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กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า - สาธารณรัฐประชาชนจนี 

 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง 

กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า (Chinese Trademark Law) มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 23 
สิงหาคม พ.ศ. 2525 แก้ไขเมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2536 และปรับปรุงเมื่อวนัที่ 27 ตลุาคม พ.ศ.  2544 มี        
ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และปรับปรุงเพิ่มเติมมีผลบงัคบัใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 
2545 

  ระเบียบว่าด้วยความคุ้ มครองเคร่ืองหมายการค้าที่มีช่ือเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 1 
มิถนุายน พ.ศ. 2546 (Regulations for the Protection of Well-Known Trademarks, June 1, 2003) 

  มาตรการการปฏิบัติส าหรับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้
อนสุญัญากรุงมาดริดโปรโตคอลลงวนัที่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2546 (Implementing Measures for International 
Trademark Registration Under the Madrid Protocol, June 1, 2003) 

  มาตรการส าหรับการจดทะเบียน และการจัดการเคร่ืองหมายร่วม และเคร่ืองหมายรับรอง ลง
วนัที่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2546 (Measures for the Registration and Administration of Collective Trademarks 
and Certification Trademarks, June 1, 2003) 

  ระเบียบวา่ด้วยการยอมรับ และการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าที่มีช่ือเสยีงแพร่หลายทัว่ไป ลง
วนัที่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2546 (Regulations on the Recognition and Protection of Well-Known Trademarks, 
June 1, 2003) 

  ระเบียบส าหรับการพิจารณาและการตดัสนิคดีในเร่ืองเคร่ืองหมายการค้า ลงวนัที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2545 (Rules for the Review and Adjudication of Trademarks, December 17, 2002) 

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ 

  องค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) 

  อนสุญัญากรุงปารีส (Paris Convention (Stockholm Act)) เมื่อ 19 มีนาคม พ.ศ. 2528 

 ความตกลงกรุงมาดริดเก่ียวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศ (Madrid 
Agreement concerning the International Registration of Marks) เมื่อ 4 ตลุาคม พ.ศ. 2532 

  ความตกลงแมดริด (Madrid Protocol) เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2538 

  ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

 
 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
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3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

เคร่ืองหมายการค้าจะได้รับความคุ้ มครองในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อได้                 
จดทะเบียนตอ่ส านกังานเคร่ืองหมายการค้า (Trademark Office) แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว โดย 
ใช้ระบบใครยื่นก่อนมีสทิธิดีกวา่ (First to file system) 

4. สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 

“เคร่ืองหมาย” หมายถึง ค า รูปรอยประดิษฐ์ หรือสิ่งเหลา่นีร้วมกนั โดยมีลกัษณะที่แสดงให้
เห็นภาพ ที่มีลกัษณะบ่งเฉพาะและท าให้ประชาชนหรือผู้ ใช้สินค้าหรือบริการนัน้ทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าหรือ
บริการท่ีใช้เคร่ืองหมายนัน้แตกตา่งไปจากสนิค้าหรือบริการของบคุคลอื่น  

เคร่ืองหมายที่สามารถได้รับการจดทะเบียนได้แก่  

- เคร่ืองหมายการค้า (Trademark)  

- เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark)  

- เคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark) 

- เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark)  

“เคร่ืองหมายการค้า” หมายความวา่ เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายส าหรับสินค้าหรือ
เก่ียวข้องกบัสนิค้า เพื่อแสดงวา่สนิค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านัน้แตกตา่งจากสนิค้า
ทีใ่ช้เคร่ืองหมายการค้าของบคุคลอื่น 

“เคร่ืองหมายบริการ” หมายความวา่ เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นท่ีหมายส าหรับการบริการ
หรือเก่ียวข้องกับการบริการ เพื่อแสดงว่าการบริการที่ใช้เคร่ืองหมายบริการของเจ้าของเคร่ืองหมายบริการนัน้  
แตกตา่งจากการบริการท่ีใช้เคร่ืองหมายบริการของบคุคลอื่น 

“เคร่ืองหมายร่วม” หมายความว่า เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้ 
โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุม่เดียวกนั หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพนัธ์ กลุ่มบคุคลหรือ
องค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน 

“เคร่ืองหมายรับรอง” หมายความว่า เคร่ืองหมายที่เจ้าของเคร่ืองหมายรับรองใช้หรือจะใช้  
เพื่อใช้เป็นที่หมายหรือเก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเก่ียวกับแหล่งก าเนิด  
สว่นประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคณุลกัษณะอื่นใดของสินค้านัน้ หรือเพื่อรับรองเก่ียวกบัสภาพ คณุภาพ 
ชนิดหรือคณุลกัษณะอื่นใดของบริการนัน้ 

เคร่ืองหมายการค้าที่จะรับจดทะเบียนได้จะต้องมีลกัษณะบง่เฉพาะที่เพียงพอ และไม่ต้องห้าม
รับจดทะเบียนได้แก่ 

