
คําถาม - คําตอบท่ีพบบ่อย (FAQ) 
ในภารกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 
1. การย่ืนจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง 

ตอบ การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต้องใช้เอกสารหลักฐานดังน้ี  
 1. ต้นฉบับคําขอจดทะเบียน (แบบ ก. 01) 

  2. ภาพเคร่ืองหมายที่ขอจดทะเบียน ขนาดไม่เกิน 5 X 5 เซนติเมตร จํานวน 1 รูป กรณีภาพเครื่องหมายเกิน
ขนาดท่ีกําหนดต้องชําระ ค่าธรรมเนียมเพ่ิมในส่วนที่เกิน เซนติเมตรละ 200 บาท 

 3. บัตรประจําตัวของเจ้าของเคร่ืองหมาย 
  3.1 กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวอื่นๆ ที่ทางราชการ

ออกให้ หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
             3.2 กรณีนิติบุคคล ให้ใช้สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ให้
ครบถ้วน จํานวน 1 ฉบับ (เว้นแต่นิติบุคคลที่จัดต้ังตามกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงได้ส่งเอกสารตาม ข้อ 3.3 โดยมีการระบุ
ข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้แล้ว) 
 3.3 กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนเจ้าของ 
                    3.3.1 กรณีการต้ังตัวแทนหรือมอบอํานาจได้กระทําในประเทศไทย ให้แนบเอกสาร ดังน้ี 
                              (1) สําเนาหนังสือต้ังตัวแทนหรือหนังสือมอบอํานาจ (แบบ ก. 18) โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท
ต่อผู้รับมอบอํานาจ 1 คน (พร้อมขีดฆ่าอากรฯ) 
                              (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้ หรือ
สําเนาหนังสือรับรองนิติ บุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือนของตัวแทนท่ีรับรองสําเนาถูกต้อง แล้วแต่กรณี 
                              (3) หากผู้ต้ังตัวแทนหรือผู้มอบอํานาจมิได้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสือเดินทาง 
หรือสําเนาหนังสือรับรอง ถ่ินท่ีอยู่ช่ัวคราว หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าในขณะต้ังตัวแทนหรือมอบอํานาจ  ผู้น้ันได้
เข้ามาในประเทศไทยจริง 
                    3.3.2 กรณีการต้ังตัวแทนหรือมอบอํานาจได้กระทําในต่างประเทศ ให้แนบเอกสารดังน้ี 
                              (1) สําเนาหนังสือตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอํานาจที่มีคํารับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงประจําอยู่ ณ ประเทศที่   
ผู้ต้ังตัวแทนหรือผู้มอบอํานาจมีถ่ิน ที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีคํารับรอง
ของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ให้มี อํานาจรับรองลายมือช่ือ โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อผู้รับมอบอํานาจ    
1 คน (พร้อมขีดฆ่าอากรฯ) 
                              (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้ หรือ
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนของตัวแทนที่รับรองสําเนาถูกต้อง แล้วแต่กรณี 
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2. การย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า จะต้องชําระค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง 
ตอบ การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ามีค่าธรรมเนียมดังน้ี 
 - ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอจดทะเบียนสินค้าหรือบริการแต่ละจําพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 1,000 บาท  
สินค้าหรือบริการแต่ละจําพวก มากกว่า 5 อย่าง จําพวกละ 9,000 บาท 
 - ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนสินค้าหรือบริการแต่ละจําพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 600 บาท  
สินค้าหรือบริการแต่ละจําพวก มากกว่า 5 อย่าง จําพวกละ 5,400 บาท 
 - ค่าธรรมเนียมการต่ออายุการจดทะเบียนสินค้าหรือบริการแต่ละจําพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 2,000 บาท 
สินค้าหรือบริการแต่ละจําพวก มากกว่า 5 อย่าง จําพวกละ 18,000 บาท 
 

3. การย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า สามารถย่ืนได้ที่ใดบ้าง 
ตอบ การย่ืนขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถกระทําได้ 5 ช่องทาง ดังน้ี 
   1. ย่ืนคําขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียน ณ กลุ่มบริการตรวจรับคําขอ ช้ัน 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ 
  2. ย่ืนคําขอด้วยตนเอง ณ. สํานักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด 
   3. ย่ืนคําขอโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงนายทะเบียน สํานักเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ท่ีอยู่ 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 พร้อมแนบเอกสารประกอบคําขอ 
และชําระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ (สั่งจ่ายนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า) 
   4. ย่ืนคําขอทางอินเตอร์เน็ตกรมทรัพย์สินทางปัญญา (www.ipthailand.go.th) ซ่ึงผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนจะต้อง
ส่งต้นฉบับคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการบันทึก
ข้อมูลลงในอินเตอร์เน็ต โดยสามารถย่ืนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 
   5. ย่ืนผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินนํ้า) ช้ัน 4 ทั้งน้ีต้องย่ืนพร้อมกับการ
ย่ืนขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลในคราวเดียวกัน 
 

4. กรณีการย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางอินเตอร์เน็ตและชําระเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปจะต้องทําอย่างไร 
ตอบ 1. จัดทําต้นฉบับคําขอจดทะเบียน (ก.01) โดยมีข้อมูลถูกต้องตรงกันกับข้อมูลที่ระบุในระบบจดทะเบียนทาง
อินเตอร์เน็ต และลงลายมือช่ือเจ้าของหรือผู้รับมอบอํานาจ พร้อมติดภาพเคร่ืองหมายการค้าเดียวกันกับที่ย่ืนคําขอทาง
อินเตอร์เน็ต 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ (กรณีขอจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา) 
หรือ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนพร้อมรับรองสําเนาให้ครบถ้วน จํานวน 1 ฉบับ (กรณีขอจด
ทะเบียนในนามนิติบุคคล) 
 3. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนเจ้าของ ให้ส่งสําเนาหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
ต่อผู้รับมอบอํานาจ 1 คน (พร้อมขีดฆ่าอากรฯ) และสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
จํานวน 1 ฉบับ 
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 4. ให้ส่งต้นฉบับคําขอจดทะเบียน (ก.01) ตามข้อ 1. พร้อมเอกสารประกอบคําขอตามข้อ 2 และข้อ 3 มายังกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาภายในกําหนดเวลา 15 วันนับถัดจากวันที่ได้มีการส่งข้อมูลเข้าระบบ ทั้งน้ี ท่านสามารถย่ืนคําขอด้วย
ตนเองหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง นายทะเบียน สํานักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
(ย่ืนคําขอทางอินเตอร์เน็ต) เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 
5. กรณีจดเคร่ืองหมายการค้าในนามบุคคลธรรมดา หากประสงค์จะเปล่ียนแปลงเจ้าของเป็นในนามนิติบุคคลสามารถทํา

ได้หรือไม่ หากทําได้จะต้องดําเนินการอย่างไร 
ตอบ กรณีดังกล่าวสามารถทําได้โดยใช้วิธีการโอนเคร่ืองหมายการค้า โดยยื่นคําขอโอนและแนบเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 
 1. แบบคําขอโอน (ก.04) 
 2. สัญญาโอน (ก.17) ลงลายมือช่ือผู้โอนและผู้รับโอน 
 3. สําเนาบัตรประจําตัวพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องของผู้รับโอน (ผู้ขอจดทะเบียน) 
 4. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ของผู้รับโอน 
 5. กรณีมีการมอบอํานาจใช้หนังสือมอบอํานาจ (ก.18) สําเนาบัตรประจําตัวผู้รับมอบอํานาจ โดยติดอากรแสตมป์ 30 
บาท ต่อผู้รับมอบอํานาจ 1 คน (พร้อมขีดฆ่าอากรฯ) 
 6. ค่าธรรมเนียมคําขอโอน คําขอละ 2,000 บาท 
 

6. สัญลักษณ์ ® และ TM. หมายถึงอะไร และใช้กรณีใดบ้าง 
ตอบ สัญลักษณ์ ® ย่อมาจากคําว่า Registered หมายถึง การจดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนแล้ว เม่ือนํามาใช้กับ
เครื่องหมายการค้า แสดงได้ว่าเครื่องหมายน้ันได้รับการจดทะเบียนแล้ว 
       คําว่า TM. ย่อมาจากคําว่า Trademark แปลว่า เคร่ืองหมายการค้า เม่ือนําไปใช้กับเครื่องหมาย หรือภาพ หรือ
คําใดแล้ว เป็นเพียงตัวอักษรที่แสดงให้เห็นว่า เครื่องหมาย หรือภาพ หรือคําดังกล่าวน้ันเป็นเครื่องหมายการค้าของตน 
ดังน้ัน คําว่า TM. จึงสามารถใช้ได้กับทั้งเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน 
 

