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แนวทางคุมครองและปกปองทรัพยสินทางปญญา
ในประเทศจีนสําหรับผูประกอบการ



คำ�นำ�
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวท�งก�รขอรับคว�มคุ้มครอง

และปกป้องทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีนสำ�หรับผู้ประกอบก�รไทยผู้เป็นเจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ� โดยเฉพ�ะ 
ผูป้ระกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม (SMEs) ทีม่คีว�มประสงคจ์ะดำ�เนนิธรุกจิในประเทศจนี ส�ม�รถใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส์
เลม่นีใ้นก�รศกึษ�เพิม่เตมิเพือ่เปน็แนวท�งในก�รขอรบัคว�มคุม้ครองต�มกฎหม�ย ตลอดจนก�รบรหิ�รจดัก�รสิทธใินทรพัยส์นิ 
ท�งปัญญ� โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จะกล่�วถึงวิธีก�รหรือขั้นตอนเพื่อให้ได้ม�ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� 
ในประเทศจีน ข้อแนะนำ� ข้อควรระวัง แนวท�งก�รรับมือในกรณีที่ทรัพย์สินท�งปัญญ�ถูกละเมิด และกรณีศึกษ� 
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบก�รไทยควรทร�บในฐ�นะที่ประเทศจีนเป็นหนึ่งในตล�ดที่เป็นจุดหม�ย
ปล�ยท�งสำ�คัญในเชิงเศรษฐกิจ และจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบก�รไทยส�ม�รถคงศักยภ�พในก�รแข่งขันและส�ม�รถ
ปกป้องมูลค่�ท�งก�รค้�ระหว่�งประเทศได้อย่�งมั่นคง ทั้งยังเป็นก�รส่งเสริมศักยภ�พในก�รพัฒน�ผลผลิตท�งเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบก�รไทยด้วย

นอกจ�กนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ ยังได้รวบรวมร�ยชื่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศ
จีนที่จะเป็นประโยชน์สำ�หรับผู้ประกอบก�รไทย ตลอดจนแหล่งเข้�ถึงข้อมูลสำ�หรับก�รต่อยอดองค์คว�มรู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ในประเทศจีนต่อไปในอน�คต

กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�



ส�รบัญ
คำ�นำ�

เตรียมคว�มพร้อมก่อนเดินท�ง

ใบเบิกท�งสู่แดนมังกร : ระบบก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ในประเทศจีน  

1.1 ทรัพย์สินท�งปัญญ� : คว�มเป็นม�และบทบ�ทที่มีต่อภ�คธุรกิจ 
• ประเภทของทรัพย์สินท�งปัญญ�
• ประโยชน์ของก�รจดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ�

1.2 ทรัพย์สินท�งปัญญ� : ก�้วแรกสู่คว�มสำ�เร็จในก�รประกอบธุรกิจระหว่�งประเทศ  
• ทำ�ไมต้องคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในต่�งประเทศ
• หลักดินแดนและก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีน
• หลักก�รยื่นจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่� (First-to-file)
• ระบบก�รขอรับคว�มคุ้มครองระหว่�งประเทศที่ควรทร�บ
• หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีน

บทที่ 1 1

11
บทที่ 2 

2.1 เครื่องหม�ยก�รค�้ (Trademark)  
• เงื่อนไขก�รขอรับคว�มคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้�
• ขั้นตอนก�รขอรับคว�มคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีน
• ก�รขอรับคว�มคุ้มครองเครื่องหม�ยรูปลักษณ์ (Trade Dress)
• ก�รขอรับคว�มคุ้มครองโดเมนเนม (Domain Name)
• คำ�แนะนำ�ผู้ประกอบก�ร
• Checklist เตรียมคว�มพร้อมเพื่อปกป้องเครื่องหม�ยก�รค้�สำ�หรับผู้ประกอบก�ร

2.2 สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ (Invention Patent) และอนุสิทธิบัตร (Petty Patent)
• เงื่อนไขก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
• ขั้นตอนก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรในประเทศจีน
• สิทธิบัตรย� (Pharmaceutical Patent)
• คำ�แนะนำ�ผู้ประกอบก�ร
• Checklist เตรียมคว�มพร้อมเพื่อปกป้องสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรสำ�หรับผู้ประกอบก�ร
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3.1 ระบบก�รบังคับสิทธิและระงับข้อพิพ�ทเกี่ยวกับทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีน
• ก�รดำ�เนินก�รระงับข้อพิพ�ทด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีน
• แนวท�งในก�รบังคับสิทธิและก�รรับมือกับข้อพิพ�ทเกี่ยวกับทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีน

3.2 เคร่ืองหม�ยก�รค้� (Trademark)
• ก�รละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีน
• แนวท�งก�รรับมือเมื่อเกิดข้อพิพ�ท
• ข้อควรระวังสำ�หรับผู้ประกอบก�ร
• กรณีศึกษ�

3.3 สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ (Invention Patent) และอนุสิทธิบัตร (Petty Patent)
• ก�รละเมิดสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรในประเทศจีน
• แนวท�งก�รรับมือเมื่อเกิดข้อพิพ�ท
• ข้อควรระวังสำ�หรับผู้ประกอบก�ร
• กรณีศึกษ�

2.3 สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design Patent)
• เงื่อนไขก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์
• ขั้นตอนก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน
• คำ�แนะนำ�ผู้ประกอบก�ร
• Checklist เตรียมคว�มพร้อมเพื่อปกป้องสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์สำ�หรับผู้ประกอบก�ร

2.4 ลิขสิทธิ์ (Copyright)
• เงื่อนไขก�รขอรับคว�มคุ้มครองลิขสิทธิ์
• สิทธิของเจ้�ของลิขสิทธิ์
• สิทธิข้�งเคียง
• ขั้นตอนก�รจดแจ้งลิขสิทธิ์ในประเทศจีน
• คำ�แนะนำ�ผู้ประกอบก�ร
• Checklist เตรียมคว�มพร้อมเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์สำ�หรับผู้ประกอบก�ร   

2.5 ส่ิงบ่งช้ีท�งภูมิศ�สตร์ (Geographical Indication: GI)
• เงื่อนไขก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร ์
• ขั้นตอนก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ในประเทศจีน 
• คำ�แนะนำ�ผู้ประกอบก�ร
• Checklist เตรียมคว�มพร้อมเพื่อปกป้องสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์สำ�หรับผู้ประกอบก�ร 

2.6 คว�มลับท�งก�รค้� (Trade Secret)
• ขั้นตอนก�รขอรับคว�มคุ้มครองคว�มลับท�งก�รค้�ในประเทศจีน
• คำ�แนะนำ�ผู้ประกอบก�ร
• Checklist เตรียมคว�มพร้อมเพื่อปกป้องคว�มลับท�งก�รค้�สำ�หรับผู้ประกอบก�ร 

2.7 หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องกับก�รให้คว�มคุ้มครองด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�

เผชิญหน้�กับมังกร : ก�รบังคับสิทธิและก�รรับมือกับข้อพิพ�ทเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีน
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3.4 สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design Patent)
• ก�รละเมิดสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน
• แนวท�งก�รรับมือเมื่อเกิดข้อพิพ�ท
• ข้อควรระวังสำ�หรับผู้ประกอบก�ร
• กรณีศึกษ�  

3.5 ลิขสิทธ์ิ (Copyright)
• ก�รละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศจีน
• แนวท�งก�รรับมือเมื่อเกิดข้อพิพ�ท
• ข้อควรระวังสำ�หรับผู้ประกอบก�ร
• กรณีศึกษ�

3.6 ส่ิงบ่งช้ีท�งภูมิศ�สตร์ (Geographical Indication: GI)  
• ก�รละเมิดสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ในประเทศจีน
• แนวท�งก�รรับมือเมื่อเกิดข้อพิพ�ท
• ข้อควรระวังสำ�หรับผู้ประกอบก�ร
• กรณีศึกษ�

