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กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง 

ประกาศของนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ฉบบัที่ 06/PM (Decree 
of the Prime Minister on Trademark Registration No. 06/PM) ซึ่งมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 18 มกราคม               
พ.ศ. 2538  

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ 

องค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลก หรือ WIPO (World Intellectual Property Organization) มี
ผลบงัคบัใช้วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

บนัทึกข้อตกลงเร่ืองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างองค์การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ          
สิง่แวดล้อม แหง่ประเทศลาวและกระทรวงพาณิชย์แหง่ราชอาณาจกัรไทย 

อนสุญัญากรุงปารีสวา่ด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สนิอตุสาหกรรม 

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

ระบบการจดทะเบียน โดยเคร่ืองหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองภายในประเทศลาวก็เมื่อ 
ได้รับการจดทะเบียนในประเทศลาวแล้ว  

4. สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 

สิ่งที่ได้รับความคุ้ มครองภายใต้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้า  
เคร่ืองหมายบริการ และเคร่ืองหมายร่วม 

โดยทั่วไปแล้ว เคร่ืองหมาย หมายความถึง สัญลกัษณ์ที่มองเห็นได้และสามารถแยกแยะ 
ความแตกตา่งระหวา่งสนิค้าและบริการของเจ้าของตา่งๆ  

5. ข้อยกเว้นของสิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง 

  เคร่ืองหมายดงัตอ่ไปนี ้เป็นเคร่ืองหมายที่ไมอ่าจขอรับการจดทะเบียนได้ 

  - เคร่ืองหมายที่ไมม่ีลกัษณะบง่เฉพาะ 

- เคร่ืองหมายที่ขดัตอ่ศีลธรรมอนัดีหรือนโยบายของรัฐ 

  - เคร่ืองหมายที่เล็งถึงคุณสมบตัิของสินค้าหรือบริการ หรือที่อาจท าให้สาธารณชน  
สบัสนหลงผิดในแหลง่ก าเนิดของสนิค้าได้ 

  - เคร่ืองหมายที่เป็นช่ือ ธง หรือสญัลกัษณ์ขององค์กรระหวา่งประเทศ 

  - เคร่ืองหมายทีเ่ป็นช่ือ ธง หรือสญัลกัษณ์ของรัฐหรือประเทศ
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  - เคร่ืองหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าหรือช่ือทางการค้าที่ใช้กับ  
สนิค้าหรือบริการท่ีมีช่ือเสยีงแพร่หลาย 

6. สทิธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน 

  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนยอ่มมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะใช้เคร่ืองหมาย
การค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนัน้ในประเทศลาว รวมถึงสิทธิที่จะด าเนินคดีกับผู้ ที่กระท าละเมิด  
เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของตนได้ 

7. ข้อยกเว้นสทิธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน 

  ไมม่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

8. อายคุวามคุ้มครอง 

10 ปีนบัแตว่นัท่ียื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

9. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 

 สามารถต่ออายไุด้อีกคราวละ 10 ปี โดยจะต้องยื่นค าขอต่ออายภุายในก าหนดเวลา 6 เดือน
ก่อนวนัสิน้อายแุหง่เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว  

10. การรักษาสทิธิ 

  เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจะต้องใช้เคร่ืองหมายการค้าของตนในทางการค้าหรือในการ

โฆษณาเพื่อเป็นการรักษาสทิธิ 

 ไมม่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

11. การเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  

  เคร่ืองหมายการค้าที่สิน้อายุการคุ้มครองและไม่ได้รับการต่ออายุภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด จะถกูเพิกถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าและไมไ่ด้รับความคุ้มครองอีกตอ่ไป  

 นอกจากนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อกรมทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Industrial Property 
Department) เพื่อขอให้เพิกถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าภายในเวลาใดๆ นบัแต่วนัจดทะเบียนก็ได้  หาก    
ปรากฎว่าเคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของตน หรือเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้านัน้ไมไ่ด้ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว 

12. การโอนสทิธิ 

 การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าสามารถท าได้โดยจะต้องบันทึกการโอนสิทธิดงักล่าวต่อ 
กรมทรัพย์สนิอตุสาหกรรม โดยต้องใช้เอกสารดงันี ้

 1.  หนงัสอืสญัญาโอนรับรองความถกูต้องโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพบัลคิ 

 


 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
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 2.  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้โอนและผู้ รับโอนรับรองความถกูต้องโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพบัลคิ 

13. การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

 การอนญุาตให้ใช้สทิธิในเคร่ืองหมายการค้าสามารถท าได้โดยจะต้องบนัทึกการอนญุาตให้ใช้
สทิธิดงักลา่วตอ่กรมทรัพย์สนิอตุสาหกรรม 

2. ขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. การเตรียมค าขอ  

 - ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าไมไ่ด้มีถ่ินที่อยู่หรือสถานประกอบ
ธุรกิจในประเทศลาว ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนดงักลา่วควรแต่งตัง้หรือมอบอ านาจให้ตวัแทนเคร่ืองหมาย
การค้าในประเทศลาวเป็นผู้ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนแทน 

- ผู้ขอรับจดทะเบียนสามารถยื่นค าขอรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สิน
ทางอตุสาหกรรม 

- ใช้ระบบการจัดจ าพวกสินค้าและการบริการระหว่างประเทศ (International 
Classification of Goods and Services) 

- หนึง่ค าขอตอ่หนึง่เคร่ืองหมายในหนึง่จ าพวกสนิค้าหรือบริการ 

- ยื่นค าขอผา่นทางอินเตอร์เน็ตไมไ่ด้ 

2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

1. ค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

2. หนงัสอืมอบอ านาจ ซึง่จะต้องรับรองโดยกรมการกงสลุและสถานทตูหรือสถานกงสลุ
ลาวประจ าประเทศไทย 

3. รูปเคร่ืองหมายการค้า ขนาดไมเ่กิน 99 เซนติเมตร จ านวน 15 รูป 

4. ข้อมลูของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน เช่น ช่ือ ที่อยู ่และสญัชาติ 

5. หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ยื่นค าขอ 

6. รายการสนิค้า/บริการท่ีประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน 

3. การตรวจสอบค าขอ 

 เมื่อผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินอตุสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแล้ว นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจะด าเนินการตรวจสอบค าขอ 
จดทะเบียนดงักลา่วว่า มีรายการครบถ้วนหรือไม่ เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าครบถ้วนหรือไม ่ 
และตรวจสอบวา่เคร่ืองหมายการค้านัน้มีลกัษณะอนัพงึรับจดทะเบียนได้หรือไม ่ภายในก าหนดเวลาประมาณ 1-2 เดือน
นบัแตว่นัยื่นค าขอจดทะเบียน  
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4. การประกาศโฆษณา 

 เมื่อนายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียน นายทะเบียนจะมีค าสัง่ให้ประกาศ
โฆษณาเคร่ืองหมายการค้าในหนังสือประกาศโฆษณาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสยีคดัค้านการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว 

5. การรับจดทะเบียน 

 เมื่อนายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียน นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
จะมีค าสัง่ให้ออกหนงัสอืส าคญัการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้านัน้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนตอ่ไป 

6. การขอถือสทิธินบัวนัยื่นย้อนหลงั 

 ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอถือสิทธินบัวนัยื่นย้อนหลงัในประเทศลาวได้ โดยจะต้อง  
ยื่นค าขอถือสิทธินบัวนัยื่นย้อนหลงัพร้อมกับค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า และส าเนาค าขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าในประเทศอื่น ภายในก าหนดเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัที่ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
ในประเทศอื่นนัน้ 

7. การคดัค้าน/โต้แย้ง 

 เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนอาจคดัค้านการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าใดที่ได้รับการประกาศโฆษณาต่อกรมทรัพย์สินอุตสาหกรรมได้ หากปรากฏว่าเคร่ืองหมาย 
การค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าของตนซึ่งกรมทรัพย์สินอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ วินิจฉัย  
ค าคดัค้านนัน้ ในกรณีที่คูก่รณีฝ่ายใดไมเ่ห็นด้วยกบัค าวินิจฉยัของกรมทรัพย์สินอตุสาหกรรม คู่กรณีฝ่ายดงักลา่ว
อาจยื่นฟ้องตอ่ศาลได้ 

8. การอทุธรณ์ 

 ไมม่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

9. คา่ธรรมเนียมราชการรวมทัง้คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

 โปรดดตูารางคา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่แนบมาด้านท้าย 

10. ขัน้ตอน/ระยะเวลา  

- ยื่นค าขอรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตอ่ส านกังานทรัพย์สนิอตุสาหกรรม 

- ตรวจสอบความถกูต้องขัน้ต้น และตรวจสอบลกัษณะอนัพึงรับจดทะเบียน ประมาณ 
1-2 เดือน 

- รับจดทะเบียนโดยออกหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน 

- ลงประกาศโฆษณาในหนงัสอืจดหมายเหตเุคร่ืองหมายการค้าเพื่อการคดัค้าน  

 โดยปกติ การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศลาวจะใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือน 
นบัตัง้แต่วันยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจนกระทัง่ถึงวนัออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน  
เคร่ืองหมายการค้า 
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3. การบังคับใช้สิทธิ 