7. กรณีต้องการทราบว่าสินค้าที่จะย่ืนขอจดทะเบียนอยู่จําพวกใด สามารถค้นหาได้อย่างไรบ้าง 
ตอบ  การสืบค้นรายการสินค้าสามารถดาวน์ โหลดรายการสิน ค้าไ ด้ ท่ี  เ ว็บไซต์กรมทรัพ ย์ สินทางปัญญา 
www.ipthailand.go.th เลือกบริการ เลือกเคร่ืองหมายการค้า เลือกรายการสินค้าและบริการ 
 

8.  กรณีต้องการตรวจสอบความคืบหน้าของการพิจารณาคําขอจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตจะทําได้หรือไม่อย่างไร 
ตอบ การตรวจสอบความคืบหน้าของการพิจารณาคําขอจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตสามารถทําได้ โดยสามารถค้นหา   
จากเลขที่คําขอหรือชื่อเจ้าของเครื่องหมายที่ย่ืนขอจดทะเบียนไว้กับกรมฯ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
 1. เข้าเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th 

2. เลือกบริการออนไลน์ เมนูระบบจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า (e-Filing) 
3. เลือก ตรวจสอบสถานะคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
4. ใส่เลขที่คําขอ หรือช่ือเจ้าของเครื่องหมาย 
5. คลิก “ค้นหา” 
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9. การตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนหรือไม่ สามารถตรวจค้น
ได้ทางใดบ้าง และมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ 
ตอบ การสืบค้นเครื่องหมายการค้า/บริการ ผู้ขอสามารถมาสืบค้นได้ 2 ทาง คือ 

1. สืบค้นด้วยตนเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ช้ัน 3 ซ่ึงทางกรมจะมีเจ้าหน้าที่แนะนําวิธีการสืบค้น ซ่ึงผู้ขอ 
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการตรวจค้นช่ัวโมงละ 200 บาท 

  2. สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอจะต้องเข้าเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th ซ่ึงไม่มี
ค่าใช้จ่ายโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 

             2.1 เลือกบริการออนไลน์ เมนูระบบจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า (e-Filing) 
             2.2 เลือก ตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย 

  หมายเหตุ: การตรวจค้นเครื่องหมายตาม 1. และ 2. ดังกล่าว เป็นเพียงการตรวจสอบเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึง
เคร่ืองหมายการค้าใดจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ นายทะเบียนจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและรายละเอียดของ
เคร่ืองหมายการค้าที่ย่ืนขอจดทะเบียนเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการพิจารณาเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 

 
10. ในระหว่างที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนหากมีผู้มาทําละเมิดเคร่ืองหมายการค้า ผู้ย่ืนขอจดทะเบียนสามารถฟ้องร้องเรียก    
 ค่าเสียหายได้หรือไม่ 
 ตอบ กรณีเคร่ืองหมายการค้าที่ย่ืนขอจดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน จะยังไม่ได้รับความคุ้มครองตาม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า จึงไม่อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไร
ก็ตามหากเป็นในลักษณะของการ ลวงขาย หรือการเลียนรูปลอยประดิษฐ์ อาจฟ้องร้องดําเนินคดีตามประมวลกฎหมาย
อาญาและเรียกค่าเสียหายกรณีละเมิดตามกฎหมายแพ่งได้ แต่เม่ือเครื่องหมายการค้าได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียนได้
แล้วจะถือว่าได้รับการจดทะเบียนนับแต่วันที่ย่ืนคําขอจดทะเบียน และหากมีผู้ละเมิดเคร่ืองหมายการค้าของท่านตลอด
มาต้ังแต่ขณะยังไม่ได้จดทะเบียนจนมีการจดทะเบียนได้แล้ว ท่านสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทําละเมิด
ย้อนหลังไปจนถึงวันที่เร่ิมมีการละเมิดเครื่องหมายได้ 

 
11. เครื่องหมายการค้าหรือบริการท่ีถูกจําหน่ายไปแล้ว สามารถนํามาย่ืนขอจดทะเบียนใหม่ได้หรือไม่ 
 ตอบ เครื่องหมายการค้าหรือบริการท่ีถูกจําหน่ายไปแล้วสามารถนํามาย่ืนขอจดทะเบียนใหม่ได้ อย่างไรก็ตามผู้ขอจด

ทะเบียนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของการพิจารณาถึงเหตุผลท่ีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียน หากเป็นเคร่ืองหมาย  
ที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ หากท่านนํามาย่ืนขอจดทะเบียนใหม่อาจจะไม่ได้รับการจดทะเบียนเช่นเดียวกัน 
นอกจากน้ีหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกเพิกถอนทางทะเบียนเน่ืองจากไม่มีการต่ออายุ หากท่านนําเครื่องหมาย
การค้าเหล่าน้ันมาย่ืนขอจดทะเบียน ท่านอาจถูกเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเดิมฟ้องร้องต่อศาลให้เพิกถอนการจด
ทะเบียนได้ หากว่าเจ้าของเดิมพิสูจน์ได้ว่ายังคงใช้เครื่องหมายการค้าน้ันในการประกอบธุรกิจการค้ามาโดยตลอด       
แม้จะไม่ได้มีการต่ออายุ 
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12. กรณีผู้ขอจดทะเบียนเปล่ียนสถานที่ติดต่อที่เคยให้ไว้ในขณะย่ืนคําขอจดทะเบียน จะต้องดําเนินการแจ้งทางกรม
หรือไม่ และหากต้องแจ้งจะต้องดําเนินการอย่างไร โทรแจ้งได้ไหม 

 ตอบ การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการที่ระบุไว้ในคําขอจดทะเบียน ตามกฎกระทรวงกําหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องย่ืน
คําขอแก้ไขตามแบบที่อธิบดีกําหนด (แบบ ก.06) และต้องชําระค่าธรรมเนียมแก้ไขเปล่ียนแปลง โดยก่อนจดทะเบียน 
200 บาท ต่อหน่ึงคําขอ หลังจดจดทะเบียน 400 บาทต่อหน่ึงคําขอ ดังน้ัน ผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่อาจแจ้งการแก้ไข
เปล่ียนแปลงโดยการโทรศัพท์ได้ 

 
13. คําขอจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างพิจารณาดําเนนิการของนายทะเบียน หากผู้ขอต้องการเปล่ียนภาพเครื่องหมายต้องทํา

อย่างไร 
 ตอบ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท่ีย่ืนไว้แล้ว หากผู้ขอต้องการแก้ไขเปล่ียนแปลงสามารถทําได้ถ้าเป็นการ

เปล่ียนแปลงที่ไม่ใช่สาระสําคัญของเครื่องหมาย โดยการย่ืนคําขอแก้ไขเปล่ียนแปลง (แบบก.06) และติดภาพ
เคร่ืองหมายใหม่ที่ต้องการเปล่ียนพร้อมชําระค่าธรรมเนียม 200 บาท แต่หากเป็นการเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญของ
เคร่ืองหมาย จะไม่สามารถเปล่ียนภาพเครื่องหมายได้เน่ืองจากขัดต่อกฎกระทรวง ข้อ 14 แต่ผู้ขอสามารถย่ืนขอจด
ทะเบียนเป็นคําขอใหม่ได้ 

 
14. ในกรณีเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ต้องการเพ่ิมรายการสินค้าใหม่ซึ่งอยู่ในจําพวกเดียวกันในคําขอเดิม

ได้หรือไม่ 
 ตอบ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหรือที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนไว้แล้ว จะไม่สามารถเพ่ิมเติมจํานวนรายการสินค้า

ในคําขอดังกล่าวได้ เน่ืองจากกฎกระทรวงกําหนดให้กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียน แก้ไขรายการสินค้าโดยเพ่ิมรายการสินค้า 
ในคําขอท่ีย่ืนขอจดทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ ซึ่งหากผู้ขอจดทะเบียนต้องการเพ่ิมรายการสินค้า จะต้องย่ืนขอจดทะเบียนเป็น  
คําขอใหม่ 

 
15. พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) คืออะไร 
 ตอบ พิธีสารมาดริด คือ ความตกลงที่จัดตั้งระบบการย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ มีการ

กําหนดกฎเกณฑ์การขอจดทะเบียนผ่านสํานักระหว่างประเทศ (International Bureau หรือ IB) ขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนไม่ต้องเตรียมคําขอสําหรับการย่ืนในแต่ละประเทศโดยตรง สามารถย่ืนคําขอที่
สํานักงานต้นทาง สําหรับประเทศไทยย่ืนผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือระบุขอรับความคุ้มครองในภาคีสมาชิก      
พิธีสารมาดริด 

 
16. พิธีสารมาดริดมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเมื่อใด 
 ตอบ ประเทศไทยย่ืนภาคยานุวัติสารเพ่ือเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลทางกฎหมายเข้า

เป็นภาคีพิธีสารมาดริดเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเริ่มรับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดนับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
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17. การย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริดมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร 
 ตอบ ข้อดีของการย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด เช่น ย่ืนคําขอผ่าน

