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บทน า 

 
พิธีสารมาดริดเป็นระบบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงกระบวนการในการ

จดทะเบียนนั้นมีผลเช่นเดียวกนักบักรณีท่ีมีการยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้โดยตรงในแต่ละ
ประเทศท่ีผูข้อตอ้งการขอรับความคุม้ครอง ระบบพิธีสารมาดริดท าให้เจา้ของเคร่ืองหมายการค้าสามารถ
ขอรับความคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ในหลายประเทศไดโ้ดยการยื่นค าขอเพียงค าขอเดียวต่อส านักงาน
เดียว ดว้ยภาษาเดียว และจ่ายค่าธรรมเนียมดว้ยเงินสกุลเดียว (ฟรังกส์วสิ) 
 

พิธีสารมาดริดนั้นอยู่ภายใตก้ารจดัการของส านกังานระหว่างประเทศ (International Bureau) โดย
องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ในเมืองเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด ์

 
ปัจจุบนัไทยไดย้ื่นภาคยานุวติัสารต่อ WIPO เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลท าให้ไทยเป็นภาคี

สมาชิกของพิธีสารมาดริดล าดบัท่ี 99โดยท าหน้าท่ีทั้งส านกังานตน้ก าเนิดและส านกังานปลายทาง โดยรับ
ตรวจสอบ และส่งค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหว่างประเทศได้ตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 
เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 

 
ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีพิธีสารมาดริดในล าดบัท่ี 99  และจะมีผลในวนัท่ี 7พฤศจิกายน 2560 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 
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ประโยชน์ของการย่ืนค าขอจดทะเบียนภายใต้พธีิสารมาดริด 
 
1. ผูย้ื่นค าขอไดรั้บความสะดวกและประหยดัเวลาด้วยการยื่นค าขอเพียงค าขอเดียว ในภาษาเดียว และ

ช าระค่าธรรมเนียมเพียงแค่คร้ังเดียวต่อส านกังานเดียว แทนท่ีจะตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ในหลากหลายประเทศ หลายภาษา และจ่ายค่าธรรมเนียมแยกกนัส าหรับแต่ละส านกังาน 

 
2. ผูย้ื่นค าขอไม่ตอ้งรอการตอบรับจากส านกังานในแต่ละประเทศท่ีขอรับความคุม้ครอง หากวา่ไม่มีการ

แจง้ปฏิเสธรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าเคร่ืองหมายได้รับ
ความคุม้ครองในประเทศนั้น 

 
3. หากผูย้ืน่ค  าขอประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดในทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ เช่น การเปล่ียนแปลง

ช่ือหรือท่ีอยูข่องผูข้อจดทะเบียน การโอนเคร่ืองหมายการคา้ การขอจ ากดัรายการสินคา้หรือบริการ 
 ผูย้ื่นค าขอสามารถท าการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยง่าย เพียงแค่ยื่นค าร้องต่อส านกังานระหวา่งประเทศและ
ช าระค่าธรรมเนียมเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 

 
ส านักงานต้นก าเนิด 

ภายใต้พิธีสารมาดริด ผูข้อจดทะเบียนจะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนพื้นฐานหรือได้รับจดทะเบียน
เคร่ืองหมายแล้วในประเทศต้นก าเนิดก่อนท่ีจะยื่นค าขอระหว่างประเทศ ประเทศตน้ก าเนิดจะตอ้งเป็น
ประเทศภาคีคู่สัญญาของพิธีสารมาดริดซ่ึงผูข้อต้องมีสัญชาติ หรือภูมิล าเนา หรือสถานประกอบการท่ี
แทจ้ริงท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศภาคีคู่สัญญานั้น 
 
ขั้นตอนในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พธีิสารมาดริด 
 
1. ก่อนท่ีจะยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศภายใตพ้ิธีสารมาดริด ผูข้อจดทะเบียน

จะตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนพื้นฐาน (Basic Application) หรือไดรั้บจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ใน
ประเทศไทย เพื่อใชท้ะเบียนนั้นเป็นทะเบียนพื้นฐาน (Basic Registration) ต่อจากนั้น ผูท่ี้มีสิทธิยื่นค า
ขอในประเทศไทย สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริดในประเทศไทยได้ท่ี กรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยรายละเอียดในค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหว่างประเทศจะตอ้ง
เป็นขอ้มูลท่ีตรงกบั ค าขอจดทะเบียนพื้นฐาน หรือทะเบียนพื้นฐานในประเทศไทย 
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2. ในการยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหว่างประเทศในประเทศไทย ผูย้ื่นค าขอจะตอ้งใช้
แบบฟอร์ม MM2 ในการกรอกขอ้มูล ซ่ึงจะมีการอธิบายรายละเอียดในการกรอกแบบฟอร์มในหัวขอ้ 
“แนวทางการกรอกแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียน MM2” 

 
3. เม่ือยื่นแบบฟอร์ม MM2 เรียบร้อยแลว้ ผูข้อจดทะเบียนตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค  าขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา้ระหว่างประเทศเป็นสกุลเงินฟรังก์สวิส ต่อส านักงานระหว่างประเทศโดยตรงซ่ึง
ค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งช าระประกอบไปดว้ย   
 
- ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Basic fee) จ  านวน 653 ฟรังก์สวิส กรณีเคร่ืองหมายการคา้ขาวด า หรือ

จ านวน 903 ฟรังกส์วสิ กรณีเคร่ืองหมายการคา้สี 
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (Complementary fee) จ  านวน 100 ฟรังก์สวิส ต่อหน่ึงประเทศภาคีคู่สัญญา

ท่ีผูข้อจดทะเบียนประสงคจ์ะขอรับความคุม้ครอง 
- ค่าธรรมเนียมเสริม (Supplementary fee) จ  านวน 100 ฟรังก์สวิส ต่อหน่ึงจ าพวกรายการสินค้า

