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กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า – สาธารณรัฐเกาหล ี
 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง  

กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า ฉบบัท่ี 71 ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 (Trade Mark Law 
No. 71 of 28 November 1949) ซึ่งแก้ไขโดย กฎหมายฉบบัที่ 4210 ลงวนัที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2533 (Law No. 
4210 of 13 January 1990) มีผลใช้บงัคบัเมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2533 (1 September 1990) 

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ   

- องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization, 
WIPO) มีผลใช้บงัคบัเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2522 (1 March 1979) 

- International Convention ลงวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2426 (1883) ฉบบัท่ีมีการแก้ไข
ที่กรุงสต็อคโฮล์ม (Stockholm Text) มีผลใช้บงัคบัเมื่อ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2523           
(4 May 1980) 

- Signatory to the Madrid Protocol  

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

ระบบการจดทะเบียน โดยเคร่ืองหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองภายในประเทศเกาหลีใต้  
ก็เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว  เกาหลใีต้อาศยัหลกัการผู้ยื่นก่อนมีสทิธิดีกวา่ (First-To-File-Rule)  

4. สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 

สิง่ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมาย
บริการ เคร่ืองหมายร่วม และตราธุรกิจ (Business Emblem) โดยทัว่ไปแล้ว เคร่ืองหมาย หมายถึงสิง่ตอ่ไปนี ้ 

ก. สญัลกัษณ์ ภาพประดิษฐ์ ตวัหนังสือ ตวัเลข  รูปร่างรูปทรงสามมิติ หรือสิ่งเหล่านี ้
อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งรวมกนั 

ข. กลุม่ของสซีึง่แสดงร่วมกบัเคร่ืองหมายที่มีลกัษณะอยา่งหนึง่อยา่งใดตามข้อ ก. 

เคร่ืองหมายการค้า หมายความว่า เคร่ืองหมายที่ใช้หรือที่จะใช้เป็นที่หมายหรือเก่ียวข้องกับ 
สินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านัน้แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมาย  
การค้าของบคุคลอื่น  

เคร่ืองหมายบริการ หมายความว่า เคร่ืองหมายที่ใช้หรือที่จะใช้เป็นที่หมายหรือเก่ียวข้องกับ
บริการ เพื่อแสดงวา่บริการท่ีใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายบริการนัน้แตกต่างกบับริการที่ใช้เคร่ืองหมาย
บริการของบคุคลอื่น 
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เคร่ืองหมายร่วม หมายความว่า เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเก่ียวข้องกบัสินค้า
หรือบริการของกลุ่มบริษัทหรือองค์กรเดียวกัน  ซึ่งมีธุรกิจอย่างเดียวกันและมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์ใกล้ชิดกัน 
ในทางธุรกิจดงักลา่ว และอยูภ่ายใต้การปกครองเดียวกนั  การค้าหรือเคร่ืองหมายบริการท่ีใช้หรือจะใช้โดย 

ตราธุรกิจ หมายความว่า เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บคุคลผู้ซึง่ประกอบธุรกิจชนิดที่ไมห่าก าไร (Nonprofit Business) 

  เคร่ืองหมายที่มีลกัษณะหรือประกอบด้วยสิ่งเหล่านีไ้ม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอ
ส าหรับการจดทะเบียน 

1. มีสญัลกัษณ์อนับง่บอกถึงช่ือของสนิค้าที่ใช้กนัเป็นสามญัแตเ่พียงอยา่งเดียว 

2. เป็นสิง่ที่ใช้กนัสามญัในการค้าขาย 

3. เป็นเคร่ืองหมายที่บ่งบอกถึงแหล่งก าเนิด คุณสมบัติ วัตถุดิบ คุณภาพ การใช้ 
ปริมาณ รูปทรง (อนัรวมถึงรูปทรงของหีบหอ่ผลติภณัฑ์) หรือราคาสนิค้า หรือกรรมวิธี
หรือเวลาที่ใช้ในการผลติ กระบวนการหรือการใช้ดงักลา่ว 

4. เป็นเคร่ืองหมายที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงช่ือทางภูมิศาสตร์ ช่ือย่อของช่ือ 
ทางภมูิศาสตร์ดงักลา่ว หรือแผนท่ี 

5. เป็นเคร่ืองหมายที่ประกอบด้วยช่ือสกลุหรือช่ือนิติบคุคลที่แสดงในลกัษณะธรรมดา 

6. เป็นเคร่ืองหมายที่มีลกัษณะธรรมดามาก ไมม่ีการประดิษฐ์ให้มีลกัษณะพิเศษ 

7. เป็นเคร่ืองหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพออันท าให้ผู้ บริโภคไม่สามารถ
แยกแยะความแตกต่างในตวัสินค้าของเคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วจากเคร่ืองหมาย
การค้าของบคุคลอื่น 

กรณีที่เคร่ืองหมายอนัมีลกัษณะตามข้อ 3 ถึงข้อ 6 หากได้มีการใช้เคร่ืองหมายก่อนการยื่น 
ค าขอจดทะเบียนตามมาตรา 9 จนกระทัง่ผู้บริโภคสามารถจดจ าเคร่ืองหมายดงักลา่วส าหรับสินค้าหรือบริการ 
ของเจ้าของเคร่ืองหมายนัน้ๆ เคร่ืองหมายดงักลา่วก็สามารถได้รับการจดทะเบียน 

5. ข้อยกเว้นของสิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง 

 เคร่ืองหมายที่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนีไ้มส่ามารถจดทะเบียนได้ 