สํานักงานต้นทาง ในการย่ืนคําขอจดทะเบียนใช้แบบฟอร์มทางการแบบฟอร์มเดียว (แบบฟอร์ม MM2) ต่ออายุเพียง  
ครั้งเดียว (ทุก 10 ปี) ใช้ภาษาเดียวในการกรอกคําขอจดทะเบียน (ภาษาอังกฤษ) ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด   ใน
คําขอคร้ังเดียว เช่น เปลี่ยนช่ือ และ/หรือที่อยู่ของผู้ขอ หรือเปล่ียนช่ือ และ/หรือที่อยู่ของตัวแทน เป็นต้น 

        ข้อเสียของการย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด เช่น การย่ืนคําขอจด
ทะเบียนระหว่างประเทศต้องอ้างอิงคําขอพ้ืนฐาน (คําขอที่ย่ืนขอจดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย) 
ต้องเป็นของเจ้าของเดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคําขอพ้ืนฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคําขอ
จดทะเบียนระหว่างประเทศ และหากคําขอพ้ืนฐานถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียนภายใน  
5 ปี นับแต่วันที่ได้รับเลขท่ีจดทะเบียนระหว่างประเทศ (International Registration Number หรือ IRN) ผู้ขอจะได้รับ 
IRN เม่ือสํานักระหว่างประเทศตรวจแบบฟอร์ม MM2 และพบว่ามีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คําขอน้ัน   จะ
ได้รับ IRN จะส่งผลกระทบทําให้คําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดน้ันส้ินผลไปด้วย 

 
18. ประเทศใดเป็นภาคีพิธีสารมาดริดบ้าง 
 ตอบ ปัจจุบันภาคีพีธีสารมาดริดจํานวน  106 ภาคีซ่ึงครอบคลุม 122 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพ

ยุโรป สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย ญ่ีปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ตุรกี สหราช
อาณาจักร  นิวซีแลนด์  เ ป็นต้น  ( ข้อมูล  ณ เ ดือนกุมภาพันธ์  2563) ซ่ึงรายช่ือภาคีสมาชิกสามารถดูได้ที่  
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol  หัวข้อ Member-contracting parties 

 
19. ประเทศใดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารมาดริดแล้วบ้าง 
 ตอบ ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว  

กัมพูชา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย  
 
20. คุณสมบัติของผู้ขอ และภาษาที่ใช้ในการย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด

กําหนดไว้อย่างไร 
 ตอบ ผู้ที่สามารถย่ืนคําขอได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศไทย หรือ 
  2. มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย หรือ 
  3. มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและยังคงประกอบการอย่างจริงจังในประเทศไทย 
      และการกรอกคําขอจดทะเบียน (แบบฟอร์ม MM2) สําหรับประเทศไทยให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และมีคําขอหรือ

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าท่ีย่ืนจดไว้ในประเทศไทยโดยสถานะของคําขอ/ทะเบียนจะต้องได้รับความคุ้มครองอยู่ 
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21. เม่ือกรมฯ ได้รับคําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศแล้วจะดําเนินการอย่างไร 
 ตอบ เน่ืองจากเป็นหน้าที่ของสํานักงานต้นทางในการรับรองข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์ม MM2 เม่ือเจ้าหน้าท่ีกลุ่มมาดริด

ได้รับคําขอแล้วจะทําการตรวจสอบว่าผู้ขอกรอกรายละเอียดในคําขอครบถ้วนหรือไม่ และข้อมูลในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีข้อมูลสัมพันธ์กับคําขอพ้ืนฐานหรือไม่ ได้แก่  

  1.  ตรวจคุณสมบัติของผู้ย่ืนคําขอ 
           - ผู้ย่ืนคําขอเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  
            - มีความสัมพันธ์กับประเทศต้นทางที่ย่ืนคําขอ เช่น มีสัญชาติของประเทศที่ย่ืนคําขอ มีภูมิลําเนา หรือสถาน

ประกอบการท่ีแท้จริงในประเทศนั้น  
  2.  ระบุเลขที่คําขอพ้ืนฐาน คือเลขที่คําขอที่ย่ืนขอจดทะเบียน หรือได้รับจดทะเบียนในประเทศไทย  
  3.  เป็นภาพเคร่ืองหมายเดียวกับคําขอพ้ืนฐาน 
  4.  ระบุรายช่ือประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง 
  5.  รายการสินค้า/บริการ รายการสินค้าตรงกันหรือไม่กว้างเกินกว่ารายการในคําขอพื้นฐาน  
  6.  กรณีคําขอพ้ืนฐานเป็นเครื่องหมายกลุ่มของสี เคร่ืองหมายรูปร่างรูปทรงของวัตถุ เครื่องหมายเสียง เครื่องหมายร่วม 

หรือเคร่ืองหมายรับรอง ผู้ขอต้องระบุรายละเอียดเช่นว่าน้ันในแบบฟอร์ม MM2 
 
22. การระบุรายการสินค้า/บริการในแบบฟอร์ม MM2 ให้ตรงกันหรือไม่กว้างเกินกว่ารายการสินค้า/บริการในคําขอ

พ้ืนฐานหมายความว่าอย่างไร 
 ตอบ ผู้ขอสามารถระบุรายการสินค้า/บริการในแบบฟอร์ม MM2 ให้ตรงกันกับรายการสินค้า/บริการในคําขอพ้ืนฐาน 

หรือระบุรายการที่แคบกว่าในคําขอพ้ืนฐานก็ได้ เช่น คําขอพ้ืนฐานระบุรายการสินค้าคือ กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก ใน
แบบฟอร์ม MM2 ต้องระบุรายการสินค้าให้ตรงกันคือ small luggage (แปลว่า กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก) หรือระบุ
รายการให้แคบกว่าเดิมได้ เช่น small luggage made of leather (แปลว่า กระเป๋าเดินทางขนาดเล็กทําด้วยหนัง)     
แต่ไม่สามารถระบุรายการสินค้าให้กว้างกว่ารายการสินค้าในคําขอพ้ืนฐานได้ เช่นไม่สามารถระบุรายการ luggage 
(แปลว่า กระเป๋าเดินทาง) เน่ืองจากมีความหมายกว้างกว่าคําว่า กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เป็นต้น 

 
23. การย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดสามารถขอใช้สิทธิย้อนหลัง 

(priority claim) เช่นเดียวกันกับมาตรา 28 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 เเก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2559 ได้หรือไม่ อย่างไร 

 ตอบ ผู้ขอสามารถขอใช้สิทธิย้อนหลังได้ในคําขอจดทะเบียน (แบบฟอร์ม MM2) ในกรณีดังต่อไปน้ี 
  1. หากคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศได้ดําเนินการย่ืนภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้ย่ืนคําขอ

จดทะเบียนท่ีจะขออ้างสิทธิ และ 
  2. คําขอที่ขออ้างสิทธิน้ันได้ย่ืนในประเทศซ่ึงเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการ

คุ้มครองเครื่องหมายการค้าซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรือประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก 
      การอ้างสิทธิต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกับคําขอจดทะเบียนที่ขออ้างสิทธิ ได้แก่ สํานักงานที่ย่ืนคําขอจดทะเบียน เลขที่คําขอ 

(ถ้ามี) วันที่ย่ืนคําขอ รายการสินค้า/บริการที่เก่ียวข้อง 



- 8 - 
 

      กรณีขอใช้สิทธิย้อนหลังในสหภาพยุโรปต้องแนบแบบฟอร์ม MM17 โดยผู้ขอต้องอ้างเลขที่คําขอที่ย่ืนในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป หรืออ้างเลขที่คําขอระหว่างประเทศซ่ึงมีผลในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 

 
24. ผู้ขอสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศโดยไม่แต่งต้ังตัวแทนได้หรือไม่ 
 ตอบ ผู้ขอสามารถย่ืนคําขอโดยไม่แต่งต้ังตัวแทนได้ แต่เน่ืองจากผู้ขอต้องกรอกแบบฟอร์ม MM2 เป็นภาษาอังกฤษ 

ตลอดจนสํานักระหว่างประเทศจะติดต่อไปยังผู้ขอเม่ือพบข้อบกพร่องในแบบฟอร์ม MM2 หรือกรณี ประเทศปลายทาง
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคําขอน้ัน ผู้ขอควรสามารถติดต่อส่ือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

 
25. กรณีผู้ขอต้องการแต่งต้ังตัวแทนสําหรับดําเนินการเก่ียวกับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศต้อง

ทําอย่างไร 
 ตอบ เม่ือผู้ขอกรอกแบบฟอร์ม MM2 สามารถระบุแต่งต้ังตัวแทนหรือไม่ต้ังตัวแทนก็ได้ หากผู้ขอต้องการแต่งต้ังตัวแทน

สําหรับดําเนินการเก่ียวกับคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศในภายหลังสามารถทําได้โดยย่ืน
แบบฟอร์ม MM12 กรณีผู้ขอเคยแต่งต้ังตัวแทนไว้แล้วในแบบฟอร์ม MM2 แต่ต้องการเปล่ียนตัวแทนสามารถทําได้โดย
ย่ืนแบบฟอร์ม MM 10 

