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กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า - ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง 

พระราชบญัญัติเคร่ืองหมายการค้า (Trademark Act of March 3, 1961) มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่
วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2504 

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ 

  อนุสญัญากรุงปารีสเพื่อการป้องกันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for 
Protection of the Industrial Property) 

  ความตกลงกรุงมาดริด (Madrid Agreement) 

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

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

ใช้ระบบการจดทะเบียน เคร่ืองหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองในประเทศนอร์เวย์เมื่อจด
ทะเบียนในประเทศนอร์เวย์แล้วเท่านัน้ โดยยื่นขอรับความคุ้มครองต่อส านกังานสิทธิบตัรแห่งประเทศนอร์เวย์ 
(Norwegian Patent Office) 

4. สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 

- เคร่ืองหมายการค้า (Trademark)  

- เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark)  

- เคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark) 

- เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark)  

“เคร่ืองหมายการค้า” หมายความวา่ เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายส าหรับสินค้าหรือ
เก่ียวข้องกบัสนิค้า เพื่อแสดงวา่สนิค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านัน้แตกตา่งจากสนิค้า
ที่ใช้เคร่ืองหมายการค้าของบคุคลอื่น 

“เคร่ืองหมายบริการ” หมายความวา่ เคร่ืองหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นท่ีหมายส าหรับการบริการ
หรือเก่ียวข้องกับการบริการ เพื่อแสดงว่าการบริการที่ใช้เคร่ืองหมายบริการของเจ้าของเคร่ืองหมายบริการนัน้  
แตกตา่งจากการบริการท่ีใช้เคร่ืองหมายบริการของบคุคลอื่น 

“เคร่ืองหมายร่วม” หมายความว่า เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้ 
โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุม่เดียวกนั หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพนัธ์ กลุ่มบคุคลหรือ
องค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน 
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“เคร่ืองหมายรับรอง” หมายความว่า เคร่ืองหมายที่เจ้าของเคร่ืองหมายรับรองใช้หรือจะใช้  
เพื่อใช้เป็นที่หมายหรือเก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเก่ียวกับแหล่งก าเนิด  
สว่นประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคณุลกัษณะอื่นใดของสินค้านัน้ หรือเพื่อรับรองเก่ียวกบัสภาพ คณุภาพ 
ชนิดหรือคณุลกัษณะอื่นใดของบริการนัน้ 

เคร่ืองหมายที่มีลกัษณะอนัพงึรับจดทะเบียนได้ ได้แก่ 

- รูปรอยประดิษฐ์ ค า เคร่ืองหมายภาพสามมิติ วลีและสโลแกนที่ใช้ในการโฆษณา   
รูปรอยประดิษฐ์ และแบบผลติภณัฑ์ ฉลาก กลุม่ของส ีตวัเลขหรือตวัหนงัสอืมากกวา่สองตวั อกัษรยอ่ของตวัอกัษร
ตัง้แตส่องตวัหรือมากกวา่ ตวัอกัษรหรือตวัเลขที่แสดงในลกัษณะพิเศษ สญัลกัษณ์ 

- ช่ือสกลุ หากเป็นช่ือของผู้ขอจดทะเบียน 

- ช่ือทางภมูิศาสตร์ หากเป็นท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้จกัส าหรับสนิค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายที่ไมส่ามารถจดทะเบียนได้ ได้แก่  

- สเีดี่ยว ตวัอกัษรเดี่ยวหรือตวัเลขเดี่ยว ตวัอกัษรหรือตวัเลขเพียงสองตวั  

- ค าสามญั 

- เคร่ืองหมายที่เป็นสิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 

- เคร่ืองหมายที่บรรยายหรือบ่งถึงคุณลกัษณะหรือคุณสมบตัิของสินค้าหรือบริการ  
ที่ต้องการจะขอรับจดทะเบียน 

เคร่ืองหมายการค้าที่จะรับจดทะเบียนได้จะต้องมีลกัษณะบง่เฉพาะที่เพียงพอ และไม่ต้องห้าม
รับจดทะเบียนได้แก่ 