1. เค ร่ื อ งหมายที่ เ หมื อนห รื อคล้ ายกับธงชาติ  ต ราประจ าชาติ  สี  เ ห รี ยญ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือเข็มประดบัของสาธารณรัฐเกาหลี  ธงชาติหรือตราประจ าชาติของรัฐต่างประเทศ เหรียญ
หรือ        เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของประเทศตามอนสุญัญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Paris 
Convention for the Protection of Intellectual Property) หรือสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization) หรือประเทศตามสนธิสญัญากฎหมายเคร่ืองหมายการค้า (Trademark Law Treaty) ช่ือหรือ        
เคร่ืองหมายกาชาด โอลิมปิคหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีช่ือเสียงแพร่หลาย ช่ือหรือเคร่ืองหมายที่เหมือนหรือ
คล้ายกนักบัตราประทบัหรือสญัลกัษณ์ของสาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศตามอนสุญัญากรุงปารีส หรือสมาชิกของ
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องค์การการค้าโลก หรือประเทศตามสนธิสญัญากฎหมายเคร่ืองหมายการค้า หรือองค์กรสาธารณะซึ่งได้ใช้เพื่อ       
แสดงถึงการควบคมุหรือการรับรอง 

2. เคร่ืองหมายที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในเร่ืองชาติ เชือ้ชาติ ชนกลุ่มน้อย            
องค์กรสาธารณะ ศาสนาหรือบคุคลผู้มีช่ือเสียงซึ่งเสียชีวิตแล้ว หรือเคร่ืองหมายซึ่งแสดงการวิพากษ์วิจารณ์ ดถูกู  
ดหูมิ่นหรือสอ่ถึงการท าลายช่ือเสยีงบคุคลหรือองค์กรดงักลา่ว 

3. เคร่ืองหมายที่เหมือนหรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายที่มีช่ือเสยีงที่ได้ใช้กบัธุรกิจที่ไมแ่สวงหา
ก าไรของรัฐ องค์กรสาธารณะ หรือหน่วยงาน หรือนิติบคุคล หรือที่แสดงถึงการบริการสาธารณะที่ไม่หวงัผลก าไร 
บทบัญญัตินีไ้ม่บังคับใช้กับรัฐ องค์กรสาธารณะ หรือหน่วยงาน หรือนิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลผู้ ให้บริการ
สาธารณะที่ไมห่วงัผลก าไรซึง่เป็นผู้จดทะเบียนเคร่ืองหมายลกัษณะดงักลา่วที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วใน
ฐานะตราธุรกิจของตน 

4. เคร่ืองหมายซึง่ขดัตอ่ระเบียบสาธารณะหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

5. เคร่ืองหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ, หนงัสือหรือใบรับรอง หรือสิ่งอื่นใดอนั
ได้รับเป็นรางวลัในการแสดงนิทรรศการซึ่งจัดให้มีขึน้โดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี หรือโดยรัฐบาลของรัฐ            
ต่างประเทศ บทบญัญัตินีไ้ม่บงัคบัใช้กบับคุคลผู้ซึ่งได้รับเหรียญ หนงัสือหรือใบรับรอง หรือสิ่งอื่นใดอนัได้รับเป็น
รางวลัจากการแสดงนิทรรศการดงักล่าวและได้ใช้สิ่งเหลา่นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองหมายการค้าของเขาส าหรับ        
สนิค้าตามที่ได้รับรางวลัดงักลา่ว 

6. เคร่ืองหมายซึ่งประกอบด้วยช่ือ ยศต าแหน่งหรือช่ือทางการค้า ภาพ ลายมือช่ือ  
หรือตราประทับ นามปากกาที่มีช่ือเสียง ช่ือผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพหรือนามปากกาของบุคคลที่ มีช่ือเสียง              
แพร่หลาย หรือช่ือยอ่ของสิง่ที่กลา่วมาแล้ว เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากเจ้าของช่ือดงักลา่ว 

7. เคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของ
บคุคลอื่นส าหรับสนิค้าที่เหมือนหรือคล้ายกนั 

8. เคร่ืองหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งสิทธิใน        
เคร่ืองหมายการค้าถูกระงับไปหรือถูกพิจารณาคดีและถูกเพิกถอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้ายังไม่เกินหนึ่งปี
ส าหรับสนิค้าที่เหมือนกนัหรือคล้ายกนั 

9. เคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับกับเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งมี 
ช่ือเสยีงแพร่หลายในหมูผู่้บริโภคส าหรับสนิค้าที่เหมือนหรือคล้ายกนั 

10. เคร่ืองหมายการค้าที่อาจก่อให้เกิดความสบัสนหลงผิดในตวัสินค้าหรือบริการกับ         
สนิค้าหรือบริการของผู้อื่น 

11. เคร่ืองหมายที่ก่อให้เกิดความสบัสนหลงผิดหรือน่าจะเป็นการหลอกลวงผู้บริ โภคใน 
คณุลกัษณะของสนิค้า 
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12. เคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกบัเคร่ืองหมายการค้าของเจ้าของเคร่ืองหมาย 
ซึ่งมีสินค้าอนัเป็นที่รู้จกัในหมู่ผู้บริโภคทัง้ในและนอกสาธารณรัฐเกาหลี และที่ได้ใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วโดยไม่
สจุริตเพื่อให้ได้รับผลก าไรอนัไมส่จุริต หรือก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้านัน้ 

13. เคร่ืองหมายการค้าอนัมีเพียงแตรู่ปทรงสามมิติล้วนๆ และเป็นสว่นที่แสดงหน้าที่ของ 
สนิค้าอนัส าคญัที่ต้องจดทะเบียน หรือแสดงลกัษณะหีบหอ่ผลติภณัฑ์นัน้ๆ 