 
26. เม่ือสํานักระหว่างประเทศ (International Bureau) ได้รับแบบฟอร์ม MM2 แล้วจะดําเนินการอย่างไร และการจด

ทะเบียนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศแล้วจะมีผลอย่างไร 
 ตอบ เม่ือสํานักระหว่างประเทศได้รับแบบฟอร์ม MM2 จะออกวันที่ได้รับคําขอจะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 
        1. คําขอไปถึงสํานักระหว่างประเทศ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่กรมฯ รับคําขอไว้ ถือว่าวันที่กรมฯ รับคําขอ

เป็นวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ 
    2. คําขอไปถึงสํานักระหว่างประเทศเกิน 2 เดือนนับแต่วันที่กรมฯ รับคําขอไว้ ถือว่าวันที่สํานักระหว่างประเทศ

ได้รับคําขอเป็นวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ หากสํานักระหว่างประเทศตรวจพบข้อบกพร่องจะแจ้งไปยังกรมฯ และ
ผู้ย่ืนคําขอให้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ซ่ึงผู้ขอฯ หรือกรมฯ แล้วแต่กรณี เช่น ผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน เป็น
ต้น โดยต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน มิฉะน้ันถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ เม่ือพบว่าคําขอมีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ หรือมีการแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จส้ินแล้ว สํานักระหว่างประเทศจะออกเลขที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ 
(International Registration Number หรือ IRN) และส่งคําขอไปยังประเทศต่างๆ ตามที่ผู้ขอระบุขอรับความคุ้มครอง 
เพ่ือให้แต่ละประเทศพิจารณาว่าคําขอดังกล่าวสามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่ต่อไป ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า
ในแต่ละประเทศที่ผู้ขอย่ืนขอรับความคุ้มครอง 

 
27. การย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเม่ือขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศสมาชิกอ่ืนมี

ขั้นตอนอย่างไร และยื่นที่ใด 
 ตอบ การย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดสําหรับประเทศไทยนั้น ผู้ขอ

สามารถกรอกและย่ืนคําขอผ่านโปรแกรมมาดริดของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านระบบ 
Single Sign On ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อน ผู้ขอสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์ม MM2 
ออนไลน์ผ่านโปรแกรมมาดริด โดยผู้ขอควรตรวจสอบและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ในส่วนของค่าธรรมเนียมการย่ืน
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คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ต้องชําระให้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนั้น ให้ผู้ขอกรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มได้ที่คู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศภายใต้พีธีสารมาดริดบนเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่หมวดบริการ -> เครื่องหมายการค้า -> การจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Protocol) แต่ผู้ขอยังไม่ต้องโอนเงินที่คํานวณได้ในแบบฟอร์ม 
MM2 หน้า 8 FEE CALCULATION SHEET ให้แก่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

       เม่ือกรอกแบบฟอร์ม MM2 ครบถ้วนแล้วให้ผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการจัดการคําขอของกรมฯ โดยตัดบัตร
เครดิต/เดบิตผ่านโปรแกรมดังกล่าวจํานวน 2,000 บาท เม่ือคําขอถูกส่งมาในระบบแล้วผู้ขอจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขคํา
ขอได้จนกว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มมาดริดจะมีคําส่ังให้แก้ไขคําขอ เม่ือเจ้าหน้าที่กลุ่มมาดริดตรวจรายละเอียดในแบบฟอร์ม 
MM2 แล้ว เจ้าหน้าที่จะคํานวณยอดเงินที่ต้องชําระให้แก่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและจะติดต่อแจ้งไปยังผู้ขอ
เพ่ือให้โอนเงินจํานวนดังกล่าวไปยังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

 
28. ค่าธรรมเนียมเบ้ืองต้นในการย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศประมาณเท่าใด 
 ตอบ ค่าธรรมเนียมในการย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
        1. ค่าธรรมเนียมในการจัดการคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

จํานวน 2,000 บาท ซ่ึงต้องชําระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเมื่อประสงค์จะส่งแบบฟอร์ม MM2 ท่ีกรอก
รายละเอียดครบถ้วนแล้วมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา   

        2. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
เรียกเก็บ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 อัตราคือ เครื่องหมายขาว-ดํา 653 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 22,855 บาท) และเครื่องหมายสี 903 
ฟรังก์สวิส (ประมาณ 31,605 บาท) ตามภาพเคร่ืองหมายท่ีปรากฏในคําขอ/ทะเบียนพ้ืนฐานซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมของประเทศปลายทางท่ีผู้ย่ืนคําขอระบุขอรับความคุ้มครองซ่ึงแต่ละประเทศกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันออกไป และข้ึนอยู่กับจํานวนจําพวกของสินค้า/บริการประกอบด้วย สามารถเข้าไปคํานวณ
ค่าธรรมเนียมได้ที่ http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp 

       ตัวอย่างเช่น ผู้ขอย่ืนขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายขาว-ดํา จํานวน 1 จําพวกสินค้า ขอรับความคุ้มครองใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา = เครื่องหมายขาว-ดํา 653 ฟรังก์สวิส + ค่าธรรมเนียมเฉพาะ
รายของประเทศจีน 249 ฟรังก์สวิส + สหภาพยุโรป 897 ฟรังก์สวิส + สหรัฐอเมริกา 388 ฟรังก์สวิส = 2,187 ฟรังก์
สวิส (ประมาณ 76,545 บาท) (อัตราค่าธรรมเนียม ณ เดือนสิงหาคม 2560) 

 
29. การชําระเงินค่าธรรมเนียมให้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกมีช่องทางใดบ้าง 
 ตอบ ผู้ขอสามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมให้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยการโอนเงินเข้าบัญชีองค์การทรัพย์สิน

ทางปัญญาโลก ซ่ึงระบุรายละเอียดไว่ในแบบฟอร์ม MM2 หน้า 9 ข้อ (c) ซ่ึงระบุรายละเอียดไว้ 3 ช่องทาง ดังน้ี 
   1. ชําระผ่าน E-Payment เปิดให้ผู้ขอชําระทางช่องทางนี้ในกรณีท่ี WIPO มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอเท่าน้ัน โดยผู้ขอ

ต้องกรอกเลขท่ีอ้างอิงที่ได้รับจาก WIPO โดยชําระผ่านบัตรเครดิต (บัตรอเมริกันเอ็กเพรส บัตรมาสเตอร์การ์ด หรือบัตร
วีซ่า) ที่ https://webaccess.wipo.int/epayment/ 

   2.  ชําระเป็นเ งินสดเข้า สู่ บัญชีกระแสรายวัน  WIPO (WIPO Current Account) ซ่ึ งจะต้องมีการติดต่อ 
ข อ เ ปิ ด บั ญ ชี กั บ ท า ง  WIPO ไ ว้ ก่ อ น  ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ที่  http: / / www. wipo. int/ about-
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wipo/en/finance/current_account/open.html โดยผู้ขอต้องโอนเงินเข้าไปยังธนาคาร WIPO อย่างน้อย 2,000 
ฟรังก์สวิส (ประมาณ 70,000 บาท) โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจะหักเงินในบัญชีออกไป เพียงเขียนเลขที่บัญชี
ในแบบฟอร์ม MM2  

   3. ชําระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร เป็นสกุลเงินฟรังก์สวิส โดยส่ังจ่ายที่ WIPO bank account 
 IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A 
 
30. สามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับพิธีสารมาดริดได้ที่ใด 
 ตอบ บนเว็บไซต์ WIPO ได้รวบรวมข้อมูล ตลอดจนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไว้ ดังน้ี 
   - ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับพิธีสารมาดริดที่ http://www.wipo.int/madrid/en/ 
   - การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเบ้ืองต้นจาก 38 ฐานข้อมูลของประเทศหรือสํานักงานต่างๆ เช่น  
 ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา สํานักทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น ที่มีการอัพโหลดบนเว็บไซต์ WIPO ว่ามีเคร่ืองหมายที่เหมือนหรือคล้าย
กับที่ผู้ขอต้องการจะย่ืนหรือไม่ ท่ี http://www.wipo.int/branddb/en/ 

   - ตรวจสอบรายการสินค้า/บริการท่ีต้องการย่ืนว่าประเทศใดยอมรับจดทะเบียนหรือไม่กว่า 91,000  
 รายการสินค้า/บริการ จาก 34 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา สหภาพ

ยุโรป ออสเตรเลีย เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น                                                      ที่ 
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en  

   - ตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับสํานักงาน กฎระเบียบข้อบังคับของประเทศที่ผู้ขอระบุขอรับความคุ้มครองได้ ที่ 
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/ 

   - ทดลองคํานวณค่าใช้ จ่ายในการย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้  ที่  
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp 