3.7 คว�มลับท�งก�รค้� (Trade Secret) 
• ก�รละเมิดคว�มลับท�งก�รค้�ในประเทศจีน
• แนวท�งก�รรับมือเมื่อเกิดข้อพิพ�ท
• ข้อควรระวังสำ�หรับผู้ประกอบก�ร
• กรณีศึกษ�

3.8 หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องกับก�รบังคับสิทธิและระงับข้อพิพ�ทด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�

เคล็ดลับคู่มังกร : ก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� 
ในฮ่องกง ม�เก๊�และไต้หวัน

บทที่ 4 

4.1 ก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในฮ่องกง
4.2 ก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในม�เก๊� 
4.3 ก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในไต้หวัน
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ส�รบัญรูปภ�พ

ส�รบัญต�ร�ง
1. สัญลักษณ์ที่ใช้กับทรัพย์สินท�งปัญญ�

2. คว�มแตกต่�งระหว่�งเครื่องหม�ยก�รค้� เครื่องหม�ยบริก�ร เครื่องหม�ยร่วม เครื่องหม�ยรับรอง

5. แสดงคว�มแตกต่�งระหว่�งสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

1. ประเภทของทรัพย์สินท�งปัญญ� 

2. ตัวอย่�งสินค้�ที่ได้รับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�

3. ระบบก�รขอรับคว�มคุ้มครองระหว่�งประเทศ

4. ขั้นตอนก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ภ�ยในประเทศ (National System)

6. ก�รเปรียบเทียบคว�มแตกต่�งระหว่�งระบบขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
ภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ

7. ก�รเปรียบเทียบคว�มแตกต่�งระหว่�งระบบขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์
ภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ

8. ก�รเปรียบเทียบง�นท่ีกฎหม�ยลิขสิทธ์ิให้คว�มคุ้มครองกับง�นท่ีกฎหม�ยลิขสิทธ์ิไม่ให้คว�มคุ้มครอง

9. ค่�ธรรมเนียมก�รจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อสำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน (CPCC) 

10. ก�รเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียในก�รบังคับสิทธิแต่ละประเภท 

11. ก�รเปรียบเทียบคว�มรับผิดท�งแพ่งและท�งอ�ญ�

12. เอกส�รประกอบก�รยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรและระยะเวล�คุ้มครองในฮ่องกง

13. เอกส�รประกอบก�รยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรและระยะเวล�คุ้มครองในม�เก๊�

14. เอกส�รประกอบก�รยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรและระยะเวล�คุ้มครองในไต้หวัน

3. แสดงตัวอย่�งค่�ธรรมเนียมคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศไปยัง ล�ว 
ม�เลเซีย สิงคโปร์ จีน 

4. คว�มแตกต่�งระหว่�งระบบคำ�ขอรับจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้� 
ภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ
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6. หน่วยง�นที่ี ่เกี่ยวข้องกับก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศ

10. ข้ันตอนก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรผ่�นระบบคำ�ขอภ�ยใน
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บทที่ 1
เตรียมคว�มพร้อม
ก่อนเดินท�ง

ทรัพย์สินท�งปัญญ� (Intellectual Property) เป็นผลง�นอันเกิดจ�กก�รประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้�งสรรค์
ของมนุษย์ทำ�ให้เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�ได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ย ดังต่อไปนี้ 

• สิทธิเด็ดข�ดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในก�รแสวงห�ผลประโยชน์จ�กทรัพย์สินท�งปัญญ�ของตนภ�ยในระยะ 
  เวล�ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

• สิทธิที่จะโอนหรืออนุญ�ตให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของตนได้
• สิทธิที่จะดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ย ทั้งท�งแพ่งและอ�ญ�ต่อผู้ละเมิดได้

ทรัพย์สินท�งปัญญ� จำ�แนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์
1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) เกิดจ�กคว�มคิดสร้�งสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งอ�จเป็น

กระบวนก�รหรือเทคนิคในก�รผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้� รูปลักษณ์ภ�ยนอก 
และส่วนประกอบของสินค้�นั้น 

ทรัพย์สินท�งอุตส�หกรรม ส�ม�รถแบ่งออกได้ ดังนี้
• สิทธิบัตร (Patent)

• สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ (Invention Patent) - ก�รให้คว�มคุ้มครองก�รคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะ
องค์ประกอบโครงสร้�ง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในก�รผลิต ก�รเก็บรักษ� 
หรือก�รปรับปรุงคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ 

• อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) - ก�รให้คว�มคุ้มครองก�รประดิษฐ์จ�กคว�มคิดสร้�งสรรค์ที่มีระดับ
ก�รพัฒน�เทคโนโลยีไม่สูงม�ก อ�จเป็นก�รประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจ�กก�รประดิษฐ์ที่
มีอยู่ก่อนเพียงเล็กน้อย

• สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design Patent) - ก�รให้คว�มคุ้มครองคว�มคิด
สร้�งสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปร่�งลักษณะภ�ยนอกของผลิตภัณฑ์องค์ประกอบของลวดล�ยหรือสีของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งส�ม�รถใช้เป็นแบบสำ�หรับผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้

• แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout – Design of Integrated Circuits)  - แผนผังหรือภ�พที่ทำ�ขึ้น ไม่ว่�
จะปร�กฏในรูปแบบหรือวิธีใด เพื่อแสดงถึงก�รจัดว�งและก�รเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้�

• เครื่องหมายการค้า (Trademark) – เครื่องหม�ย สัญลักษณ์ ตร�ที่ใช้กับสินค้� หรือบริก�ร ได้แก่
• เครื่องหม�ยก�รค้� (Trademark) - เครื่องหม�ยที่ใช้กับสินค้� เพื่อแสดงว่�สินค้�ที่ใช้เครื่องหม�ยนั้น

แตกต่�งกับสินค้�ที่ใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ของบุคคลอื่น เช่น เครื่องดื่ม อ�ห�รสำ�เร็จรูป เป็นต้น
•  เครื่องหม�ยบริก�ร (Service Mark) - เครื่องหม�ยที่ใช้กับก�รบริก�ร เพื่อแสดงว่�บริก�รที่ใช้

เครื่องหม�ยนั้นแตกต่�งกับบริก�รที่ใช้เครื่องหม�ยบริก�รของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหม�ยของส�ย
ก�รบิน ธน�ค�ร โรงแรม เป็นต้น

1.1 ทรัพย์สินท�งปัญญ�: คว�มเป็นม�และบทบ�ทที่มีต่อภ�คธุรกิจ

ประเภทของทรัพย์สินท�งปัญญ�
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2. ลิขสิทธิ์ (Copyright) เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้�งสรรค์
ที่จะกระทำ�ก�รใด ๆ เกี่ยวกับง�นที่ผู้สร้�งสรรค์ได้ทำ�ขึ้นต�มประเภทลิขสิทธิ์
ที่กฎหม�ยกำ�หนด ได้แก่่

• ง�นวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลส�ร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ คำ�ปร�ศรัย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

• ง�นน�ฏกรรม เช่น ง�นท่ีเก่ียวกับก�รรำ� ก�รเต้น ก�รทำ�ท่� หรือก�รแสดง
ประกอบขึ้นเป็นเรื่องร�ว รวมถึงก�รแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย เป็นต้น

• ง�นศิลปกรรม เช่น ง�นจิตรกรรม ง�นประติม�กรรม ภ�พพิมพ์ 
ง�นสถ�ปัตยกรรม ภ�พถ่�ย ภ�พประกอบ หรือง�นสร้�งสรรค์
รปูทรงส�มมติเิกีย่วกบัภมูปิระเทศ หรอืวทิย�ศ�สตร ์ง�นศลิปะประยกุต ์
ซึ่งรวมถึงภ�พถ่�ยและแผนผังของง�นดังกล่�วด้วย เป็นต้น

• ง�นดนตรีกรรม เช่น คำ�ร้อง ทำ�นอง ก�รเรียบเรียงเสียงประส�น
รวมถึงโน้ตเพลงที่แยกและเรียบเรียงเสียงประส�น เป็นต้น

