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1.

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.

กฎหมายทีใ่ ห้ ความคุ้มครอง

ประกาศของนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า ฉบับที่ 06/PM (Decree
of the Prime Minister on Trademark Registration No. 06/PM) ซึ่งมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2538
2.

อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ

องค์การทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโลก หรื อ WIPO (World Intellectual Property Organization) มี
ผลบังคับใช้ วนั ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
บันทึกข้ อตกลงเรื่ องทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างองค์การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล้ อม แห่งประเทศลาวและกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย
อนุสญ
ั ญากรุงปารี สว่าด้ วยการให้ ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สนิ อุตสาหกรรม
3.

ระบบการให้ ความคุ้มครอง

ระบบการจดทะเบียน โดยเครื่ องหมายการค้ าจะได้ รั บการคุ้มครองภายในประเทศลาวก็เมื่อ
ได้ รับการจดทะเบียนในประเทศลาวแล้ ว
4.

สิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง/นิยาม

สิ่ง ที่ ได้ รั บ ความคุ้ม ครองภายใต้ ก ฎหมายเครื่ อ งหมายการค้ า ได้ แ ก่ เครื่ อ งหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ และเครื่ องหมายร่วม
โดยทั่วไปแล้ ว เครื่ องหมาย หมายความถึง สัญลัก ษณ์ ที่ มองเห็น ได้ และสามารถแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างสินค้ าและบริ การของเจ้ าของต่างๆ
5.

ข้ อยกเว้ นของสิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง
เครื่ องหมายดังต่อไปนี ้ เป็ นเครื่ องหมายที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนได้
-

เครื่ องหมายที่ไม่มีลกั ษณะบ่งเฉพาะ

-

เครื่ องหมายที่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีหรื อนโยบายของรัฐ

เครื่ องหมายที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้ าหรื อบริ การ หรื อที่อาจทาให้ สาธารณชน
สับสนหลงผิดในแหล่งกาเนิดของสินค้ าได้
-

เครื่ องหมายที่เป็ นชื่อ ธง หรื อสัญลักษณ์ขององค์กรระหว่างประเทศ

-

เครื่ องหมายทีเ่ ป็ นชื่อ ธง หรื อสัญลักษณ์ของรัฐหรื อประเทศ

-4เครื่ องหมายที่เหมือ นหรื อคล้ า ยกับเครื่ อ งหมายการค้ าหรื อชื่ อทางการค้ าที่ใช้ กับ
สินค้ าหรื อบริ การที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย
6.

สิทธิของเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียน

เจ้ าของเครื่ องหมายการค้ าที่ได้ รับการจดทะเบียนย่อมมีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดี ยวที่จะใช้ เครื่ องหมาย
การค้ า กับ สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นนัน้ ในประเทศลาว รวมถึ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะด าเนิ น คดี กับ ผู้ที่ ก ระท าละเมิ ด
เครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของตนได้
7.

ข้ อยกเว้ นสิทธิของเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียน
ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้

8.

อายุความคุ้มครอง
10 ปี นับแต่วนั ที่ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

9.

การต่ออายุความคุ้มครอง

สามารถต่ออายุได้ อีกคราวละ 10 ปี โดยจะต้ องยื่นคาขอต่ออายุภายในกาหนดเวลา 6 เดือน
ก่อนวันสิ ้นอายุแห่งเครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว
10.

การรักษาสิทธิ

เจ้ า ของเครื่ องหมายการค้ าจะต้ องใช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ของตนในทางการค้ า หรื อในการ
โฆษณาเพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ
ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้
11.

การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

เครื่ องหมายการค้ าที่ สิ ้นอายุก ารคุ้ม ครองและไม่ได้ รั บการต่อ อายุภายในเวลาที่ก ฎหมาย
กาหนด จะถูกเพิกถอนทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าและไม่ได้ รับความคุ้มครองอีกต่อไป
นอกจากนี ้ ผู้มี ส่วนได้ เสียอาจร้ องขอต่อกรมทรั พย์ สิน อุตสาหกรรม (Industrial Property
Department) เพื่อขอให้ เพิกถอนทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าภายในเวลาใดๆ นับแต่วนั จดทะเบียนก็ได้ หาก
ปรากฎว่าเครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวเหมือนหรื อ คล้ ายกับเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของตน หรื อเจ้ าของ
เครื่ องหมายการค้ านันไม่
้ ได้ ใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว
12.

การโอนสิทธิ

การโอนสิทธิ ในเครื่ องหมายการค้ า สามารถทาได้ โดยจะต้ องบันทึกการโอนสิทธิ ดงั กล่าวต่อ
กรมทรัพย์สนิ อุตสาหกรรม โดยต้ องใช้ เอกสารดังนี ้
1. หนังสือสัญญาโอนรับรองความถูกต้ องโดยเจ้ าหน้ าที่โนตารี พบั ลิค


แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547

-52. หนังสือมอบอานาจจากผู้โอนและผู้รับโอนรับรองความถูกต้ องโดยเจ้ าหน้ าที่โนตารี พบั ลิค
13.

การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิในเครื่ องหมายการค้ าสามารถทาได้ โดยจะต้ องบันทึกการอนุญาตให้ ใช้
สิทธิดงั กล่าวต่อกรมทรัพย์สนิ อุตสาหกรรม
2.

ขัน้ ตอนการขอรับความคุ้มครอง
1.

การเตรี ยมคาขอ

ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าไม่ได้ มีถิ่นที่อยู่หรื อสถานประกอบ
ธุรกิจในประเทศลาว ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนดังกล่าวควรแต่งตังหรื
้ อมอบอานาจให้ ตวั แทนเครื่ องหมาย
การค้ าในประเทศลาวเป็ นผู้ดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนแทน
ผู้ขอรับจดทะเบียนสามารถยื่นคาขอรับจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าต่อกรมทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรม
ใช้ ระบบการจั ด จ าพวกสิ น ค้ าและการบริ ก ารระหว่ า งประเทศ (International
Classification of Goods and Services)

2.

3.

-

หนึง่ คาขอต่อหนึง่ เครื่ องหมายในหนึง่ จาพวกสินค้ าหรื อบริ การ

-

ยื่นคาขอผ่านทางอินเตอร์ เน็ตไม่ได้

เอกสารที่ใช้ ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า
1.

คาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

2.

หนังสือมอบอานาจ ซึง่ จะต้ องรับรองโดยกรมการกงสุลและสถานทูตหรื อสถานกงสุล
ลาวประจาประเทศไทย

3.

รูปเครื่ องหมายการค้ า ขนาดไม่เกิน 99 เซนติเมตร จานวน 15 รูป

4.

ข้ อมูลของผู้ยื่นคาขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ

5.

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ยื่นคาขอ

6.

รายการสินค้ า/บริ การที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน

การตรวจสอบคาขอ

เมื่อผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนได้ ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าต่อกรมทรัพย์สินอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อมแล้ ว นายทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าจะดาเนินการตรวจสอบคาขอ
จดทะเบียนดังกล่าวว่า มีรายการครบถ้ วนหรื อไม่ เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าครบถ้ วนหรื อไม่
และตรวจสอบว่าเครื่ องหมายการค้ านันมี
้ ลกั ษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ หรื อไม่ ภายในกาหนดเวลาประมาณ 1-2 เดือน
นับแต่วนั ยื่นคาขอจดทะเบียน

-64.

การประกาศโฆษณา

เมื่อนายทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าพิจารณารับจดทะเบียน นายทะเบียนจะมีคาสัง่ ให้ ประกาศ
โฆษณาเครื่ องหมายการค้ าในหนังสือประกาศโฆษณาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อม
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียคัดค้ านการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว
5.

