป็ น กำรท ำซ้ ำ ลอกเลี ย น หรื อ แปล
ควำมหมำยจำกเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในประเทศจี น ของบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง อำจก่ อ ให้ เ กิ ด
ควำมสับสนหรือหลงผิดได้ หรือมีเหตุไม่สุจริตอื่นๆ เป็นเหตุให้เพิกถอนกำรจดทะเบียนได้ โดยผู้ขอให้เพิกถอน
จะต้องยื่นคำขอให้เพิกถอนกำรจดทะเบียนต่อ TRAB ภำยใน 5 ปี นับจำกวันที่วันจดทะเบี ยนเครื่องหมำย

26
27

Article 37 - 38

เหตุผลที่กล่ำวนี้อำจหยิบยกขึ้นในขั้นคัดค้ำนกำรจดทะเบียนก็ได้
Article 41
29
Article 44 (4)
30
Xiaoming Liu, (2016, November 24), China: Non Use Cancellation in China. Retrieved from
http://www.mondaq.com/china/x/547472/Trademark/NonUse+Cancellation+In+China
28

- 11 กำรค้ำนั้น แต่ในกรณี กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ ที่มีชื่อเสียงแพร่หลำยโดยเจตนำไม่สุจริต เจ้ำของ
เครื่องหมำยกำรค้ำที่แท้จริงไม่อยู่ใต้บังคับระยะเวลำ 5 ปีดังกล่ำว31
ในกรณีที่เครื่องหมำยกำรค้ำถูกเพิกถอน หรือขำดต่ออำยุ สำนักเครื่องหมำยกำรค้ำจะไม่รับ
จดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำที่เหมือนหรือคล้ำยกับเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นเป็นเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่เพิกถอน
เครื่องหมำยกำรค้ำนั้น32
8. การบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
กำรบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำในประเทศจีน อำจทำได้อำศัยเหตุแห่งกำรละเมิดสิทธิ
ในเครื่องหมำยที่จดทะเบียนแล้ว โดยผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้33
8.1 ร้องทุกข์ต่อ AIC (Administration for Industry and Commerce) ซึ่งเป็นหน่วยงำน
ภำยใต้ SAIC โดยร้องทุกข์ต่อหน่วยงำนที่ผู้กระทำควำมผิดมีภูมิลำเนำอยู่ ในท้องที่ที่พบกำรกระทำควำมผิด
(เช่น ที่ผลิต ที่จำหน่ำย หรือที่ซึ่งสินค้ำนั้นมี อยู่) โดยอำจร้องทุกข์ต่อ AIC ในระดับจังหวัด หรือระดับเขต
กำรร้องทุกข์ต่อ AIC นี้มีข้อดีคือ ไม่มีค่ำธรรมเนียม และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพยำนหลักฐำนไม่ได้เข้มงวดมำกนัก
โดย AIC มีอำนำจสั่งให้หยุดกำรกระทำที่เป็นกำรละเมิด ยึดและทำลำยสินค้ำละเมิด ลงโทษปรับผู้กระทำ
ละเมิดได้34
8.2 ฟ้องคดีแพ่ง เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำอำจฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่ำเสียหำยจำกผู้กระทำ
ควำมผิดได้ โดยต้องยื่นฟ้องคดีต่อศำลชั้นต้น ที่จำเลยมีภูมิลำเนำอยู่ในเขตอำนำจ หรือศำลที่มีเขตอำนำจใน
พื้นที่ที่พบกำรกระทำที่เป็นละเมิด ศำลชั้นต้นอำจใช้เวลำในกำรพิจำรณำคดีประมำณ 6 - 12 เดือน และจะคิด
ค่ำสินไหมทดแทนจำกกำไรที่ผู้กระทำละเมิดได้มำในช่วงที่กระทำละเมิด หรือจำกค่ำเสียหำยในช่วงดังกล่ำว
รวมทั้งจะบวกค่ำใช้จ่ำยในจำนวนที่เหมำะสมให้แก่เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำในกำรดำเนินกำรยุติกำรละเมิด
ด้ว ย ในกรณีที่ป รำกฏว่ำเป็น กำรยำกที่จะคำนวณกำไรหรือค่ำเสี ยหำยเป็นจำนวนแน่ นอน ศำลอำจสั่งให้
ผู้กระทำควำมผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนได้ตำมพฤติกำรณ์ของกำรละเมิดแต่ละกรณี แต่ไม่เกินกว่ำ 500,000
หยวน35
8.3 ฟ้องคดีอำญำ เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำอำจใช้สิทธิฟ้องคดีอำญำได้เช่นกัน โดยต้องฟ้อง
คดีต่อศำลชั้นต้นที่มีเขตอำนำจในท้องที่ที่พบกำรกระทำควำมผิด โดยศำลชั้นต้นอำจใช้เวลำดำเนินกระบวน
พิจำรณำประมำณ 12 เดือน โดยกฎหมำยจีนกำหนดโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี
9. การขอรับความคุ้มครองต่อศุลกากรประเทศจีน
เมื่อเครื่องหมำยกำรค้ำได้รับกำรจดทะเบียนแล้ว เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำควรแจ้งขอรับ
ควำมคุ้มครองโดยกำรจดทะเบียนสิทธิของตนต่อศุลกำกรของประเทศจีน General Administration of
China Customs (GACC)
31