 
31. กรณีผู้ขอต้องการระบุขอรับความคุ้มครองเพ่ิมเติมในภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดอ่ืนๆ มีขั้นตอนอย่างไร 
 ตอบ ผู้ขอสามารถขยายความคุ้มครองเพ่ิมเติมไปยังประเทศอื่นๆ ในภายหลัง โดยใช้แบบฟอร์ม MM4 
 
32. การย่ืนคําขอแทนที่ (replacement) มีขั้นตอนอย่างไร 
 ตอบ คือกรณีที่ผู้ขอได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศภาคีสมาชิกไว้ก่อนแล้วตามระบบปกติ ต่อมามีการย่ืน

คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริด ผู้ขอสามารถขอให้สํานักงานภาคีสมาชิกแต่ละประเทศนําคําขอที่
ย่ืนผ่านระบบมาดริดแทนที่คําขอในประเทศโดยได้รับสิทธิต่างๆ ตามคําขอในประเทศนั้น โดยมีเง่ือนไข ได้แก่ 

  - เจ้าของเดียวกัน  
   - คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศได้ระบุขอรับความคุ้มครองในประเทศท่ีต้องการขอแทนที่ 
   - รายการสินค้าในคําขอระหว่างประเทศตรงกัน หรือไม่เกินกว่ารายการสินค้าของคําขอในประเทศ 
 สําหรับการย่ืนคําขอแทนที่ในประเทศไทยผู้ขอสามารถย่ืนแบบฟอร์ม (อยู่ระหว่างดําเนินการลงในประกาศกรมฯ) ได้ที่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา การย่ืนคําขอแทนที่ในประเทศอ่ืน ผู้ขอต้องติดต่อไปยังสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศน้ันๆ โดยตรง ซ่ึงหาข้อมูลเบ้ืองต้นได้ท่ี http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/  ซ่ึงแต่ละ
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ประเทศจะมีวิธีการ และแบบฟอร์มแตกต่างกันออกไป เน่ืองจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกไม่ได้กําหนด
แบบฟอร์มเอาไว้ 

 
33. การย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศมีข้อควรระวังหรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ เน่ืองจากการย่ืนคําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องอ้างอิงคําขอพ้ืนฐาน (คําขอที่ย่ืนขอจดทะเบียน หรือได้รับ

การจดทะเบียนในประเทศไทย) คือ ต้องเป็นเจ้าของ และที่อยู่เดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคําขอ
พ้ืนฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ และหากคําขอพ้ืนฐานถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน 
หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียนภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับเลขที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ (International 
Registration Number หรือ IRN) (ผู้ขอจะได้รับ IRN เม่ือสํานักระหว่างประเทศตรวจแบบฟอร์ม MM2 และพบว่ามี
รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คําขอน้ันจะได้รับ IRN) จะส่งผลกระทบทําให้คําขอจดทะเบียนระหว่างประเทศภายใต้
พิธีสารมาดริดน้ันส้ินผลไปด้วย ดังน้ัน ในการย่ืนคําขอผู้ขอควรนําคําขอที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วในประเทศมาระบุเป็น
คําขอพ้ืนฐาน หากนําคําขอที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือคําขอท่ีอยู่ระหว่างการคัดค้าน อุทธรณ์ หรือทะเบียนที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลมาระบุเป็นคําขอพ้ืนฐาน ย่อมเกิดความเส่ียงที่จะถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน 
คําขอในประเทศ หรือถูกเพิกถอนทะเบียนในประเทศซ่ึงจะส่งผลให้คําขอระหว่างประเทศนั้นส้ินผลไปนั้น 

 
34. กรณีคําขอพ้ืนฐานถูกเพิกถอน หรือถูกจําหน่ายออกจากสารบบ จะส่งผลต่อคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า

ระหว่างประเทศอย่างไร 
 ตอบ เม่ือขอพ้ืนฐานถูกเพิกถอน หรือถูกจําหน่ายออกจากสารบบภายใน 5 ปีนับแต่วันท่ีได้รับเลขที่จดทะเบียนระหว่าง

ประเทศ สํานักงานต้นทางของคําขอพ้ืนฐานน้ันจะแจ้งผลดังกล่าว และร้องขอให้สํานักระหว่างประเทศเพิกถอนการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายระหว่างประเทศน้ัน 

 
35. การขอแปลงคําขอ (transformation) ต้องใช้แบบฟอร์มใด และมีขั้นตอนอย่างไร 
 ตอบ เม่ือคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศถูกเพิกถอนการจดทะเบียน ผู้ขอสามารถย่ืนขอแปลงเป็น

คําขอภายในประเทศน้ันๆ ได้ โดยต้องย่ืนขอแปลงคําขอภายใน 3 เดือนนับแต่คําขอระหว่างประเทศถูกเพิกถอน ผู้ขอจะ
ได้สิทธิวันที่ย่ืนขอจดทะเบียนเป็นวันที่เดียวกับคําขอที่ถูกปฏิเสธน้ัน โดยมีเง่ือนไข ได้แก่ 

  - เจ้าของเดียวกัน  
   - รายการสินค้าในคําขอระหว่างประเทศตรงกัน หรือไม่เกินกว่ารายการสินค้าของคําขอในประเทศ 
 สําหรับการย่ืนคําขอแปลงคําขอในประเทศไทยผู้ขอสามารถย่ืนแบบฟอร์ม (อยู่ระหว่างดําเนินการลงในประกาศกรมฯ) 

ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา การย่ืนคําขอแทนที่ในประเทศอ่ืน ผู้ขอต้องติดต่อไปยังสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศน้ันๆ โดยตรง ซ่ึงหาข้อมูลเบ้ืองต้นได้ท่ี http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/  ซ่ึงแต่ละ
ประเทศจะมีวิธีการ และแบบฟอร์มแตกต่างกันออกไป เน่ืองจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกไม่ได้กําหนด
แบบฟอร์มเอาไว้ 
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36. เม่ือย่ืนขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วหากผู้ขอประสงค์จะผลิตส่ิงท่ีขอรับสิทธิบัตรนั้นเป็นสินค้าเพ่ือจําหน่ายจะต้องรอจนกว่า
จะได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือไม่ 

 ตอบ ไม่ต้องรอจนกว่าจะได้รับการจดทะเบียน และผู้ขอมีสิทธิท่ีจะใช้คําว่า รอรับสิทธิบัตรคําขอเลขที่ XXXXXX บนตัว
สินค้าหรือภาชนะบรรจุสินค้าน้ัน แต่ ห้ามใช้คําว่า “สิทธิบัตร” หรือ “สิทธิบัตรไทย” หรือ อักษร “สบท” หรืออักษร
ภาษาต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ก่อนที่จะได้รับการจดทะเบียน 

 
37. ถ้านําการประดิษฐ์ที่คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่สาระสําคัญผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์มาก่อน     

จะสามารถย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตรได้หรือไม่ 
 ตอบ ไม่สามารถนํามาย่ืนขอรับสิทธิบัตรได้ เน่ืองจากตามกฎหมายการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะย่ืนขอ

สิทธิบัตรจะต้องไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสําคัญมาก่อน ยกเว้น เป็นการแสดงในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีข้ึนในราชอาณาจักร ท้ังน้ี ต้องนํามาย่ืนขอจดทะเบียนภายใน 12 เดือน นับแต่วันเปิด
งานแสดง โดยต้องย่ืนหนังสือรับรองการจัดแสดงผลงานดังกล่าวซ่ึงออกให้โดยผู้จัดด้วย 

 
38. การจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยจะคุ้มครองทั่วโลกหรือไม่ 
 ตอบ การจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยจะให้ความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน หากต้องการจะได้รับ

ความคุ้มครองที่ประเทศใดก็ต้องไปย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศน้ัน ๆ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากล และการย่ืนขอ
จดทะเบียนในต่างประเทศจะต้องย่ืนขอภายในเวลาที่กฎหมายของแต่ละประเทศกําหนด ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวลา 
12-18 เดือน นับจากวันย่ืนครั้งแรก 

 
39. ผู้ขอรับสิทธิบัตรควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้รับการจดทะเบียนได้อย่างรวดเรว็ 
 ตอบ ผู้ขอรับสิทธิบัตรควรทราบว่าการขอรับสิทธิบัตรมีข้ันตอนอะไรบ้าง และแต่ละข้ันตอนจะต้องดําเนินการอย่างไร จะ