1. การกระท าที่ถือวา่เป็นการละเมิดสทิธิในเคร่ืองหมายการค้า 

  1.1   การละเมิดสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าโดยตรง 

   การปลอมหรือเลียนเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่นเพื่อใช้กับสินค้า  
ในจ าพวกเดียวกนัโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

  1.2 การละเมิดสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าโดยอ้อม 

   การขาย มีไว้เพื่อขาย หรือการแสดงสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าที่ปลอมหรือเลียน
เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของบคุคลอื่น  

2. มาตรการในการเยียวยา 

  เมื่อปรากฏว่า มีการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน
จะต้องแจ้งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทราบเพื่อมีค าสัง่สอบสวนและด าเนินการอื่น 
ที่เหมาะสมตอ่ไป 

3. กระบวนการ 

  ผู้ เสียหายจะต้องรายงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทราบถึง  
การละเมิดสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าของตน 

4. โทษ 

  ไมม่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

5. ข้อสงัเกตการบงัคบัใช้สทิธิ เช่นในกรณีไมม่ีกฎหมายเฉพาะ  

  ไมม่ีกฎหมายระบไุว้ 

4. การคุ้มครอง ณ จุดน าเข้า – ส่งออก 

 ไมม่ีกฎหมายระบไุว้ 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ส านักงานตวัแทน 

1. หนว่ยงานรับผิดชอบ 

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่
ดูแลทัง้เร่ืองการพิจารณารับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าและการป้องปรามการละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมาย
การค้าในประเทศลาว 

 1. Department of Intellectual Property,Standardization and Metrology (DISM) 

  Science, Technology and Environment Agency 

  (STEA) 

  P.O. Box 2279
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  Vientiane 

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 

องค์การอนญุาโตตลุาการทางเศรษฐกิจ กระทรวงยตุิธรรม 

 1. Ministry of Justice 

  Economic Arbitration Organization 

  Vientiane 

Tel: 865 21 415526 

 Fax: 865 21 414101 

2. ส านกังานตวัแทน 

1. Trademark Patent & Services 

 166 Sisangvone Rd., Ban Naxay 

 Saysettha District, 

 Vientiane 01004,  

 Lao PDR 

 Tel: 856 21 451224 

 Fax: 856 21 215 628 

 E-mail: crstps@laotel.com 

2. 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 

 


 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
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 E-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 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

 
 

 
ขัน้ตอน 

 
วนัยื่นค า
ขอจด
ทะเบียน 

 

 
การ

ตรวจสอบ 

 
การประกาศ
โฆษณา 

 
การคดัค้าน 

 
การ

อทุธรณ์ 

 
การจดทะเบียน 

 
ระยะเวลาถึง
วนัรับจด
ทะเบียน 

 

 
 
 
 
ระยะเวลา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค าขอจะ
ได้รับการ
ตรวจสอบ
ภายใน 1-2  
เดือนนบั
แตว่นัยื่น
ค าขอ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค าขอจะได้รับ
การประกาศ
โฆษณา (ไมม่ี
กฎหมาย
ก าหนดเร่ือง
ระยะเวลา
ส าหรับการ
ประกาศ
โฆษณา) 
 
 
 
 

 
 
 
 
ผู้มีสว่นได้เสยีมี
สทิธิยื่นค า
คดัค้านการจด
ทะเบียน (ไมม่ี
กฎหมาย
ก าหนดเร่ือง
ระยะเวลา) 
 
 
 
 

 
 
 
 
ไมม่ี
กฎหมาย
ก าหนด
เร่ือง
อทุธรณ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
อายกุาร
คุ้มครอง 10 ปี 
และตอ่อายไุด้
อีกคราวละ 10 
ปี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2-6 เดือน 
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ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

 

 คา่ธรรมเนียม (US$) 

 

คา่บริการวิชาชีพ (US$) 

1. การยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจนกระทัง่

รับจดทะเบียน  

112 60 

2.  การยื่นค าขอตอ่อายทุะเบยีนเคร่ืองหมายการค้า 112 40 

3. การยื่นค าขอโอนสทิธิในเคร่ืองหมายการค้า 40 50 

4. การยื่นค าขอแก้ไขค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 10 50 

5.  การยื่นค าขอเปลีย่นช่ือหรือที่อยู่ 40 50 

6.  การตรวจสอบเคร่ืองหมายการค้า 10 50 

 