- ต้องเป็นเคร่ืองหมายที่สามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าที่ยื่นขอ        
จดทะเบียนกบัสนิค้าของบคุคลอื่น 

- ต้องไมเ่ป็นเคร่ืองหมายที่เหมือนหรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าของบคุคลอื่นท่ี
ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว
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- ต้องไม่เป็นเคร่ืองหมายที่มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับช่ือรัฐ ธงประจ าชาติ 
สญัลกัษณ์ประจ าชาติ หรือเคร่ืองอิสริยาภรณ์แหง่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

- ต้องไม่เป็นเคร่ืองหมายที่มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับช่ือรัฐ ธงประจ าชาติ 
สญัลกัษณ์ประจ าชาติ หรือเคร่ืองอิสริยาภรณ์ของประเทศอื่น 

- ต้องไม่เป็นเคร่ืองหมายที่มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับธง สญัลกัษณ์หรือช่ือ  
ขององค์การระหวา่งประเทศ 

- ต้องไม่เป็นเคร่ืองหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับ สัญลักษณ์หรือช่ือ                
เคร่ืองหมายกาชาด 

- ต้องไม่เป็นเคร่ืองหมายที่ เก่ียวพันกับช่ือสามัญหรือแบบผลิตภัณฑ์อันเก่ียวกับ               
เคร่ืองหมายที่ใช้ 

- ต้องไม่เป็นเคร่ืองหมายที่บ่งบอกถึงคณุลกัษณะ วตัถดุิบหลกั หน้าที่ การใช้ น า้หนกั 
ปริมาณหรือลกัษณะพิเศษอื่นๆ ของสนิค้าที่ใช้กบัเคร่ืองหมาย 

- ต้องไมเ่ป็นเคร่ืองหมายที่มีลกัษณะเป็นการแบง่แยกชนชาติ 

- ต้องไมเ่ป็นเคร่ืองหมายที่มีลกัษณะฉ้อฉลโดยการโฆษณาสนิค้า 

- ต้องไมเ่ป็นเคร่ืองหมายที่ขดัตอ่ประเพณีหรือศีลธรรมอนัดีของสงัคม 

- ต้องไมเ่ป็นเคร่ืองหมายที่เป็นสิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์ที่เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป  

5. สทิธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน 

 เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนยอ่มมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะใช้เคร่ืองหมาย
การค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนัน้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้                 
เคร่ืองหมายการค้าโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

 ส าหรับในกรณีเคร่ืองหมายการค้าที่มีช่ือเสียงแพร่หลายทั่วไป เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า            
ดงักลา่วจะมีสทิธิและได้รับความคุ้มครองดงันี ้ 

 1. เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจะได้รับการยอมรับ (Recognition) วา่เคร่ืองหมายการค้า
ของตนเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่มีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป และสามารถขอรับจดทะเบียน หรือ บงัคบัใช้สิทธิใน
กรณีละเมิดเคร่ืองหมายการค้าของตนอยา่งเคร่ืองหมายการค้าที่มีช่ือเสยีงแพร่หลายทัว่ไป 

 2. เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจะได้รับการยอมรับว่าเคร่ืองหมายการค้าของตนเป็น
เคร่ืองหมายการค้าที่มีช่ือเสยีงแพร่หลายทัว่ไปในกรณีมีการด าเนินคดี หรือมีการโต้แย้งสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
และการยอมรับดงักลา่วจะหนกัแนน่ขึน้ในกรณีมีการโต้แย้งในครัง้ตอ่มา 

 3. ศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถพจิารณาได้ด้วยตนเองวา่ เคร่ืองหมาย        
การค้าดงักลา่วเป็นเคร่ืองหมายการค้าทีม่ีช่ือเสยีงแพร่หลายทัว่ไปหรือไม ่โดยไมจ่ าเป็นต้องปรึกษากบัส านกั 
เคร่ืองหมายการค้า หรือคณะกรรมการอทุธรณ์

 
 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
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 4. การยอมรับว่าเคร่ืองหมายนัน้เป็นเคร่ืองหมายการค้าที่มีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป    
เป็นการให้ความคุ้มครองเพื่อมิให้บุคคลภายนอกใช้หรือขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายที่เหมือนหรือที่คล้ายกันกับ        
สนิค้าหรือบริการท่ีไมเ่หมือนกนั หรือการจดทะเบียนช่ือบริษัทหรือช่ือทางการค้า 

6. อายคุวามคุ้มครอง 

 เคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะมีอายคุวามคุ้มครอง 10 ปีนบัแตว่นัจดทะเบียน 

7. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 

สามารถตอ่อายคุวามคุ้มครองได้อีกคราวละ 10 ปี 

8. การเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  

ผู้มีสว่นได้เสยีอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ในกรณีดงันี ้

- ไมเ่คยมีการใช้เคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนัน้เป็นระยะเวลาติดตอ่กนัเกินกว่า 
3 ปีนบัแตว่นัจดทะเบียน หรือในระหวา่ง 3 ปีก่อนที่จะมีการขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนมิได้มีการใช้เคร่ืองหมาย
การค้าโดยสจุริต 