หรือรายการบริการ กรณีขอรับความคุม้ครองมากกวา่ 3 จ  าพวก 
- ค่าธรรมเนียมเฉพาะราย (Individual fee) กรณีท่ีประเทศไทยประกาศขอรับค่าธรรมเนียมเฉพาะ

รายแทนค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมเสริม 
 
โดยวธีิการช าระเงินนั้นนั้นมี 2 วธีิการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 

1) ช าระผา่น E-Payment เปิดให้ผูข้อช าระทางช่องทางน้ีในกรณีท่ี WIPO มีหนงัสือแจง้ไปยงัผูข้อ
เท่านั้น โดยผูข้อตอ้งกรอกเลขท่ีอา้งอิงท่ีไดรั้บจาก WIPO โดยช าระผา่นบตัรเครดิต (บตัร
อเมริกนัเอก็เพรส บตัรมาสเตอร์การ์ด หรือบตัรวซ่ีา) ท่ี https://webaccess.wipo.int/epayment/ 

2) ช าระเป็นเงินสดเขา้สู่บญัชีกระแสรายวนั WIPO (WIPO Current Account) ซ่ึงจะตอ้งมีการ
ติดต่อขอเปิดบญัชีกบัทาง WIPO ไวก่้อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี http://www.wipo.int/about-
wipo/en/finance/current_account/open.html โดยผูข้อตอ้งโอนเงินเขา้ไปยงัธนาคาร WIPO 
อยา่งนอ้ย 2,000 ฟรังกส์วสิ (ประมาณ 70,000 บาท) โดยองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกจะหกั
เงินในบญัชีออกไป เพียงเขียนเลขท่ีบญัชีในแบบฟอร์ม MM2  

3) ช าระโดยการโอนเงินผา่นทางธนาคาร เป็นสกุลเงินฟรังก์สวสิ โดยสั่งจ่ายท่ี  
WIPO bank account 
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 
Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 
Swift/BIC: CRESCHZZ80A 
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4. กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา (ส านกังานตน้ก าเนิด) จะด าเนินการตรวจสอบค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การคา้ระหวา่งประเทศวา่ ผูย้ื่นค าขอเป็นผูมี้คุณสมบติัท่ียืน่ค  าขอมาดริดในประเทศไทย และตรวจสอบ
วา่ ช่ือ ท่ีอยู่ รายการสินคา้ และรูปเคร่ืองหมายนั้นตรงกบัค าขอพื้นฐาน หรือทะเบียนพื้นฐานหรือไม่ 
หากว่าไม่มีขอ้ผิดพลาดใด กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาจะรับรองความถูกตอ้งและส่งค าขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศต่อไปยงัส านกังานระหวา่งประเทศ  

 
5. เม่ือส านักงานระหว่างประเทศได้รับค าขอแล้วจะท าการตรวจสอบข้อมูลในค าขอว่าเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ของพิธีสารมาดริดหรือไม่ หากว่ามีรายละเอียดใดไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของพิธีสาร
มาดริดก็จะแจง้กลบัมายงัส านักงานตน้ก าเนิดและผูข้อ เพื่อให้ผูข้อด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่องนั้น
ภายในระยะเวลา 3 เดือน หากผูข้อไม่ด าเนินการแกไ้ขในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือวา่ละทิ้งค าขอ 

 
6. กรณีท่ีส านกังานระหว่างประเทศตรวจสอบขอ้มูลในค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แลว้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ของพิธีสารมาดริด ก็จะให้เลขทะเบียนระหว่างประเทศพร้อมกบัลงวนัท่ีในค าขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึง มี 2 กรณี คือ 

 
- กรณีค าขอไปถึงส านกังานระหวา่งประเทศภายในระยะเวลา 2 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีส านกังานตน้

ก าเนิดรับค าขอไว ้จะถือว่าวนัท่ีส านกังานตน้ก าเนิดรับค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศไวเ้ป็น
วนัท่ีจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศ (International Registration) 

 
- กรณีค าขอมาถึงส านกังานระหวา่งประเทศภายหลงัจาก 2 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีส านกังานตน้ก าเนิด

รับค าขอไว ้ จะถือเอาวนัท่ีท่ีส านักงานระหว่างประเทศไดรั้บค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ
เป็นวนัท่ีจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศ (International Registration) 

 
 เม่ือส านกังานระหว่างประเทศไดล้งวนัท่ีรับค าขอจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ก็จะท าการลงประกาศใน

หนงัสือโฆษณาของส านกังานระหวา่งประเทศซ่ึงเป็นระบบออนไลน์ (E-Gazette) 
 
7. เม่ือค าขอจดทะเบียนไดรั้บการบนัทึกเป็นทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศแลว้ ส านกังาน

ระหวา่งประเทศก็จะด าเนินการส่งต่อค าขอจดทะเบียนนั้น ไปยงัประเทศต่างๆ ท่ีผูข้อระบุขอรับความ
คุ้มครอง (ภาคีสมาชิกปลายทาง) ซ่ึงแต่ละประเทศมีระยะเวลาในการแจ้งผลการตรวจสอบต่อ
ส านักงานระหว่างประเทศภายใน 12 เดือน หรือ กรณีภาคีสมาชิกปลายทางท่ียื่นค าแถลงขยาย
ระยะเวลาเอาไว ้คือ 18 เดือน นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ 
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8. กรณีท่ีประเทศภาคีสมาชิกปลายทางท่ีผู ้ขอระบุขอรับความคุ้มครองปฏิเสธการรับจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา้ หรือมีค าสั่งใดๆ ก็ตามใหผู้ข้อตอ้งด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมเก่ียวกบัค าขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้นั้น ผูข้อจะตอ้งแต่งตั้งตวัแทนในประเทศนั้นๆ ไปด าเนินการต่อส านกังานปลายทาง
นั้นโดยตรง ไม่สามารถติดต่อผ่านส านักงานต้นก าเนิด หรือส านักงานระหว่างประเทศได้ 