• ง�นสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ที่บันทึก
ข้อมูลเสียง ทั้งนี้ไม่รวมถึงเสียงประกอบภ�พยนตร์ หรือเสียงประกอบ
โสตทัศนวัสดุอย่�งอื่น เป็นต้น

• ง�นโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึก
ข้อมูลประกอบด้วยลำ�ดับของภ�พหรือภ�พและเสียงอันส�ม�รถที่จะ
นำ�ม�เล่นซ้ำ�ได้อีก เป็นต้น

• ง�นภ�พยนตร์ เช่น ภ�พยนตร์ รวมทั้งเสียงประกอบของภ�พยนตร์
นั้นด้วย เป็นต้น

• ง�นแพร่เสียงแพร่ภ�พ เช่น ก�รกระจ�ยเสียงวิทยุ ก�รแพร่เสียง หรือ
ภ�พท�งโทรทัศน์ เป็นต้น

• ง�นอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทย�ศ�สตร์ หรือแผนกศิลปะ 

นอกจ�กนี้ สิทธิอีกประเภทที่จัดอยู่ในง�นลิขสิทธิ์ คือ สิทธิข้�งเคียง (Neighboring rights) หม�ยคว�มถึง สิทธินักแสดง 
สิทธิของผู้อำ�นวยก�รผลิต สิ่งบันทึกเสียง (Rights of Producers of Phonograms) และสิทธิขององค์ก�รแพร่เสียงแพร่ภ�พ 
(Rights of Broadcasting Organization) เป็นต้น 

เมื่อผลง�นสร้�งสรรค์ได้รับก�รจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�แล้ว เจ้�ของสิทธิ (Right owner) จะเป็นผู้เดียวที่มี
สิทธิในก�รแสวงห�ผลประโยชน์จ�กทรัพย์สินท�งปัญญ�ดังกล่�ว ยกเว้นเพียงลิขสิทธิ์และคว�มลับท�งก�รค้�ที่ไม่จำ�เป็นต้อง
จดทะเบียนเพื่อให้ได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ย เนื่องจ�กลิขสิทธิ์จะได้รับก�รคุ้มครองโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้สร้�งสรรค์
ผลง�น ส่วนคว�มลับท�งก�รค้�มีกฎหม�ยกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รเก็บรักษ�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับเพื่อให้เข้�ข่�ยก�รได้รับ
คว�มคุ้มครอง

• เครื่องหม�ยรับรอง (Certifi cation Mark) - เครื่องหม�ยที่ใช้รับรองคุณภ�พของสินค้� หรือบริก�รนั้น เช่น 
ฮ�ล�ล Thai Select เป็นต้น

• เครื่องหม�ยร่วม (Collective Mark) - เครื่องหม�ยบริก�รที่ใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิส�หกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือ
โดยสม�ชิกของสม�คม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน 

• ความลับทางการค้า (Trade Secret) - ข้อมูลก�รค้�ซ่ึงยังไม่เป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไปหรือเข้�ถึงไม่ได้ ในหมู่บุคคลโดยเป็น
ข้อมูลที่มีมูลค่�ในเชิงพ�ณิชย์ เนื่องจ�กข้อมูลนั้นเป็นคว�มลับ และมีก�รดำ�เนินก�รเก็บรักษ�คว�มลับต�มสมควร

• สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) – ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง
ภูมิศ�สตร์ โดยส�ม�รถบ่งบอกว่�สินค้�ที่เกิดจ�กแหล่งภูมิศ�สตร์นั้นเป็นสินค้�ที่มีคุณภ�พชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ
เฉพ�ะของแหล่งภูมิศ�สตร์ดังกล่�ว เช่น มะข�มหว�นเพชรบูรณ์ ไข่เค็มไชย� เป็นต้น
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ประเภทของทรัพย์สินท�งปัญญ� 
สิทธิบัตร

ก�รประดิษฐ์

สิทธิบัตร
ก�รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

แบบผังภูมิของ
วงจรรวม

คว�มลับ
ท�งก�รค้�

สิ่งบ่งชี้ท�ง
ภูมิศ�สตร์

เครื่องหม�ย
ก�รค้�

ทรัพย์สินท�งปัญญ�

ทรัพย์สินท�ง
อุตส�หกรรม

ลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

เครื่องหม�ย
ก�รค้�

เครื่องหม�ย
บริก�ร

เครื่องหม�ย
ร่วม

เครื่องหม�ย
รับรอง

สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตร 
Patent/Petty Patent

เคร่ืองหม�ยก�รค้� Trademark

ค ว � ม ลับ ท � ง ก � ร ค้� 
Trade Secret

ส่ิงบ่งช้ีท�งภูมิศ�สตร์ 
Geographical Indication (GI)

ลิขสิทธ์ิ Copyright 

สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Indistrial Design Patent

คุ้ มครองง�นวิจั ยผลิตภัณฑ์  กระบวนก�รผลิต 
เครื่องจักรที่ใช้ในก�รผลิต รวมถึงระบบใช้ควบคุมเครื่องจักร 
ซึ่งต้องมีคว�มใหม่ และ/หรือขั้นตอนก�รประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

คุ้มครองชื่อ ยี่ห้อ แบรนด์ โลโก้ 
ตร�สินค้� หรือสัญลักษณท�งก�รค้�
และบริก�ร รวมถึงเครื่องหม�ยรับรอง

คุ้มครองสูตร กรรมวิธีที่
ใช้ในก�รผลิต และเทคนิคลับ
เฉพ�ะที่ใช้ผลิตสินค้�นั้นๆ

คุ้มครองสินค้�ที่มีลักษณะเฉพ�ะ 
มีคุณภ�พ หรือที่มีชื่อเสียงเฉพ�ะของ
แหล่งภูมิศ�สตร์นั้น ๆ

คุ้มครองภ�พถ่�ย ลวดล�ย หรือ
คำ�บรรย�ยโฆษณ�สินค้�ต่�ง ๆ บน
บรรจุภัณฑ์

คุ้มครองก�รออกแบบผลิตภัณฑ์
ในลักษณะของบรรจุภัณฑ์ หรือลวดล�ย
ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ เน้นก�รผลิตในเชิง
อุตส�หกรรม

เคร่ืองหม�ยก�รค้� Trademark

ซึ่งต้องมีคว�มใหม่ และ/หรือขั้นตอนก�รประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

คุ้มครองชื่อ ยี่ห้อ แบรนด์ โลโก้ 
ตร�สินค้� หรือสัญลักษณท�งก�รค้�
และบริก�ร รวมถึงเครื่องหม�ยรับรอง

KIRI
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ประโยชน์ของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

• ปองกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินท�งปัญญ�ช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้ใดนำ�เอ�ผลง�นสร้�งสรรค์
ของเจ้�ของสิทธิไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญ�ต ไม่ว่�จะเป็นช่องท�งออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือเมื่อพบก�รละเมิด
ต่�ง ๆ เจ้�ของสิทธิมีสิทธิดำ�เนินคดีกับผู้ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� เพื่อเรียกร้องให้หยุดกระทำ�ก�ร หรือเรียกร้อง
ค่�เสียห�ยที่เกิดขึ้นได้

• เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ พร้อมทั้งสร้�งคว�มได้เปรียบท�งก�รค้� และก�รใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ เนื่องจ�ก
สินค้�และบริก�รที่ได้รับก�รจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�ส�ม�รถทำ�ให้บริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริก�รดังกล่�ว
มีจุดเด่นที่แตกต่�งกับธุรกิจของผู้อื่น และยังส�ม�รถเพิ่มมูลค่�ให้กับธุรกิจของท่�น ผู้ประกอบก�รส�ม�รถ
นำ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ไปเป็นเครื่องมือในก�รสื่อส�รท�งก�รตล�ดได้หล�ยช่องท�ง ทำ�ให้ผู้บริโภครู้จักธุรกิจของ
ท่�นอย่�งไม่มีขีดจำ�กัด นอกจ�กนี้ ผู้ประกอบก�รยังส�ม�รถขย�ยโอก�สท�งธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินท�งปัญญ�ได้
(Commercialization) เช่น ก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ (Licensing) กับบุคคลที่ขออนุญ�ต โดยที่ท่�นส�ม�รถทำ�
ข้อตกลงหรือสัญญ�เพื่อกำ�หนดสิทธิ หน้�ที่ จำ�นวน ระยะเวล� อ�ณ�เขต และ/หรือประเทศกับผู้ที่ขออนุญ�ตใช้สิทธิได้