- ต้องเป็นเคร่ืองหมายที่สามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าที่ยื่นขอ  
จดทะเบียนกบัสนิค้าของบคุคลอื่น 

- ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับจดทะเบียน 
ไว้ก่อนแล้ว 

- เคร่ืองหมายการค้าที่ขดัตอ่ความสงบหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

5. สทิธิของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน 

- เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว ที่จะใช้
เคร่ืองหมายการค้ากบัสนิค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนัน้ในประเทศนอร์เวย์ และมีสิทธิห้ามบคุคลอื่นใช้เคร่ืองหมาย
การค้าโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

- กฏหมายไมบ่งัคบัวา่ต้องแสดงสญัลกัษณ์วา่เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน  

อาทิเช่น สญัลกัษณ์  แตก่ารใช้สญัลกัษณ์ดงักลา่วอาจชว่ยท าให้เคร่ืองหมายการค้ากลายเป็นสิง่สามญั
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6. อายคุวามคุ้มครอง 

10 ปีนบัแตจ่ดทะเบียน 

7. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 

ตอ่อายไุด้ทกุ 10 ปี โดยต้องขอตอ่อายภุายใน 1 ปีก่อนวนัหมดอายุ กฎหมายไม่บงัคบัว่าต้องมี
การใช้เคร่ืองหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียน จึงไม่ต้องยื่นหลกัฐานแสดงการใช้เคร่ืองหมายการค้าในการ 
ตอ่อายทุะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

8. การรักษาสทิธิ 

 เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าต้องใช้เคร่ืองหมายการค้าเพื่อเป็นการรักษาสทิธิ 

9. การเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  

- ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนต่อศาลเมืองออสโล (District 
Court of Oslo) ได้ในกรณีดงันี ้โดยใช้สิทธิการจดทะเบียนก่อน การยื่นค าขอจดทะเบียนก่อน การใช้ก่อนสิทธิใน
งานอนัมีลิขสิทธ์ิก่อน การออกแบบอุตสาหกรรมก่อน การใช้ช่ือทางการค้า หรือน าสืบว่าเคร่ืองหมายการค้านัน้ 
เป็นสิง่สามญัหรือเป็นค าที่เลง็ถึงลกัษณะหรือคุณสมบตัิของสนิค้า  

- ผู้มีส่วนได้เสียอาจฟ้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนหากพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มีการใช้
เคร่ืองหมายการค้าภายใน 5 ปีก่อนการยื่นค าร้องขอเพิกถอน หรือนับจากวันที่จดทะเบียน เว้นแต่เจ้าของ  
เคร่ืองหมายการค้านัน้จะพิสจูน์ได้วา่มิได้มีการใช้เคร่ืองหมายการค้านัน้โดยสจุริต หรือมีเหตอุนัสมควรที่ไม่อาจใช้
เคร่ืองหมายการค้านัน้ได้ 

- การฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนท าได้โดยไมม่ีการจ ากดัเวลาหรืออายคุวาม 

10. การโอนสทิธิ 

การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการค้ากฎหมายไม่บงัคบัให้จดทะเบียน หากต้องการจดทะเบียน
การโอนสทิธิต้องใช้เอกสารดงันี ้

1.   หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ รับโอน 

 2.   ต้นฉบบัหนงัสอืสญัญาโอน 

11. การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิต้องบนัทกึการอนญุาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าต่อส านกังาน
สทิธิบตัร โดยใช้เอกสารดงันี ้

1.   สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

2.   หนงัสอืมอบอ านาจลงนามโดยผู้ได้รับอนญุาต

 
 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
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ทัง้นีผู้้ ให้อนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าไม่จ าเป็นต้องควบคุมคุณภาพของสินค้าที่
ผลติโดยผู้ได้รับอนญุาต ผู้ได้รับอนญุาตอาจท าสญัญาอนญุาตช่วง โดยที่เคร่ืองหมายการค้าที่ยงัไม่ได้จดทะเบียน
ไมส่ามารถจดทะเบียนสญัญาอนญุาตได้ 

2. ขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. การเตรียมค าขอ 

- ผู้ ขอรับจดทะเบียนสามารถยื่นค าขอขอรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต่อ  
ส านกังานสทิธิบตัร 

- ไมบ่งัคบัวา่ต้องมีการใช้เคร่ืองหมายการค้ากบัสนิค้าที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครอง 
จึงไมต้่องยื่นหลกัฐานแสดงการใช้เคร่ืองหมายการค้า 

- หนึง่ค าขอตอ่หนึง่จ าพวกสนิค้าหรือบริการ 

- ผู้ ขอจดทะเบียนหรือตัวแทนต้องมีส านักงานหรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้  
ในประเทศนอร์เวย์ กลา่วคือ กรณีที่ผู้ ขอจดทะเบียนไม่มีถ่ินที่อยู่หรือสถานประกอบการในประเทศนอร์เวย์ ผู้ขอ  
จดทะเบียนจะต้องแต่งตัง้ตัวแทนที่มีส านักงานหรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศนอร์เวย์เป็นตัวแทน 
ในการด าเนินการจดทะเบียน 

- ใช้ระบบการจดัจ าพวกสนิค้าและบริการระหวา่งประเทศ  

   (International Classification of Goods and Services) 

 แบบค าขอยื่นจดทะเบียนปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบท้าย 

2. เอกสารและข้อมลูทีใ่ช้ในการขอรับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

1. หนงัสอืมอบอ านาจ (อาจน าสง่ได้ในภายหลงั - ภายในเวลา 3 เดือน) 

2. รูปเคร่ืองหมายการค้าที่ต้องการจะยื่นขอรับการจดทะเบียน 

3. รายการสนิค้าหรือบริการท่ีต้องการจะขอรับความคุ้มครอง 

4. ช่ือ ที่อยู ่สญัชาติ และอาชีพ 

3. การตรวจสอบค าขอ 

- การตรวจสอบเคร่ืองหมายการค้าก่อนยื่นสามารถท าได้ อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้
บงัคบัวา่ต้องท า ส านกังานสทิธิบตัรจะท าการตรวจสอบเคร่ืองหมายการค้าให้ได้ แตจ่ะไมท่ าความเห็นให้  

- ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าทัง้เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วและค าขอจด
ทะเบียนที่ยังอยู่ในขัน้พิจารณานัน้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าสามารถให้
ประชาชนตรวจสอบก่อนที่จะประกาศโฆษณาเคร่ืองหมายการค้า  
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- กฏหมายไม่บงัคบัว่าเคร่ืองหมายที่ต้องการจะจดทะเบียนนัน้ต้องให้กับสินค้าหรือ
บริการก่อนยื่นขอจดทะเบียน ฉะนัน้จึงไมจ่ าเป็นต้องแสดงหลกัฐานการใช้ในการยื่นค าขอจดทะเบียน 

4. การประกาศโฆษณา 

เมื่อค าขอจดทะเบียนผ่านการพิจารณาจากส านกังานสิทธิบัตรแล้ว ส านักงานสิทธิบตัรจะ  
ลงประกาศโฆษณาในหนงัสอืประกาศโฆษณา 

5. การรับจดทะเบียน 

กรณีไม่มีค าคดัค้านการจดทะเบียน หรือมีผู้คดัค้านแต่ในที่สดุส านกังานสิทธิบตัรมีค าสัง่หรือ  
มีค าพิพากษาให้ยกค าคดัค้านและให้รับจดทะเบียน นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจะมีค าสัง่ให้รับจดทะเบียน
และออกหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนแก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนตอ่ไป 

6. การขอถือสทิธิย้อนหลงั 

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบยีนมีสทิธิที่จะขอถือสทิธินบัวนัยื่นย้อนหลงัในประเทศนอร์เวย์ได้ โดยจะต้อง
ยื่นค าขอถือสทิธินบัวนัยื่นย้อนหลงัพร้อมกบัค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า และส าเนาค าขอจดทะเบยีน
เคร่ืองหมายการค้าในประเทศอื่น ภายในก าหนดเวลา 6 เดือนนบัแตว่นัท่ียื่นค าขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการค้า