14. เคร่ืองหมายที่ประกอบด้วยสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์หรือสิ่งอนัแสดงถึงแหล่งผลิตไวน์ 
หรือสรุาของสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) และได้ใช้เคร่ืองหมายการค้านัน้กบัไวน์ สรุา 
หรือสนิค้าที่มีลกัษณะอยา่งเดียวกนั 

6. สทิธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน 

   เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะใช้
เคร่ืองหมายการค้ากบัสนิค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนัน้ในประเทศเกาหลใีต้ 

7. ข้อยกเว้นสทิธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน 

  ไมม่ีรายละเอียด 

8. อายคุวามคุ้มครอง 

10 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับการจดทะเบียน 

9. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 

 สามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี โดยสามารถยื่นค าขอต่ออายุได้ภายในหนึ่งปีก่อนวัน
หมดอาย ุกรณีที่ไมไ่ด้ตอ่อายภุายในก าหนด สามารถยื่นค าขอตอ่อายภุายใน 6 เดือนหลงัวนัหมดอายดุงักลา่ว  

 กรณีผู้จดทะเบียนไมช่ าระคา่ธรรมเนียมการตอ่อายคุรบจ านวน จะไม่ถือว่าผู้จดทะเบียนละทิง้
การจดทะเบียนหรือถือวา่อายคุวามคุ้มครองสิน้ลงโดยทนัที คณะกรรมาธิการส านกังานทรัพย์สินทางปัญญาของ
สาธารณรัฐเกาหลี(Commissioner of Korean Intellectual Property Office: KIPO) จะต้องแจ้งให้ผู้จดทะเบียน
ทราบว่ามีค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระและออกค าสัง่ให้มีการช าระเพิ่มเติมให้ครบ ทัง้นี ้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ เป็น   
เจ้าของสิทธิในกรณีที่ต้องสูญเสียสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนเพราะความประมาทเนื่องจากช าระ            

คา่ธรรมเนียมไมค่รบถ้วน 

10. การรักษาสทิธิ 

 ไมม่ีรายละเอียด 

11. การเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  

 เคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วอาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียนในภายหลงัได้  
ในกรณีตอ่ไปนีเ้ช่น 

 


 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
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- เจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าจงใจใช้เคร่ืองหมายการค้าเหมือนคล้ายกับ         
เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นส าหรับสินค้าที่คล้ายกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความสบัสนในคุณภาพหรือ  
แหลง่ก าเนิดของสนิค้า 

- เจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า ผู้ รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียว หรือผู้ รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาดมิได้ใช้เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่มี     
เหตผุลอนัสมควรก่อนท่ีจะมีการยื่นค าขอเพิกถอนการจดทะเบียน 

- สมาชิกขององค์กรอนุญาตให้บคุคลที่สามใช้เคร่ืองหมายร่วมของตนในลกัษณะอนั
เป็นการฝ่าฝืนตอ่บทบญัญตัิในเร่ืองกฎระเบียบขององค์กร (Provisions of the Statutes of the Association) 

- ในกรณีที่เคร่ืองหมายร่วมจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้ บริโภคในแง่             
คณุภาพของสนิค้า หรือในตวัสนิค้าอนัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบขององค์กรตามมาตรา 9 (3) 

- ผู้ รับอนญุาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียว หรือผู้ รับอนญุาตให้ใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาดใช้    
เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกบัสนิค้าที่เหมอืนหรือคล้ายกนัในลกัษณะจะ
เป็นการท าให้ผู้บริโภคสบัสนหลงผิดในคณุภาพหรือตวัสนิค้า ฯลฯ 

12. การโอนสทิธิ 

- การโอนสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าสามารถท าได้โดยต้องบนัทึกการโอนสิทธิดงักลา่ว      
ตอ่ส านกัเคร่ืองหมายการค้า การโอนสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าเพียงบางสว่นสามารถกระท าได้ 

- กรณีที่มีเจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าเดียวกนัมากกว่าหนึ่งราย (Joint Owner)   
การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าในส่วนของเจ้าของร่วมคนใดคนหนึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วม        
คนอื่นด้วย 

- ค าขอจดทะเบียนส าหรับตราธุรกิจ (Business Emblem) ไม่สามารถโอนสิทธิได้          
เว้นเสยีแตว่า่จะเป็นการโอนธุรกิจทัง้ปวงด้วย 

- ค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark) ไม่สามารถโอนสิทธิได้ เว้นแต่
เป็นการควบรวมกิจการ (Mergers of Legal Entities) และได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการส านกังานทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่เกาหล ี(Commissioner of Korean Intellectual Property Office) แล้วเทา่นัน้ 

13. การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

 การอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถท าได้โดยต้องบนัทึกการอนุญาตให้ใช้สิทธิดงักล่าวต่อส านัก
เคร่ืองหมายการค้า ทัง้นี ้การใช้โดยผู้ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิถือเป็นการใช้โดยเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า          
จดทะเบียนด้วย 

 การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive License) ส าหรับเคร่ืองหมายร่วม 
(Collective Mark) และตราธุรกิจ (Business Emblem) ไมส่ามารถกระท าได้ 
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 ผู้ ได้รับอนญุาตสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive Licensee) ไม่สามารถโอนสิทธิการอนญุาต 
ดงักลา่วหากไมไ่ด้รับความยนิยอมจากเจ้าของสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าก่อน เว้นแตจ่ะเป็นการสบืมรดกตอ่กนัมา
เทา่นัน้ ผู้ได้รับอนญุาตสทิธิแต่เพียงผู้ เดียวอาจจ าน า (Pledge) หรืออนญุาตสิทธิแบบไม่ผกูขาด (Non-Exclusive 
License) แก่บคุคลอื่นได้อีก ทัง้นี ้ก็โดยความยินยอมจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าก่อนเช่นกนั 

2. ขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. การเตรียมค าขอ  

- ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าไมไ่ด้มีถ่ินที่อยู่หรือสถานประกอบ
ธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนดงักล่าวจะต้องแต่งตัง้หรือมอบอ านาจให้ตวัแทนเคร่ืองหมาย
การค้า ในประเทศเกาหลใีต้เป็นผู้ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนแทน 

- หนึง่ค าขอสามารถขอความคุ้มครองได้มากกวา่หนึง่จ าพวกสนิค้า/บริการ 

- ต้องระบรุายการสนิค้าที่จะขอความคุ้มครองให้ชดัเจน   

2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

- หนงัสอืมอบอ านาจ  

- รูปเคร่ืองหมายการค้า 

- ข้อมลูของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน เช่น ช่ือ ที่อยู ่สญัชาติ และอาชีพ 

- รายการสนิค้า/บริการท่ีประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน 

 โปรดดตูวัอยา่งแบบค าขอจดทะเบียนแนบท้าย 

3. การตรวจสอบค าขอ 

 เมื่อผู้ ยื่นค าขอจดทะเบียนได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้ว นายทะเบียน 
เคร่ืองหมายการค้าจะด าเนินการตรวจสอบค าขอจดทะเบียนดังกล่าวว่า มีรายการครบถ้วนหรือไม่ เอกสาร
ประกอบค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าครบถ้วนหรือไม่  เคร่ืองหมายการค้ามีลกัษณะอนัพึงรับจดทะเบียน
ได้หรือไม่ หากนายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเห็นว่าเคร่ืองหมายการค้าใดไม่มีลกัษณะอนัพึงรับจดทะเบียนได้  
ก็จะมีค าสัง่ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน  ส าหรับในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  
ดงักล่าว นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจะมีค าสัง่ให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ือ งหมายการค้า 
ดงักลา่ว การตรวจสอบค าขอจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึง่ปีถึงหนึง่ปีคร่ึง 

 ส าหรับการตรวจค้นเคร่ืองหมายการค้า (Trademark Search) เพื่อตรวจสอบว่ามีเคร่ืองหมาย 
การค้าที่เหมือนคล้ายยื่นไว้ก่อนหรือไม่นัน้ ผู้ขอสามารถตรวจค้นได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่บงัคบัว่าจ าเป็นต้อง
ตรวจค้นก่อนการยื่นค าขอจดทะเบียน การตรวจค้นเคร่ืองหมายการค้าทางอินเตอร์เน็ทยงัไมส่ามารถกระท าได้ 
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4. การประกาศโฆษณา 

 เมื่อนายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ามีค าสัง่ให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าใด ค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจะถูกน าไปลงประกาศโฆษณาในหนงัสือประกาศโฆษณาเป็น 
ระยะเวลา 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสยีคดัค้านการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว 

5. การรับจดทะเบียน 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ คัดค้านการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า หรือมีผู้ คัดค้านแต่ในที่สุดนาย
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าหรือศาลได้มีค าสัง่หรือค าพิพากษาให้ยกค าคดัค้านนัน้ นายทะเบียนเคร่ืองหมาย  
การค้าจะมีค าสัง่ให้รับจดทะเบียนและออกหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านัน้ให้แก่ผู้ยื่น  
ค าขอจดทะเบียนตอ่ไป 

6. การขอถือสทิธิย้อนหลงั 

 ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอถือสิทธินับวนัยื่นค าขอจดทะเบียนย้อนหลงัในประเทศ
เกาหลีใต้ได้โดยจะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศเกาหลีใต้ภายในก าหนดเวลา 6 เดือน 
นับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวในประเทศอื่นนัน้ ส าเนาเอกสารรับรองค าขอ               
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศอื่นที่ประสงค์จะขอถือสิทธิวนัยื่นค าขอจดทะเบียนนัน้จะต้องน าสง่ต่อ
นายทะเบียนภายใน 3 เดือน นบัจากวนัท่ียื่นค าขอจดทะเบียนในเกาหลใีต้ 

 นอกจากนี ้การขอถือสิทธินับวันยื่นค าขอย้อนหลงัยังอาจกระท าได้ในกรณีที่สินค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วได้มีการน าออกแสดงภายใต้งานแสดงสนิค้าดงัตอ่ไปนีแ้ละผู้ขอได้ยื่นค าขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าในประเทศเกาหลใีต้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนัที่มีการแสดงสินค้าดงักลา่ว วนัที่เร่ิม
แสดงสนิค้าให้ถือเป็นวนัยื่นค าขอจดทะเบียนในประเทศเกาหลใีต้ 

- งานแสดงสนิค้าทีจ่ดัโดยรัฐบาลหรือหนว่ยงานรัฐบาลท้องถ่ิน (Local Government) 

- งานแสดงสินค้าที่จดัโดยบุคคลผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาล
ท้องถ่ิน 

- งานแสดงสนิค้าที่จดัในตา่งประเทศโดยได้รับอนญุาตจากรัฐบาล 

- งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจัดในประเทศที่เป็นภาคีตามสนธิสญัญาโดย            
รัฐบาลของประเทศดงักลา่วหรือโดยบคุคลผู้ซึง่ได้รับอนญุาตจากรัฐบาลดงักลา่ว 