- ผู้ มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านัน้  
หากแสดงได้วา่ตนมีสทิธิในเคร่ืองหมายการค้านัน้ดีกวา่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน 

- เคร่ืองหมายการค้านัน้ไมม่ีลกัษณะบง่เฉพาะอนัพงึรับจดทะเบียน 

- เคร่ืองหมายการค้านัน้เป็นเคร่ืองหมายต้องห้ามรับจดทะเบียน 

- เค ร่ืองหมายการ ค้านัน้ เหมือนห รือคล้ายกับ เค ร่ืองหมายก าร ค้าที่ ไ ด้ รับ 
การจดทะเบียนเอาไว้ก่อนแล้ว 

- เคร่ืองหมายการค้านัน้ขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

- เคร่ืองหมายการค้านัน้กลายเป็นสิง่สามญัทางการค้าขาย 

9. การโอนสทิธิ 

 การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าอาจท าได้โดยบันทึกการโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า 
ตอ่ส านกังานเคร่ืองหมายการค้า โดยต้องใช้เอกสารดงันี ้

 1. แบบฟอร์มค าขอโอนสทิธิ (Application Form) ลงลายมือช่ือโดยผู้โอนและผู้ รับโอน 

 2. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney)  

 การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจะต้องโอน              
เคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกนัซึ่งจดทะเบียนไว้ส าหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกนัไปในเวลาเดียวกนั
ด้วย หากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนไมด่ าเนินการดงักลา่ว ส านกัเคร่ืองหมายการค้าจะแจ้งให้เจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าทราบเพื่อให้ด าเนินการดงักลา่วให้ถกูต้อง 
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 การโอนสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าที่จะน าไปสูก่ารยอมรับในทางที่ผิด  หรือท าให้เกิดผลกระทบ
ในทางที่ผิดจะไมไ่ด้รับการอนมุตัิ 

10. การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

 สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิต้องท าเป็นบนัทกึตอ่ส านกังานเคร่ืองหมายการค้าโดยต้องใช้เอกสาร
ดงันี ้

 1. สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิ (License Agreement) 

 2. แบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนสญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิ  

 3. หนงัสอืมอบอ านาจ (Power of Attorney) 

 ทัง้นี ้ผู้ อนุญาตให้ใช้สิทธิต้องน าส่งส าเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า        
ภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ียื่นค าขอจดทะเบียนสญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิดงักลา่ว  

2. ขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. การเตรียมค าขอ 

- ใช้ระบบการจัดจ าพวกสินค้าและการบริการระหว่างประเทศ (International 
Classification of Goods and Services) ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยจ าแนกจ าพวก     สินค้าและ
บริการเป็น 45 จ าพวก 

- ผู้ ขอรับจดทะเบียนสามารถยื่นค าขอขอรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต่อ             
ส านกังานเคร่ืองหมายการค้า (Trademark Office) 

- หนึง่ค าขอตอ่หนึง่จ าพวก 

- จะต้องระบรุายการสนิค้าหรือบริการท่ีประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแตล่ะอย่างโดย
ชดัเจน 

- ไมบ่งัคบัวา่ต้องมีการใช้เคร่ืองหมายการค้ากบัสนิค้าที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครอง  
จึงไมต้่องยื่นหลกัฐานแสดงการใช้เคร่ืองหมายการค้า 

- ผู้ขอจดทะเบียนหรือตวัแทนต้องมีส านกังานหรือสถานท่ีที่สามารถติดต่อได้ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวคือ กรณีที่ผู้ ขอจดทะเบียนไม่มี ถ่ินที่อยู่หรือสถานประกอบการในประเทศ          
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ ขอจดทะเบียนจะต้องแต่งตัง้ตัวแทนที่มีส านักงานหรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตวัแทนในการด าเนินการจดทะเบียน 

- ยื่นค าขอผา่นทางอินเตอร์เน็ตไมไ่ด้ 

2. เอกสารและข้อมลูทีใ่ช้ในการขอรับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

 - หนงัสอืมอบอ านาจ 

 - รูปเคร่ืองหมายการค้าที่ต้องการจะยื่นขอรับการจดทะเบียน 

 - รายการสนิค้าหรือบริการท่ีต้องการจะขอรับความคุ้มครอง
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 - ช่ือ ที่อยู ่สญัชาติ และอาชีพ 

 - ไมต้่องใช้ค ารับรองของเจ้าหน้าที่โนตารีพบัลคิ หรือ นิติกร 

 - เอกสารแสดงสิทธิขอนับวันยื่นค าขอย้อนหลัง (Priority) หากเรียกร้องสิทธิตาม
อนสุญัญาฯ 