ในประเทศอื่นนัน้ 

7. การคดัค้าน/โต้แย้ง 

- การคัดค้านการจดทะเบียนท าได้โดยใช้สิทธิการจดทะเบียนก่อน การยื่นค าขอ             
จดทะเบียนก่อน การใช้ก่อน สิทธิในงานอนัมีลิขสิทธ์ิก่อน การออกแบบอตุสาหกรรมก่อน การใช้ช่ือทางการค้า 
หรือน าสบืวา่เคร่ืองหมายการค้านัน้เป็นสิง่สามญัหรือเป็นค าที่เลง็ถึงลกัษณะหรือคณุสมบตัิของสนิค้า  

- ผู้มีสิทธิดงักลา่วอาจยื่นค าคดัค้านต่อส านกังานสิทธิบตัรภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัที่
ประกาศโฆษณา เมื่อส านกังานสทิธิบตัรมีค าวินิจฉยัแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนอาจอทุธรณ์ได้ภายใน 2 เดือนหลงัจากที่
ได้รับค าวินิจฉยั 

8. การอทุธรณ์ 

ส านกังานสทิธิบตัรอาจปฏิเสธรับจดทะเบียนหากพบว่าเคร่ืองหมายการค้าที่ขอรับจดทะเบียน
เป็นเคร่ืองหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน หรือเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามรับ  
จดทะเบียน หรือเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกนักบัเคร่ืองหมายการค้าของบคุคลอื่นที่ได้
จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนอาจอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการอทุธรณ์ (Board of Appeal)  

9. ขัน้ตอน/ระยะเวลา 

- เมื่อยื่นค าขอรับจดทะเบยีน ส านกังานสทิธิบตัรนอกจากจะตรวจสอบความถกูต้อง
ของเอกสาร และรายละเอียดตา่งๆ อาทิเช่น การจ าแนกจ าพวกสนิค้าหรือบริการแล้ว ยงัตรวจสอบอีกวา่เคร่ืองหมาย
การค้าที่ขอรับการจดทะเบียนนัน้มีลกัษณะอนัพงึรับจดทะเบียนหรือไม ่มีลกัษณะต้องห้ามรับจดทะเบียนหรือไม ่มี
ลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกนักบัเคร่ืองหมายการค้าของบคุคลอื่นที่จดทะเบยีนไว้ก่อนแล้วหรือไม่
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- หากเคร่ืองหมายการค้าที่ต้องการรับจดทะเบียนมีลักษณะอันจดทะเบียนได้  
ส านกังานสทิธิบตัรก็จะลงประกาศโฆษณา 

- กรณีที่ไมม่ีการคดัค้านการจดทะเบียน ส านกังานสทิธิบตัรจะใช้เวลาในการตรวจสอบ
และรับจดทะเบียนประมาณ 8 เดือน 

3. การบังคับใช้สิทธิ 

1. การกระท าที่ถือเป็นการละเมิดสทิธิในเคร่ืองหมายการค้า 

การใช้เคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนกบัสินค้าที่มีลกัษณะเดียวกนัที่อาจท าให้สาธารณชน
สบัสนหรือหลงผิดในแหลง่ก าเนิดของสนิค้า ไมว่า่จะเป็นบนตวัสนิค้าหรือภาชนะบรรจุ ในการโฆษณา บนเอกสาร
ทางธุรกิจ หรือวิธีการอื่นๆ รวมทัง้การใช้เคร่ืองหมายเป็นค าพดูด้วย ไมว่า่จะมีวตัถปุระสงค์ในการขายหรือน าเสนอ
สนิค้าด้วยวิธีการใดๆ ในประเทศนอร์เวย์ หรือตา่งประเทศ หรือน าเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศ 