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนต้องน าสง่เอกสารแสดงหลกัฐานข้างต้นต่อนายทะเบียนภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัยื่นค าขอจดทะเบียน 

7. การคดัค้าน/โต้แย้ง 

 การคดัค้านค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใดจะต้องด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา 
30 วนั นบัแตว่นัท่ีประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนนัน้    



- 5 - 

 

 เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้รับค าคัดค้านแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นค าโต้แย้งต่อค าคดัค้าน  
ดงักลา่วเพื่อรักษาสทิธิ  มิฉะนัน้จะถือวา่ผู้ขอจดทะเบียนละทิง้ค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านัน้ 

 ผลของค าวินิจฉัยค าคัดค้านของนายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าถือเป็นที่สุดไม่สามารถ
อทุธรณ์ได้ 

8. การอทุธรณ์ 

 กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่พอใจผลการวินิจฉัยเก่ียวกับการปฏิเสธรับจดทะเบียนเคร่ืองหมาย  
การค้า, การปฏิเสธรับจดรายการสินค้าเพิ่มเติม, การปฏิเสธค าขอต่ออายกุารจดทะเบียน หรือการปฏิเสธรับจด
ทะเบียนการจ าแนกจ าพวกรายการสินค้าใหม่ (Goods Reclassification) สามารถยื่นฟ้องศาลได้ภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัท่ีได้รับค าวินิจฉยัดงักลา่ว 

9. คา่ธรรมเนียมราชการรวมทัง้คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

 โปรดดตูารางคา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

10. ขัน้ตอน/ระยะเวลา 

 โดยปกติ การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศเกาหลีใต้จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี  
นบัตัง้แต่วันยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจนกระทัง่ถึงวนัออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน  
เคร่ืองหมายการค้ากรณีที่การจดทะเบียนไมม่ีปัญหาใดๆ  

3. การบังคับใช้สิทธิ 

1. การกระท าที่ถือวา่เป็นการละเมิดสทิธิในเคร่ืองหมายการค้า 

  การกระท าที่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนีถื้อวา่เป็นการละเมิดสทิธิในเคร่ืองหมายการค้า 

- การใช้เคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกนักับเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน
ของผู้อื่นส าหรับสนิค้าที่เหมือนหรือคล้ายกนั 

- การกระท าที่เป็นการจดัสง่, การขาย, การปลอมแปลง, การเลยีนแบบหรือครอบครอง
เคร่ืองหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนของ           
ผู้ อื่นเพื่อวัตถุประสงค์เป็นการใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว
ส าหรับสนิค้าที่เหมือนหรือคล้ายกนั 

- การผลิต การจัดส่ง การขาย หรือครอบครองอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปลอม
แปลงหรือเลียนแบบเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น หรือเพื่อให้บคุคลอื่นท า
การปลอมแปลงหรือเลยีนแบบเคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว 

- ครอบครองสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อ 
วตัถปุระสงค์ในการโอนหรือเพื่อการจดัสง่ 
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2. มาตรการในการเยียวยา 

- เจ้าของสิทธิเคร่ืองหมายการค้าสามารถขอความคุ้มครองชั่วคราวและความคุ้มครอง
ถาวรได้ 

- เรียกร้องคา่เสยีหายได้ 

- ขอให้ฟืน้คืนช่ือเสยีงในทางธุรกิจ (Recovery of Business Reputation) 

 แนวการพิสจูน์ความเสยีหาย 

- ยอดขายตก 

- ยอดขายที่ประมาณการไว้ลดลง 

- ก าไรจากการขายสนิค้าของผู้กระท าละเมิด 

3. กระบวนการ 

- เจ้าของสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าต้องมีหนงัสอืบอกกลา่วไปยงัผู้กระท าละเมิดก่อน 

- หากยงัคงมีการกระท าละเมิดอยู ่เจ้าของสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าสามารถขอความ 
คุ้มครองชัว่คราวได้   

- ยื่นฟ้องศาลด าเนินคดีตอ่ผู้กระท าละเมิด 

 การด าเนินคดีแพ่งกบัผู้กระท าละเมิดจะต้องกระท าโดยยื่นค าฟ้องต่อศาลแขวง (Civil District 
Court) ซึง่ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-1.5 ปี ค าวินิจฉยัของศาลแขวงสามารถอทุธรณ์ต่อศาลสงู (High Court) และ
ศาลสงูสดุ (Supreme Court) ได้ หากมีการร้องขอโดยเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ศาลอาจมีค าสัง่ให้ให้ผู้กระท า
ละเมิดกระท าการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อฟืน้ฟูช่ือเสียงทางธุรกิจของผู้ถูกละเมิดได้ นอกเหนือจากอยัการ  ส านกังาน
ทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี (Korean Intellectual Property Office - KIPO) มีอ านาจที่จะด าเนินการยึดสินค้า
ปลอมเช่นกนั 

 กรมศุลกากรก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถดูแลเร่ืองสินค้าที่มีการละเมิดสิทธิได้ ภายใต้
กฎหมายภาษีศลุกากร (Customs Tax Law) ซึ่งได้มีการแก้ไขแล้ว เจ้าของสิทธิเคร่ืองหมายการค้าอาจร้องขอ 
ให้กรมศลุกากรยดึสนิค้าที่มีการละเมิดสทิธิไว้เป็นการชัว่คราวได้ 