Article 41 paragraph 2
Article 46
33
Wen Peng and Tingxi Huo (2017). Practical Tips on Trademark Matters in China. Retrieved from
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c1ad356a-f0cb-4567-8316-2a25ec128374
34
Article 54 – 55
35
Article 56
32

- 12 เว็บไซต์ของ GACC
http://english.customs.gov.cn/
http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=12.htm
กฎระเบียบเกี่ยวกับศุลกากรของประเทศจีน – Regulations on the People’s Republic of China
on Customs Protection of Intellectual Property Rights
http://english.customs.gov.cn/Statics/d95ecac5-4be9-4d69-b71f-c77169e73360.html
9.1 อานาจของ GACC
GACC มีอำนำจในกำรตรวจสอบ และกักสินค้ำที่อำจละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำที่จะ
นำเข้ำ (import) มำในประเทศจีน และส่งออก (export) ไปยังต่ำงประเทศ รวมถึงมีอำนำจปรับ และสำมำรถ
ส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงำนอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
9.2 การคุ้มครองของ GACC
กำรคุ้มครองของศุลกำกรแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ36 ดังนี้
1) ขอให้กักสินค้าตามคาร้องขอ (Detention on Request)
เจ้ ำ ของเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ ที่ จ ดทะเบี ย นแล้ ว (แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นสิ ท ธิ ใ น
เครื่ องหมำยกำรค้ำของตนกับ GACC) มีสิ ทธิ ยื่นคำร้อ งขอต่อหน่ว ยงำนของศุล กำกรในเขตที่มีอำนำจ ณ
จุดผ่ำนแดน ที่จะมีกำรนำเข้ำหรือส่งออกสินค้ำละเมิดสิทธิในครั้งนั้นๆ เพื่อให้มีกำรตรวจสอบและกักสินค้ำ
โดยต้องแนบหลักฐำนต่ำงๆ เช่น หลั กฐำนหรือ ข้อมู ล เกี่ยวกับสิ ทธิของตน ชื่อของผู้ นำเข้ำ/ส่ งออกสิ นค้ำ
เครื่องหมำยกำรค้ำ ลักษณะของสินค้ำละเมิด วันเวลำที่อำจมีกำรนำเข้ำหรือส่งออก เป็นต้น พร้อมทั้งวำงเงิน
ประกันเท่ำมูลค่ำของสินค้ำ เมื่อศุลกำกรกักสินค้ำนั้นแล้ว จะแจ้งให้เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำทรำบถึง
รำยละเอีย ด เพื่อให้เจ้ ำของเครื่ องหมำยกำรค้ำยื่นคำร้องต่อศำลให้ ยึดสินค้ำนั้นไว้เพื่อดำเนินคดี ซึ่งหำก
ศุลกำกรไม่ได้รับคำสั่งศำลในกำหนด 20 วันนับแต่วันที่มีกำรยึดสินค้ำนั้นไว้ ศุลกำกรจะต้องคืนสินค้ำดังกล่ำว
แก่ผู้นำเข้ำหรือส่งออก ทั้งนี้ เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจะต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บสินค้ำ รวมถึงอำจ
ต้องชดใช้ควำมเสียหำยแก่ผู้นำเข้ำในกรณีที่ศำลมิได้มีคำสั่งยึดสินค้ำนั้นไว้ดำเนินคดีด้วย
2) ขอให้กักสินค้าโดยอานาจของศุลกากรเอง (Detention Ex – Officio)
เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ37 จะต้องยื่นคำขอรับควำมคุ้มครองโดยกำรลงทะเบียน
สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำกับ GACC โดยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และจะมีค่ำธรรมเนียม 800 หยวนต่อ
คำขอหนึ่งฉบับ
การลงทะเบียนสิทธิเพื่อรับความคุ้มครองต่อ GACC
http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=04.htm หรือ
http://202.127.48.148/
36
37