การรับจดทะเบียน

เมื่อนายทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าพิจารณารับจดทะเบียน นายทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า
จะมีคาสัง่ ให้ ออกหนังสือสาคัญการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ านันให้
้ แก่ผ้ ยู ื่นคาขอจดทะเบียนต่อไป
6.

การขอถือสิทธินบั วันยื่นย้ อนหลัง

ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนมีสิทธิ ที่จะขอถือสิทธิ นบั วันยื่นย้ อนหลังในประเทศลาวได้ โดยจะต้ อง
ยื่นคาขอถือสิทธิ นบั วันยื่นย้ อนหลังพร้ อมกับคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า และสาเนาคาขอจดทะเบียน
เครื่ องหมายการค้ าในประเทศอื่น ภายในกาหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า
ในประเทศอื่นนัน้
7.

การคัดค้ าน/โต้ แย้ ง

เจ้ าของเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนหรื อผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนอาจคัดค้ านการจดทะเบียน
เครื่ องหมายการค้ าใดที่ได้ รับการประกาศโฆษณาต่อกรมทรัพย์สินอุตสาหกรรมได้ หากปรากฏว่าเครื่ องหมาย
การค้ าดังกล่าวเหมือนหรื อคล้ ายกับเครื่ องหมายการค้ าของตนซึ่งกรมทรัพย์ สินอุตสาหกรรมจะเป็ นผู้วินิจฉัย
คาคัดค้ านนัน้ ในกรณีที่คกู่ รณีฝ่ายใดไม่เห็นด้ วยกับคาวินิจฉัยของกรมทรัพย์สินอุตสาหกรรม คู่กรณีฝ่ายดังกล่าว
อาจยื่นฟ้ องต่อศาลได้
8.

การอุทธรณ์
ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้

9.

ค่าธรรมเนียมราชการรวมทังค่
้ าบริ การของสานักงานตัวแทน
โปรดดูตารางค่าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าที่แนบมาด้ านท้ าย

10.

ขันตอน/ระยะเวลา
้
-

ยื่นคาขอรับจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าต่อสานักงานทรัพย์สนิ อุตสาหกรรม

-

ตรวจสอบความถูกต้ องขันต้
้ น และตรวจสอบลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน ประมาณ
1-2 เดือน

-

รับจดทะเบียนโดยออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน

-

ลงประกาศโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุเครื่ องหมายการค้ าเพื่อการคัดค้ าน

โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าในประเทศลาวจะใช้ เวลาประมาณ 3 – 6 เดือน
นับตัง้ แต่วันยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าจนกระทัง่ ถึงวันออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
เครื่ องหมายการค้ า

-73.

การบังคับใช้ สิทธิ
1.

การกระทาที่ถือว่าเป็ นการละเมิดสิทธิในเครื่ องหมายการค้ า
1.1

การละเมิดสิทธิในเครื่ องหมายการค้ าโดยตรง

การปลอมหรื อเลียนเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของบุคคลอื่นเพื่อใช้ กับสินค้ า
ในจาพวกเดียวกันโดยไม่ได้ รับอนุญาต
1.2

การละเมิดสิทธิในเครื่ องหมายการค้ าโดยอ้ อม

การขาย มีไว้ เพื่อขาย หรื อการแสดงสินค้ าที่ใช้ เครื่ องหมายการค้ าที่ปลอมหรื อเลียน
เครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของบุคคลอื่น
2.

มาตรการในการเยียวยา

เมื่อปรากฏว่า มีการละเมิดสิทธิในเครื่ องหมายการค้ า เจ้ าของเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียน
จะต้ องแจ้ งให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อมทราบเพื่อมีคาสัง่ สอบสวนและดาเนินการอื่น
ที่เหมาะสมต่อไป
3.

กระบวนการ

ผู้เ สีย หายจะต้ อ งรายงานให้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ง แวดล้ อ มทราบถึ ง
การละเมิดสิทธิในเครื่ องหมายการค้ าของตน
4.