2. มาตรการในการเยียวยา 

  เจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าจะด าเนินคดีต่อผู้ ท าการละเมิดโดยยื่นค าฟ้องต่อศาล  
การละเมิดสทิธิในเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีโทษตามกฏหมายอาญา บคุคลใดใช้เคร่ืองหมายการค้า
โดยขดัตอ่พระราชบญัญตัิเคร่ืองหมายการค้าแหง่นอร์เวย์มีโทษปรับหรือจ าคกุถึง 3 เดือน 

  เจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าอาจฟ้องคดีทางแพ่งให้หยุดการท าละเมิด และเรียก  
ค่าเสียหาย บุคคลใดได้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยขัดต่อพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้าแห่งนอร์เวย์ โดย        
เจตนาหรือประมาทเลินเลอ่ ศาลอาจสัง่ให้ช าระเงินเป็นค่าใช้เคร่ืองหมายการค้า นอกเหนือจากค่าเสียหายจาก 
การสญูเสียรายได้อนัเกิดจากที่ได้ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าว อย่างไรก็ตามศาลอาจสัง่ให้ช าระค่าเสียหาย  
ในจ านวนที่สมเหตผุลหากบคุลนัน้ได้ใช้เคร่ืองหมายการค้าของบคุคลอื่นโดยสจุริต 

  หากได้ขอความรับความคุ้ มครองชั่วคราว อาจขอให้หยุดการท าละเมิดจนกว่าศาลจะมี  
ค าพิพากษา 

3. กระบวนการ 

เมื่อมีการละเมิดผู้ เสียหายต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งจะเป็นผู้ รับผิดชอบคดีต่อไป  
การด าเนินคดีจะกระท าไมไ่ด้หากไมม่ีการร้องทกุข์จากผู้ เสยีหาย 

4. โทษ 

  -  ปรับ 

  -  จ าคกุ 3 เดือน 

4. การคุ้มครอง ณ จุดน าเข้า - ส่งออก 

 ไมม่ีกฎหมายบญัญตัิไว้ 
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5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ส านักงานตวัแทน 

1. หนว่ยงานรับผิดชอบ 

ส านักงานสิทธิบัตรแห่งนอร์เวย์รับผิดชอบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า โดยมี  
รายละเอียดดงันี ้

Norwegian Patent Office  

P.O.Box 8160 Dep. 

N-0033 Oslo 

Tel.:  47 22 38 73 00 – 33 

Fax:  47 22 38 73.01 

E-mail:  mail@patentstyret.no 

Website: http://www.patentstyret.no 

ศาลและเจ้าหน้าที่ต ารวจรับผิดชอบเร่ืองการด าเนินคดีตอ่ผู้ท าละเมิด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. Oslo City Court 

P.O.Box 8023 Dep. 

N-0030 Oslo 

Tel.:  47 22 03 52 00 

Fax:  47 22 03 53 53 

Website:  http://www.domstol.no/oslo-byrett 

2. Ministry of Justice and Police 

Legislation Department 

P.O. Box 8005 Dep. 

N-0032 Oslo 

Tel.:  47 22 24 90 90 

Website:  http://odin.dep.no/jd 

2. ส านกังานตวัแทน 

1. Wikborg, Rein & Co. 

 P.O. Box 1513 Vika 

 0117 Oslo 
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 Norway 

 Tel:  47 22 82 7500 

 Fax:  47 22 82 7501 

 E-mail: torleif.dahl@wr.no 

   Stine.aunbu@wr.no 

 Website: www.wr.no 

2. Actio Lassen AS 

 P.O. Box 6160  

 Postterminalen 

 Bergen 5892 

 Norway 

 Tel:  47 55 27 98 00 

 Fax:  47 55 27 98 01 

 E-mail: firmapost@actio.no 

 Website: www.actio.no 

3. Bryn & Aarflot AS 

 P.O. Box 449, Sentrum 

 Oslo N-0104 

 Norway 

 Tel:  47 22 003 100 

 Fax:  47 22 003 131 

 E-mail: aarflo@online.no 

4. Thommessen Krefting Greve Lund AS 

 Haakon VII’s Gate 10, 

 P.O. Box 1484 Vika, 

 N-0116 Oslo,  

 Norway 
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 Tel:  47 23 11 1111 

 Fax:  47 23 11 1010 

 E-mail: hulda.karlsdottir@tkgl.no 

 Website: www.tkgl.no 

5. Hamso Patentbyra Ans 

 P.O. Box 171 

 4302 Sandnes 

 Norway 

 Tel:  47 51 662020 

 Fax:  47 51 661896 

 E-mail: patent@hamso.no 

6.         ONSAGERS AS 

             PO. Box 6963  

             St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Norway.  