• ช่วยพัฒนาสินค้า บริการ และการดำาเนินธุรกิจ โดยส�ม�รถนำ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ม�ช่วยพัฒน�นวัตกรรมใหม่ ๆ
ออกม�ต่อยอดให้แก่สินค้� บริก�ร และกระบวนก�รผลิตซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

• เพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจ หล�ยธุรกิจมีสินค้� บริก�ร หรือนวัตกรรมที่น่�สนใจ ห�กมีก�รจดทะเบียนทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ย่อมเป็นก�รดึงดูดและเป็นที่น่�จับต�มองจ�กนักลงทุนม�กยิ่งขึ้น

ดังนั้น “ทรัพย์สินท�งปัญญ�” จึงถือเป็นเครื่องมือและหัวใจสำ�คัญในก�รประกอบธุรกิจ เพร�ะทรัพย์สินท�งปัญญ�ส�ม�รถ
สอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ ตั้งแต่ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของลูกค้� ก�รวิจัยและพัฒน� ก�รออกแบบและ
ก�รผลิตสินค้�และบริก�ร ไปจนถึงก�รทำ�ก�รตล�ด และก�รบริก�รหลังก�รข�ย นอกจ�กนี้ ก�รจดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ�
ยังช่วยป้องกันและลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รถูกละเมิดสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของท่�นได้อีกด้วย 

ทว่�ในคว�มเป็นจริง ปัญห�ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบก�รไทยจำ�นวนม�ก คือ ก�รมุ่งเน้นแต่ก�รทำ�ธุรกิจโดยลืมคำ�นึงถึง
คว�มสำ�คัญของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนหรือทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่สอดประส�นอยู่ในทุก ๆ ส่วนของธุรกิจ ทำ�ให้ในหล�ยครั้ง
ผู้ประกอบก�รไทยกล�ยเป็นฝ่�ยที่ต้องสูญเสียโอก�สที่จะได้เริ่มต้นทำ�ธุรกิจไป เพร�ะต้องเสียเวล�ไปกับก�รจัดก�รปัญห�
ท�งกฎหม�ยและก�รละเมิดสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบก�รอ�จจะพล�ดโอก�สในก�รทำ�ธุรกิจในประเทศ
นั้น ๆ ไป 

• ห�กผู้ประกอบก�รมีสัญลักษณ์หรือข้อคว�มที่สร้�งขึ้นม�ให้มีลักษณะพิเศษ สำ�หรับสินค้�หรือบริก�รของท่�น
ท่�นส�ม�รถนำ�สัญลักษณ์หรือข้อคว�มดังกล่�วม�ขอรับคว�มคุ้มครองเป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ได้

• ในกรณีที่ท่�นได้เขียนบทคว�มบนสื่อออนไลน์ เพื่อโฆษณ�หรือก�รประช�สัมพันธ์ของบริษัทท่�น ท่�นได้รับ
คว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยลิขสิทธิ์สำ�หรับข้อคว�มดังกล่�วโดยอัตโนมัติ

Know Before You Go



5

1.2 ทรัพย์สินท�งปัญญ�: ก้�วแรกสู่คว�มสำ�เร็จใน
   ก�รประกอบธุรกิจระหว่�งประเทศ

      

ก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในต่�งประเทศเป็นเรื่องสำ�คัญที่ควรจะ
ต้องพิจ�รณ� ห�กผู้ประกอบก�รต้องก�รขย�ยโอก�สท�งธุรกิจไปสู่ต่�งประเทศ 
ด้ ว ยก�รสรรห�ตั ว แทนจำ �หน่ � ยและพั น ธมิ ต รท� งธุ ร กิ จ ในต่ � งประ เทศ 
หรือก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตโดยอ�ศัยคว�มส�ม�รถและเทคโนโลยีก�รผลิตสินค้�
จ�กต่�งประเทศแล้ว เพื่อป้องกันกรณีมีบุคคลอื่นนำ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของท่�นไป
จดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญ�ตในต่�งประเทศ ซึ่งอ�จทำ�ให้ธุรกิจได้รับคว�มเสียห�ย 
เสียค่�ใช้จ่�ย เสียเวล� หรือสูญเสียโอก�สในก�รใช้ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของตน

ก�รปกป้องทรัพย์สินท�งปัญญ�ในต่�งประเทศไม่ใช่เรื่องยุ่งย�ก เพียงแต่
ผู้ประกอบก�รควรเตรียมตัว หรือควรพิจ�รณ�ถึงทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ผู้ประกอบ
ก�รมีอยู่ก่อน ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้จะช่วยอธิบ�ยถึงก�รปกป้องทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ในประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้�ที่สำ�คัญของไทย

ก�รคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ในระดับส�กล รวมถึงประเทศจีน 
ตั้งอยู่บนหลักก�รพื้นฐ�นที่สำ�คัญประก�รหนึ่งเรียกว่� “หลักดินแดน” กล่�วคือ
ก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนต�มขั้นตอนของกฎหม�ย
จึงมีผลท�งกฎหม�ยเฉพ�ะภ�ยในประเทศที่ขอรับคว�มคุ้มครองเท่�นั้น ไม่ได้ขย�ย
ไปถึงประเทศอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนของกฎหม�ยเสียก่อน หรือ
กล่�วง่�ย ๆ คือ “จดทะเบียนที่ไหนคุ้มครองที่นั่น” เช่น

“น�ยสิงห์ผู้ประกอบก�รไทยเป็นเจ้�ของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ถุงมือในประเทศไทย น�ยสิงห์มีสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวและได้รับคว�มคุ้มครอง ห�กมีก�รละเมิดใด ๆ ต่อสิทธิบัตรนี้ในประเทศไทย ถ้�ห�ก
น�ยสิงห์ต้องก�รได้รับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศจีน น�ยสิงห์ต้องยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตร
ก�รประดิษฐ์ของตนในประเทศจีน ซึ่งคำ�ขอดังกล่�วอ�จจะจดทะเบียนสำ�เร็จหรือไม่ก็ได้ หม�ยคว�มว่� 
ก�รได้รับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศไทย ไม่ได้ทำ�ให้เกิดคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรในก�รประดิษฐ์
นั้นในประเทศจีนโดยอัตโนมัติ”

กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�เล็งเห็นถึงช่องว่�งและปัญห�ของผู้ประกอบก�รไทย ที่อ�จตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�อยู่แล้ว แต่ไม่ทร�บถึงวิธีก�รที่จะได้รับคว�มคุ้มครองในประเทศจีนอย่�งถูกต้อง หรือมองว่�เป็นเรื่องที่มีคว�มยุ่งย�ก
ซับซ้อนทั้งยังมีค่�ใช้จ่�ยสูง กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�จึงได้จัดทำ�หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวท�งให้ผู้ประกอบ
ก�รไทยได้ศึกษ�และทำ�คว�มรู้จักกับระบบทรัพย์สินท�งปัญญ�ของประเทศจีน ตลอดจนวิธีก�รในก�รขอรับคว�มคุ้มครอง 
ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย์สินท�งปัญญ� ข้อแนะนำ� ข้อควรระวัง แนวท�งก�รรับมือเมื่อทรัพย์สินท�งปัญญ�ถูกละเมิด และกรณี
ศึกษ�ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบก�รไทยในก�รว�งแผนและเริ่มต้นปกป้องทรัพย์สินท�งปัญญ�อันเป็นสินทรัพย์
ที่มีมูลค่�ที่สำ�คัญของผู้ประกอบก�รไทยต่อไปได้

