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กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า – ประเทศ
ออสเตรเลีย 

 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง  

พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า 

พ.ศ. 2538 (Trade Marks Act 1995)  

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ  

พิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายสากล (Protocol Relating to the Madrid 
Agreement Concerning the International Registration of Marks) 

อนสุญัญากฎหมายเคร่ืองหมายการค้า (Trademark Law Treaty) 

 ความตกลงกรุงนีสว่าด้วยการจัดจําพวกสินค้าและบริการสากลเพื่อวัตถุประสงค์ในการ        
จดทะเบียนเคร่ืองหมาย ลงวนัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2500 แก้ไขเพิ่มเติมที่กรุงสต็อกโฮมลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2510 และที่กรุงเจนีวา ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 (Nice Agreement concerning the International 
Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as 
revised at Stockholm on 14 July 1967 and at Geneva on 13 May 1977) 

 การแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลประเทศออสเตรเลียและรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า (Exchange of Notes constituting an Agreement 
between the Government of Australia and the Government of the People's Republic of China 
concerning the Registration of Trade Marks) 

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

เคร่ืองหมายการค้าสามารถได้รับ

ความคุ้มครองจากการจดทะเบียนภายใต้

พระราชบัญญัติ        เคร่ืองหมายการค้า 

พ.ศ. 2538 หรืออาจได้รับความคุ้มครองจากการ
ใช้ทางการค้าจนเคร่ืองหมายการค้าน้ันเกิด

ลักษณะบ้งเฉพาะตามกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law) เร่ืองการลวงขาย และภายใต้

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการค้า (Trade Practices Act)  

แม้ว้าเคร่ืองหมายการค้าอาจได้รับ

ความคุ้มครองโดยไม้มีการจดทะเบียนตามท่ีได้

กล้าวมา อย้างไรก็ตาม เจ้าของเคร่ืองหมาย

ก า ร ค้ า ค ว ร ด า เ นิ น ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น

เค ร่ืองหมายการค้าของตน เ พ่ือใ ช้เ ป้น        

หลักฐานพิสูจน้ความเป้นเจ้าของเคร่ืองหมาย
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การค้า และเพ่ือลดภาระการพิสูจน้ในเร่ือง

ดังกล้าว 

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใน

ประเทศออสเตรเลียเป้นระบบผู้ย่ืนค าขอก้อน

มีสิทธิดีกว้า (First to File System) ยกเว้นในกรณีมีการ
โต้แย้งสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าท่ีได้รับจด

ทะเบียน หรือกรณีใช้เป้น ข้อต้อสู้ในเร่ืองการ

กระท าละเมิด 



- 5 - 

4. สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง / นิยาม 

4.1 นิยาม / ความหมาย 

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบญัญัติเคร่ืองหมายการค้า ได้แก่ เคร่ืองหมาย
การค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายร่วม เคร่ืองหมายรับรอง และเคร่ืองหมายที่จดทะเบียนไว้เพื่อป้องกนัสิทธิ 
(Defensive Mark)  

 “เคร่ืองหมายการค้า” หมายถึง สญัลกัษณ์ที่ใช้หรือที่มีเจตนาจะใช้ เพื่อแยกความ    
แตกต่างของสินค้าหรือบริการท่ีใช้ในทางการค้าของบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการท่ีใช้ในทางการค้าของอีก
บคุคลอื่น 

สญัลกัษณ์ หมายถึง ตวัหนังสือ คํา ช่ือ ลายมือช่ือ ตวัเลข ภาพประดิษฐ์ ตรา หวัข้อ 
ฉลาก ตัว๋ บรรจภุณัฑ์ รูปร่าง ส ีเสยีง กลิน่ หรือสิง่เหลา่นีห้ลายอยา่งรวมกนั 

4.2 เง่ือนไขของการได้รับความคุ้มครอง 

 เคร่ืองหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นเคร่ืองหมายที่สามารถแสดง
ออกมาเป็นภาพหรือการเขียน (Graphic) ได้ และสามารถใช้แยกความแตกตา่งของสนิค้าและ/หรือบริการของผู้ยืน่       
คําขอบคุคลหนึง่ ออกจากสินค้าและ/หรือบริการของอีกบคุคลอื่นได้ เคร่ืองหมายที่สามารถใช้แยกความแตกต่าง
ของสินค้าและ/หรือบริการได้ หมายถึง เคร่ืองหมายที่สามารถปรับเพื่อให้แยกแยะความแตกต่างของสินค้าและ
บริการได้โดยตวัของเคร่ืองหมายเอง หรือเป็นเคร่ืองหมายที่ไม่สามารถปรับเพื่อให้แยกแยะความแตกต่างของ        
สนิค้าหรือบริการได้โดยตวัเอง แต่เคร่ืองหมายนัน้ได้มีการใช้แล้วอย่างเพียงพอหรือมีเหตอุื่นที่ทําให้นายทะเบียน
พิจารณาได้วา่เคร่ืองหมายนัน้สามารถใช้แยกแยะความแตกต่างของแหลง่กําเนิดของสินค้าและ/หรือบริการได้ ณ 
วนัยื่นคําขอจดทะเบียน 

5. ข้อยกเว้นของสิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง 

 เคร่ืองหมายการค้าที่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ต้องห้ามไมใ่ห้ใช้เป็นเคร่ืองหมายการค้า 

- สิ่งที่เป็นสญัลกัษณ์ อาทิ คําว่า “สิทธิบตัร (patent)” “ลิขสิทธ์ิ (copyright)” “EL 
rights” “ได้รับจดทะเบียนแล้ว (Registered)” หรือ “สญัลกัษณ์ (R)” รวมทัง้สิ่งอื่นทํานองเดียวกนัที่แสดงถึง
สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 

- ข้อความวา่ “to counterfeit this is a forgery” (การปลอมแปลงคือการฉ้อโกง) หรือ
ข้อความในลกัษณะเดียวกนั 

- ภาพของตรา หรือ สญัลกัษณ์ของนคร เมือง หนว่ยงานราชการ หรือสถาบนัของรัฐใน
ประเทศออสเตรเลยี 

- ภาพของเคร่ืองหมายที่ต้องห้ามมิให้มีการจดทะเบียนตามความตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้ธง สญัลกัษณ์ ตรา เคร่ืองหมายที่แสดงความเห็นหรือคุณภาพของสิ่งของ และช่ือขององค์กร
ระหวา่งประเทศ  
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- สญัลกัษณ์ตามที่กําหนดในระเบียบท่ีออกภายใต้พระราชบญัญตัิเคร่ืองหมายการค้า 

6. สทิธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการใช้เคร่ืองหมายการค้านัน้อย่างเคร่ืองหมาย
การค้า และมีสิทธิอนุญาตให้ผู้ อื่นใช้เคร่ืองหมายการค้านัน้อย่างเคร่ืองหมายการค้า อีกทัง้ยงัมีสิทธิได้รับการ
เยียวยาในกรณีเคร่ืองหมายการค้าของตนถกูกระทําละเมิด 