4. โทษ 

  โทษในการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าหรือละเมิดการอนญุาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียว
คือโทษจ าคกุโดยใช้แรงงาน (Imprisonment With Labor) ไมเ่กิน 7 ปี หรือปรับไมเ่กิน 100 ล้านวอน (Won)  

5. ข้อสงัเกตการบงัคบัใช้สทิธิ เช่นในกรณีไมม่ีกฎหมายเฉพาะ  

  ไมม่ีรายละเอียด 
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4. การคุ้มครอง ณ จุดน าเข้า – ส่งออก 

1. มาตรการคุ้มครองทางศลุกากร ณ จดุน าเข้า – สง่ออก 

  ดา่นศลุกากรของเกาหลี (Korean Customs Service) จะด าเนินการตรวจการน าเข้า – สง่ออก
สนิค้าละเมิดด้วยอ านาจของตนเอง เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าไม่จ าเป็นต้องจดแจ้งข้อมลูเคร่ืองหมายการค้ากบั
ศลุกากรเพื่อจุดประสงค์ให้มีการกกักันสินค้าที่ละเมิดเคร่ืองหมายการค้า อย่างไรก็ดี หากเจ้าของเคร่ืองหมาย    
การค้า ตวัแทน หรือผู้ ได้รับอนญุาตให้ใช้สิทธิได้ท าการจดแจ้งไว้ เมื่อศลุกากรตรวจพบสินค้าน าเข้าหรือสง่ออกที่
ต้องสงสยัว่าจะเป็นการละเมิดเคร่ืองหมายการค้า ศุลกากรจะแจ้งต่อเจ้าของเคร่ืองหมาย ตวัแทน หรือผู้ ได้รับ
อนญุาตถึงการตรวจพบสนิค้าดงักลา่ว 

  เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบสินค้าที่ต้องสงสยัว่าละเมิดเคร่ืองหมายการค้า จะด าเนินการตาม   
ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. เจ้าหน้าที่จะกกักนัสนิค้าไว้และแจ้งให้ตวัแทน เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า หรือผู้ได้รับ
อนญุาตให้ใช้สทิธิ และผู้น าเข้าทราบ 

2. เรียกให้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเข้าไปตรวจสอบสินค้า หรือจัดส่งตัวอย่างหรือ 
ภาพถ่ายสนิค้าให้กบัตวัแทน เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า หรือผู้ได้รับอนญุาตให้ใช้สทิธิ เพื่อให้ท าการตรวจสอบ 

3. หากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเห็นวา่สนิค้านัน้ละเมิดสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าของ
ตน และต้องการให้  เจ้าหน้าที่กกัสินค้าไว้อย่างเป็นทางการ ต้องยื่นค า ร้องเป็นหนงัสือและวางหลกัประกันเป็น
จ านวน 120% ของราคาสินค้า เพื่อใช้เป็นค่าชดเชยให้กบัผู้น าเข้าในกรณีที่ศาลตดัสินภายหลงัว่าสินค้านัน้ไม่ได้
ละเมิดเคร่ืองหมายการค้าหรือลขิสทิธ์ิ  

4. เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าต้องด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีในศาลที่มีเขตอ านาจ
เพื่อให้มีการวินิจฉยัคดีอยา่งเป็นทางการ และต้องน าสง่ส าเนาค าฟ้องให้ส านกังานศลุกากรรับทราบด้วย ทัง้นีต้้อง        
ด าเนินการภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับการบอกกลา่วจากศลุกากรวา่ได้ท าการกกักนัสินค้าไว้ (หรือใน
กรณีที่เป็นสนิค้าเนา่เป่ือยได้ง่ายต้องด าเนินการภายในเวลา 5 วนัท าการ) ทัง้นี ้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าอาจขอ
ขยายระยะเวลาดงักลา่วออกไปได้อีก 10 วนัท าการหากมีเหตผุลอนัสมควรวา่ไมส่ามารถด าเนินคดีได้ทนั 

5. ศลุกากรจะด าเนินการกบัสนิค้ากกักนัตามค าสัง่ของศาล 

6. ในกรณีที่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าไม่สามารถเร่ิมคดีได้ภายในเวลาดังกล่าว        
เจ้าหน้าที่จะปล่อยสินค้าคืนให้ผู้น าเข้า อย่างไรก็ดี หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเช่ือว่าเป็นสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้า
ละเมิดอาจส่งสินค้าดงักล่าวต่อให้อยัการเพื่อเป็นหลกัฐานในการด าเนินคดีอาญาต่อไปแม้เจ้าของ เคร่ืองหมาย 
การค้าเองไมไ่ด้ด าเนินคดีได้ทนัเวลา 

 


 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
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7. หากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าชนะคดี สินค้าที่ถูกกักกันจะถูกน าไปท าลายตาม            
ค าสัง่ศาล 

  8.  หากคดีไม่เป็นผลส าเร็จ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะปล่อยสินค้าคืนให้กับผู้น าเข้า และ         
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจะต้องรับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายทางกฎหมายใดๆที่ผู้น าเข้าต้องเสียไป และหลกัประกนัที่
เจ้าของเคร่ืองหมายวางไว้จะถกูน าไปเพื่อชดใช้ความเสยีหายที่เกิดแก่ผู้น าเข้า 