 
ผลของความคุ้มครองของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
 

เคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศท่ีไดรั้บการจดทะเบียนระหวา่งประเทศและไม่ถูกปฏิเสธการรับจด
ทะเบียนจากส านักงานของภาคีสมาชิกปลายทางจะมีอายุความคุม้ครอง 10 ปี นับแต่วนัท่ีได้รับเลขท่ีจด
ทะเบียนระหวา่งประเทศ )International Registration Number หรือ IRN) และผูข้อจดทะเบียนสามารถยืน่ค า
ขอต่ออายเุคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศไดค้ราวละ 10 ปี 

 
การจดทะเบียนต่ออายุเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศสามารถด าเนินการต่ออายุไดเ้ม่ือถึงก าหนด

ระยะเวลา 6 เดือนก่อนท่ีจะถึงวนัส้ินสุดอายุความคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ระหว่างประเทศ กรณียื่นต่อ
อายุภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวนัท่ีหมดอายุความคุม้ครองแล้ว เจา้ของทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้
ระหวา่งประเทศจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมพื้นฐานเพิ่มเติมในอตัราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมพื้นฐานเดิม 
โดยการต่ออายุผูข้อสามารถกรอกรายละเอียดโดยใช้แบบฟอร์ม MM11(E) โดยยื่นแบบฟอร์มและช าระ
ค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดโดยตรงต่อส านกังานระหวา่งประเทศ 
 
ผลของทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 
1. หลกัการเร่ือง Central Attack เน่ืองจากทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศ อา้งอิงขอ้มูลการจด

ทะเบียนจากค าขอพื้นฐาน หรือทะเบียนพื้นฐานเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าระหว่างประเทศซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีเรียกว่าช่วง Dependence Period ดงันั้น หากค าขอจด
ทะเบียนพื้นฐานถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน หรือทะเบียนพื้นฐานโดนเพิกถอนความคุม้ครองโดย
ส านกังานตน้ก าเนิด การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียนดงักล่าว จะส่งผลกระทบ
ไปยงัค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศด้วยตามหลักการ Central Attack  ท าให้ค  าขอจดทะเบียน
ระหว่างประเทศถูกปฏิเสธ หรือทะเบียนระหว่างประเทศถูกเพิกถอนตามไปด้วย ซ่ึงจะท าให้ความ
คุม้ครองในประเทศภาคีสมาชิกปลายทางส้ินผลไปตามกนั 
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2. หลักการเร่ือง Replacement ในกรณีท่ีมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศภาคีสมาชิก
ปลายทางไวก่้อนแล้ว หากผูย้ื่นค าขอระหว่างประเทศได้ระบุขอรับความคุ้มครองในประเทศภาคี
สมาชิกปลายทางนั้นอีก ผูข้อจดทะเบียนระหว่างประเทศอาจขอให้ส านักงานประเทศภาคีสมาชิก
ปลายทางบนัทึกว่าทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศนั้นมีผลเป็นการเขา้ไปแทนท่ีทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ในประเทศภาคีสมาชิกปลายทางนั้น ทั้งน้ีทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ทั้งสองนั้น
จะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
1)  ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศ และทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระดบัประเทศจะตอ้ง

เป็นช่ือเจา้ของเดียวกนั 
2) ความคุม้ครองในทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศไดร้ะบุถึงประเทศนั้นๆ ดว้ย 
3)  รายการสินค้าหรือบริการท่ีระบุในทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในประเทศ ครอบคลุมรายการ

สินคา้หรือบริการท่ีระบุในทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในระหวา่งประเทศ 
 

การเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดในทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 

การเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขรายละเอียดใดๆ ในทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศ จะยืน่ค  าขอ
และช าระเงินค่าธรรมเนียมโดยตรงต่อส านักงานระหว่างประเทศ (บางรายการไม่เสียค่าธรรมเนียม) หรือ
สามารถยื่นค าขอผ่านส านักงานต้นก าเนิด (ต้องช าระค่าธรรมเนียมการจัดส่ง) ก็ได้เช่นกัน ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดแต่ละรายการนั้นอาจใชแ้บบฟอร์มท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 
1) การโอนเคร่ืองหมายการคา้ (Assignment) เจา้ของใหม่ท่ีจะไดรั้บโอนสิทธิความเป็นเจา้ของไป

นั้นจะต้องเป็นผูมี้สิทธิท่ีจะยื่นค าขอจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริดด้วย โดยใช้แบบฟอร์ม 
MM5 และช าระค่าธรรมเนียม 177 ฟรังก์สวิสต่อหน่ึงทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าท่ีท าการ
เปล่ียนแปลง 

 
2) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีอยูข่องผูข้อหรือตวัแทน  

- การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีอยูข่องผูข้อ ให้ใชแ้บบฟอร์ม MM9 และช าระค่าธรรมเนียม 
150 ฟรังกส์วสิต่อหน่ึงแบบฟอร์ม  

 
- การแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือหรือท่ีอยูข่องตวัแทน ใหใ้ชแ้บบฟอร์ม MM10 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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3) การขอจ ากดัรายการสินคา้หรือบริการ (Limitation) การขอสละความคุม้ครองในรายการสินคา้
ห รือบ ริการ (Renunciation) การขอยก เลิกความ คุ้มครองในรายการสินค้าห รือบ ริการ 
(Cancellation) 