             E-mail:  onsagers@onsagers.no  

7.          Bull & Co. Advokatfirma  

             PO Box 552  

             Sentrum, 0105 Oslo, Norway. 

             E-mail:  bull@bullco.no 

8.        Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS 

            PO Box 1400  

            Vika 0115 Oslo, Norway. 

            E-mail: firma@wiersholm.no 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
 

 

 
ขัน้ตอน 

 
วนัยื่นค าขอ
จดทะเบยีน 
 

 
การ
ตรวจสอบ 

 
การประกาศ
โฆษณา 

 
การคดัค้าน 

 
การอทุธรณ์ 

 
การจดทะเบียน 

 
ระยะเวลาถึง
วนัรับจด
ทะเบียน 
 

 
 
 
 

ระยะเวลา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ไมม่ีข้อมลู 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค าขอจะได้รับ
การประกาศ
โฆษณาเป็น
ระยะเวลา 2 
เดือน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ผู้มีสว่นได้เสยี
จะต้องคดัค้าน
ภายใน 2 เดือน
นบัแตว่นั
ประกาศ
โฆษณา โดย
ปกติสามารถ
ขยายเวลาได้อีก 
30 วนั 
 
 
 
 

 
 
 
 
ใช้สทิธิ
อทุธรณ์ (ไม่
มีข้อมลูเร่ือง
ระยะเวลา
ในการ
อทุธรณ์) 
 

 
 
 
 
อายกุาร
คุ้มครอง 10 ปี 
และตอ่อายไุด้
อีกคราวละ 10 
ปี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประมาณ  
8 เดือน 
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ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

 

 คา่ธรรมเนียม  
(NOK) 

 

คา่บริการวิชาชีพ  
(NOK) 

1. การยื่นค าขอจดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า  
    ส าหรับสนิค้าหรือบริการ 3 จ าพวกแรก 

2,100 4,300 

2. การยื่นค าขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการค้าส าหรับสนิค้าหรือบริการ 
    จ าพวกที่เพิม่เตมิ จ าพวกละ 

600 650 

3. การขอถือสทิธิวนัยื่นค าขอย้อนหลงั 630 630 

4. การยื่นเอกสารลา่ช้า 850 850 

5. การแก้ไขเคร่ืองหมายการค้า 1,000 1,520 

6. การประกาศโฆษณา 1,000 1,000 

7. การรับจดทะเบียน 1,680 1,680 

8. การแก้ไขช่ือ ที่อยู ่และอื่นๆ - - 

9. การช าระคา่ธรรมเนียมการตอ่อายสุ าหรับ 3 จ าพวกแรก 2,100 2,750 

10. การออกใบแทนหนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า - - 

11. การรายงานผลการตรวจสอบค าขอ - - 

12. การอทุธรณ์ 600 600 

13. การขยายระยะเวลายื่นอทุธรณ์ 2,500 2,500 

14. การตรวจค้น - - 

15. การยื่นค าคดัค้าน 3,150 3,150 

16. การยื่นค าโต้แย้ง 1,370 1,370 

17. ค าร้องขอให้เพิกถอนเคร่ืองหมายการค้า - - 

18. ค าขอจดทะเบียนการโอนสทิธิ - - 

19. ยื่นค าขอจดทะเบียนการอนญุาตให้ใช้สทิธิ - - 

20. การรับจดทะเบียนการอนญุาตให้ใช้สิทธิ - - 
21. การด าเนินคดีทางศาล - - 

22. การแปล - - 

 
 