7. ข้อยกเว้นสทิธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า / ข้อยกเว้นการละเมิดสทิธิ 

การใช้เคร่ืองหมายการค้าในกรณีดงัตอ่ไปนีไ้ม่ถือวา่เป็นการละเมิดเคร่ืองหมายการค้า  

- การใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยผู้ ได้รับอนญุาต โดยใช้กบัสินค้าหรือบริการที่เก่ียวข้อง
ภายใต้ความควบคมุของเจ้าของเคร่ืองหมาย การควบคุมดงักลา่วอาจเป็นการควบคุมคณุภาพหรือการควบคุม
ทางการเงินในการประกอบการค้าของผู้ใช้ เคร่ืองหมายการค้านัน้ 

- การใช้เคร่ืองหมายท่ีไม้ใช้การใช้

ในลักษณะเป้นเคร่ืองหมายการค้า 

- การใช้เคร่ืองหมายการค้าโดย

เจ้าของหรือโดยผู้อ่ืนซ่ึงได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของ 

- การใช้เคร่ืองหมายการค้าจด

ทะเบียนโดยเจ้าของท่ีต้างฝ้ายต้างได้รับจด

ทะเบียนในช้วงเวลาเดียวกัน 

  การใช้เคร่ืองหมายการค้าในลักษณะ

ดังต้อไปน้ีสามารถยกเป้นข้อต้อสู้ในการกระท า

ละเมิด             เคร่ืองหมาย

การค้า 

- การใ ช้ ช่ือห รือ ท่ีอ ยู้ ขอ งสถาน

ประกอบกิจการของตนโดยสุจริต 

- การใช้ค าอธิบายถึงคุณลักษณะหรือ

คุณภาพ วัตถุประสงค้ แหล้งก าเนิด หรือ

ลักษณะอ่ืนๆ ของสินค้าหรือบริการของตนโดย

สุจริต 

- การใช้เพ่ือบอกถึงวัตถุประสงค้ของ

สินค้าหรือบริการ  

- การใช้เพ่ือวัตถุประสงค้ในการ

โฆษณาเปรียบเทียบ 

- การใช้โดยอาศัยสิทธิตามท่ีก าหนด

ในพระราชบัญญัติน้ี 



- 7 - 

- การใช้โดยบุคคลท่ีอาจได้รับการ

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าน้ันในช่ือของตน

หากตนได้ย่ืนค าขอจดทะเบียน 

- การใช้สัญลักษณ้ท่ีไม้ก้อให้เกิดการ

ละเมิดเคร่ืองหมายการค้า เน่ืองจากมี

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัดต้างๆ ในการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้าน้ัน 

- การใช้ภาคส้วนท่ีมีการสละสิทธิ

การใช้แต้ผู้เดียวในเคร่ืองหมายการค้า 

- การใช้เคร่ืองหมายการค้ากับ

สินค้าหรือบริการของตนมาก้อนอย้างต้อเน่ือง

ก้อน       การใช้หรือการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการค้าของผู้กล้าวหาว้าได้มีการ

กระท าละเมิด 

8. การโอนสทิธิ 

  8.1 การจดทะเบียนการโอนสทิธิ 

  การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในเคร่ืองหมายการค้าต้องนําไปจดทะเบียนต่อ        
นายทะเบียนโดยผู้โอนสทิธิและผู้ รับโอนสทิธิ ทัง้นี ้ไมม่ีการกําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ โอนสิทธิและผู้ รับโอนสิทธิควรดําเนินการจดทะเบียนในทนัทีที่ได้มีการโอนสิทธิในเคร่ืองหมาย       
การค้า ทัง้นี  ้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าเนื่องจากไม่มีกา รใช้             
เคร่ืองหมายโดยเจ้าของเคร่ืองหมายผู้จดทะเบียน และเพื่อทําให้มัน่ใจวา่ผู้ได้รับโอนสิทธิจะได้รับหนงัสือแจ้งเตือน
ตา่งๆ จากสาํนกัทะเบียน หากวา่ได้มีการแจ้งเตือนเช่นวา่นัน้ 

  8.2 ข้อมลู และเอกสารที่ใช้สาํหรับการจดทะเบียนการโอนสทิธิ 

  แบบคําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิต้องใช้แบบที่สํานักงานเคร่ืองหมายการค้า             
ออสเตรเลียกําหนด ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ipaustralia.com.au ทัง้นี ้ให้ยื่นแบบคําขอ          
ดงักลา่วพร้อมกับสําเนาเอกสารที่แสดงถึงการโอนสิทธิดงักล่าว อาทิ ตราสารหรือหนงัสือการ โอนสิทธิ เอกสาร     
การควบรวมบริษัท คําแถลงที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นต้น โดยสาํเนาดงักลา่วไมจํ่าเป็นต้องมีการรับรองใดๆ  

  8.3 ระยะเวลาในการจดทะเบียนการโอนสทิธิ 

  ไมจํ่ากดัระยะเวลา 

  8.4 คา่ธรรมเนียมราชการ รวมทัง้คา่บริการของสาํนกังานตวัแทน 

 ไม่มีค่าธรรมเนียมราชการ สว่นค่าบริการของสํานกังานตวัแทนอยู่ที่ประมาณ 217 
ดอลลา่ร์สหรัฐสําหรับหนึ่งเคร่ืองหมาย และ 112 ดอลล่าร์สหรัฐสําหรับเคร่ืองหมายที่เพิ่มขึน้แต่ละเคร่ืองหมาย    
คา่บริการนีไ้มร่วมถึงคา่บริการในการร่างเอกสารการโอนสทิธิซึง่จะเรียกเก็บตามเวลาที่ใช้เป็นรายชัว่โมง  
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9. การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

  9.1 การจดทะเบียน / จดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

  กฎหมายไม่บังคับให้ต้องจดทะเบียนหรือจดแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่ผู้ ขอ
สามารถดําเนินการจดแจ้งได้ 

  9.2 ข้อมลู และเอกสารที่ใช้สาํหรับการจดทะเบียน / จดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

  รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการจดแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิ อาทิ สําเนาสญัญา
อนญุาตให้ใช้สทิธิ โดยสาํเนาดงักลา่วไมต้่องมีการรับรองใดๆ 
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  9.3 ระยะเวลาในการจดทะเบียน / จดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

  ไม่มีการกําหนดระยะเวลา แต่โดยทัว่ไปควรได้รับการจดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สิทธิ
ภายในประมาณ 3-4 สปัดาห์หลงัจากยื่นคําขอ 