ทำาไมต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ

 หลักดินแดนและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีน



6

หลักก�รยื่นจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่� (First-to-file) 
เป็นหลักก�รที่ถือปฏิบัติในระบบก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� 
โดยเฉพ�ะทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ต้องมีก�รจดทะเบียน ได้แก่ 
เครื่องหม�ยก�รค้� สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร
ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักก�รดังกล่�วเป็นก�รสันนิษฐ�นว่� บุคคลที่นำ�ทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ม�ขอรับคว�มคุ้มครองก่อนสมควรที่จะเป็นเจ้�ของ
ทรัพย์สินท�งปัญญ�นั้น แม้ในคว�มเป็นจริงแล้ว ทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�นั้น ๆ อ�จถูกใช้โดยบุคคลอื่น หรือมีบุคคลอื่นเป็น
ผู้สร้�งสรรค์ หรือเป็นเจ้�ของที่แท้จริงอยู่ก่อนก็ต�ม แต่ห�กบุคคล
ผู้มีสิทธิดีกว่�เหล่�นั้น ไม่ได้นำ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ม�จดทะเบียน 
หรือนำ�ม�จดทะเบียนภ�ยหลัง กฎหม�ยก็จะให้สิทธิแก่ผู้ที่ ได้
จดทะเบียนไว้ก่อนเป็นหลัก

ดังนั้น ผู้ประกอบก�รควรว�งแผนก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สิน
ท�งปัญญ� ดังนี้
• พิจ�รณ�ถึงส่วนต่�ง ๆ ในสินค้� บริก�ร หรือนวัตกรรมใน

คว�มครอบครองว่�ส�ม�รถขอรับคว�มคุ้มครองเป็นทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ประเภทใดบ้�ง เพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รขอรับ
คว�มคุ้มครอง

• สืบค้นข้อมูลจ�กฐ�นข้อมูลทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศ
จีนก่อนที่จะดำ�เนินก�รจดทะเบียน เพื่อป้องกันก�รละเมิด
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลอื่น

• ขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ต�มที่มีก�รใช้
ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์จริง และควรดำ�เนินก�รก่อนเริ่ม
จำ�หน่�ยสินค้� เผยแพร่ หรือโฆษณ�แก่ผู้บริโภคในประเทศจีน

• เมื่อยื่นคำ�ขอจดทะเบียนเสร็จแล้ว ควรหมั่นตรวจสอบ (Monitoring) สถ�นะคำ�ขอของทรัพย์สินท�งปัญญ�อย่�งสม่ำ�เสมอ
เช่น ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนครบถ้วนแล้วหรือไม่ มีคำ�สั่งให้แก้ไขหรือชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ หรือทรัพย์สินท�งปัญญ�ของ
ท่�นถูกคู่แข่งหรือบุคคลอื่นนำ�ไปจดทะเบียนไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้ส�ม�รถว�งแผนระงับข้อพิพ�ทและก�รละเมิดได้ทันท่วงท ี

• ห�กยื่นคำ�ขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�หล�ยประเภท เช่น เครื่องหม�ยก�รค้� สิทธิบัตร เป็นต้น และ/หรือ
จดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ�ในหล�ยประเทศ ควรจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นะทรัพย์สินท�งปัญญ� (IP portfolio) เพื่ออำ�นวย
คว�มสะดวกในก�รบริห�รจัดก�รสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ในคว�มครอบครอง ซึ่งรวบรวมกระบวนก�รที่ต้องบริห�รจัดก�ร
เพื่อให้คงสถ�นะท�งทะเบียนเอ�ไว้อย่�งต่อเนื่อง เช่น ก�รต่ออ�ยุคว�มคุ้มครอง ก�รประก�ศโฆษณ� ก�รเพิ่มจำ�พวกร�ยก�ร
สินค้�หรือบริก�ร ก�รคัดค้�น เป็นต้น

Know Before
You Go

First-to-fi le vs First-to-use
หลักก�รนี้ใช้สำ�หรับทรัพย์สินท�งปัญญ�

ประเภทที่ต้องจดทะเบียนเท่�นั้น
• First-to-file – ให้สิทธิเจ้�ของ

ทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ได้ยื่นคำ�ขอ
จดทะเบียนก่อนเป็นคนแรกเป็น
ผูม้สีทิธใินทรพัยส์นิท�งปญัญ� ดงันัน้
ก�รใช้หลักก�รนี้ วันที่ในการยื่น
จดทะเบียนจึงมีความสำาคัญมาก
ประเทศที่ใช้หลักก�รนี้ เช่น ไทย จีน
สหภ�พยุโรป เป็นต้น

• First-to-use – ให้สิทธิเจ้�ของ
ทรัพย์ สิ นท�งปัญญ�ที่ มี ก �ร ใช้
ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ก่อน มีสิทธิ
ในทรัพย์สินท�งปัญญ�นั้น ประเทศ
ที่ ใช้ หลั กก�รนี้  เช่ น  แคน�ด�
สหรัฐอเมริก� ออสเตรเลีย เป็นต้น

ทั้งนี้ หลักดินแดนดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีลิขสิทธ ิ ์ ซึ่งไม่ได้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกิดจ�กระบบจดทะเบียน ดังนั้น 
ในกรณีลิขสิทธิ์ หลักดินแดนดังกล่าวจึงเป็นการระบุถึงความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ผู้สร้างสรรค์จะต้องเป็นบุคคล
ซึ่งถือสัญชาติในอนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ซึ่งทั้งประเทศไทยและประเทศจีน
ต่�งก็เป็นสม�ชิกอนุสัญญ�กรุงเบิร์นด้วยกันทั้งคู่ ส่งผลให้ง�นอันมีลิขสิทธิ์ของคนที่มีสัญช�ติประเทศสม�ชิกและผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศสม�ชิกของอนุสัญญ�นี้ได้รับคว�มคุ้มครองในทุกประเทศที่เป็นสม�ชิกของอนุสัญญ�ทันที

หลักการย่ืนจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า (First-to-fi le)

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/
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1) การยื่นคำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศ (National System)
เป็นช่องท�งก�รยื่นขอรับคว�มคุ้มครองโดยตรงต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของ

ประเทศที่ผู้ประกอบก�รต้องก�รให้สินค้�หรือบริก�รของตนได้รับคว�มคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ท�งปัญญ� เช่น ห�กผู้ประกอบก�รต้องก�รขอรับคว�มคุ้มครองในประเทศจีนต้องดำ�เนินก�รยื่นขอรับ
คว�มคุ้มครองไปยังสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA)

2) การยื่นคำาขอระหว่างประเทศ (International System)
เป็นช่องท�งก�รยื่นขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ผ่�นข้อตกลงระหว่�งประเทศ

โดยปัจจุบันมีระบบก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ�ระหว่�งประเทศ 3 ระบบ ดังนี้

3) ยื่นคำาขอจดทะเบียนผ่านระบบภูมิภาค (Regional System)
เป็นก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ภ�ยใต้คว�มตกลงประเทศในภูมิภ�ค

โดยผู้ประกอบก�รส�ม�รถย่ืนคำ�ขอเพียงคร้ังเดียวเพ่ือขอรับคว�มคุ้มครองได้ในทุกประเทศท่ีเป็น
ภ�คีสม�ชิกของคว�มตกลงน้ัน

• เครื่องหมายการค้า: ระบบมาดริด (Madrid System)
• เป็นคว�มตกลงระหว่�งประเทศในก�รจัดตั้งระบบก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียน

เครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศ เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่เจ้�ของ
เครื่องหม�ยก�รค้�ในก�รขอรับคว�มคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้�ในต่�งประเทศ
โดยส�ม�รถยื่นคำ�ขอที่สำ�นักง�นต้นกำ�เนิด