3. การตรวจสอบค าขอ 

- การตรวจสอบก่อนยื่นสามารถท าได้ โดยที่กฎหมายไมไ่ด้บงัคบัวา่ต้องท า 

 - เมื่อยื่นค าขอรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้ว ส านกังานเคร่ืองหมายการค้าจะ
ตรวจสอบค าขอในสองกรณี (1) การตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารและรายละเอียดตา่งๆ อาทิ การจดัจ าพวก
สินค้าหรือการบริการ (2) การตรวจสอบว่าเคร่ืองหมายการค้าที่ขอรับการจดทะเบียนนัน้มีลกัษณะที่เหมือนหรือ
คล้ายกนักบัเคร่ืองหมายการค้าของบคุคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หรือเป็นเคร่ืองหมายที่มีลกัษณะ
บ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนหรือไม่ หรือเป็นเคร่ืองหมายที่มีลกัษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนหรือไม่  หาก     
ส านกังานเคร่ืองหมายการค้าเห็นว่าเคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวไม่ควรได้รับจดทะเบียน จะออกหนงัสือแจ้งการ
ปฏิเสธรับจดทะเบียนทัง้ค าขอ หรือการปฏิเสธบางส่วน โดยไม่ให้เหตุผลในการปฏิเสธนัน้ ทัง้นี ้หากส านกังาน
เคร่ืองหมายการค้าออกหนงัสอืแจ้งการปฏิเสธบางสว่น ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าอาจยอมรับการ
ปฏิเสธบางส่วนนัน้ ซึ่งจะสง่ผลให้ค าขอดงักล่าวได้รับการจดทะเบียนต่อไป หรือผู้ ยื่นค าขออาจยื่นอทุธรณ์ไปยงั
คณะกรรมการอทุธรณ์ หากมีการยื่นอทุธรณ์ดงักลา่ว ส านกังานเคร่ืองหมายการค้าจะระงบัการอนมุตัิค าขอในสว่น
ที่ไมไ่ด้ปฏิเสธการรับจดทะเบียนจนกวา่จะมีค าตดัสนิในสว่นของค าขอที่ได้รับการปฏิเสธเพียงบางสว่น 

- ส านกังานเคร่ืองหมายการค้าจะใช้เวลาในการตรวจสอบเคร่ืองหมายการค้าก่อนรับ
จดทะเบียนประมาณ 1 ปี 

4. การประกาศโฆษณา 

 ค าขอรับจดทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วดังกล่าว ก็จะได้ลงพิมพ์ในหนังสือประกาศ
โฆษณา (Trademark Gazette) เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อการคดัค้านการจดทะเบียน 

5. การรับจดทะเบียน 

 หากไมม่ีการคดัค้านการจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที่ประกาศโฆษณา หรือเมื่อมีการ
คดัค้านการจดทะเบียนแตใ่นท่ีสดุมีค าวินิจฉยัให้จดทะเบียน เคร่ืองหมายการค้านัน้ก็จะได้รับการจดทะเบียน 

 ค าขอจดทะเบยีนสามารถได้รับการอนมุตัเิพียงบางสว่น ยกตวัอยา่งเช่น เมื่อบางสว่นของสนิค้า 
หรือบริการถกูขดัขวางโดยค าขอจดทะเบยีน หรือการจดทะเบียนที่ปรากฏอยูก่่อนในเคร่ืองหมายเดียวกนั หรือ
เหมือนกนัท่ีใช้กบัสนิค้าชนดิเดยีวกนั หรือเหมือนกนั
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6. การขอถือสทิธิย้อนหลงั 

 ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอถือสิทธินับวันยื่นค าขอย้อนหลงัในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ โดยอาจยื่นเอกสารแสดงการขอถือสิทธินบัวนัยื่นค าขอย้อนหลงัในภายหลงั กล่าวคือ ภายใน 3 
เดือนนบัแตว่นัยื่นขอจดทะเบียน  

7. การคดัค้าน/โต้แย้ง 

 - การคัดค้านการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าท าได้ โดยให้ยื่นค าคัดค้านต่อ
ส านกังานเคร่ืองหมายการค้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที่ประกาศโฆษณา เมื่อมีการคดัค้านการจดทะเบียน ผู้ขอ            
จดทะเบียนก็มีสิทธิที่จะยื่นค าโต้แย้งต่อส านักงานเคร่ืองหมายการค้าภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค า         
คดัค้านนัน้ ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไมย่ื่นค าโต้แย้งดงักลา่ว จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อค าวินิจฉยัใดๆ ทัง้นี ้ทัง้         
ผู้คดัค้านและผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนอาจยื่นหลกัฐานเพื่อสนบัสนนุค าคคัค้านหรือค าโต้แย้งภายในเวลา 3 เดือนนบั
จากวนัท่ีมีการยื่นค าคดัค้านหรือค าโต้แย้งนัน้ 

- หลงัจากนัน้ส านักงานเคร่ืองหมายการค้าจะมีค าวินิจฉัยเป็นหนงัสือ ฝ่ายที่ไม่เห็น
ด้วยกบัค าวินิจฉยัมีสทิธิอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการอทุธรณ์ภายในเวลา 15 วนั 