โทษ
ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้

5.

ข้ อสังเกตการบังคับใช้ สทิ ธิ เช่นในกรณีไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ไม่มีกฎหมายระบุไว้

4.

การคุ้มครอง ณ จุดนาเข้ า – ส่ งออก
ไม่มีกฎหมายระบุไว้

5.

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ/สานักงานตัวแทน
1.

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อม เป็ นหน่วยงานที่
ดูแลทัง้ เรื่ องการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าและการป้องปรามการละเมิดสิทธิ ในเครื่ องหมาย
การค้ าในประเทศลาว
1.

Department of Intellectual Property,Standardization and Metrology (DISM)
Science, Technology and Environment Agency
(STEA)
P.O. Box 2279

-8Vientiane
Tel.:

856 21 21 34 70

Fax:

856 21 21 34 72

E-mail:

ism-dept@steno.gov.la

Website:

www.stea.la.wipo.net

องค์การอนุญาโตตุลาการทางเศรษฐกิจ กระทรวงยุติธรรม
1.

Ministry of Justice
Economic Arbitration Organization
Vientiane
Tel:

865 21 415526

Fax:

865 21 414101

2.

สานักงานตัวแทน

1.

Trademark Patent & Services
166 Sisangvone Rd., Ban Naxay
Saysettha District,
Vientiane 01004,
Lao PDR

2.

Tel:

856 21 451224

Fax:

856 21 215 628

E-mail:

crstps@laotel.com

Lao Trademark Agency
1148 Ban Sisavath Kang, Unit 6,
Chanthaboury District
P.O. Box 925, Vientiane



Tel:

856 21 222 913, 216 718

Fax:

856 21 214 469

แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547

-9E-mail:

laotrmar@laotel.com
ksayavon@laonet.net

3.

Pricewaterhouse Coopers (Laos) Ltd
Unit 1 – 3, 4th Floor, Vientiane Commercial Building
33 Lane Xang Avenue
P.O. Box 7003, Vientiane
Tel:

856 21 222718, 222719, 222721, 218330

Fax:

856 21 222723

E-mail:

pwcIaos@loxinfo.co.th

- 10 ขัน้ ตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า

ขันตอน
้

ระยะเวลา

วันยื่นคา
ขอจด
ทะเบียน

การ
ตรวจสอบ

การประกาศ
โฆษณา

การคัดค้ าน

การ
อุทธรณ์

การจดทะเบียน

ระยะเวลาถึง
วันรับจด
ทะเบียน

คาขอจะ
ได้ รับการ
ตรวจสอบ
ภายใน 1-2
เดือนนับ
แต่วนั ยื่น
คาขอ

คาขอจะได้ รับ
การประกาศ
โฆษณา (ไม่มี
กฎหมาย
กาหนดเรื่ อง
ระยะเวลา
สาหรับการ
ประกาศ
โฆษณา)

ผู้มีสว่ นได้ เสียมี
สิทธิยื่นคา
คัดค้ านการจด
ทะเบียน (ไม่มี
กฎหมาย
กาหนดเรื่ อง
ระยะเวลา)

ไม่มี
กฎหมาย
กาหนด
เรื่ อง
อุทธรณ์

อายุการ
คุ้มครอง 10 ปี
และต่ออายุได้
อีกคราวละ 10
ปี

2-6 เดือน

- 11 ตารางค่ าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า
ค่าธรรมเนียม (US$)

ค่าบริ การวิชาชีพ (US$)

112

60

2. การยื่นคาขอต่ออายุทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

112

40

3. การยื่นคาขอโอนสิทธิในเครื่ องหมายการค้ า

40

50

4. การยื่นคาขอแก้ ไขคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า

10

50

5. การยื่นคาขอเปลีย่ นชื่อหรื อที่อยู่

40

50

6. การตรวจสอบเครื่ องหมายการค้ า

10

50

1. การยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าจนกระทัง่
รับจดทะเบียน