• ผู้ประกอบก�รส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ด้วยตนเอง โดยยื่นคำ�ขอจดทะเบียนที่
กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� และระบุประเทศที่ประสงค์จะขอรับคว�มคุ้มครอง
สำ�นักง�นระหว่�งประเทศ (International Bureau: IB) ขององค์ก�รทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�โลก (WIPO) จะเป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รประส�นระหว่�ง
สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของประเทศสม�ชิกและผู้ขอจดทะเบียน

• สิทธิบัตร: ระบบสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation
Treaty: PCT)
• เป็นสนธิสัญญ�ระหว่�งประเทศเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกก�รยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตร

ระหว่�งประเทศที่เข้�เป็นสม�ชิก โดยส�ม�รถยื่นคำ�ขอเพียงครั้งเดียวก็ส�ม�รถ
ระบุให้คำ�ขอนั้นมีผลผูกพันไปยังประเทศที่เป็นสม�ชิกของสนธิสัญญ� PCT ได้
หล�ยประเทศต�มที่ผู้ยื่นคำ�ขอต้องก�รขอรับคว�มคุ้มครอง ผู้ประกอบก�รส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รได้ด้วยตนเอง โดยยื่นคำ�ขอ PCT ที่กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�

• สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์: ระบบเฮก (Hague System)
• เป็นคว�มตกลงในก�รจัดตั้งระบบก�รยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ระหว่�งประเทศเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รยื่นขอรับคว�มคุ้มครอง
สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่�งประเทศสม�ชิก

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ในต่�งประเทศได้ 3 ช่องท�ง ได้แก่

ระบบการขอรับความคุ้มครองระหว่างประเทศที่ควรทราบ

https://www.wipo.int/madrid/en/
https://www.wipo.int/pct/en/
https://www.wipo.int/hague/en/
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ประเภททรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา
ท่ียังไม่ได้จดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา
ท่ีจดทะเบียนแล้ว

เครื่องหม�ยก�รค้� “TM” “®”

สิทธิบัตร “อยู่ในระหว่�งก�รรอรับสิทธิบัตร”
“patent applied for” 

“patent pending”

“สิทธิบัตร”
“patent”

“patented”

สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ “registered”

ลิขสิทธิ์ © พร้อมระบุ ปีที่สร้�งสรรค์ และชื่อ หรือนิติบุคคลของผู้สร้�งสรรค์

สัญลักษณ์ท่ีใช้กับทรัพย์สินทางปัญญา

Know Before You Go

ระบบก�รขอรับคว�มคุ้มครอง
ระหว่�งประเทศ

ยื่นคำ�ขอต่อสำ�นักง�นทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ของประเทศนั้น

ระบบม�ดริด ระบบสนธิสัญญ�คว�ม
ร่วมมือด้�นสิทธิบัตร

ยื่นคำ�ขอระหว่�งประเทศผ่�น
ข้อตกลงระหว่�งประเทศ 

ยื่นคำ�ขอผ่�นระบบภูมิภ�ค

เครื่องหม�ย
ก�รค้�

สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/
อนุสิทธิบัตร

ระบบเฮก

สิทธิบัตรก�รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
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หน่วยง�นที่มีหน้�ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ใน
ประเทศจีนทีผู้ประกอบก�รควรทร�บ มีดังต่อไปนี้

• สำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (China National Intellectual Property
Administration: CNIPA) เป็นหน่วยง�นที่ดูแลท�งทะเบียนสำ�หรับเครื่องหม�ยก�รค้� สิทธิบัตร
สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ และแบบผังภูมิของวงจรรวม

• สำานักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน (Copyright Protection Center of China: CPCC) เป็น
หน่วยง�นที่ดูแลก�รจดแจ้งลิขสิทธิ์

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีน 

Know Before You Go

• ก�รย่ืนเปน็คำ�ขอภ�ยในประเทศ (National System) ตอ่สำ�นกัง�นทรพัยส์นิท�งปญัญ�แหง่ช�ตจินี (CNIPA)
บุคคลธรรมด� หรือนิติบุคคลที่ไม่ได้มีสัญช�ติจีนต้องแต่งตั้งตัวแทนที่ประเทศจีนในก�รจดทะเบียน
ทรัพย์สินท�งปัญญ�

• ห�กมีแผนนำ�สินค้�หรือบริก�รไปออกแสดงในประเทศจีน ควรพิจ�รณ�จดทรัพย์สินท�งปัญญ�ก่อนไป
ทำ�ก�รตล�ด หรือจัดแสดงเพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รโดนละเมิด

• เมื่อท่�นต้องก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในต่�งประเทศ ประเทศที่ควรพิจ�รณ�ขอรับ
คว�มคุ้มครองมีดังนี้

• ประเทศที่ว�งแผนจะขย�ยตล�ดส่งออก
• ประเทศที่มีคู่ค้� ตัวแทนจำ�หน่�ย หรือลูกค้�
• ประเทศที่เป็นฐ�นก�รผลิตสินค้�
• ประเทศที่พบก�รละเมิดสูง

https://english.cnipa.gov.cn/
http://www.ccopyright.com/en/mobile/
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บทที่ 2 
ใบเบิกทางสู่แดนมังกร: ระบบการขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศจีน 
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บทที่ 2
ใบเบิกท�งสู่แดนมังกร: 
ระบบก�รขอรับคว�มคุ้มครอง
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีน

2.1 เครื่องหม�ยก�รค้� (Trademark)

เครื่องหม�ยก�รค้� (Trademark) หรือที่เรียกทั่วไปว่� “แบรนด์” คือ เครื่องหม�ยหรือตร�ที่ใช้กับสินค้�หรือบริก�ร 
เพื่อทำ�ให้ผู้บริโภคส�ม�รถจำ�แนกสินค้�หรือบริก�รหนึ่ง ๆ  ออกจ�กสินค้�หรือบริก�รอื่น ๆ  ที่มีว�งจำ�หน่�ยอยู่ในท้องตล�ด 
ทำ�ให้ส�ม�รถระบุแหล่งที่ม�ของสินค้�หรือบริก�รนั้น ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สร้�งคว�มแตกต่�งให้กับสินค้�หรือบริก�ร 
เพื่อให้เกิดก�รแข่งขันท�งก�รค้�ในภ�คธุรกิจและภ�คอุตส�หกรรม

เครื่องหม�ยก�รค้� อ�จประกอบด้วย ชื่อ ข้อคว�ม วลี ตัวอักษร ตัวเลข ภ�พถ่�ย ภ�พว�ด รูปร่�งรูปทรง 
กลุ่มของสี ล�ยมือชื่อ หรือแม้แต่เสียงก็ส�ม�รถจดทะเบียนเป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ได้ นอกจ�กเครื่องหม�ยก�รค้�แบบ
ดั้งเดิม (Traditional marks) แล้ว ก�รคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้�ยังรวมถึง เครื่องหม�ยแบบอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหม�ย
ก�รค้�แบบดั้งเดิม (Non-Traditional marks) ซึ่งประเทศจีนได้ให้ก�รคุ้มครองเครื่องหม�ยแบบอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหม�ย
ก�รค้�แบบดั้งเดิมด้วย ดังนี้

• เครื่องหมายเสียง
เครื่องหม�ยเสียง หม�ยคว�มถึง เสียงที่มีลักษณะเฉพ�ะ หรือร�ยละเอียดของ

ทำ�นองเพลง และ/หรือคุณลักษณะเฉพ�ะของเสียงนั้น ๆ  ผู้ยื่นคำ�ขอจะต้องบรรย�ย
เสียงที่ขอจดทะเบียน เช่น เป็นเสียงคนพูด เป็นเสียงร้องของสัตว์ เป็นเสียงดนตรี
ที่สอดประส�นกัน เป็นต้น 

ตัวอย่าง เครื่องหม�ยเสียงที่ประเทศจีนรับจดทะเบียน เช่น China Radio 
International  

• เครื่องหมาย 3 มิติ
เครื่องหม�ย 3 มิติ หม�ยคว�มถึง เครื่องหม�ยที่มีลักษณะเป็นรูปร่�ง หรือ