8. การอทุธรณ์ 

ส านักงานเคร่ืองหมายการค้าอาจปฏิเสธรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าหากพบว่า              
เคร่ืองหมายการค้าที่ขอรับจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายที่ไม่มีลกัษณะอนัพึงรับจดทะเบียน ห รือเป็นเคร่ืองหมาย
การค้าที่มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือ  
มีลกัษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนดงักลา่วข้างต้น  

ในกรณีที่นายทะเบียนปฏิเสธรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะ
อทุธรณ์ค าสัง่ตอ่คณะกรรมการอทุธรณ์ (Trademark Review and Adjudication Board (“TRAB”)) ตามขัน้ตอน
และรายละเอียด ดงันี ้ 

1. การอทุธรณ์ต้องท าในรูปของเอกสาร 

2. หากเอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศต้องท าค าแปลเป็นภาษาจีน 

3. กระบวนการการรับรองเอกสาร (Notarization and Legalization) ส าหรับหนงัสือ
มอบอ านาจ และเอกสารรับรองของชาวตา่งชาติ หรือกิจการของตา่งชาติ จะต้องปฏิบตัิตามหลกัการตา่งตอบแทน 
(the principle of reciprocity) 

4. เอกสารที่น าส่งจะต้องท าเป็นบัญชีรายการเอกสาร ซึ่งเอกสารดังกล่าวให้รวมถึง           
ค าแถลงของข้อถือสทิธิเพื่อการพิจารณา ข้อเท็จจริง และเหตผุลอทุธรณ์เพื่อการพิจารณา 

5. การยื่นหลกัฐานสนบัสนนุเพิ่มเตมิท าได้ภายใน 3 เดือนหลงัจากวนัท่ียื่นค าขออทุธรณ์ 
หรือวนัท่ียื่นค าโต้แย้งค าอทุธรณ์
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6. การไม่ยื่นค าโต้แย้งอุทธรณ์ภายในเวลา 30 วนั จะไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณา 
การชีข้าดของคณะกรรมการอทุธรณ์ 

7. ส าเนาค าโต้แย้งค าอทุธรณ์ และเอกสารค าโต้แย้งดงักลา่วจะต้องน าสง่ไปยงัผู้ยื่นค าขอ 

8. เอกสารประกอบค าอทุธรณ์หรือค าโต้แย้งอทุธรณ์จะต้องแยกเป็นประเภท และท าเป็น
บญัชีเอกสาร 

9. ผู้ยื่นค าขออาจเรียกร้องให้มีการเลอืกผู้ที่ท าการชีข้าดในกรณีพิเศษ 

10. การนัง่พิจารณาตอ่สาธารณชนอาจมีขึน้หากมีค าขอของคูก่รณีหรือหากเป็นกรณีจ าเป็น 

11. เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงใดๆ หากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ท าการ          
ยอมรับหรือปฏิเสธ จะถือวา่คูก่รณีฝ่ายนัน้ยอมรับข้อเท็จจริงนัน้แล้ว 

ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ 

9. ขัน้ตอน/ระยะเวลา 

ในกรณีที่ไมม่ีการคดัค้านการจดทะเบียนหรืออปุสรรคในการจดทะเบียน จะใช้ระยะเวลาในการ
จดทะเบียนประมาณ 12-18 เดือน ขัน้ตอนการรับจดทะเบียนกรณีไมม่ีการคดัค้านการจดทะเบียนมีดงันี ้

1. ยื่นค าขอรับจดทะเบียนตอ่ส านกังานเคร่ืองหมายการค้า  

2. ตรวจสอบ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ปี 

3. ประกาศโฆษณาเป็นเวลา 3 เดือน 

4. รับจดทะเบียน 

หมายเหต ุ: เคร่ืองหมายบริการใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัเคร่ืองหมายการค้า 

3. การบังคับใช้สิทธิ 

1. การกระท าที่ถือเป็นการละเมิด 

บคุคลใดกระท าการดงัต่อไปนีถื้อว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 
การใช้ช่ือหรือรูปแบบทางการค้า (trade dress) ของสนิค้าซึง่เหมือนหรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าที่บคุคลอื่นได้
จดทะเบียนไว้แล้ว ส าหรับสนิค้าซึง่เหมือนหรือคล้ายกนั อนัอาจท าให้สาธารณชนเกิดความสบัสน 

1. การจงใจจดัหาให้ซึง่สิง่อ านวยความสะดวกในการกระท าละเมิดตอ่สทิธิแตเ่พียง            
ผู้ เดียวของบคุคลอื่นในการใช้เคร่ืองหมายการค้า อาทิ การเก็บสนิค้า การขนสง่ การติดตอ่ทางจดหมาย หรือ การ
ซุกซอ่น
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2. การใช้ค าที่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นช่ือ
ในทางธุรกิจ และท าให้ปรากฏเห็นอย่างชัดเจนบนสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่จดทะเบียน จนท าให้             
สาธารณชนเกิดความสบัสน 