 
- การขอจ ากัดรายการสินค้าหรือบริการ (Limitation) คือ การขอจ ากัดรายการสินค้าหรือ

บริการบางรายการท่ีจะรับความคุม้ครองในบางประเทศ หรือทุกประเทศ สามารถกรอก
รายละเอียดไดใ้นแบบฟอร์ม MM6 มีค่าธรรมเนียม 177 ฟรังกส์วสิต่อหน่ึงแบบฟอร์ม 

- การขอสละความคุม้ครองในรายการสินคา้หรือบริการ (Renunciation) คือ การขอสละความ
คุม้ครองในรายการสินค้าหรือบริการทั้งหมดในประเทศท่ีขอรับความคุม้ครองเพียงบาง
ประเทศ สามารถกรอกรายละเอียดไดใ้นแบบฟอร์ม MM7 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

- การขอยกเลิกความคุม้ครองในบางรายการหรือทุกรายการสินคา้หรือบริการในทุกประเทศ
ซ่ึงจะมีผลเป็นการลบรายการสินค้าหรือบริการออกไปจากทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
ระหว่างประเทศเป็นการถาวร (Cancellation) สามารถกรอกรายละเอียดได้ในแบบฟอร์ม 
MM8 ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
4) การลงบนัทึกกรณีมีการท าสัญญาให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า (Licensing) กรณีมีการท า

สัญญาให้ใช้สิทธิเจา้ของทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้สามารถกรอกรายละเอียดไดใ้นแบบฟอร์ม 
MM13 มีค่าธรรมเนียม 177 ฟรังก์สวิสต่อหน่ึงแบบฟอร์ม เพื่อให้มีการลงบนัทึกต่อส านักงาน
ระหวา่งประเทศได ้

 
5) การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหวา่งประเทศ โดยทัว่ไปแลว้เจา้หนา้ท่ีของ

ส านักงานระหว่างประเทศสามารถแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้เองหากเห็นถึงความผิดพลาด
ดงักล่าว แต่ความผิดพลาดในลกัษณะน้ีจะตอ้งเกิดมาจากส านกังานระหวา่งประเทศเอง เช่น การ
สะกดค าผิดพลาด หรือข้อมูลในทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหว่างประเทศไม่ตรงกบัค าขอ
พื้นฐานหรือทะเบียนพื้นฐาน แต่หากเป็นกรณีท่ีขอ้มูลในทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหว่าง
ประเทศผดิจากขอ้เท็จจริง ผูข้อจะตอ้งยื่นค าร้องขอให้มีการแกไ้ข อยา่งไรก็ตาม หากขอ้ผิดพลาด
นั้นเกิดมาจากตวัผูข้อเอง ยอ่มไม่สามารถขอแกไ้ขได ้

 
6) การบนัทึกขอ้จ ากดัสิทธิในทางทะเบียนของเจา้ของทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหว่างประเทศ 

เป็นกรณีท่ีเจา้ของทะเบียนถูกจ ากดัสิทธิในการจ าหน่าย จ่าย โอนทางทะเบียน เคร่ืองหมายการคา้ 
เจ้าของทะเบียนต้องแจ้งต่อส านักงานระหว่างประเทศ โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ใน
แบบฟอร์ม MM19 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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ค าอธิบายเพิม่เติมและตัวอย่างในการกรอกแบบฟอร์มภายใต้ระบบการจดทะเบียนตามพธีิสารมาดริด 
 
ค าแนะน าทัว่ไป 
การกรอกแบบฟอร์มทั้งหมดจะตอ้งท าโดยการพิมพห์รือพิมพโ์ดยคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เขียน
ดว้ยลายมือ 
 
1. แบบฟอร์ม MM2 
 

เม่ือผูข้อจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้  หรือไดรั้บจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ในประเทศไทยแลว้ ผูข้อจดทะเบียนจะตอ้งใชค้  าขอจดทะเบียน หรือทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ในประเทศไทย เป็นเคร่ืองหมายการคา้พื้นฐานเพื่อท่ีจะยื่นขอรับความคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้
ระหว่างประเทศภายใตพ้ิธีสารมาดริด โดยจะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม MM2 เพื่อท าการยื่นต่อส านักงานตน้
ก าเนิด 
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ข้อ 1  ภาคีคู่สัญญาทีส่ านักงานของภาคีคู่สัญญาเป็นส านักงานต้นก าเนิด  
กรุณากรอก “THAILAND” ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้

ข้อ2 ผู้ย่ืนค าขอจดทะเบียน 
(เอ) ช่ือ 
กรณีบุคคลธรรมดา และประสงคจ์ะท าการคา้เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการภายใตช่ื้อของตน ใหก้รอก
ช่ือของท่านเป็นผูย้ืน่ค  าขอจดทะเบียน 
กรณีนิติบุคคล ใหก้รอกช่ือนิติบุคคลของท่านเป็นผูย้ืน่ค  าขอจดทะเบียน 
(บี) ทีอ่ยู่ 
ใหก้รอกท่ีอยูท่างการคา้ของท่าน 
(ซี) ทีอ่ยู่ทีใ่ช้ในการติดต่อ 
หากตอ้งการให้ส านกังานระหวา่งประเทศ (International Bureau) จดัส่งเอกสารถึงท่านในท่ีอยูอ่ื่นท่ี
นอกเหนือจากท่ีท่านไดแ้จง้ในขอ้ (บี) ท่านควรระบุท่ีอยูส่ าหรับติดต่อในช่องน้ี หากไม่มีใหล้ะไว ้ 
หมายเหตุ: กรณีท่ีมีการแต่งตั้งตวัแทนไวใ้นรายการขอ้ 4 การติดต่อส่ือสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยงั

ตวัแทนแมว้า่ท่านจะใส่ท่ีอยูส่ าหรับติดต่อก็ตาม 
 (ดี) โทรศัพท์ โทรสาร และอเีมล์ 

ใหก้รอกขอ้มูลตามท่ีท่านประสงคจ์ะใหส้ านกังานระหวา่งประเทศติดต่อ  
กรณีท่านได้ระบุอีเมล์ ส านักงานระหว่างประเทศจะถือว่าท่านได้เลือกการติดต่อส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัส านกังานระหวา่งประเทศ และจะไม่ไดรั้บการ
ติดต่อในรูปแบบของเอกสารอีก 
หมายเหตุ: กรณีท่ีมีการแต่งตั้งตวัแทนไวใ้นรายการขอ้ 4 การติดต่อส่ือสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยงั

ตวัแทนแมว้า่ท่านจะใส่ท่ีอยูส่ าหรับติดต่อก็ตาม 
 (อ)ี ภาษาทีป่ระสงค์จะใช้ในการติดต่อ 

กรณีไม่ไดเ้ลือกภาษาใด ภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อจากส านกังานระหวา่งประเทศจะเป็นภาษาองักฤษ 
หากประสงคจ์ะใชภ้าษาฝร่ังเศส หรือภาษาสเปน ใหเ้ลือกช่องท่ีระบุตามตอ้งการ 
หมายเหตุ: ส าหรับประเทศไทยก าหนดใหใ้ชภ้าษาองักฤษเท่านั้น 

 (เอฟ) การระบุรายละเอียดอ่ืนๆ 
1)  กรณีบุคคลธรรมดา กรุณาระบุสัญชาติของท่าน 
2) กรณีนิติบุคคล  

- สถานะภาพทางกฎหมายของนิติบุคคล ให้กรอกรายละเอียดประเภทของนิติบุคคลลงใน
ช่องวา่งท่ีก าหนดไวด้า้นล่างเช่น หา้งหุน้ส่วน, บริษทัจ ากดั, บริษทัมหาชน 

- รัฐ และหน่วยงานอาณาเขตภายในรัฐ (ถา้มี) ภายใตก้ฎหมายซ่ึงนิติบุคคลไดถู้กจดัตั้งข้ึน ให้ระบุวา่นิติ
บุคคลจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายของประเทศใด เช่น รัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้ทีจ่ะย่ืนค าขอ  
 (เอ) กรุณาเลือกช่องท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัประเทศไทย 

(i) กรณีท่านเป็นบุคคลธรรมดาผูมี้สัญชาติไทย กรุณาเลือกช่องน้ี 
(ii) รายการน้ีไม่อาจบงัคบัใชไ้ด ้
(iii) กรณีท่านมีภูมิล าเนาในประเทศไทย กรุณาเลือกช่องน้ี 
(iv) กรณีท่านมีสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมท่ีแทจ้ริงในประเทศ

ไทย กรุณาเลือกช่องน้ี 
หมายเหตุ: ค าว่า “สถานประกอบการทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม” คือ สถาน

ประกอบการของกิจการทางการค้าท่ีได้จดัตั้ งข้ึน และมีการด าเนินการอย่าง
แทจ้ริง ตวัอยา่งกิจการท่ีไม่ได ้“ด าเนินการจริง” เช่น คลงัสินคา้, กล่องไปรษณีย์
หรือ ท่ีอยูท่ี่ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร, ท่ีอยูข่องตวัแทนทางกฎหมาย เป็นตน้ 

 (บี) หากท่ีอยู่ท่ีระบุในรายการข้อ 2(บี) ไม่ใช่ท่ีอยู่ในประเทศไทย กรุณากรอกรายละเอียดใน
ช่องวา่งดา้นล่าง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(i) กรณีเลือกช่องรายการขอ้ 3(เอ)(iii) กรุณาระบุภูมิล าเนาของท่านในประเทศไทย หรือ 
(ii) กรณีเลือกช่องรายการขอ้ 3(เอ)(iv) กรุณาระบุสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมหรือ

พาณิชยกรรมท่ีแทจ้ริงในประเทศไทย 
 

ข้อ 4 การแต่งตั้งตัวแทน 
 กรุณาระบุขอ้มูลของตวัแทนในช่องต่างๆ ให้ครบถว้น เม่ือท่านไดร้ะบุรายละเอียดของตวัแทนไป

แลว้ ส านกังานระหวา่งประเทศจะท าการติดต่อและส่งเอกสารต่างๆ ไปตามท่ีอยูข่องตวัแทน กรณี
ท่านได้ระบุ อีเมล์  ส านักงานระหว่างประเทศจะถือว่าท่านได้เลือกการติดต่อส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัส านกังานระหวา่งประเทศ และจะไม่ไดรั้บการ
ติดต่อในรูปแบบของเอกสารอีก 

 
ข้อ 5 ค าขอพืน้ฐาน หรือทะเบียนพื้นฐาน 

ค าขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศจะตอ้งอิงมาจากค าขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้
ในประเทศไทย หรือจะอิงจากทั้งค  าขอจดทะเบียนและทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ก็ได ้ให้กรอก
รายละเอียดของค าขอพื้นฐาน และ/หรือ ทะเบียนพื้นฐานลงในช่องวา่งน้ี หากมีค าขอพื้นฐาน และ/
หรือ ทะเบียนพื้นฐานมากกว่าหน่ึงค าขอหรือมากกว่าหน่ึงทะเบียน หรือช่องว่างไม่เพียงพอท่ีจะ
กรอกรายละเอียดทั้งหมด สามารถใชใ้บแนบต่อในการกรอกรายละเอียดทั้งหมดได ้
 
 



17 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อ 6 การอ้างสิทธิก่อนการย่ืนค าขอจดทะเบียน (Priority Claim) 
ท่านสามารถอา้งสิทธิก่อนการยืน่ค  าขอจดทะเบียนได ้หากวา่ค าขอจดทะเบียนท่ีขออา้งสิทธินั้นเป็น
ค าขอในประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
1) ในประเทศใดท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกบัการคุม้ครอง