  9.4 คา่ธรรมเนียมราชการ รวมทัง้คา่บริการของสาํนกังานตวัแทน 

  ไม่มีค่าธรรมเนียมราชการ สว่นค่าบริการของสํานกังานตวัแทนอยู่ที่ประมาณ 252 
ดอลลา่ร์สหรัฐ ค่าบริการนีไ้ม่รวมถึงค่าบริการในการร่างสญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งจะเรียกเก็บตามเวลาที่ใช้เป็น
รายชัว่โมง 

2. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. ขัน้ตอนการขอจดทะเบียน  

- การยื่นคําขอจดทะเบียนและการชําระคา่ธรรมเนียมการยื่นคําขอจดทะเบียน 

- การตรวจสอบคําขอและการออกรายงานผลการตรวจสอบคําขอ 

- การอทุธรณ์ผลการตรวจสอบคําขอ  

- การรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  

- การประกาศโฆษณารับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

- การคดัค้านการจดทะเบียนและการนําสง่หลกัฐานสนบัสนนุการคดัค้าน 

- การโต้แย้งคําคดัค้านและการนําสง่หลกัฐานสนบัสนนุคําโต้แย้ง 

- การพิจารณาตอ่หน้านายทะเบียน 

- การออกคําวินิจฉยัคําคดัค้าน 

- การชําระคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน 

- การประกาศโฆษณาเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 

- การออกหนงัสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบียน 

2. การตรวจค้นเคร่ืองหมายการค้า 

 การตรวจค้นเคร่ืองหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนก่อนการยื่นคําขอจดทะเบียนไม่ใช่เป็นสิ่งบงัคับ 
อยา่งไรก็ดี ผู้ขอจดทะเบียนควรทําการตรวจค้นดงักลา่วก่อนการยื่นคําขอ ข้อมูลการตรวจค้นดงักลา่วจะรวมอยู่ที่
ฐานข้อมลูของสํานกังานเคร่ืองหมายการค้าออสเตรเลีย (Australian Trade Marks Office) ซึ่งจะรวมข้อมลูของ
เคร่ืองหมายการค้าทัง้ที่อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว 

 ผู้ ต้องการขอจดทะเบียนอาจทําการตรวจค้นเคร่ืองหมายได้ทางเว็บไซต์ http://www.ipaustralia. 
gov.au/trademarks/searchatmoss./falcon.application_start โดยทัว่ไปแล้วการตรวจค้นเคร่ืองหมายจะใช้เวลา 
2-5 วนั 
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3. การเตรียมคาํขอ 

 3.1 ข้อมลู และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 ไม่มีแบบคําขอกําหนดอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ผู้ ยื่นคําขอ    
สว่นใหญ่จะใช้ตวัอย่างแบบคําขอจดทะเบียนของสํานกังานเคร่ืองหมายการค้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งผู้สนใจ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarks/tm00001.pdf ทัง้นี ้คําขอจดทะเบียน 
ต้องระบขุ้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

- ช่ือและสถานที่ตัง้ของสาํนกังานใหญ่อยา่งเป็นทางการของสถานประกอบการ
ของผู้ขอจดทะเบียน หากผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องระบุสถานะทางกฎหมายและสถานที่ก่อตัง้นิติบุคคล       
ดงักลา่ว 

- รูปเคร่ืองหมายการค้าที่ชดัเจน 

- สนิค้าและ/หรือบริการท่ีขอรับจดทะเบียน และ 

- ข้อมลูของคําขอในตา่งประเทศที่ประสงค์จะขอถือสทิธิย้อนหลงั 

 หากเคร่ืองหมายการค้านัน้ประกอบด้วยคําหรือตัวอักษรในภาษาอื่นที่ไม่ใช่
ภาษาองักฤษ หรือตวัอกัษรโรมนั ให้ยื่นคําแปลเป็นภาษาองักฤษหรือตวัอกัษรโรมนัด้วย 

 3.2 บคุคลผู้มีสทิธิยื่นคําขอ 

 ผู้ยื่นคําขออาจเป็นบคุคลธรรมดาหรืออาจเป็นบริษัทท่ีมีการจดทะเบียนหรือไมก็่ได้ 

 3.3 ภาษาที่ใช้ในคําขอจดทะเบียน  

 ให้ใช้ภาษาองักฤษในการยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

 3.4 จํานวนและจําพวกสนิค้าในคําขอจดทะเบียน 

คําขอจดทะเบียน 1 คําขอสามารถขอจดทะเบียนคุ้มครองสินค้าและ/หรือบริการได้
โดยไมจํ่ากดัจําพวก 

4. การยื่นคาํขอ 

 4.1 การยื่นคําขอผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

 ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ การยื่นคําขอ
ผา่นทางอินเตอร์เน็ตดงักลา่วเสยีคา่ธรรมเนียมราชการน้อยกวา่การยื่นคําขอในระบบปกติธรรมดา  

 4.2 การยื่นเอกสารลา่ช้า 

 พระราชบญัญตัิเคร่ืองหมายการค้าไมไ่ด้กําหนดขัน้ตอนการยื่นขอขยายระยะเวลาใน
การยื่นเอกสารล่าช้าไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียนอาจขอขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารล่าช้าได้ โดยต้อง      
นําสง่คําแถลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแสดงเหตผุลการยื่นเอกสารลา่ช้านัน้  
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5. การขอถือสทิธิย้อนหลงั 

5.1 หลักการ 

การขอให้ถือวันท่ีย่ืนค าขอจด

ทะเบียนคร้ังแรกในต้างประเทศเป้นวันย่ืนขอ              

จดทะเบียนคร้ังแรกในประเทศออสเตรเลีย 

(Priority Claim) อาจท าได้ภายในเวลา 6 เดือน นับแต้
วันย่ืนค าขอ           คร้ังแรกใน

ต้างประเทศ ค าขอจดทะเบียนคร้ังแรกใน

ต้างประเทศต้องประกอบด้วยเคร่ืองหมาย

การค้าและสินค้าและ/หรือบริการท่ีครอบคลุม
ถึงสินค้าและบริการเดียวกันกับท่ีย่ืนขอจด

ทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย 

5.2 ข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการขอถือสิทธินับวัน

ย่ืนย้อนหลัง คือ วันท่ีย่ืนค าขอ และประเทศท่ี

ย่ืนขอไว้คร้ังแรก ท้ังนี้ ผู้ขอจดทะเบียนไม้ต้อง

น าส้งส าเนาค าขอท่ีย่ืนไว้คร้ังแรก 

6. การตรวจสอบคาํขอ 

6.1 การพิจารณาและปฏิเสธค าขอ 

 หากนายทะเบียนตรวจสอบค าขอ

แล้วเห็นควรให้รับจดทะเบียนก็จะออกหนังสือ

รับ          จดทะเบียนค าขอดังกล้าว 

หากเห็นว้าไม้ควรรับจดทะเบียนก็จะแจ้งผล

การตรวจสอบค าขอ เรียกว้า “รายงานฉบับ

แรก” (First Report) ท้ังนี้ นายทะเบียนอาจปฏิเสธค า
ขอด้วยเหตุผลดังต้อไปน้ี 

- เคร่ืองหมายการค้า

ประกอบด้วยสัญลักษณ้ท่ีต้องห้ามรับจดทะเบียน 

- เคร่ืองหมายการค้าไม้

สามารถใช้แสดงออกมาเป้นภาพหรือการ

เขียน (Graphic) ได้ 

- เคร่ืองหมายการค้าไม้

สามารถใช้แยกความแตกต้างของสินค้าหรือ

บริการของผู้ขอจดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการ

ของผู้อ่ืนในจ าพวกเดียวกัน 

- เคร่ืองหมายการค้าท่ีไม้

สามารถปรับเพ่ือให้แยกแยะความแตกต้างของ           
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สินค้าหรือบริการของผู้ขอจดทะเบียนและ