ช่วยให้การพิจารณาตรวจสอบกระทําได้รวดเร็วย่ิงข้ึน เช่น ข้ันตอนการย่ืนขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมคําขอให้
ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งน้ีสามารถขอรับตัวอย่างเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเตรียมคําขอก็ได้ หรือ เม่ือเตรียมคํา
ขอเสร็จแล้วไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถที่จะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่จัดไว้คอยให้
คําปรึกษาแก่ประชาชนโดยเฉพาะ หรือหากได้รับหนังสือแจ้งให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดและท่าน
ไม่แน่ใจว่าจะดําเนินการแก้ไขถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถที่จะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เช่นกัน 
ข้ันตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ เฉพาะคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เท่าน้ันเม่ือคําขอรับสิทธิบัตรน้ันได้มีการ
ประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอจะต้องย่ืนคําขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายในเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันประกาศโฆษณา ซ่ึง
หมายถึงว่า ต้ังแต่วันแรกที่มีการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรในหนังสือจดหมายเหตุที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้
จัดพิมพ์ข้ึน ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถที่จะย่ืนคําขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ได้ทันที หากไม่มีการย่ืนคําขอให้ตรวจสอบ
การประดิษฐ์แล้ว เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้ 
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40. คนไทยสามารถย่ืนขอรับสิทธิบัตรในประเทศใดได้บ้าง 
 ตอบ เน่ืองจากกฎหมายสิทธิบัตรไทยใช้หลักปฏิบัติเย่ียงคนชาติ ที่ยอมให้คนที่มีสัญชาติของประเทศอื่นย่ืนขอรับ

สิทธิบัตรในประเทศไทยได้ ดังน้ัน คนไทยก็สามารถย่ืนขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศน้ันได้เช่นกัน เช่น สหรัฐอเมริกา, 
ญ่ีปุ่น, สหภาพยุโรป, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี, สาธารณรัฐเกาหลี ฯลฯ 
หากแต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น การแต่งต้ังตัวแทนเพ่ือดําเนินการแทนผู้ขอ เป็นต้น 

 
41. หากได้รับหนังสือแจ้งให้ดําเนินการส่ิงใดส่ิงหนึ่งในเวลา 90 วัน เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

และผู้ขอไม่สามารถดําเนินการได้ทันจะทําอย่างไร 
 ตอบ หากได้รับหนังสือแจ้งให้ดําเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในเวลา 90 วัน และผู้ขอไม่สามารถดําเนินการได้ทันตาม

กําหนดเวลา ก็สามารถที่จะขอผ่อนผันการดําเนินการได้สองคร้ังโดยครั้งแรกขอผ่อนผันได้อีก 90 วัน และครั้งที่สอง    
ขอผ่อนผันได้อีก 30 วันซ่ึงต้องขอก่อนครบกําหนดเวลาในแต่ละครั้ง โดยทําเป็นหนังสือ ถึง ผู้อํานวยการกองสิทธิบัตร 

 
42. ข้อถือสิทธิคืออะไร 
 ตอบ ข้อถือสิทธิ  เป็นส่วนสําคัญของคําขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอฯมีความจําเป็นจะต้องระบุถึงขอบเขตของสิทธิท่ีประสงค์ที่

จะขอรับความคุ้มครอง  ซ่ึงแสดงสาระสําคัญของการประดิษฐ์และขอบเขตการสงวนสิทธิห้ามมิให้บุคคลอ่ืนแสวงหา
ประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

  ในการระบุข้อถือสิทธิโดยท่ัวไป  ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต้องไม่ระบุขอบเขตสาระสําคัญของการประดิษฐ์
กว้างจนเกินกว่าที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือส่ิงที่ทําการประดิษฐ์ข้ึน ดังน้ัน หากผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรต้องการขอถือสิทธิในสาระสําคัญของการประดิษฐ์ดังกล่าว จะต้องได้รับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ท่ีมีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง  

  ข้อถือสิทธิจะต้องมีการระบุข้อความไว้อย่าง “ชัดแจ้งและรัดกุม ” พอจะสรุปความหมายได้ว่า  
  1. ลักษณะการบรรยายหรืออธิบายสาระสําคัญของการประดิษฐ์ลงในข้อถือสิทธิ จะต้องระบุสาระสําคัญที่ผู้ขอมี

ความประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ หากสาระสําคัญ
ของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิไม่สอดคล้องกันกับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ อาจเป็นเหตุทําให้ถูกปฏิเสธ
การรับจดทะเบียนได้   

  2. ลักษณะของถ้อยคําที่ใช้ 
   ห้ามใช้ถ้อยคําที่มีความหมาย คลุมเครือ หรือถ้อยคําที่เป็นทางเลือกแบบกว้าง เช่น ระบุว่าส่วนประกอบส่วนหน่ึง

ของการประดิษฐ์ น้ัน “ทํามาจากโลหะหรือส่ิงที่คล้ายคลึงกัน” ย่อมแสดงความไม่ชัดเชน เพราะส่ิงที่มีคุณสมบัติ
คล้ายคลึงกับโลหะมีมากมาย ซ่ึงก็อาจเป็นปัญหาในการตีความถึงสิทธิที่จะเกิดข้ึน  

  3. วิธีการของการแยกและจัดลําดับของข้อถือสิทธิ ความชัดเจน และรัดกุมของข้อถือสิทธิ อาจจะเกิดได้จากวิธีการ
แยกและการจัดลําดับข้อถือสิทธิ รวมทั้งการอ้างอิงข้อถือสิทธิอ่ืนๆ สําหรับการพิจารณาแยกข้อถือสิทธิออกเป็นเป็น
หลายข้อน้ัน ข้ึนอยู่กับลักษณะของการประดิษฐ์ว่ามีการประดิษฐ์น้ันมีลักษณะองค์ประกอบหรอืโครงสร้างซับซ้อนหรือไม่
เพียงใด ถ้าเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ซับซ้อนก็ไม่ควรแยกข้อถือสิทธิเป็นหลายข้อ เพราะจะทําให้ขาดความชัดแจ้งและรัดกุม 
ในทางกลับกันถ้าเป็นการประดิษฐ์ท่ีซับซ้อนมากหากไม่แยกข้อถือสิทธิออกเป็นหลายข้อ ก็จะทําให้ขาดความชัดแจ้งและ
รัดกุมเช่นเดียวกัน 
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  ข้อถือสิทธิท่ีระบุถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็นสาระสําคัญของการประดิษฐ์ เรียกว่า “ข้อถือสิทธิหลัก” ส่วนข้อถือ
สิทธิที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็นลักษณะพิเศษหรือรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืน เรียกว่า “ข้อถือสิทธิรอง” โดยท่ัวไป
การประดิษฐ์ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนจนเกินไป มักจะมีข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อเดียวและอาจมีข้อถือสิทธิรองได้มากกว่า
หน่ึงข้อ หากเป็นกรณีของคําขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องระบุข้อถือสิทธิรวมกันได้ไม่เกิน 10 ข้อ 

  กรณีที่ระบุข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อเดียวแล้วยังไม่ครอบคลุมถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์น้ันได้ทั้งหมด  
ผู้ขอฯสามารถระบุข้อถือสิทธิหลักไว้ได้หลายข้อ หากแต่การระบุข้อถือสิทธิหลักดังกล่าวจะต้องระบุอยู่ภายความคิดรวบ
ยอดการประดิษฐ์เดียวกันที่ถูกเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ของคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหนึ่งฉบับ  
สําหรับการอ้างข้อถือสิทธิอาจระบุเป็นกลุ่มชุดข้อถือสิทธิ (Set Claims) ได้ 

  ในการอ้างอิงข้อถือสิทธิรองจะต้องระบุอ้างอิงในลักษณะที่ความหมายเป็นทางเลือกเท่านั้น เช่น  
 1. กระถางต้นไม้ ที่ซ่ึงประกอบด้วย  ตัวกระถาง (1) ถูกติดต้ังอยู่บนฐานรอง (2)........ที่ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะคือเคร่ืองเขย่า 

(3)......และท่อระบายนํ้าออก(4) .......และส่วนเก็บนํ้า(5)......(บรรยายส่วนคิดค้นพัฒนาปรับปรุง/ที่ต้องการขอรับความ
คุ้มครอง)............     (เป็นข้อถือสิทธิหลัก) และมีข้อถือสิทธิรองคือ  

 2. กระถางต้นไม้ ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซ่ึงประกอบด้วยท่อระบายนํ้าออก(4) ที่มีลักษณะพิเศษ..............   
 3. กระถางต้นไม้ ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 และ 2 ข้อใดข้อหน่ึง  ที่ซ่ึงประกอบด้วย ส่วนเก็บนํ้า(4) ที่มีลักษณะพิเศษ ....  

การอ้างถึงข้อถือสิทธิรองในข้อถือสิทธิข้อท่ี 3 ดังกล่าวข้างต้นถือว่ามีลักษณะเป็นทางเลือก แต่ถ้าระบุว่า 
  3.  กระถางต้นไม้ตามข้อถือสิทธิท่ี 1 และ 2  ที่ซ่ึงประกอบด้วยส่วนเก็บนํ้า (4) ที่มีลักษณะพิเศษ ..................”     