3. การท าซ า้ เลียนแบบ หรือ แปลเคร่ืองหมายการค้าที่มีช่ือเสียงแพร่หลายทัว่ไป หรือ
การกระท าการดงักลา่วต่อสว่นที่เป็นสาระส าคญัของเคร่ืองหมายการค้านัน้ และใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว
อยา่งแพร่หลายกบัสนิค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกนั ที่ท าให้สาธารณชนเกิดความสบัสนหลงผิด และอาจท าให้เกิด
ความเสยีหายแก่ผู้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่มีช่ือเสยีงแพร่หลายทัว่ไป 

4. การจดทะเบียนค าที่เหมือนหรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน
ของบุคคลอื่นที่เป็นโดเมนเนม และ การใช้เคร่ืองหมายดังกล่าวในการด าเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กับสินค้าที่
เก่ียวข้องกนั จนท าให้สาธารณชนเกิดความสบัสน 

  ทัง้นี ้ในการพิจารณาวา่เคร่ืองหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกนัหรือไม ่ให้ใช้หลกัการดงัตอ่ไปนี ้ 

  1. ใช้วิจารณญาณของสาธาณชนเป็นมาตรฐาน 

  2. ควรเปรียบเทียบเคร่ืองหมายการค้าทัง้ในกรณีทัง้เคร่ืองหมาย และเฉพาะในส่วนที่
เป็นสาระส าคญัของเคร่ืองหมาย โดยให้แยกพิจารณาแตล่ะกรณี 

  3. ส าหรับการพิจารณาว่าเคร่ืองหมายคล้ายกันหรือไม่ ให้พิจารณาทัง้ในส่วนความ         
บง่เฉพาะของเคร่ืองหมาย และองค์ประกอบทัว่ไปของเคร่ืองหมายด้วย 

2. มาตรการในการเยียวยา 

- การขอความคุ้มครองชัว่คราว ซึ่งอาจท าได้ทัง้ก่อนการยื่นค าฟ้อง พร้อมค าฟ้องหรือ
หลงัการยื่นค าฟ้องตอ่ศาลแล้ว 

- การชดเชยคา่เสยีหาย 

3. กระบวนการ 

ผู้ถกูละเมิดอาจด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน
แล้ว โดยยื่นค าฟ้องตอ่ศาล ทัง้นีต้้องยื่นค าฟ้องภายใน 2 ปีนบัแตว่นัท่ีรู้ถึงการละเมิดหรือควรรู้ถึงการละเมิด 

4. โทษ 

- ค่าปรับส าหรับกรณีการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการใช้เคร่ืองหมายการค้าที่
ได้รับการจดทะเบียน ต้องไมเ่กิน 3 เทา่ของผลประโยชน์ที่ผู้กระท าละเมิดได้รับจากการกระท าความผิดนัน้ หรือใน
กรณีที่ไมส่ามารถค านวณผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท าความผิดได้ ให้ปรับไมเ่กิน RMB 100,000 

  - จ าคกุ ไมเ่กิน 7 ปี 
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4. มาตรการคุ้มครอง ณ จุดน าเข้า – ส่งออก* 

1. มาตรการคุ้มครองทางศลุกากร  

  มาตรการความคุ้มครองทางศลุกากรก าหนดไว้ในระเบียบสาธารณรัฐประชาชนจีนเร่ืองความ
คุ้มครองทางศุลกากรต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลงวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 และระเบียบการปฏิบตัิการ
ของศลุกากรตอ่สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา ลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  

  เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอาจยื่นค าขอต่อส านักงานศุลกากรเพื่อขอรับความ              
คุ้มครองดงักลา่ว เมื่อเจ้าหน้าที่ศลุกากรต้องสงสยัว่ามีสินค้ากระท าละเมิดตามที่เจ้าของสิทธิได้ยื่นค าขอไว้ ก็จะ
ยึดสินค้านัน้ และจะมีหนังสือแจ้งไปยงัเจ้าของสิทธิ โดยเจ้าของสิทธิสามารถร้องไปยังศาลเพื่อขอให้มีค าสัง่           
คุ้มครองชัว่คราว หรือเพื่อให้ศาลมีมาตรการเก็บกักสินค้าดงักล่าว หากศุลกากรได้รับหนงัสือแจ้งเก่ียวกับค าสัง่ 
(Ruling) จากศาลภายใน 20 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีศลุกากรได้ยึดสินค้าที่เก่ียวข้อง ศุลกากรจะด าเนินการเก่ียวกับ       
สนิค้าดงักลา่วตอ่ไป หากศลุกากรไมไ่ด้รับแจ้งค าสัง่ศาลดงักลา่วก็จะปลอ่ยสนิค้านัน้ 