สินค้าหรือบริการของผู้อ่ืนได้ 

  ข้อสังเกต :  ผู้ย่ืนค าขอสามารถ

โต้แย้งการปฏิเสธในสองกรณีหลังน้ีได้โดยการ

ย่ืน         หลักฐานการใช้ 

6.2 การอุทธรณ้ผลการพิจารณา

ตรวจสอบค าขอ 

ผู้ย่ืนค าขอต้องด าเนินการอุทธรณ้

ผลการตรวจสอบเพ่ือให้ค าขอของตนได้รับการ       

จดทะเบียนภายในเวลา 1 5 เดือนนับแต้วันท่ี

ได้รับรายงานฉบับแรก ท้ังน้ี ผู้ขอจดทะเบียน

สามารถย่ืนขอขยายระยะเวลาการ

ด าเนินการดังกล้าวได้เป้นเวลาไม้เกิน 6 
เดือนโดยไม้ต้องอ้างถึงเหตุแห้งการขอขยาย

ระยะเวลา อย้างไรก็ดี ผู้ย่ืนค าขอยังอาจย่ืน

ขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกหลังจาก 6 
เดือน โดยจะต้องอ้างเหตุอันสมควรในการขอ

ขยายระยะเวลาดังกล้าวภายหลังจากท่ีมีค า

วินิจฉัยอุทธรณ้แล้ว ผู้ย่ืนค าขอสามารถย่ืน

อุทธรณ้ค าวินิจฉัยดังกล้าวต้อศาลยุติธรรมกลาง 

(Federal Court) ได้ภายใน 21 วันนับแต้วันท่ีมีค าวินิจฉัย 

7. การประกาศโฆษณาคาํขอจดทะเบียน 

การประกาศโฆษณาจะมีขึน้หลงัจากเคร่ืองหมายการค้าได้รับจดทะเบียนแล้ว โดยจะทําการ
ประกาศในวารสารราชการ (Official Journal) เพื่อเปิดโอกาสถ้ามีการคดัค้าน ทัง้นี ้บุคคลทั่วไปสามารถด ู             
รายละเอียดของการประกาศโฆษณาได้ที่ http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start 

8. การคดัค้าน / โต้แย้ง 

 8.1 ระยะเวลาในการยื่นคําคดัค้าน 

 การคัดค้านการจดทะเบียนสามารถทําได้ภายในเวลา 3 เดือนนับแต่วันประกาศ
โฆษณาในวารสารราชการ และสามารถขอขยายเวลาการยื่นคําคดัค้านได้อีก 3 เดือน โดยต้องดําเนินการภายใน
กําหนดเวลา 3 เดือนแรก ด้วยเหตหุนึง่เหตใุดดงัตอ่ไปนี ้

- เจ้าหน้าที่เคร่ืองหมายการค้าได้กระทําการผิดพลาดหรือละเลย 

- มีเหตผิุดพลาดในการขอขยายระยะเวลาโดยตวัผู้ขอนัน้เองหรือตวัแทน 

- มีเหตสุดุวิสยัที่ผู้ยื่นขอขยายระยะเวลาไมส่ามารถควบคมุได้ 
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 อย่างไรก็ดี นายทะเบียนอาจอนญุาตให้มีการขยายระยะเวลาการคดัค้านได้แม้ว่า
กําหนดระยะเวลา 3 เดือนแรกได้สิน้สดุลงแล้ว หากเห็นว่าเคร่ืองหมายการค้าที่ประสงค์จะทําการคดัค้านยงัไม่ได้
รับจดทะเบียนและมีเหตผุลตามข้อใดข้อหนึง่ดงัที่กลา่วในข้างต้น 

 8.2 เหตแุหง่การคดัค้าน 

 ผู้คดัค้านอาจร้องคดัค้านการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี  ้

- เคร่ืองหมายการค้าไมส่ามารถใช้แยกความแตกตา่งของสนิค้าหรือบริการได้ 

- เคร่ืองหมายการค้าขดัตอ่ศีลธรรมอนัดีงามหรือขดัตอ่กฎหมาย 

- เคร่ืองหมายการค้านัน้อาจหลอกลวงหรือทําให้สาธารณชนสบัสน 

- เคร่ืองหมายการค้าขดัแย้งกบัเคร่ืองหมายการค้าที่มีอยูก่่อนของบคุคลอื่นที่
ไมใ่ช่ผู้ยื่นคําขอ 

- เคร่ืองหมายการค้าขดัแย้งกบัช่ือเสยีงของเคร่ืองหมายการค้าอื่น 

- ผู้ยื่นคําขอไมใ่ช่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้านัน้ 

- ผู้ยื่นคําขอไม่มีเจตนาที่จะใช้ อนุญาตให้ใช้ หรือโอนสิทธิในเคร่ืองหมาย  
การค้าสาํหรับสนิค้าหรือบริการท่ีขอจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลยี  

- เคร่ืองหมายที่เป็นสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ของสินค้าที่มีกําเนิดในประเทศ     
ภมูิภาคหรือท้องถ่ินหนึง่ ท่ีไมใ่ช่ประเทศ ภมูิภาค ท้องถ่ินท่ีเป็นแหลง่ที่มาของสนิค้านัน้ 

- คําขอจดทะเบียนได้รับการแก้ไขโดยไมถ่กูต้อง 

- เคร่ืองหมายการค้าได้รับการอนมุตัิให้จดทะเบียนเนื่องจากมีการนําเสนอ
หลกัฐานท่ีเป็นเท็จ 

 8.3 หลกัฐานสนบัสนนุการคดัค้าน 

ผู้ คัดค้านที่ประสงค์จะยื่นหลักฐานสนับสนุนคําคัดค้านสามารถนําส่งหลักฐาน           
ภายในเวลา 3 เดือนนบัแต่วนัยื่นคําคดัค้าน ส่วนผู้ยื่นคําขอ สามารถนําส่งหลกัฐานโต้แย้งคําคดัค้านได้ภายใน
เวลา 3 เดือนเช่นกนั 