การอ้างถึงข้อถือสิทธิรองในข้อถือสิทธิข้อท่ี 3 ดังกล่าวข้างต้นถือว่ามีลักษณะไม่เป็นทางเลือก    
 
43. งานลิขสิทธิ์ คืออะไร 
 ตอบ งานลิขสิทธิ์มี 9 ประเภท ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์       

สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 
 
44. เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถโอนงานลิขสิทธ์ิของตนเองให้แก่บุคคลอ่ืนได้หรือไม่ อย่างไร 
 ตอบ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถโอนงานลิขสิทธิ์ของตนเองให้แก่บุคคลอื่นได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และสามารถโอนโดย

กําหนดระยะเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
        หากการโอนงานลิขสิทธิ์ดังกล่าวมิใช่ทางมรดกต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้โอนและผู้รับโอน 
 ทั้งน้ี ถ้าไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าการโอนมีกําหนดระยะเวลา 10 ปี 
 
45. งานรวบรวม และฐานข้อมูล มีลิขสิทธ์ิหรือไม่ 
 ตอบ งานที่มีลักษณะเป็นการนําเอางานอันมีลิขสิทธ์ิมารวบรวมหรือประกอบเข้าด้วยกัน โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 
  ฐานข้อมูล (database) ซ่ึงเป็นการนําเอาข้อมูลหรือส่ิงอ่ืนใดมารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน โดยได้มีการคัดเลือก

หรือจัดลําดับ ในลักษณะที่ไม่ได้ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 
  ผู้รวบรวม หรือประกอบเข้ากันน้ันมีลิขสิทธ์ิในงานดังกล่าว แต่ท้ังน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิที่มี

อยู่ในงาน หรือข้อมูล หรือส่ิงอ่ืนใด ของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกนํามารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน 
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46. การดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 ตอบ กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดว่าหากการดัดแปลงผลงานอันมีลิขสิทธ์ิโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว ให้ผู้ได้รับ

อนุญาตได้ลิขสิทธ์ิในงานที่ได้ดัดแปลง แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าลิขสิทธิ์ท่ีมีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์
เดิมที่ถูกดัดแปลง 

 
47. การดัดแปลงผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนถือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม่ 
 ตอบ การดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
48. ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 ตอบ ความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ที่เกิดข้ึนในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง/ลูกจ้างเกิดข้ึนได้ 2 กรณี 
  (1) ถ้าผู้สร้างสรรค์สร้างงานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทําเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน กฎหมาย

กําหนดให้ลิขสิทธ์ิเป็นของผู้สร้างสรรค์ (ลูกจ้าง) แต่นายจ้างมีสิทธินํางานน้ันออกเผยแพร่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง
แรงงานนั้น 

  (2) ถ้าผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์งานโดยการรับจ้างจากบุคคลอ่ืน กฎหมายให้ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ เว้นแต่จะได้
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
49. การละเมิดลิขสิทธ์ิมีโทษตามกฎหมายอย่างไร 
 ตอบ การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทางอาญาทั้งจําคุกและโทษปรับแล้วแต่กรณี เช่น โทษทางอาญากรณีการทําซํ้า ดัดแปลง 

หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซ่ึงงานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับต้ังแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสน
บาท และหากทําเพ่ือการค้าต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ หกเดือนถึงส่ีปี หรือปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงแปดแสนบาท 
หรือท้ังจําทั้งปรับ หรือกรณีการขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซ้ือ หรือเสนอให้เช่าซ้ือ  หรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนซ่ึงงานที่ได้ทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน มีโทษปรับต้ังแต่หน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท และ
หากกระทําเพ่ือการค้าผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับต้ังแต่ห้าหม่ืนถึงส่ีแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ นอกจากน้ีเจ้าของลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งได้อีกด้วย 

 
50. ไอเดีย แนวคิด กฎหมายลิขสิทธ์ิคุ้มครองหรือไม่ 
 ตอบ กฎหมายจะไม่คุ้มครองถึงแนวความคิด ข้ันตอน กรรมวิธี หรือระบบ วิธีการใช้งาน หลักการ ของผลงานอันมี

ลิขสิทธ์ิ แต่กฎหมายลิขสิทธ์ิคุ้มครองการแสดงออกซ่ึงความคิด ไม่ว่าโดยวิธีหรือรูปแบบใด 
 
51. ลิขสิทธิ์ ต้องจดทะเบียนหรือไม่ 
 ตอบ ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องจดทะเบียน 
 
52. ลิขสิทธิ์ คุ้มครองอะไรบ้าง 
 ตอบ กฎหมายคุ้มครองงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทข้างต้น ตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดโดยเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิแต่

เพียงผู้เดียว เช่น ในการทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพร่งานอันมีลิขสิทธ์ิ หรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิของตน เป็นต้น 
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53. กรณีเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าท่ียังไม่ได้จดทะเบียนแต่ถูกบุคคลอ่ืนนําไปใช้เจ้าของ เครื่องหมายมีสิทธิปกป้อง
เคร่ืองหมายการค้าของตนตามกฎหมายอย่างไรบ้าง  

 ตอบ เจ้าของเคร่ืองหมายที่มิได้จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 และมาตรา 
275 และมีสิทธิร้องทุกข์ดําเนินคดีอาญาต่อผู้กระทําละเมิด นอกจากน้ียังมีสิทธิฟ้องบุคคลอ่ืนซ่ึงเอาสินค้าของตนไปลวง
ขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าน้ัน ตาม พ.ร.บ. เคร่ืองหมายการค้าฯ มาตรา 46 ได้ 

 
54. ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วสามารถจ่ายเงินเพ่ือยอมความระงับคดีได้หรือไม่ 
 ตอบ คดีละเมิดเคร่ืองหมายการค้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เม่ือถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี จึงไม่สามารถ

จ่ายเงินเพ่ือตกลงยอมความระงับคดีได้ 
 
55. กรณีถูกจับกุมคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า ควรทําอย่างไร  
 ตอบ 1) ควรตรวจสอบว่าผู้กล่าวหาได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนหรือไม่ หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ใน

ประเทศไทย หรือต่างประเทศมาก่อนหรือไม่ เพ่ือให้ทราบว่าผู้กล่าวหาเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง 
  2) ตรวจสอบว่าผู้จับกุมเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือไม่ โดยอาจขอดูบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
  3) การค้นในท่ีรโหฐาน โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องมีหมายค้นของศาลมาแสดงจึงทําการค้นได้ 
  4) เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้จับกุม จะต้องนําตัวผู้ต้องหาไปส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย (ไปส่งที่บนโรงพัก 

หรือที่ทําการของพนักงานสอบสวน) 
  5) ควรติดต่อหรือประสานทนายความเพ่ืออํานวยความสะดวกเก่ียวกับคดี หรือทําเรื่องขอประกันตัว (ถ้ามี) 
  6) ของกลางในคดี ได้แก่ ทรัพย์สินที่ได้ทําหรือมีไว้เป็นความผิด หรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระทํา

ความผิด 
 
56. พบเบาะแสการกระทําละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ควรทําอย่างไร  
 ตอบ ควรแจ้งข้อมูลให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบทางจดหมาย ทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ 02-547-4702 ซ่ึงกรม

ทรัพย์สินทางปัญญาจะประสานแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือตัวแทนเพ่ือให้ไปตรวจสอบว่ามีการ
กระทําละเมิดจริงหรือไม่ หากพบว่ามีการกระทําละเมิดจริง เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะประสานเจ้าหน้าท่ีตํารวจเพ่ือ
ร้องทุกข์ดําเนินคดีต่อไป 

 
57. ทําอย่างไรเครื่องหมายการค้าจึงจะไม่ถูกละเมิด และหากพบว่าเครื่องหมายถูกละเมิดการป้องกันมิให้เครื่องหมาย

การค้าถูกละเมิด  
 ตอบ เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรจะดําเนินการจดทะเบียนไว้ในประเทศไทย และควรจะตรวจตราตามท้องตลาดและ

เว็บไซต์ต่างๆ ว่าเครื่องหมายการค้าของท่านถูกละเมิดหรือไม่ และหากพบว่ามีการละเมิดเกิดข้ึน ก็สามารถดําเนินการ
ตามกระบวนการของกฎหมายได้ โดยรวบรวมพยานหลักฐานการเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าและหลักฐานการถูก
ละเมิดเครื่องหมายการค้า ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไป 
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58. GI คืออะไร 
 ตอบ สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) คือ ช่ือ สัญลักษณ์ หรือ สิ่งอ่ืนใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทน

แหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์น้ัน เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ช่ือเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยตุง ส้มโอนครชัยศรี มะขามหวาน
เพชรบูรณ์ ไข่เค็มไชยา เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นว่าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เป็นการใช้ช่ือของแหล่งภูมิศาสตร์มาประกอบกับสินค้า 
เพ่ือแสดงให้ผู้ซ้ือหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงคุณภาพหรือลักษณะพิเศษของสินค้าน้ันๆ ที่เป็นผลมาจากปัจจัยธรรมชาติที่
เป็นสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของแหล่งผลิตผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาของคนในพ้ืนที่ส่ังสมกันมาทําการผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะจนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไป 