รูปทรงของวัตถุที่แสดงถึงด้�นกว้�ง ด้�นย�ว ด้�นลึก เป็นต้น และแสดงชัดเจนให้
เห็นถึง คว�มแตกต่�งกับเครื่องหม�ยอื่น ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องระบุร�ยละเอียด
ว่�เครื่องหม�ยนั้นมีลักษณะ 3 มิติ และต้องแสดงให้น�ยทะเบียนเห็นได้อย่�งชัดเจน
ว่�เป็นเครื่องหม�ย 3 มิติ และต้องมีลักษณะบ่งเฉพ�ะในตัว นอกจ�กนี้ น�ยทะเบียน
จะพิจ�รณ�ว่� ก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ย 3 มิติจะส่งผลดีต่ออุตส�หกรรมหรือไม่ 
เพื่อป้องกันก�รแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�

ตัวอย่าง เครื่องหม�ยก�รค้�ช็อคโกแลตที่มีลักษณะ 3 มิติ เป็นเครื่องหม�ย 
3 มิติ ที่ได้รับก�รจดทะเบียนในประเทศจีน เนื่องจ�กเป็นเครื่องหม�ยที่ได้มี
ก�รออกแบบม�ในลักษณะพิเศษ
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• ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือไม่มีองค์ประกอบใดในเครื่องหม�ยก�รค้�ที่กฎหม�ยห้�มไม่ให้จดทะเบียน
เช่น ชื่อหรือธงช�ติของรัฐ ชื่อหรือตร�สัญลักษณ์ของหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลโดยรัฐ และหน่วยง�น
ท�งก�รทห�รของประเทศจีน ชื่อท�งภูมิศ�สตร์หรือสถ�นที่สำ�คัญท�งภูมิศ�สตร์ เครื่องหม�ยก�ช�ด
และตร�สัญลักษณ์อื่นใดขององค์กรระหว่�งประเทศ ชื่อหรือองค์ประกอบที่มีลักษณะในเชิงแบ่งแยก
หรือเลือกปฏิบัติต่อเชื้อช�ติ หรือสัญช�ติ ขัดต่อศีลธรรม หรือคว�มสงบเรียบร้อย หรือที่มีก�รหลอกลวง
อวดอ้�งคุณสมบัติของสินค้�และบริก�รเกินสมควร เป็นต้น

• มีลักษณะบ่งเฉพาะ ส�ม�รถทำ�ให้ผู้บริโภคหรือส�ธ�รณชนเข้�ใจได้ว่� สินค้�หรือบริก�รภ�ยใต้
เครื่องหม�ยก�รค้�นั้นมีคว�มแตกต่�งกับสินค้�หรือบริก�รของผู้อื่น ไม่มีลักษณะที่เป็นก�รสื่อถึงสินค้�
หรือบริก�ร หรือคุณสมบัติของสินค้�หรือบริก�รนั้น ๆ โดยตรง  หรือต้องไม่อธิบ�ยถึงก�รใช้ง�น ฟังก์ชัน
หรือประโยชน์ใช้สอยของสินค้�หรือบริก�รนั้น เช่น บริษัทข�ยน้ำ�ผลไม้ไม่ส�ม�รถนำ�รูปหรือชื่อผลไม้ไป
จดทะเบียนโดยตรงได้

• ไมเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนไวอ้ยูก่อ่น คอื จะตอ้งไมม่เีครือ่งหม�ยก�รค�้
ที่มีชื่อ ภ�พ หรือองค์ประกอบอื่นใดที่คล้�ยคลึงกับเครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียนไว้อยู่ก่อนในฐ�นข้อมูล
เครื่องหม�ยก�รค้�ของประเทศจีน จนอ�จก่อให้เกิดคว�มสับสนหรือหลงผิดแก่ส�ธ�รณชน

เครื่องหม�ยก�รค้�ที่ส�ม�รถจดทะเบียนได้ ได้แก่ เครื่องหม�ยก�รค้� 
เครื่องหม�ยบริก�ร เครื่องหม�ยร่วม และเครื่องหม�ยรับรอง

ความแตกต่างระหว่างเคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายร่วม เคร่ืองหมายรับรอง

เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหม�ยที่ใช้เพื่อแสดงว่�
สินค้�ที่ใช้เครื่องหม�ย

นั้นแตกต่�งกับสินค้�ที่ใช้
เครื่องหม�ยก�รค้�ของ

บุคคลอื่น เช่น MAMA BMW 
เป็นต้น

เครื่องหม�ยที่ใช้เพื่อแสดง
ว่�บริก�รที่ใช้เครื่องหม�ย

นั้นแตกต่�งกับบริก�ร
ที่ใช้เครื่องหม�ยก�รค้�

ของบุคคลอื่น เช่น 
เครื่องหม�ยก�รค้�ของ

แต่ละส�ยก�รบิน ธน�ค�ร 
โรงแรม ร้�นอ�ห�ร เป็นต้น

เครื่องหม�ยที่ใช้โดยบริษัท
หรือรัฐวิส�หกิจในกลุ่ม 

เดียวกัน หรือโดยสม�ชิก
ของสม�คม กลุ่มบุคคล 

หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือ
เอกชน เช่น ปูนซีเมนต์ไทย 

เป็นต้น

เครื่องหม�ยที่เจ้�ของ
เครื่องหม�ยรับรองเพื่อเป็น

ก�รรับรองคุณภ�พของ
สินค้� หรือบริก�รนั้น 

เช่น Thai select ฮ�ล�ล 
เป็นต้น

   เครื่องหม�ยก�รค้�ที่จะส�ม�รถจดทะเบียนได้นั้นต้องมีลักษณะต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด ดังนี้

เงื่อนไขการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
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ผู้ประกอบก�รต้องตรวจสอบว่� เครื่องหม�ยก�รค้�มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ โดยมีลักษณะบ่งเฉพ�ะ/ไม่เป็น
เครื่องหม�ยที่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ย/ไม่เหมือนหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
ในประเทศจีน

ผู้ขอจดทะเบียนต่�งช�ติที่ไม่ได้พำ�นักอยู่หรือไม่ได้มีนิติบุคคลตั้งอยู่ในประเทศจีน ส�ม�รถเลือกก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีนผ่�นก�รแต่งตั้งตัวแทนที่ถือสัญช�ติจีนเพื่อยื่นผ่�นระบบคำ�ขอภ�ยในประเภท กล่�วคือ 
เป็นก�รยื่นคำ�ขอที่สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) โดยตรง โดยส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ทั้งก�รยื่นแบบเอกส�ร
หรือยื่นแบบออนไลน์ (e-Filing) 

ก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�จำ�เป็นที่จะต้องระบุว่� จะนำ�เครื่องหม�ยก�รค้�ไปใช้กับสินค้�หรือบริก�รใดบ้�ง 
เพื่อระบุจำ�พวกสินค้�หรือบริก�ร (Class) ต�มก�รกำ�หนดจำ�พวกสินค้�และบริก�รแบบระหว่�งประเทศ (Nice classifi cation) 
ซึ่งมีจำ�พวกสินค้�และบริก�รอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 45 จำ�พวก โดยส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลผ่�น WIPO Nice Classifi cation ได้ 
อย่�งไรก็ดี ประเทศจีนมีก�รใช้ระบบก�รจัดจำ�พวกย่อย (Sub-class) สำ�หรับสินค้�หรือบริก�ร เช่น

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้น�ยทะเบียนพิจ�รณ�คว�มเหมือนหรือคล้�ยของสินค้�หรือบริก�รที่ระบุไว้ในคำ�ขอจดทะเบียนได้ง่�ยและ
รวดเร็ว สินค้�หรือบริก�รในจำ�พวกสินค้�ย่อย (Sub-class) เดียวกันหรือคล้�ยกันก็มีโอก�สที่จะถูกปฏิเสธได้ 