ทัง้นี ้ผู้คดัค้านและผู้ ยื่นคําขออาจขอขยายระยะเวลาการยื่นหลกัฐานสนับสนุนได้
หากมีเหตุอันสมควร โดยทั่วไปนายทะเบียนจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวได้หากผู้คัดค้านต้องการ
ระยะเวลาเพิ่มเติมในการรวบรวมหลกัฐานและจดัทําคําแถลงข้อกฎหมาย หรือหากมีการตกลงเจรจากนัระหว่าง             
ผู้คดัค้านและผู้ยื่นคําขอ 

หลักฐานสนับสนุนการคัดค้านเคร่ืองหมายการค้าส่วนใหญ่ จะทําเป็นคําแถลง                    
ข้อกฎหมาย (Statutory Declaration) บคุคลใดที่ได้ทําคําแถลงดงักลา่วอาจได้รับการร้องขอให้มาให้การด้วยวาจา
ด้วย 
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 8.4 กระบวนการคดัค้าน / โต้แย้ง 

 หลงัจากมีการนําส่งหลกัฐานครบถ้วนแล้ว ผู้ ยื่นคําขอหรือผู้คัดค้านอาจร้องขอให้ 
นายทะเบียนดําเนินการพิจารณาต่อหน้า ซึ่งนายทะเบียนต้องดําเนินการตามคําร้องนัน้ โดยผู้ ยื่นคําขอและ          
ผู้คดัค้านต้องชําระค่าธรรมเนียมราชการในการขอให้พิจารณาต่อหน้าดงักล่าว ทัง้นี ้คู่กรณีฝ่ายที่ไม่ประสงค์จะ 
เข้าร่วมการพิจารณาดงักลา่ว อาจเลอืกที่จะนําสง่คําแถลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนเพื่อให้นายทะเบียนพิจารณา 
โดยต้องชําระคา่ธรรมเนียมราชการสาํหรับการนัน้ การพิจารณาตอ่หน้านีเ้ป็นกระบวนการอยา่งไมเ่ป็นทางการและ
อยูใ่นการควบคมุดแูลของนายทะเบียน หลงัจากการดําเนินการตามกระบวนการดงักลา่วอาจมีการพิจารณาคดีใน
ศาลตอ่ไปอีก 

  อย่างไรก็ตาม หากคู่กรณีทัง้สองฝ่ายไม่มีคําร้องขอให้มีการพิจารณาต่อหน้า                 
นายทะเบียน นายทะเบียนอาจพิจารณาการคดัค้านโดยไมม่ีการพิจารณาดงักลา่ว 

  คู่กรณีทัง้สองฝ่ายอาจยื่นอุทธรณ์คําวินิจฉัยของนายทะเบียนได้ภายในเวลา 21 วนั
นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนมีคําวินิจฉยัคําคดัค้าน 

9. การได้มาซึง่ความคุ้มครอง 

 เคร่ืองหมายการค้าจะได้รับการจดทะเบียนเมื่อเคร่ืองหมายการค้านัน้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดและการคดัค้านไม่เป็นผลสําเร็จ โดยผู้ยื่นคําขอต้องชําระค่าธรรมเนียมราชการในการ 
จดทะเบียนเป็นเงิน 300 เหรียญออสเตรเลยีตอ่สนิค้า/บริการหนึ่งจําพวก จากนัน้ นายทะเบียนจะทําการประกาศ
โฆษณาการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในวารสารราชการ และออกหนงัสือสําคญัแสดงการจดทะเบียนให้แก่
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า  

10. อายคุวามคุ้มครอง 

 อายุความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า

ท่ีได้รับจดทะเบียนมีระยะเวลา 10 ป้ นับจาก
วันท่ีได้รับการจดทะเบียน กรณีท่ีมีการย่ืนค า

ขอแยกออกมาจากค าขอหลัก (Divisional Application) ให้นับ
อายุเวลาต้อจากค าขอหลัก (Parent Application) 

11. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 

 ผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอตอ่อายคุวามคุ้มครองได้โดยไมจํ่ากดั โดยต่ออายไุด้คราวละ 10  ปี 
ทัง้นี ้การต่ออายคุวามคุ้มครองควรดําเนินการก่อนระยะความคุ้มครองจะสิน้สดุลง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าไมไ่ด้ดําเนินการตอ่อายภุายในกําหนดเวลาซึ่งสง่ผลให้การจดทะเบียนนัน้ถกูเพิกถอน เจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าอาจดําเนินการฟืน้คืนการจดทะเบียน (Restore the Registration) ภายในเวลา 12 เดือนนบัแต่
วนัสิน้อายคุวามคุ้มครอง โดยจะต้องชําระค่าธรรมเนียม ราชการเป็นเงิน 300 เหรียญออสเตรเลียสําหรับสินค้า/
บริการ 1 จําพวก ซึง่นายทะเบียนจะออกหนงัสอืเตือนหากว่าไม่มีการร้องขอดงักลา่วภายใน 10 เดือนหลงัจากวนั
สิน้อายคุวามคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม หลงัจากกําหนดเวลา 12 เดือนสิน้สดุลง เคร่ืองหมายการค้าจะถกูเพิกถอน
การจดทะเบียนโดยสิน้เชิง 
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 กระบวนการจดทะเบียนโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 10-12 เดือนโดยการออกหนงัสือสําคญั
แสดงการจดทะเบียนต้องทําภายในเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัประกาศโฆษณารับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใน
ครัง้แรก ซึง่ในทางปฏิบตัิ กระบวนการดงักลา่วจะเสร็จสิน้ก่อนเวลา 6 เดือน ยกเว้นกรณีมีการยื่นคําคดัค้านหรือมี
กระบวนการทางกฎหมายอื่นเกิดขึน้ ระยะเวลาดงักลา่วอาจลา่ช้าไปเกินกวา่ 6 เดือน 

13. แบบคําขอ และคา่ธรรมเนยีมราชการและคา่บริการของสาํนกังานตวัแทนสาํหรับการ           
จดทะเบยีน 

  แบบคําขอจดทะเบียน คา่ธรรมเนียมราชการและค่าบริการของสํานกังานตวัแทนอยู่ในสว่นท้าย
ของรายละเอียดนี ้ทัง้นี ้ผู้ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบคําขอจดทะเบียนและ/หรือแบบคําขออื่นๆ ได้จาก
เว็บไซต์ http://www.ipaustralia.gov.au/resourses/forms_trademarks.shtml 

3. กระบวนการภายหลงัการจดทะเบียน 

1. การรักษาสทิธิ 

  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนควรใช้เคร่ืองหมายการค้านัน้ในประเทศออสเตรเลีย
สาํหรับสนิค้าหรือบริการท่ีจดทะเบียน หากเจ้าของไมใ่ช้เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนดงักลา่ว ผู้มีสว่นได้เสยีอาจ
ร้องขอให้มีการเพิกถอนเคร่ืองหมายการค้านัน้โดยอาศยัเหตกุารไมใ่ช้เคร่ืองหมายการค้า 