  ส าหรับกรณีที่ศลุกากรใช้อ านาจของตนเองในการตรวจสอบการน าเข้าหรือสง่ออกสนิค้าละเมิด 
โดยไมไ่ด้มีค าร้องจากเจ้าของสิทธิ หากศลุกากรพบสินค้าที่ต้องสงสยัว่ามีการละเมิด ศลุกากรจะมีหนงัสือแจ้งไป
ยงัเจ้าของสทิธิโดยทนัที เจ้าของสทิธิจะต้องแจ้งกลบัไปยงัศลุกากรภายใน 3 วนัท าการ เพื่อขอให้ศลุกากรยดึสนิค้า
ดงักล่าว หรือเพื่อแจ้งให้ทางศลุกากรทราบว่าสินค้าดงักลา่วไม่ใช่สินค้าละเมิด กรณีเจ้าของสิทธิขอให้ศลุกากร      
ท าการยดึสนิค้า เจ้าของสทิธิจะต้องวางหลกัประกนัตามจ านวนที่ก าหนดซึง่ขึน้อยูก่บัมลูคา่ของสนิค้าที่ได้ยดึไว้ 

  เมื่อศลุกากรท าการยึดสินค้าตามที่กลา่วไว้ข้างต้น ศุลกากรจะต้องท าการตรวจสอบสินค้าที่
ต้องสงสยัวา่มีการละเมิดให้เสร็จสิน้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ท าการยึดสินค้านัน้ และจะต้องท าหนงัสือแจ้งไปยงั
เจ้าของสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาเก่ียวกับข้อสรุปของการตรวจสอบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

  - สนิค้านัน้ละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของเจ้าของสทิธิ หรือ 

  - ผู้สง่ของ หรือผู้ รับของมีหลกัฐานเพียงพอที่จะพิสจูน์ว่าสินค้านัน้ไม่ได้ละเมิดสิทธิใน
ทรัพย์สนิทางปัญญาของเจ้าของสทิธิ หรือ 

  - ศลุกากรไม่สามารถวินิจฉยัได้ว่าสินค้านัน้เป็นสินค้าที่มีการละเมิดสิทธิของเจ้าของ
สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาหรือไม ่  

  ในกรณีที่ศลุกากรไม่สามารถวินิจฉยัได้ว่าสินค้านัน้มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
หรือไม่ เจ้าของสิทธิสามารถร้องขอไปยงัศาลให้มีค าสัง่คุ้มครองชัว่คราว หรือเพื่อให้ศาลมีมาตรการคุ้มครองซึ่ง  
สนิค้าที่ต้องสงสยันัน้ หากศลุกากรได้รับหนงัสอืแจ้งถงึค าสัง่ดงักลา่วจากศาลภายในเวลา 50 วนัท าการนบัแตว่นัท่ี
ทางศุลกากรได้ท าการยึดสินค้านัน้ ศุลกากรจะด าเนินการต่อไปซึ่งสินค้าที่ยึดไว้ หากศุลกากรไม่ได้รับการแจ้ง 
เก่ียวกบัค าสัง่ดงักลา่ว ศลุกากรจะท าการปลอ่ยสนิค้าที่ยดึไว้นัน้ 

  ทัง้นี ้เจ้าของสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาสามารถได้รับความคุ้มครองทางศลุกากรได้ แม้ว่าจะ
ไมไ่ด้ยื่นค าขอรับความคุ้มครองไว้ก็ตาม 
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2. การเสนอเอกสารพิสจูน์ความเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

  หากเจ้าของสิทธิในทรัพย์ทางปัญญาประสงค์จะยื่นค าขอรับความคุ้มครองทางศุลกากร             
เจ้าของสทิธิควรยื่นเอกสารดงัตอ่ไปนีป้ระกอบค าขอดงักลา่ว 

- ช่ือ  ใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ  เอกสารการจดทะเบียนดงักลา่ว 

- หนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- ค าอธิบาย และตวัอยา่งของเคร่ืองหมายการค้า 

- รายละเอียดของผู้ที่ได้รับอนญุาตให้ใช้สทิธิในเคร่ืองหมายการค้า 

- รายละเอียดของผู้กระท าละเมิด หากทราบ 

- หนงัสอืมอบอ านาจที่ได้ลงลายมือช่ือแล้ว 

  ทัง้นี ้เอกสารประกอบทัง้หมดจะต้องเป็นภาษาจีน 

3. คา่ธรรมเนียมราชการส าหรับการยื่นค าขอ 

  RMB 800 หรือ ประมาณ 90 ดอลลา่ร์สหรัฐตอ่หนึง่ค าขอ (1 ค าขอใช้ได้กบั 1 เคร่ืองหมายการค้า) 

4. เงินรางวลัส าหรับเจ้าหน้าที่ศลุกากรเพื่อคดีทีเ่ป็นผลส าเร็จ 

  ไมม่ีระบ ุ

5. การกระท าการของเจ้าหน้าที่ศลุกากรตอ่สนิค้าที่มกีารละเมิด 

  ท าลาย หรือ น าไปขายใหมใ่นตลาด 

6. สนิค้าสว่นใหญ่อนัได้มีการละเมดิ  

  ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เสือ้ผ้า สนิค้าฟุ่ มเฟือย 

7. ประเทศที่มีอตัราการน าเข้าสนิค้าอนัได้มีการละเมดิสงูที่สดุ 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ส านักงานตวัแทน 