เคร่ืองหมายการคา้ซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย 
2) ในประเทศท่ีเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก 
ท่านสามารถขออ้างสิทธิจากค าขอในประเทศดังกล่าวได้ หากว่าค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ระหวา่งประเทศน้ีไดด้ าเนินการยื่นภายใน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีไดย้ื่นค าขอจดทะเบียนท่ีจะ
ขออา้งสิทธิ 
ให้กรอกขอ้มูลเก่ียวกบัค าขอท่ีท่านจะขออา้งสิทธิก่อนการจดทะเบียน กรณีอา้งสิทธิจากค าขอเพียง
ค าขอเดียวให ้เลือกช่องส่ีเหล่ียมแรกและกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น 

- ส านกังานท่ียื่นค าขอจดทะเบียนก่อน: ใหร้ะบุช่ือส านกังานของประเทศท่ียืน่ค  าขอท่ีจะขอ
อา้งสิทธิ 

- เลขท่ีของการยืน่ค  าขอจดทะเบียนท่ีไดย้ืน่ไวก่้อน (ถา้มี) 
- วนัท่ียืน่ค  าขอจดทะเบียนก่อน (วนั/เดือน/ปี) 
- ในกรณีท่ีค าขอจดทะเบียนท่ียื่นไวก่้อนมีรายการสินคา้บริการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ี

ระบุในขอ้ 10 ของแบบฟอร์ม MM2 น้ี ให้ระบุรายการสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งลงใน
พื้นท่ีวา่งท่ีใหไ้ว ้ถา้หากไม่พอใหใ้ชใ้บแนบต่อ 

กรณีขออา้งสิทธิจากค าขอหลายค าขอให้เลือกช่องส่ีเหล่ียมท่ีสอง และกรอกรายละเอียดของค าขอ
ทุกค าขอตามรายละเอียดดา้นบนในใบแนบต่อ 
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ข้อ 7 เคร่ืองหมาย 
ระบบจะดึงขอ้มูลเคร่ืองหมายจากเคร่ืองหมายในค าขอพื้นฐานหรือทะเบียนพื้นฐาน 
 (เอ) เค ร่ืองหมายการค้าจากค าขอพื้นฐานหรือทะเบียนพื้ นฐาน ในลักษณะขาว-ด า หรือ

เคร่ืองหมายสี ท่ีไดมี้การอา้งสิทธิในสี  
(บี) กรณีเคร่ืองหมายท่ีตีพิมพ์ในประกาศโฆษณาใช้มีลกัษณะขาวด าตามขอ้ (เอ) แต่มีการอา้ง

สิทธิในสีตามขอ้ 8 ของแบบฟอร์ม MM2 น้ี ให้ติดรูปเคร่ืองหมายสีลงในช่อง (บี) (กรณีน้ีไม่
ใชก้บัของไทย) 

(ซี) ให้เลือกขอ้น้ี หากท่านประสงคใ์ห้เคร่ืองหมายของท่านถูกพิจารณาในรูปแบบอกัษรธรรมดา 
อย่างไรก็ตามการระบุในช่องน้ีมิได้มีผลผูกพนัทางกฎหมายต่อส านักงานฯ หรือศาลของ
ประเทศภาคีคู่สัญญา เน่ืองจากหน่วยงานภายในมีอิสระในการพิจารณาว่าความประสงค์
ดงักล่าว จะใชไ้ดใ้นประเทศภาคีนั้นหรือไม่ 
[ค าอธิบาย : “แบบอกัษรธรรมดา” ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั แบบอกัษรธรรมดา
ในประเทศหน่ึง อาจไม่ไดถื้อวา่เป็นแบบอกัษรธรรมดาในทุกประเทศภาคี ดงันั้นผูย้ื่นค าขอ
ควรท าความเขา้ใจวา่เคร่ืองหมายของตนอาจไม่ไดรั้บการพิจารณาในรูปแบบอกัษรธรรมดาก็
เป็นได ้เช่น ไดรั้บการพิจารณาเป็นอกัษรประดิษฐ์ เป็นตน้ ทั้งน้ีเคร่ืองหมายใดท่ีประกอบไป
ด้วยตวัอกัษรใดท่ีมิใช่ตวัอกัษรละติน หรือตวัเลขท่ีมิใช่ตวัเลขอารบิก ส านักงานระหว่าง
ประเทศจะถือวา่เคร่ืองหมายดงักล่าวมิไดอ้ยูใ่นรูปแบบอกัษรธรรมดา] 

(ดี) ให้เลือกขอ้น้ี หากท่านไดข้อถือสิทธิในสีหรือการผสมผสานสีเป็นเคร่ืองหมายการคา้ในค า
ขอพื้นฐานหรือทะเบียนพื้นฐาน ส่วนค าบรรยายสีหรือการผสมผสานสีท่ีขอถือสิทธินั้น
จะตอ้งระบุลงในรายการขอ้ 9(อี) 

ไม่ตอ้งรายละเอียดในช่องส่ีเหล่ียมดา้นล่าง เน่ืองกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาจะเป็นผูก้รอกรายละเอียด
ดงักล่าวเอง 
 

ข้อ 8 การอ้างสิทธิในสี 
(เอ) กรณีประสงคจ์ะอา้งสิทธิในสีหรือกลุ่มของสีเป็นเคร่ืองหมาย หรือท่านประสงคจ์ะอา้งสีเป็น

ลกัษณะเด่นของเคร่ืองหมายดงักล่าวจะตอ้งระบุสีหรือกลุ่มของสีลงในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้ใน
ขอ้น้ี 