2. การเพิกถอนสทิธิ 

2.1 เหตแุหง่การเพิกถอน 

ผู้ที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ศาลสัง่เพิกถอนเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน
ในเวลาใดๆ ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 ไมม่ีการใช้เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในระหว่าง 3 ปีก่อนการยื่นคําขอ
เพิกถอนเคร่ืองหมายการค้า ทัง้นี ้การยื่นคําขอเพิกถอนนีส้ามารถทําได้หลงัจากครบกําหนดเวลา 5 ปีนบัแต่วนัยื่น
คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่จะทําการเพิกถอนเทา่นัน้ 

2.1.2 เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนขดัตอ่เง่ือนไขความเป็นเคร่ืองหมายการค้า 

2.1.3 เจ้าของเคร่ืองหมายจดทะเบียนสูญเสียสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการใช้         
เคร่ืองหมายนัน้ เนื่องจากเคร่ืองหมายนัน้ประกอบด้วยภาคสว่นที่ใช้บรรยายหรือใช้เป็นช่ือหรือสินค้าหรือบริการที่
กลายเป็นสิง่สามญัในทางการค้าหรือกลายเป็นสิง่ที่ยอมรับกนัทัว่ไป 

2.1.4 มีเหตใุดเหตหุนึง่แหง่การคดัค้านการจดทะเบียนดงัที่กลา่วไว้ในข้อ 8.2 

2.1.5 การแก้ไขเพื่อให้เคร่ืองหมายได้รับจดทะเบียนเป็นการกระทําโดยฉ้อฉลหรือ
สาํคญัผิด 

2.1.6 ใช้เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนในทางเป็นการหลอกลวงหรือทําให้          
สาธารณชนสบัสน 

  2.3 หลกัฐานในการเพิกถอน 
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  กรณียื่นคําขอเพิกถอนเคร่ืองหมายการค้าด้วยเหตุไม่มีการใช้เคร่ืองหมายการค้า         
ผู้ยื่นคําขอต้องนําสง่คําแถลงที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบรุายละเอียดที่ใช้สนบัสนนุการเพิกถอนดงักลา่ว เจ้าของ 
เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนต้องพิสจูน์วา่ มีการใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยสจุริต หากผู้ยื่นคําขอเพิกถอนพิสจูน์
ได้ว่าเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนไม่มีเจตนาโดยสจุริตในการที่จะใช้ หรือไม่มีการใช้เคร่ืองหมาย 
หรือไม่มีการใช้เคร่ืองหมายโดยสจุริตในระหว่าง 3 ปีก่อนการยื่นคําขอเพิกถอนนัน้ เคร่ืองหมายการค้าที่ ได้รับ                
จดทะเบียนก็จะถกูเพิกถอนทะเบียน  

อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนจะไมถ่กูเพิกถอน หากเจ้าของแสดงได้
วา่มีการใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนญุาตจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าในระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว 

  2.4 กระบวนการเพิกถอน 

 

 เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนสามารถยื่นคําโต้แย้งคําขอเพิกถอน      
เคร่ืองหมายด้วยเหตุไม่มีการใช้เคร่ืองหมายได้ภายในเวลา 3 เดือนนบัจากวนัประกาศโฆษณาคําขอเพิกถอน         
ในวารสารราชการ ทัง้นี ้เจ้าของเคร่ืองหมายอาจยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นคําโต้แย้งดงักลา่วได้ 

 การยื่นอทุธรณ์คําวินิจฉยัให้เพิกถอนหรือยกเลกิเคร่ืองหมายการค้าสามารถทําได้ 

3. การจดแจ้งการเปลีย่นช่ือ และที่อยู่ 

  3.1 เอกสารที่ใช้ 

  การเปลีย่นแปลงช่ือและที่อยูข่องเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าไมม่ีข้อกําหนดว่าจะต้อง
ยื่นเอกสารหลกัฐานอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม ผู้ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตวัอย่างคําขอที่ใช้เป็นมาตรฐานได้ที่ 
http://www.ipaustralia.90v.su/pafs/trademarks/amendments/Tm00014.pdf  ทัง้นี ้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า
ควรจดแจ้งการแก้ไขดงักลา่วตอ่นายทะเบียนโดยเร็วที่สดุเทา่ที่จะสามารถปฏิบตัิได้ 

  3.2 ระยะเวลา 

  ไมม่ีกฎหมายกําหนด 

  3.3 แบบคําขอ และคา่ธรรมเนียมราชการ 

  สามารถดแูบบคําขอในเว็บไซต์ที่กลา่วข้างต้นในสว่นของคา่ธรรมเนียมในการจดแจ้ง
การเปลีย่นแปลงช่ือและที่อยูน่ัน้ไมไ่ด้กําหนดไว้ 

4. การบังคบัใช้สิทธิ 

1. การกระทําที่ถือวา่เป็นการละเมิดสทิธิ 

- การใช้เคร่ืองหมายการค้าที่มีสาระสําคญัที่เหมือนกนัหรือที่คล้ายกนัจนอาจเป็นการ
หลอกลวงหรือก่อให้เกิดความสบัสนกบัสนิค้าหรือบริการท่ีเหมือนกนั  

- การใช้เคร่ืองหมายการค้าที่มีสาระสําคัญที่เหมือนกันหรือที่คล้ายกันจนเป็นการ          
หลอกลวงหรือก่อให้เกิดความสบัสนกบัสนิค้าหรือบริการท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือที่มีความเก่ียวเนื่องกนั 
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- การใช้เคร่ืองหมายการค้าที่มีสาระสําคัญเหมือนกันหรือคล้ายกันกับเคร่ืองหมาย         
การค้าที่มีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป จนอาจเป็นการหลอกลวงทําให้เข้าใจว่าเคร่ืองหมายการค้าทัง้สองมีความ        
เก่ียวข้องกนัและทําให้เกิดความเสียหายกับเคร่ืองหมายการค้าที่มีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป ทัง้นี ้แม้ว่าจะใช้กับ        
สนิค้าหรือบริการท่ีไมม่ีลกัษณะเหมือนกนัหรือไมเ่ก่ียวเนื่องกนั  

2. มาตรการในการเยียวยา 

  มาตรการในทางแพ่ง  

  1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  พระราชบญัญตัิเคร่ืองหมายการค้า  

  2. การเยียวยาทางแพง่ 

  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ถกูกระทําละเมิดอาจดาํเนินการทางแพง่เพื่อให้ได้รับการ
เยียวยา ดงันี ้

- การสัง่ให้หยุดหรือห้ามการกระทําการที่เป็นการละเมิดชัว่คราวในระหว่าง
การพิจารณา และการมีคําพิพากษาถึงที่สดุสัง่ให้หยดุและห้ามมิให้กระทําการดงักลา่ว (ณnterlocutory and final 
injunctions)   

- การขอสบืพยานหลกัฐานไว้ก่อนฟ้องคดี (Anton Pillar Orders) 