1. หนว่ยงานรับผิดชอบ 

ส านกังานเคร่ืองหมายการค้า (Trademark Office) รับผิดชอบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

State Administration for Industry and Commerce 

Trademark Office 

8 Sanlihe Donglu 

Xichengqu 

Beijing 100820 
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Fax:  86 10 68 01 04 63 

Website :  http://www.saic.gov.cn 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Court) กรมศุลกากร (Customs Office)  
ศาลยุติธรรม (People’s Court) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Administrative Authorities) เป็นหน่วยงานที่ 
รับผิดชอบด้านละเมิด 

2. ส านกังานตวัแทน  

1.         Baker & McKenzie Hong Kong  

              14th Floor Hutchison House, 10 Harcourt Rd,  

               Central, Hong Kong 

                        Tel:                 825 2846 1890 

               Fax:               825 2845 0476 

2. CCPIT Patent & Trademark Law office 

 10/F, Ocean Plaza 

 158 Fuxingmennei Street 

 Beijing 100031 

 China 

 Tel: 86 10 664 12345/685 16688 

 Fax: 86 10 664 15678/664 13211 

 E-mail: lidsh@ccpit-patent.com.cn 

  Mail@ccpit-patent.com.cn 

 Website: www.ccpit-patent.com.cn 

3. Liu, Shen & Associates 

 P.O. Box 9055 

 6th Floor, Huibin Building,  

 No. 8, Beichen Dong Street 

 Chaoyang District, 

 Beijing 100101 

 China 

 Tel: 86 10 6499 3490, 6499 3489 
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 Fax: 86 10 6499 3491, 8497 5244 

 E-mail: mail@liu-shen.com 

4. NTD Patent & Trademark Agency Limited 

 10th Floor, Block A, Investment Plaza, 

 27 Jinrongdajie, Beijing, 

 100032 P.R. China 

 Tel: 86 10 662 11834 

 Fax: 86 10 662 11845/46 

 E-mail: mailbox@chinantd.com 

 Website: www.chinantd.com 

5. Unitalen Attorneys at Law 

 7th Floor, Scitech Place, 

 No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., 

 Beijing, 10004 

 P. R. China 

 Tel: 86 10 8511 5888 

 Fax: 86 10 8511 0965/62 

 E-mail: Kan.Zu@Unitalen.com 

 Internet: www.unitalen.com 

6. China Sinda Intellectual Property Limited 

 Suit 1300, China Garment 

 Mansion, No. 99 Jianguo Road 

 Chaoyang District 

 Beijing 100020 

 China, PRC 

 Tel: 86 10 650 03866 

 Fax: 86 10 650 02937 

 E-mail: sinda@chinasinda.com 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
 
 

 
ขัน้ตอน 

 
วนัยื่นค าขอ
จดทะเบยีน 

 

 
วนัประกาศ 

 
ค าคดัค้าน 

 
การตรวจสอบ 

 
การอทุธรณ์ 

 
การจดทะเบียน 

 
ระยะเวลาถึงวนัรับ

จดทะเบยีน 
 

 
 
 
 
ระยะเวลา 
(เดือน)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 ถึง 2 วนั 
นบัแตเ่อกสาร
ครบถ้วน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 ปี 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
3 เดือน 

 
 
 
 
 

ประมาณ 5 
เดือน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

2 ปี 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ประมาณ 3 
เดือน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

ประมาณ 12 – 18 
เดือน 

 
 
 

 

 



- 17 - 

 

 
ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

 

 คา่ธรรมเนียม  คา่บริการวิชาชีพ  
US$ 

RMB US$ 

1. การยื่นค าขอจดทะเบยีน 
        - เคร่ืองหมายการค้า/เคร่ืองหมายบริการ 
       - เคร่ืองหมายรับรอง/เคร่ืองหมายร่วม 

 
1000 
3000 

 
121 
363 

 
300 
300 

2. การยื่นเอกสารลา่ช้า  - - 50 

3. การแก้ไขค าขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการค้า - - - 

4. การประกาศ  - - - 

5. ค าขอตรวจสอบ - - - 

6. การรับจดทะเบียน  5 1 40 

7. การแก้ไขช่ือ ที่อยู ่และอื่น ๆ 500 61 130 

8. ค าขอจดทะเบยีนการโอนสทิธิ  1000 121 150 

9. ค าขอจดทะเบยีนการอนญุาตให้ใช้สทิธิ 300 36 120 

10. การรับจดทะเบียนการอนญุาตให้ใช้สทิธิ - - - 

11. การช าระคา่ธรรมเนียมการตอ่อาย ุ 2000 242 140 

12. การตรวจค้น  - - - 

13. การอทุธรณ์  1500 181 200 

14. การยื่นค าคดัค้าน  1000 121 280 เป็นอยา่งน้อย 

15. การยื่นค าโต้แย้ง  - - - 

16. การด าเนินคดีทางศาล   - - - 

17. การแปล - - - 

18. การรับรองเอกสาร - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