(2018) One Stop Service for IPR Customs Protection. Retrieved from http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=04.htm
นอกจำกเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตร และเจ้ำของลิขสิทธิ์อำจยื่นคำขอรับควำมคุ้มครองได้เช่นกัน

- 13 กำรลงทะเบียนสิทธินี้มีข้อดีคือ GACC มีอำนำจตรวจสอบและกักกันสินค้ำได้เองโดย
เจ้ ำของเครื่ องหมำยกำรค้ำไม่จ ำเป็ น ต้องแจ้งว่ำอำจมีกำรนำเข้ำหรือส่ งออกสินค้ำละเมิดเป็นรำยครั้งอีก
อย่ำงไรก็ดี กำรให้ข้อมูลในกรณีที่ทรำบว่ำจะมีเหตุดังกล่ำวจะเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกให้กำรตรวจสอบของ
GACC มีประสิทธิภำพและทำให้กำรบังคับใช้สิทธิมีผลสัมฤทธิ์มำกขึ้น รวมทั้งในกรณีมูลค่ำของสินค้ำมีจำนวน
มำก เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำอำจไม่ต้องวำงเงินประกันเต็มมูลค่ำของสินค้ำ
ในกรณีที่ GACC สงสัยว่ำจะมีกำรนำเข้ำหรือส่งออกสินค้ำที่อำจละเมิดสิทธิ GACC
จะระงับกำรนำเข้ำหรือส่งออกสินค้ำและขอให้ผู้นำเข้ำหรือส่งออกชี้แจง และจะแจ้งให้เจ้ำของเครื่องหมำย
กำรค้ำทรำบเพื่อให้พิจำรณำว่ำจะให้ GACC กักสินค้ำไว้ หรือจะให้ปล่อยสินค้ำ โดยเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ
ต้องตอบภำยใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หำกขอให้กักสินค้ำไว้ เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจะต้องวำง
ประกันต่อ GACC ดังนี้
จานวนเงินประกันที่ต้องวางต่อ GACC
มูลค่าของสินค้า
น้อยกว่ำ 20000 หยวน
ตั้งแต่ 20,000 หยวน ถึง 200,000 หยวน
มำกกว่ำ 200,000 หยวน

เงินประกัน
เท่ำมูลค่ำสินค้ำ
50 % ของมูลค่ำสินค้ำ
(อย่ำงน้อย 20,000 หยวน)
100,000 หยวน