- เรียกคา่เสยีหาย 

- การเรียกคา่ชดเชยจากผลกําไรท่ีได้จากการละเมิด 

- การแปลงหนีแ้ละการยดึทรัพย์ 

- การสัง่ให้นําสง่สนิค้าหรือการลบเคร่ืองหมายออก 

- การยดึสนิค้าละเมิดโดยสาํนกังานศลุกากร 

 3. กระบวนการทางแพง่ 

  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าอาจดําเนินคดี
ทางแพ่งต่อศาลที่มีเขตอํานาจ ได้แก่ ศาลกลางประเทศออสเตรเลีย (Federal Court of Australia) หรือ  ศาลสงู
ประจํามลรัฐหรืออาณาเขตของประเทศออสเตรเลยี (Supreme Court of an Australian State or Territory) 

  โดยปกติศาลจะไม่ออกคําสัง่เยียวยาให้กบัผู้ เสียหายจนกว่าคร่ืองหมายการค้าที่ถูก
ละเมิดจะได้รับการจดทะเบียน 

 4. คา่เสยีหาย 

  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า สามารถ
ได้รับค่าเสียหายในกรณีทีมีการกระทําละเมิดได้ ทัง้นี ้แม้ว่าการกระทําละเมิดดงักลา่วจะเป็นการกระทําโดยไม่
เจตนาก็ตาม 
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  โดยปกติ ค่าเสียหายจะคํานวณจากความเสียหายที่เกิดขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการ
กระทําละเมิดของจําเลย โดยศาลจะคํานวณจากรายได้หรือกําไรที่สญูเสียไป (Loss of Profit) หรือค่าสิทธิอนัควร
ได้รับหากได้อนญุาตให้ผู้กระทําละเมิดใช้สทิธิ 

  มาตรการในทางอาญา 

  1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า การกระทําที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญามี            
ดงัตอ่ไปนี ้

- การปลอมแปลงหรือการลบเคร่ืองหมายการค้า 

- การใช้เคร่ืองหมายการค้าที่ ไม่ใ ช้การใช้ในทางปฏิบัติทั่วไปสําหรับ             
เคร่ืองหมายการค้านัน้ 

- การเตรียมการในการกระทําความผิด 

- การจําหน่าย ครอบครอง หรือนําเข้าซึ่งสินค้ากระทําละเมิด โดยทราบอยู่
แล้ววา่เคร่ืองหมายการค้านัน้เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน 

  2. การเยียวยาทางอาญา 

  กรณีที่มีการละเมิดเคร่ืองหมายการค้า ผู้กระทําผิดอาจได้รับโทษปรับหรือจําคกุ หรือ
ทัง้จําทัง้ปรับ 
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  3. กระบวนการทางอาญา 

  การดําเนินคดีทางอาญากบัผู้กระทําผิดสามารถทําได้โดยเจ้าหน้าที่รัฐ (the Crown) 
เทา่นัน้ 

  4. โทษ 

  ผู้กระทําความผิดที่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับโทษได้ไม่เกิน 500 ฐานความผิด โดย
แตล่ะฐานความผิดมีโทษปรับ 110 เหรียญออสเตรเลยีหรือโทษจําคกุเป็นเวลาไมเ่กิน 2 ปี หรือทัง้ปรับและจําคกุ  

  กรณีที่ผู้ กระทําผิดเป็นนิติบุคคล ศาลสามารถกําหนดโทษเป็น 5 เท่าของบุคคล
ธรรมดา คือสามารถลงโทษได้ไมเ่กิน 2500 ฐานความผิดและปรับสงูสดุได้ไมเ่กิน 275,000 เหรียญออสเตรเลยี 

3. คา่บริการของสาํนกังานตวัแทน 

  ขึน้อยูก่บัแตล่ะคดี 

5. การคุ้มครอง ณ จุดน าเข้า – ส่งออก 

1. มาตรการคุ้มครองทางศลุกากร ณ จดุนําเข้า – สง่ออก 

  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนสามารถขอรับความคุ้มครองทางศลุกากรได้ โดยการยื่น 
คําคดัค้าน (Notice of Objection) การนําเข้าสนิค้าที่ละเมิดเคร่ืองหมายการค้าของตนแก่ศลุกากร โดยต้องมีการ
วางหลกัประกนัเป็นจํานวนเงิน 10,000 เหรียญออสเตรเลีย เพื่อเป็นการประกนัการจ่ายเงินคืนให้กบัรัฐ ในกรณี
เกิดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของศลุกากร คําคดัค้านดงักลา่วจะมีผลบงัคบัใช้เป็นเวลา 2 ปี นบัจากวนัที่ได้ยื่น
คําคดัค้านแก่ศลุกากรและสามารถตอ่อายไุด้ 

  ศลุกากรจะยดึสนิค้าที่ต้องสงสยัว่ามีการละเมิดเคร่ืองหมายการค้า จากนัน้ จะแจ้งให้เจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าทราบ เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าต้องดําเนินคดีเก่ียวกบัการละเมิดภายในเวลา 10 วนัทําการ 
ทัง้นี ้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าสามารถขอขยายระยะเวลาดงักลา่วได้อีก 10 วนัทําการโดยแจ้งเหตอุนัสมควร 
หากเจ้าของเคร่ืองหมายไมด่ําเนินคดีในระยะเวลาดงักลา่วและผู้นําเข้าสนิค้าไมไ่ด้ละทิง้สินค้าละเมิดนัน้ ศลุกากร
จะต้องปลอ่ยสนิค้าที่ยดึไว้ดงักลา่ว 

  มาตรการคุ้มครองทางศลุกากรนีถื้อว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพทัง้ในแง่ค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการดําเนินการ ทัง้ยงัมีประสิทธิภาพในการป้องกันสินค้าปลอมแปลงที่มีการนําเข้าสูป่ระเทศออสเตรเลีย 
เพราะมิฉะนัน้ เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าก็จะไมท่ราบวา่มีการนําสนิค้าละเมดิเคร่ืองหมายการค้าเข้ามาในประเทศ
แตอ่ยา่งใด  นอกจากนี ้มาตรการดงักลา่วยงัมีประสทิธิภาพในการยดึสนิค้าก่อนการกระจายออกไปในตลาด  และ
ทําให้ได้รับข้อมลูเก่ียวกบัองค์การท่ีผลติสนิค้าละเมิดดงักลา่วด้วย 

2. การเสนอเอกสารพิสจูน์ความเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

  ผู้ ยื่นคําคัดค้านต้องแนบคําขอพร้อมรายละเอียดของเคร่ืองหมายการค้าที่ เ ก่ียวข้อง                      
แก่สํานกังานบริการศลุกากรแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Customs Service) พร้อมทัง้จ่ายหลกัประกนั
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เป็นจํานวนเงิน 10,000 เหรียญออสเตรเลีย ผู้ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบคําคัดค้านได้ที่ http://www. 
customs.gov.au/webdata/resources/files/B1025newl.pdf 