(บี) กรณีประสงค์จะระบุรายละเอียดในสีแต่ละสีซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคญัในเคร่ืองหมาย
การคา้ ซ่ึงในกรณีท่ีเคร่ืองหมายมีการอา้งสิทธิในสีให้ผูข้อระบุรายละเอียดในขอ้น้ีดว้ย เพื่อ
หลีกเล่ียงการถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนโดยส านกังานปลายทาง หากวา่เคร่ืองหมายของผู ้
ขอมีส่วนใดประกอบไปดว้ยสี ควรใส่ค าอธิบายในช่องน้ีโดยอธิบายวา่ เคร่ืองหมายประกอบ
ไปดว้ยสีใด และอยูใ่นส่วนใดของเคร่ืองหมาย 
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ข้อ 9 ระบุรายละเอยีดอ่ืนๆ 
(เอ) ค าอ่านเคร่ืองหมาย 

กรณีเคร่ืองหมายประกอบไปดว้ยตวัอกัษรท่ีไม่ใช่ตวัอกัษรละตินหรือตวัเลขอารบิค จะตอ้ง
จดัเตรียมค าอ่านเป็นอกัษรละตินหรือตวัเลขอารบิค 

(บี) ค าแปลเคร่ืองหมาย 
กรณีเคร่ืองหมายประกอบไปดว้ยค าท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ ท่านจะตอ้งจดัเตรียมค าแปลของค า
ดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษ เน่ืองจากประเทศภาคีคู่สัญญาบางประเทศอาจจ าเป็นตอ้งใช ้

(ซี) กรณีค าท่ีปรากฏในเคร่ืองหมายเป็นค าประดิษฐแ์ละไม่มีค  าแปล กรุณาเลือกช่องน้ี 
(ดี) ให้เลือกช่องส่ีเหล่ียมตามลักษณะของเคร่ืองหมายว่าเคร่ืองหมายนั้นเป็น เคร่ืองหมายมี

ลักษณะ 3 มิติ  หรือเคร่ืองหมายเสียง หรือเคร่ืองหมายร่วม เคร่ืองหมายรับรอง หรือ
เคร่ืองหมายรับประกนั 

(อ)ี ค าบรรยายเคร่ืองหมาย 
กรณีท่ีมีค าบรรยายเคร่ืองหมายในเคร่ืองหมายพื้นฐาน (Basic Mark) ให้ผู ้ขอกรอกค า
บรรยายของเคร่ืองหมายลงในค าขอจดทะเบียนระหวา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามส านกังานตน้
ก าเนิดสามารถก าหนดให้มีการบนัทึกค าบรรยายเคร่ืองหมายท่ีปรากฏในค าขอจดทะเบียน
ระหวา่งประเทศใหเ้หมือนกนักบัท่ีปรากฏในค าขอพื้นฐานหรือทะเบียนพื้นฐานก็ได ้
กรณีท่ีเคร่ืองหมายเป็น เคร่ืองหมาย 3 มิติ, เคร่ืองหมายเสียง, เคร่ืองหมายร่วม, เคร่ืองหมาย
รับรอง หรือเคร่ืองหมายรับประกัน ให้ใช้ท่ีว่างในแบบฟอร์มข้อน้ี ในการบรรยายถึง
ลกัษณะของเคร่ืองหมาย 
หมายเหตุ: ค าบรรยายเคร่ืองหมายท่ีปรากฏในค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศจะตอ้ง

เหมือนกนักบัท่ีปรากฏในค าขอพื้นฐานหรือทะเบียนพื้นฐาน 
(เอฟ) ส่วนประกอบของเคร่ืองหมายทีเ่ป็นค าพูด 

เคร่ืองหมายท่ีเป็นอกัขระพิเศษหรือเป็นตวัอกัษรเขียน หรือท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ
ท่ีสามารถอ่านออกเสียงได ้(เช่น กรณีท่ีเคร่ืองหมายเป็นช่ือเฉพาะของบุคคล บริษทั เป็นตน้) 
ผูย้ืน่ค  าขออาจระบุส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีสามารถอ่านออกเสียงได ้
หมายเหตุ: ไม่จ  าเป็นต้องระบุในข้อน้ีหากว่ารายการข้อ 7 ได้เลือกว่าเป็นตัวอักษรใน

รูปแบบอกัษรธรรมดา 
(จี) การสละสิทธิความคุ้มครอง 

ผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนสามารถแถลงว่าจะขอสละสิทธิความคุม้ครององค์ประกอบใดของ
เคร่ืองหมายบา้ง เช่น สละสิทธิในความคุม้ครองค าส่วนใดส่วนหน่ึงของเคร่ืองหมาย เป็นตน้ 
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ข้อ 10 สินค้าและบริการ 
ผูข้อสามารถดูรายการสินคา้และบริการท่ีไดรั้บการยอมรับโดยส านกังานระหวา่งประเทศได ้ในตวั
จดัการรายการสินคา้และบริการของมาดริด (MGS) ท่ี WWW.WIPO.INT/MGS/. การระบุรายการ
สินคา้และบริการตามรายการดงักล่าว สามารถช่วยหลีกเล่ียงความผิดพลาดท่ีเก่ียวกบัรายการสินคา้
และบริการ และความล่าชา้ในกระบวนการจดทะเบียนระหวา่งประเทศได ้
(เอ) รายการสินค้าและบริการทีป่ระสงค์จะรับความคุ้มครอง 

สินคา้และบริการท่ีขอถือสิทธิไวจ้ะตอ้งเหมือนกนัหรือนอ้ยกวา่รายการท่ีระบุไวใ้นค าขอจด
พื้นฐานหรือทะเบียนพื้นฐาน 

(บี) การจ ากดัรายการสินค้าและบริการทีป่ระสงค์จะรับความคุ้มครอง 
หากผูย้ื่นค าขอประสงค์จะจ ากดัรายการสินคา้และบริการกบัประเทศภาคีคู่สัญญาตั้งแต่ 1
ประเทศข้ึนไป ให้กรอกขอ้มูลในขอ้ (บี) ขอ้จ ากดัดงักล่าวน้ีอาจะแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ประเทศก็ได ้
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ข้อ 11 ภาคีสมาชิกปลายทางทีต้่องการขอรับความคุ้มครอง 
โปรดระบุประเทศภาคีคู่สัญญาท่ีตอ้งการรับความคุม้ครองในทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ระหว่าง
ประเทศ ลงในพื้นท่ีท่ีก าหนดให ้
 