ในกรณีที่เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำขอให้กักสินค้ำไว้ GACC จะร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบว่ำเป็นสินค้ำที่ถูกต้องหรือสินค้ำละเมิด และจะมีคำสั่งภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีกำรกัก
สินค้ำ โดยอำจสั่งให้มีกัก ให้นำไปเก็บ ส่งมอบให้แก่เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ หรือทำลำย และมีอำนำจสั่ง
ปรับผู้นำเข้ำหรือส่งออกสินค้ำละเมิด และประสำนกับหน่วยงำนบังคับใช้สิทธิเพื่อดำเนินคดีต่อไป และเมื่อ ได้
ดำเนินกำรแล้ว GACC ก็จะคืนเงินประกันหลังหักค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บหรือทำลำย รวมถึง
ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้นำเข้ำ/ส่งออกในกรณีที่เป็นสินค้ำที่ถูกต้อง
10. สรุปขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน
10.1 ก่อนส่งสินค้ำไปจำหน่ำยในประเทศจีน เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำควรตรวจสอบว่ำ
เครื่องหมำยของตนมีกำรจดทะเบียนในประเทศจีนแล้วหรือไม่
10.2 เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำอำจยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในประเทศจีนได้
โดย
1) ยื่นคำขอจดทะเบียนไปยัง CTMO โดยตรงและแต่งตั้งตัวแทนในประเทศจีน โดย
ตัวแทนต้องได้รับอนุญำตจำก CTMO
2) ยื่นคำขอจดทะเบียนโดยใช้บริกำรตัวแทนเครื่องหมำยกำรค้ำหรือสำนักงำนกฎหมำย
ในประเทศไทยที่มีเครือข่ำยในประเทศจีน
3) ยื่น คำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำภำยใต้พิธีสำรมำดริดผ่ำนกรมทรัพย์สิ น
ทำงปัญญำ

- 14 10.3 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยไว้แล้ว ให้พิจำรณำ ยื่นคำคัดค้ำน
หรือในกรณีที่เครื่องหมำยกำรค้ำนั้นได้รับกำรจดทะเบียนแล้ว ให้พิจำรณำยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมำย
กำรค้ำโดยอำจอ้ำงเหตุตำมข้อ 7
10.4 เมื่อได้รั บกำรจดทะเบียนแล้ว ให้ยื่นขอรับควำมคุ้มครองต่อ GACC เพื่อให้ได้รับ
คุ้มครองสิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำของตน ณ จุดผ่ำนแดน
10.5 ในกรณีพบกำรละเมิด ให้ร้องทุกข์ต่อ AIC หรือเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ โดยอำจพิจำรณำจ้ำง
ทนำยควำม ตัวแทน หรือผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรร่วมดำเนินกำรด้วย

- 15 ตัวอย่างรายชื่อและเว็บไซต์สานักงานกฎหมาย (ตัวแทน) เครื่องหมายการค้าในประเทศจีน38
ชื่อสานักงานกฎหมาย (ตัวแทน)
China Trademark Office
Chofn
Wan Hui Da
CCPIT Patent And Trademark Law
Office
Beijing Sanyou Intellectual
Property Agency Ltd.
China Science Patent & Trademark
Agent Ltd
China Sinda Intellectual Property
EastIP
Kelong International Intellectual
Property Agent Ltd.
Wang & Associates
Mu Jin Jun Legal Team
JW IP Law Firm
Liesegang & Partner
Beijing DMY Intellectual Property
Law Firm
China IP Law Firm
Changtsi & Partners
HFG Law & Intellectual Property
Zhongzi Law Office
Lee and Li
Tee & Howe
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เว็บไซต์
https://www.chinatrademarkoffice.com/
http://en.chofn.com/
http://www.wanhuida.com.cn/en/tabid/149/Default.aspx
http://www.ccpit-patent.com.cn/
http://www.san-you.com/English/
http://www.csptal.com/
http://www.chinasinda.com/
http://www.eastip.com/
http://www.kelong-ip.com/index.asp?lang=en_US
http://www.wangassociates.com/NewWeb/eng_aboutus.asp
http://www.yingkechina.com/en/arealist.aspx
http://www.jwpat.com/en/
https://www.liesegang-partner.com/
http://www.bjdmy.com.cn/home
http://chinaiplawfirm.com/
http://www.changtsi.com/en/team/79
https://www.hfgip.com/
http://www.zhongzi.com.cn/EN/01.aspx
http://www.leeandli.com/
http://www.teehowe.com/index_en.php?language=en

รำยชื่อนี้เป็นเพียงรำยชื่อจำกกำรสืบค้นในอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยควำมสะดวกในเบื้องต้นเท่ำนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะให้ ใช้บริกำร
ในกรณีที่ประสงค์จะใช้บริกำร โปรดติดต่อสำนักงำนกฎหมำย (ตัวแทน) แต่ละแห่งเพื่อขอทรำบรำคำและเงื่อนไขกำรให้บริกำร