  9.  ในส่วนของผู้น าเข้าสินค้า อาจท าการคดัค้านการกกักนัภายใน 1 สปัดาห์หลงัจาก
ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้วว่าได้มีการกักกนัสินค้าของตน โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ              
ส านกังานศลุกากรพร้อมวางหลกัประกนัเป็นในจ านวน 125% ของราคาหลกัประกนัท่ีเจ้าของเคร่ืองหมายได้วางไว้ 
ทัง้นี ้เพื่อน าไปใช้เป็นคา่สนิไหมทดแทนในกรณีศาลตดัสนิวา่เป็นสนิค้าที่ละเมิดจริง 

  10.  หากผู้น าเข้าไม่ได้อุทธรณ์ค าสัง่กักกันสินค้า ให้ถือว่าสินค้านัน้ได้ถูกยึดไว้และจะ
น าไปท าลายตอ่ตามค าสัง่ศาล แต่หากผู้น าเข้ายื่นอทุธรณ์ ศลุกากรต้องแจ้งให้เจ้าของเคร่ืองหมายทราบ และต้อง    
ตดัสินภายใน 15 วนันบัแต่ได้รับอุทธรณ์ว่าจะอนุญาตให้สินค้าต้องสงสยัเข้าประเทศหรือไม่ ทัง้นี ้เจ้าหน้าที่จะ       
ขอความร่วมมือให้เจ้าของเคร่ืองหมายสง่เอกสารหรือข้อมลูใดที่เก่ียวข้องพร้อมค าอธิบายวา่สินค้าดงักลา่วละเมิด
สิทธิของตนอย่างไร (อาทิ ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ) ทัง้นี ้เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าต้องน าสง่เอกสารที่ร้องขอ
ภายใน 10 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าร้องขอจากเจ้าหน้าที่ 

  ข้อสังเกต เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าไม่จ าเป็นต้องท าการจดแจ้งข้อมลูเคร่ืองหมาย
การค้าต่อศุลกากร เพียงแค่ได้ท าการจดทะเบียนเคร่ืองหมายก็ได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม หากไม่มี          
การจดแจ้งต่อศุลกากร ส านกังานศุลกากรจะไม่มีภาระหน้าที่กระท าการใดๆต่อสินค้าละเมิด ซึ่งในทางปฏิบัติ              
เคร่ืองหมายการค้าที่ไม่ได้จดแจ้งน้อยครัง้ที่จะได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร  ดังนัน้ หากเจ้าของ            
เคร่ืองหมายการค้าประสงค์จะได้รับความคุ้ มครองผ่านมาตรการศุลกากรอย่างเต็มที่ ก็ควรท าการจดแจ้ง         
เคร่ืองหมายการค้าของตนไว้ ซึง่มาตราการคุ้มครองทางศลุกากรนีถื้อวา่เป็นมาตรการท่ีมีประสทิธิภาพ 

2. การน าสง่เอกสารพิสจูน์ความเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ผู้ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือตวัแทนต้องน าสง่ส าเนาใบส าคญั
แสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจาก KIPO ในกรณีที่ค าขอจดแจ้งยื่นโดยตวัแทนเจ้าของเคร่ืองหมาย        
การค้า จะต้องน าสง่หนงัสอืมอบอ านาจที่ลงลายมือช่ือโดยเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าด้วย 

  โดยส่วนใหญ่ การจดแจ้งดังกล่าวจะแจ้งต่อส านักศุลกากรแห่งกรุงโซล์ (Seoul Customs 
Office) 

  โปรดดตูวัอยา่งแบบค าขอจดแจ้งตอ่ศลุกากรแนบท้าย 

3. คา่ธรรมเนียมราชการส าหรับการยื่นขอจดแจ้ง 

  ไมม่ีระบ ุ

4. เงินรางวลัส าหรับเจ้าหน้าที่ศลุกากรเพื่อคดีทีเ่ป็นผลส าเร็จ 

  ไมม่ีระบุ
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5. การกระท าการของเจ้าหน้าที่ศลุกากรตอ่สนิค้าที่มกีารละเมิด 

  สนิค้าที่ได้ยดึไว้จะถกูน าไปท าลายเมื่อได้รับค าสัง่ศาล 

6. สนิค้าสว่นใหญ่อนัได้มีการละเมดิ  

  เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ  

7. ประเทศที่มีอตัราการน าเข้าสนิค้าอนัได้มีการละเมดิสงูที่สดุ  

  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ส านักงานตวัแทน 

1. หนว่ยงานรับผิดชอบ 

  การรับจดทะเบียน 

ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี (Korean Intellectual Property Office: KIPO) 

Government Complex – Daejeon 920 

Dunsan-dong, Seo-ku 

Daejeon Metropolitan City 

302-122, Korea 

Tel: 82 42 481 5069 

Fax:  82 42 472 3459 

Ministry of Trade, Industry and Energy 

Government Complex – Daejeon 

920 Dunsan-dong, Seo-gu 

 Daejeon Metropolitan City 302-701 

Tel.:  82 42 481 50 64/72 

Fax:  82 42 472 34 59 

Website: http://kipo.go.kr 

การบังคับใช้สิทธิ 

- ศาลแขวง (Civil District Court) 

- ศาลสงู (High Court) 

- ศาลสงูสดุ (Supreme Court) 
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- กรมศลุกากร 

- ส านกังานทรัพย์สนิทางปัญญาเกาหล ี(Korean Intellectual Property Office)  