หมายเหตุ: ประเทศภาคีคู่สัญญาบางประเทศ เช่น คิวบา  และญ่ีปุ่น จะต้องช าระค่าธรรมเนียม

เฉพาะรายโดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกช าระในวนัท่ียื่นค าขอจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศ งวดท่ีสองช าระหลงัจากวนัท่ีส านักงานท่ีเก่ียวขอ้งเห็นว่าเคร่ืองหมายนั้นมี
คุณสมบติัท่ีจะขอรับความคุม้ครอง โดยท่านจะได้รับการแจง้จากส านักงานระหว่าง
ประเทศเม่ือถึงก าหนดระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมงวดท่ีสอง  

 
หากท่านระบุประเทศท่ีมีก าหนดค่าธรรมเนียมเฉพาะรายดงักล่าว และไม่มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมเฉพาะรายงวดท่ีสองภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานระหวา่งประเทศ
จะยกเลิกการระบุช่ือประเทศดงักล่าว 
 
รายช่ือประเทศภาคีสมาชิกท่ีก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียมเฉพาะรายเป็นสองงวดโปรด
ดู ท่ีหั วข้อ  “Individual Fees under the Madrid Protocol” ใน เว็บ ไซต์ขององค์การ
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ข อ ง โ ล ก  (World Intellectual Property Organization) 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html 

 
ข้อ 12 การลงลายมือช่ือโดยผู้ย่ืนค าขอ และ/หรือ ตัวแทน 

ใหผู้ย้ืน่ค  าขอหรือตวัแทนของผูย้ืน่ค  าขอเป็นผูล้งนามในแบบฟอร์มน้ีในช่องวา่งท่ีเตรียมไวใ้ห ้
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ใบค านวณค่าธรรมเนียม 
(เอ) ค าส่ังให้หักเงินจากบัญชีเดินสะพดั 

กรณีท่านได้เปิดบญัชีกระแสรายวนักบัส านักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) แล้วและ
ประสงคจ์ะช าระเงินดว้ยการหกัเงินจากบญัชีดงักล่าว กรุณาระบุช่ือของเจา้ของบญัชี เลขท่ีบญัชี และ
ช่ือของบุคคลท่ีสั่งจ่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งระบุจ านวนเงินท่ีจะให้หกัจากบญัชี หากกรอกรายละเอียดใน
ขอ้น้ีแลว้ไม่ตอ้งกรอกรายละเอียดในขอ้ (บี) 

(บี) จ านวนรวมของค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมประกอบไปดว้ย ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมเสริม และ/
หรือ ค่าธรรมเนียมเฉพาะราย  
- กรณีเคร่ืองหมายเป็นขาวด า มีค่าธรรมเนียม 653 ฟรังก์สวิส ส่วนกรณีเคร่ืองหมายเป็นสี มี

ค่าธรรมเนียม 903 ฟรังกส์วสิ 
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจ านวน 100 ฟรังก์สวิสส าหรับช าระค่าธรรมเนียมในแต่ละประเทศท่ีไม่ได้

ก าหนดค่าธรรมเนียมเฉพาะราย  
- ค่าธรรมเนียมเสริมจ านวน 100 ฟรังก์สวิสส าหรับช าระค่าธรรมเนียมจ าพวกสินคา้หรือบริการท่ี

เกินกวา่ 3 จ  าพวก 
อยา่งไรก็ตาม หากทุกประเทศท่ีระบุไวคิ้ดค่าธรรมเนียมเฉพาะรายก็ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเสริม 
ท่านสามารถเขา้ไปค านวณค่าธรรมเนียมไดท่ี้ www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp 

(ซี) วธีิการช าระเงิน 
ตอ้งระบุช่ือของบุคคลท่ีด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมเน่ืองจากในกรณีช าระค่าธรรมเนียมไม่ครบหรือ
ค่าธรรมเนียมเกิน ส านักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม
หรือคืนค่าธรรมเนียมบางส่วนหรือทั้งหมด โดยส านกังานระหวา่งประเทศจะติดต่อบุคคลดงักล่าว 
 
ส่วนวิธีการช าระเงินให้เลือกช่องส่ีเหล่ียมตามวิธีการท่ีท่านได้ท าการช าระเงินต่อองค์การทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโลก ซ่ึงมีดงัน้ี 
- กรณีช าระเงินและไดรั้บการตอบรับจากองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกแลว้ 
- กรณีเลือกช าระเงินผา่นบญัชีธนาคารขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
- กรณีเลือกช าระเงินผา่นทางไปรษณีย ์(ไม่สามารถใชใ้นประเทศไทยได ้เฉพาะยโุรปเท่านั้น) 
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หมายเหตุ: ในการช าระค่าธรรมเนียมให้แก่องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลกผา่นทางการโอนเงินเขา้
บัญชีธนาคารขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในการท าธุรกรรมจะต้องระบุ
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
1) ช่ือและท่ีอยูผู่ส้ั่งจ่าย 
2) รหัส ค าขอ  เช่น  EN ส าห รับค าจดทะ เบี ยน  (ส าม ารถ ดูรายละ เอี ยดได้ ท่ี 

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/abbreviation.html) 
3) หมายเลขค าขอ/ทะเบียนพื้นฐาน และหมายเลขค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้

ระหวา่งประเทศ 
4) ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ (ถา้มี) 
5) ช่ือของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ (กรณีมิใช่บุคคลเดียวกบัผูส้ั่งจ่าย) 
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