 
59.  ขึ้นทะเบียน GI ได้ประโยชน์อย่างไร 
 ตอบ ประโยชน์ที่จะได้รับเม่ือข้ึนทะเบียนสินค้าชุมชนเป็น สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือ 
  (1) คุ้มครอง ช่ือสินค้าให้เป็นสิทธ์ิเฉพาะของชุมชนที่ข้ึนทะเบียน โดยหากมีผู้ใดละเมิดมีบทลงโทษปรับไม่เกิน 

200,000 บาท 
  (2) เพ่ิมมูลค่า ของสินค้า และ เป็นเครื่องมือการตลาด สินค้า GI เป็นสินค้าชุมชนที่ดี มีคุณภาพน่าเช่ือถือเพราะต้อง

ผ่านกระบวนการควบคุมตรวจสอบคุณภาพแบบย้อนกลับได้ ว่าใครเป็นผู้ผลิต และเม่ือพ้ืนที่การผลิตมีจํากัดพอมี
ผู้บริโภคต้องการเป็นจํานวนมากก็ส่งให้ให้ราคาสินค้า GI เพ่ิมสูงข้ึน 

  (3) ดูแลรักษา มาตรฐานของสินค้า และ รักษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  (4) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพ่ิมความสามัคคี เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
  (5) สนับสนุน การท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิตอย่างย่ังยืน 
  (6) สร้างความเช่ือม่ัน ในแหล่งที่มาและคุณภาพของตัวสินค้า ให้กับผู้ซื้อ 
  (7) ก้าวสู่ระดับสากล ได้รับการสนับสนุนการจดทะเบียนในระดับต่างประเทศ 
 
60. สินค้าที่สามารถขอขึ้นทะเบียน GI ได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 ตอบ สินค้าต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
  (1) มีความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งผลิต เช่น วัฒนธรรมท้องถ่ิน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ส่งผลต่อ

ลักษณะพิเศษของสินค้า 
  (2) มีพ้ืนที่การผลิตที่ชัดเจนและใช้วัตถุดิบหลักจากในพ้ืนท่ี 
  (3) มีคุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะของสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตจากที่อ่ืน 
  (4) มีการกําหนดคุณภาพ และมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบชัดเจน 
  (5) มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
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61. สินค้าที่สามารถขอขึ้นทะเบียนได้มีประเภท 
 ตอบ ประเภทของสินค้าที่ขอข้ึนทะเบียนได้ มี 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) สินค้าเกษตร เช่น สับปะรดภูแลเชียงราย ส้มโอนครชัยศรี ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะพร้าวเกาะพะงัน    
  เป็นต้น 

  (2) สินค้าหัตถกรรม เช่น สังคโลกสุโขทัย นิลเมืองกาญจน์ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธ์ุ มุกภูเก็ต เป็นต้น 
  (3) สินค้าอุตสาหกรรม เช่น กาแฟดอยช้าง ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ นํ้าหมากเม่าสกลนคร เป็นต้น 
 
62. การขอขึ้นทะเบียน GI มีกระบวนการอย่างไร 
 ตอบ กระบวนการขอขึ้นทะเบียนมีข้ันตอนดังน้ี 
  (1) พิจารณาสินค้าในชุมชนของตนที่มีคุณภาพ มีช่ือเสียง และเอกลักษณ์ที่เช่ือมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ 
  (2) ติดต่อหน่วยงานราชการ ท้องถ่ิน ให้สนับสนุน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน และจัดทํา

ระบบควบคุมคุณภาพ 
  (3) จัดประชุมในพ้ืนที่ เพ่ือรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสนใจย่ืนขอข้ึนทะเบียน GI และรวบรวมเน้ือหา 
  (4) ร่างคําขอข้ึนทะเบียน 
  (5) จัดประชุมสรุปเน้ือหา เพ่ือย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน   
  (6) ย่ืนคําขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 
63. เม่ือย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน GI ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีขั้นตอนการข้ึนทะเบียนอย่างไร 
 ตอบ เม่ือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับคําขอข้ึนทะเบียนจากผู้ย่ืนคําขอแล้ว จะใช้เวลาในการตรวจสอบคําขอ GI 

จํานวน 120 วัน หลังจากน้ันนายทะเบียนจะใช้เวลาในการพิจารณาคําขอ GI อีก 30 วัน และดําเนินการ ดังน้ี 
  - กรณีคําขอข้ึนทะเบียนมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จะประกาศโฆษณารับข้ึนทะเบียน 90 วัน หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน 
จะประกาศข้ึนทะเบียน ต่อไป 

  - กรณีคําขอข้ึนทะเบียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 นายทะเบียนอาจมีคําส่ังนายทะเบียนสั่งให้แก้ไขคําขอข้ึนทะเบียน หรือดําเนินการ
ชี้แจง ต่อนายทะเบียน หรือนายทะเบียนอาจมีคําส่ังไม่รับข้ึนทะเบียน ซึ่งผู้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนสามารถอุทธรณ์ได้ตาม
กฎหมาย 

 
64. แบบคําขอขึ้นทะเบียน GI และแบบคําขออ่ืนๆ สามารถดาวโหลดได้จากที่ใด 
 ตอบ สามารถดาวโหลดได้ผ่านลิงค์ https://www.ipthailand.go.th/th/gi-008.html 
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65. การย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน GI และแบบคําขออ่ืนๆ มีค่าใช้จ่ายเท่าใหร่ 
 ตอบ ค่าธรรมเนียมในการย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน GI และแบบคําขออ่ืนๆ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 (1) คําขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 500 บาท 
 (2) คําคัดค้านการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 500 บาท 
 (3) คําอุธรณ์คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน 500 บาท 
 (4) คําขอแก้ไขทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 200 บาท 
 (5) คําขอเพิกถอนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 200 บาท 
 (6) คําขออ่ืนๆ 200 บาท 
 
66. ใครเป็นผู้มีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียน GI ได้บ้าง 
 ตอบ ผู้มีสิทธิ์ขอข้ึนทะเบียน GI มีดังน้ี 
  (1) ส่วนราชการ ท่ีเป็นนิติบุคคล มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมแหล่งภูมิศาสตร์ 
  (2) บุคคล/กลุ่ม/นิติบุคคล ซ่ึงประกอบกิจการเก่ียวของกับสินค้าที่ใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และมีถ่ินท่ีตั้งอยู่ในแหล่ง

ภูมิศาสตร์ 
  (3) กลุ่ม/องค์กร ผู้บริโภคสินค้า 
 
67. สินค้าท่ีย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน GI และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI แล้ว ต้องดําเนินการต่อไปอย่างไร และการขอใช้

ตรา GI ต้องมีขั้นตอน อย่างไร 
 ตอบ หลังจากสินค้าได้รับการข้ึนทะเบียนแล้วต้องจัดทําระบบควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน ระดับจังหวัด หรือระดับพ้ืนท่ี และจัดประชุมสรุปแนวทางในการจัดทําระบบ

ควบคุณภาพของสินค้าท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน GI 
  - จัดทําคู่มือปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกผู้ขอใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ข้ันตอน การผลิต และ

ข้อกําหนดตามที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้ 
  - จัดทําแผนการตรวจสอบควบคุม โดยแสดงวิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจสอบ 
  - ผู้ผลิต ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน 
  - ข้ึนทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าที่จะขอใช้ตรา GI โดยกรอกรายละเอียดการขอ อนุญาตใช้ตรา

ลงในแบบฟอร์ม GIC01 โดยการพิมพ์ 
  - คณะทํางานลงพ้ืนที่ตรวจสอบการผลิตสินค้าตามแผนการควบคุม 
  - คณะทํางานจังหวัดรับรองผลการตรวจ ส่งให้พาณิชย์จังหวัดเพ่ือขออนุญาตใช้ตรา GI ต่อกรมททรัพย์สินทาง

ปัญญา โดยกรอกข้อมูลนําส่งลงในแบบ สช. 09 แนบรายงานการตรวจสอบและ GIC 01 ด้วย 
  - กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย 
  - ส่งหนังสืออนุญาตให้แก่สมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าที่จะขอใช้ตรา GI (ใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี) 
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68. การจัดทําระบบควบคุมคุณภาพมีประโยชน์อย่างไร 
 ตอบ การจัดทําระบบควบคุมคุณภาพของสินค้าของสินค้าที่ได้รับการข้ึนทะเบียนแล้วน้ัน มีเป้าหมายหลัก คือ กําหนด

หลักเกณฑ์ให้สินค้าที่ได้รับการข้ึนทะเบียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสินค้าที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้ สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ และเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภคสินค้า GI 

 
69. ใครเป็นผู้มีสิทธ์ิขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ได้บ้าง 
 ตอบ ผู้มีสิทธิ์ที่จะสามารถขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  
  (1) ผู้ผลิตสินค้า ท่ีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้ 

 (2) ผู้ประกอบการค้าที่เก่ียวกับสินค้าท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้ 
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