3. คา่ธรรมเนียมราชการ 

  หลกัประกนัเป็นจํานวนเงิน 10,000 เหรียญออสเตรเลยี ตามที่ได้กลา่วในข้างต้น 

4. เงินรางวลัสาํหรับเจ้าหน้าที่ศลุกากรเพื่อคดีทีเ่ป็นผลสาํเร็จ 

  ไมม่ีระบ ุ

5. การกระทาํการของเจ้าหน้าที่ศลุกากรตอ่สนิค้าที่มกีารละเมิด 

  สินค้าที่ถกูยึดไว้หรือที่ผู้นําเข้าละทิง้ไว้จะถกูนําไปทําลาย ทัง้นี ้การทําลายจะทําเมื่อมีการยึด
สนิค้า หรือเมื่อผู้นําเข้าได้ละทิง้สนิค้าไว6. สนิค้าสว่นใหญ่อนัได้มีการละเมิด  

  เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั ของเลน่ 

7. ประเทศที่มีการนําเข้าสนิค้าละเมดิสงูสดุ 

  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

6. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ/ส านักงานตวัแทน 

1. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

 1. Australian Trade Marks Office, IP Australia 

Ground floor, Discovery House  
47 Bowes Street  
Woden ACT 2606  
(PO Box 200, Woden ACT 2606)  

Tel: 61 2 6283 2999 
Fax  61 2 6283 7999 

Website: www.ipaustralia.com.au/ 

 2. The Institute of Patent and Trade Mark Attorneys of Australia (IPTA)  

  711 High Street 
  Kew East Vic 3102 

  Australia 

Tel. 61 3 9857 0311 
Fax: 61 3 9857 0411 
Free call: 61 1800 804 536  
Website:  www.ipta.com.au/ 
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 3. Licensing Executive Society of Australia and New Zealand (LES) 

  PO Box 842 
  Mulgrave VIC 3170 

  Australia 

 Tel:  61 3 9574 9651 
 Fax:  61 3 9574 8066 
 Website:  www.lesanz.org.au/ 

 4. The Australian Manufacturers of Patents, Industrial Designs, Copyright and Trade 
  Mark Association (AMPICTA) 

  Level 12, 140 Arthur Street 
  North Sydney NSW 2060 

 Tel:  61 2 9927 7500 
 Fax:  61 2 9956 7004 

2. สาํนกังานตวัแทน 

1. Baker & McKenzie, Byron Angelopulo 

 Level 27 AMP Building 

 50 Bridge Street 

Sydney NSW 2000 

Tel: 61 2 9225 0200 

Fax: 61 2 9225 1595 

 E-mail:  byron.angelopulo@bakernet.com 

2. Davies Collison Cave  

Level 10/10 Barrack Street,  

Sydney 2000 

GPO Box 3876, Sydney 2001 

Offices also in Melbourne, Brisbane 

and Canberra 

Tel:  61 2 9262 2611 

Fax: 61 2 9262 1080 
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E-mail: sydmail@davies.com.au 

Website:  www.davies.com.au 

3. Griffith Hack 

Level 10, 167 Eagle Street, 

Brisbane 4000 

GPO Box 3125, Brisbane 4001 

Tel: 61 7 3221 7200 

Fax: 61 7 3221 1245 

E-mail: ghbris@griffithhack.com.au 

Website: www.griffithhack.com.au 

4. Allen Arthur Robinson Patent & Trade Marks Attorneys 

 P.J. Macken, Dr T.J. Davies 

 Level 17, 2 Chifley Square, 

 Sydney 2000 

 GPO Box 50, Sydney 2001 

 Offices also in Melbourne 

 Tel: 61 2 9230 4000 

 Fax:  61 2 9230 5333 

 E-mail: contactus@aar.com.au 

 Website: www.aar.com.au 

สาํหรับรายช่ือสาํนกังานตวัแทนอื่นๆสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.ipta.com.au/IPTAlist.html 

7. สถิตเิกีย่วกบัเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาในปี พ.ศ. 2546 - 2547 

สถิติการยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าอยูใ่นสว่นท้ายของรายละเอียดนี ้
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ขั้นตอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

 
ขัน้ตอน วนัยื่นคาํขอ

จดทะเบยีน 
การ            

ตรวจสอบ 
การ

อทุธรณ์ 
การประกาศ

โฆษณา 
การคดัค้าน การ            

จดทะเบยีน 
ระยะเวลา        
ถึงวนัรับ              

จด
ทะเบียน 

ระยะเวลา วนัยื่นคาํขอ 6-8 เดือน 15 เดือน  

2 อาทิตย์  
นบัแตม่ีคาํสัง่ 
ให้รับ 
จดทะเบยีน 

3 เดือนนบั
แตว่นั
ประกาศ
โฆษณา 

6 เดือน  
นบัแตม่ีการ
ประกาศ
โฆษณา 

10-12 
เดือน 
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ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
 
 คา่ธรรมเนียม  

(AUS) 
 

คา่บริการวิชาชีพ  
(AUS) 

1. การยื่นคาํขอจดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า (ตอ่ 1 เคร่ืองหมาย 1 
จําพวก) 

150 650 

2. การยื่นคาํขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการค้าจําพวกที่เพิ่มเติม จําพวกละ 150 330 
3. การขอถือสทิธิวนัยื่นคาํขอย้อนหลงั - 100 
4. การยื่นเอกสารลา่ช้า - - 
5. การแก้ไขเคร่ืองหมายการค้า - - 
6. การแก้ไขช่ือ ที่อยู ่และอื่น ๆ - 170 
7. การประกาศโฆษณา 300 300 
8. การรับจดทะเบียน  

 จําพวกแรก 
 จําพวกที่เพิ่มเตมิ (จําพวกละ) 

 
300 
300 

 
400 
210 

9. การชําระคา่ธรรมเนียมการตอ่อาย ุ(ตอ่หนึง่จําพวก) 300 460 
10. การออกใบแทนหนงัสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า - - 
11. การตรวจค้น - ตามเวลาทีใ่ช้ 
12. การรายงานผลการตรวจสอบคําขอ - ตามเวลาทีใ่ช้ 
13. การอทุธรณ์ - ตามเวลาทีใ่ช้ 
14. การขยายระยะเวลาการอทุธรณ์ 300 240 
15. การยื่นคาํคดัค้าน 250 690 
16. การยื่นคาํโต้แย้ง - ตามเวลาทีใ่ช้ 
17. การยื่นคาํขอเพกิถอน 150 610 
18. การจดทะเบียนการโอนสทิธิ 

 เคร่ืองหมายแรก 
 เคร่ืองหมายเพิ่มเติม เคร่ืองหมายละ 

 
- 
- 

 
310 
160 

19. การดาํเนินคดีทางศาล - ตามเวลาทีใ่ช้ 
 