2. ส านกังานตวัแทน 

 1. Kim, Shin & Yu 

  5th Floor, Nong Shim Building 

  209 Seogye-dong, Yongsan-ku 

  Seoul 140-710, Korea 

 Tel:  82 2 3273 5822 

 Fax:  82 2 3273 3091 

 E-mail:  ksypat@ksy.co.kr 

 Website:  www.ksy.co.kr 

2. Kims International Patent & Law Office 

 15th Floor Yo Sam Building, 

 848-23, Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 

 Seoul 135-080, Korea 

 Tel:  82 2 3453 6701 

 Fax:  82 2 557 3404,  82 2 501 2708 

 E-mail: hypark@kimsintl.cokr 

   webmaster@kimsintl.co.kr 

3. Myung-Shin & Partners 

 12th Fl., Jindo Bldg., 

 37 Dowha-Dong, Mapo-gu, 

 Seoul, Korea 

 Tel:  82 2 714 9922/32 

 Fax:  82 2 714 9933/34 

 E-mail: mspat@mspat.co.kr 

4. Y.P. Lee, Mock & Partners 

 The Cheonghwa Building  

 1571-18 Seocho-Dong, Seocho-Gu 
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 Seoul, 137-874 

 Republic of Korea 

 Tel:  82 2 588 8585 

 Fax:  82 2 588 8586 

 E-mail: iplaw@ypleepat.com 

 Website: www.ypleepat.com 

5. Kim and Cho 

 14th Floor, Royal Building, 

 5 Dangju-dong, Chongro-ku, 

 Seoul 

 South Korea 

 Tel:  82 2 737 8001-5 

 Fax:  82 2 737 2009/722 9689 

 E-mail: kimandcho@kimandcho.com 

 Website: www.kimandcho.com 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
 
 

 
ขัน้ตอน 

 
วนัยื่นค าขอ
จดทะเบยีน 

 

 
วนัประกาศ 

 
ค าคดัค้าน 

 
การตรวจสอบ 

 
การอทุธรณ์ 

 
การจดทะเบียน 

 
ระยะเวลาถึงวนัรับ

จดทะเบยีน 
 

 
 
 
 
ระยะเวลา 
(เดือน)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 อาทิตย์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ยื่นคดัค้าน
ภายใน 1 
เดือน นบั
จากวนั
ประกาศ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

12 - 18 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ประมาณ 1 
ถึง 2 เดือน 

 
 

 

 
 
 
 
 

ประมาณ  
12 เดือน 
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ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
 

 
คา่ธรรมเนียม  

(US$) 
คา่บริการวิชาชีพ  

(US$)  

1. ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าส าหรับ
 หนึง่เคร่ืองหมายตอ่หนึง่จ าพวก 

- รายการสนิค้าไมเ่กิน 10 รายการ 
 - รายการสนิค้ามากกวา่ 10 รายการ 

 
 
 

50 
6 

(ส าหรับแตล่ะรายการท่ีเพิ่มขึน้) 

 
 

450 
- 

2. ยื่นค าขอตอ่อาย ุ
- รายการสนิค้าไมเ่กิน 10 รายการ 
- รายการสนิค้ามากกวา่ 10 รายการ 

 
 

50 
6 

(ส าหรับแตล่ะรายการท่ีเพิ่มขึน้) 

 
450 

- 

3.  การขอถือสทิธิวนัยื่นค าขอย้อนหลงั 14 80 

4. ยื่นค าขอแก้ไขเก่ียวกบัรายการสนิค้า  10 200 

5. การคดัค้าน 10 2,000 

6. ยื่นโต้แย้ง - 460 

7. ยื่นเอกสารลา่ช้า  10 80 

8. การขอขยายระยะเวลา 
ครัง้ที่ 1 : 17 
ครัง้ที่ 2 : 30 

80 

9. การรับจดทะเบียน 
- รายการสนิค้าไมเ่กิน 10 รายการ 

 - รายการสนิค้ามากกวา่ 10 รายการ 

 
 

183 
6 

(ส าหรับแตล่ะรายการท่ีเพิ่มขึน้) 

 
250 

- 

10. การรับจดทะเบียนการตอ่อาย ุ 
- รายการสนิค้าไมเ่กิน 10 รายการ 

 - รายการสนิค้ามากกวา่ 10 รายการ 

 
 

223 
6 

(ส าหรับแตล่ะรายการท่ีเพิ่มขึน้) 

 
250 

- 

11. การตรวจค้นเคร่ืองหมายการค้าส าหรับหนึง่ 
เคร่ืองหมายตอ่หนึง่จ าพวก 

- 300 
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คา่ธรรมเนียม  

(US$) 
คา่บริการวิชาชีพ  

(US$)  

12. การอทุธรณ์  130 2,000 

13. ยื่นเพิกถอนเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน 130 2,600 

  14.  การโอนสทิธิในเคร่ืองหมายการค้า 
 - เคร่ืองหมายการค้าทีจ่ดทะเบยีนแล้ว 
 - เคร่ืองหมายการค้าที่ยงัไมไ่ด้จดทะเบียน 

 
98 
11 

 
450 
200 

15. การยื่นแก้ไขรายละเอยีดผู้ขอจดทะเบียน  
 - ส าหรับค าขอทีย่งัไมไ่ด้จดทะเบยีน 
 - ส าหรับค าขอทีจ่ดทะเบียนแล้ว 

 
- 
4 

 
150 
230 

16. การจดทะเบียนสญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิ 
 - สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิแตเ่พยีงผู้ เดยีว  
 - สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิแบบไมผ่กูขาด  

 
63 
37 

 
650 
650 

17. จดัเตรียมและสง่หนงัสอืให้หยดุการกระท าละเมิด 
(cease and desist letter) 

- 500 

18. การร้องขอให้ออกหนงัสอืรับรองรายการบนัทกึ
ของทางราชการ (official records) 

0.50 
(ตอ่หน้า) 

60 
(ตอ่เร่ือง) 

 
 