ดังนั้น ผู้ประกอบก�รควรให้คว�มสำ�คัญกับร�ยก�รสินค้�หรือบริก�ร โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในระหว่�งก�รสืบค้นข้อมูล
เครื่องหม�ยก�รค้�จ�กฐ�นข้อมูลของสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) ห�กเครื่องหม�ยก�รค้�ของท่�น
มีคว�มคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�ที่สืบค้นและอยู่ในระบบก�รจัดจำ�พวกสินค้�ย่อย (Sub-class) เดียวกันแล้ว คำ�ขอของท่�น
อ�จมีแนวโน้มที่จะโดนปฏิเสธจ�กสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) สูง

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

การพิจารณาเครื่องหมายการค้า

การเลือกตัวแทนในการยื่นจดเครื่องหมายการค้า

การเลือกรายการสินค้าและบริการ

จำ�พวก 32: เบียร์ น้ำ�แร่ และน้ำ�อัดลม และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ เครื่องดื่มผลไม้
และน้ำ�ผลไม้ น้ำ�เชื่อม และของปรุงแต่งอื่น ๆ  สำ�หรับทำ�เครื่องดื่ม มี 3 จำ�พวกย่อย (Sub-class) คือ 

3201

3202

3203

เบียร์ ค็อกเทลที่ใช้เบียร์ เบียร์ขิง เป็นต้น

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โคล่� น้ำ�ดื่มกลั่น น้ำ�ผลไม้ เป็นต้น

น้ำ�เชื่อมและของปรุงแต่งอื่น ๆ สำ�หรับทำ�เครื่องดื่ม ก�รเตรียม
ก�รสำ�หรับทำ�เครื่องดื่ม น้ำ�เชื่อมสำ�หรับเครื่องดื่ม เป็นต้น

ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/
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ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

การสืบค้นเครื่องหมายการค้าก่อนการยื่นจด

การตัดสินใจว่าจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบใด 

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถทำ�ก�รสืบค้นเครื่องหม�ยก�รค้�จ�กฐ�นข้อมูลเครื่องหม�ยก�รค้� CNIPA Trademark Database 
ของสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) หรือฐ�นข้อมูลระหว่�งประเทศอื่น เช่น

• ฐ�นข้อมูลจ�กองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO GLOBAL BRAND DATABASE)
• ฐ�นข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริก� (TESS)
• ฐ�นข้อมูลของสหภ�พยุโรป (TMview)
• ฐ�นข้อมูลของสหภ�พยุโรป (EUIPO)
• ฐ�นข้อมูลของออสเตรเลีย (ATMOSS)
เพื่อตรวจสอบว่�มีเครื่องหม�ยก�รค้�ที่เหมือนหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�ที่จะยื่นขอจดทะเบียนหรือไม่่

ผู้ประกอบก�รที่ต้องก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีนควรตัดสินใจว่�จะขอรับคว�มคุ้มครองผ่�นระบบ
คำ�ขอจดเครื่องหม�ยก�รค้�ภ�ยในประเทศ หรือจดผ่�นคำ�ขอระหว่�งประเทศ หรือ ระบบม�ดริด เนื่องจ�กแต่ละระบบมีขั้นตอน 
ค่�ธรรมเนียม ระยะเวล�พิจ�รณ�คำ�ขอ รวมถึงก�รดำ�เนินก�รอื่น ๆ ที่แตกต่�งกัน ดังนี้

5.1 ระบบคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ (National System)
ระบบคำ�ขอภ�ยในประเทศ (National System) เป็นระบบขอรับคว�มคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีน

โดยผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นคำ�ขอต่อ สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) โดยยื่นผ่�นระบบออนไลน์หรือ
ยื่นคำ�ขอโดยตรงที่สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) ได้ ค่�ธรรมเนียมในก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้� ประม�ณ 300 หยวน ต่อ 1 เครื่องหม�ยก�รค้� 1 จำ�พวก (ยังไม่รวมค่�บริก�รวิช�ชีพของตัวแทน)

เอกสารประกอบการจดทะเบียน
• ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอจดทะเบียน
• รูปเครื่องหม�ยก�รค้� (สกุล .jpg ที่เห็นร�ยละเอียดชัดเจน)
• ร�ยก�รสินค้�หรือบริก�รที่ต้องก�รขอรับคว�มคุ้มครอง
• กรณีนิติบุคคล - สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
• กรณีบุคคลธรรมด� - สำ�เน�หนังสือเดินท�งหรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ
• หนังสือมอบอำ�น�จให้ตัวแทนเครื่องหม�ยก�รค้� (ถ้�มี) โดยแปลเอกส�รดังกล่�วข้�งต้นเป็นภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin

Chinese)

5.2 ระบบคำาขอระหว่างประเทศ (International System) 
หรือระบบมาดริด (Madrid System)

ระบบคำ�ขอระหว่�งประเทศ (International System) หรือระบบม�ดริด 
(Madrid System) เป็นช่องท�งก�รยื่นขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ผ่�นข้อตกลงระหว่�งประเทศ ผู้ประกอบก�รที่ประสงค์จะยื่นคำ�ขอ
จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศ ผ่�นระบบม�ดริดจะต้องมี
เครื่องหม�ยก�รค้�พื้นฐ�น (Basic mark) ในประเทศไทย ที่ได้รับก�รจดทะเบียน
แล้วหรือได้ยื่นขอรับคว�มคุ้มครองในประเทศแล้ว ณ กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� 

ก่อนดำ�เนินก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนระหว่�งประเทศผู้ประกอบก�รต้อง
ลงทะเบียนขอใช้บริก�รใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (DIP CA) พร้อมยืนยันตัวตน
ที่ระบบ Single sign-on system ของกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� (DIP) เพื่อขอรับ
ชื่อผู้ใช้ง�นและรหัสผ่�น (Username และ Password) เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้ง�นและ
รหัสผ่�นแล้ว ผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นคำ�ขอต่อกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� (DIP) 
ผ่�นระบบออนไลน์ (e-Filing) 

คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน
• มีสัญช�ติไทยหรือเป็นนิติบุคคล

ที่มีสำ �นักง�นแห่งใหญ่ตั้ งอยู่ ใน
ประเทศไทย หรือ

• มีภูมิลำ�เน�อยู่ในประเทศไทย หรือ
• มีสถ�นประกอบอุตส�หกรรมหรือ

พ�ณชิยกรรมและยงัคงประกอบก�ร
ในประเทศไทย

http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do
https://www3.wipo.int/branddb/en/
https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk
https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview
https://euipo.europa.eu/ohimportal/search-availability
https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/quick
http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do
https://sso.ipthailand.go.th/register
https://sso.ipthailand.go.th/login?app_id=1700000001&redirect_url=https:%2F%2Fsso.ipthailand.go.th%2Ftoken%3Fcontinue_url%3Dhttps%253A%252F%252Fsso.ipthailand.go.th%252F
https://sso.ipthailand.go.th/login?app_id=1700000003&redirect_url=https:%2F%2Fportal.ipthailand.go.th%2Ftoken%3Fcontinue_url%3Dhttps%253A%252F%252Fportal.ipthailand.go.th%252F
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5.2.1 เอกสารประกอบการจดทะเบียน
• ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอจดทะเบียน
• รูปเครื่องหม�ยก�รค้� ซึ่งต้องเหมือนกับเครื่องหม�ยพื้นฐ�นทุกประก�ร
• ร�ยก�รสินค้�และบริก�รที่ต้องก�รขอรับคว�มคุ้มครอง (ต้องไม่เกินกว่�ที่ระบุไว้ในเครื่องหม�ยพื้นฐ�น)
• ร�ยชื่อประเทศที่ต้องก�รขอรับคว�มคุ้มครอง
• กรณีนิติบุคคล - สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
• กรณีบุคคลธรรมด� - สำ�เน�หนังสือเดินท�งหรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ
• หนังสือมอบอำ�น�จให้ตัวแทนเครื่องหม�ยก�รค้� (ถ้�มี)

Know Before
You Go

ก�รยื่นคำ�ขอโดยระบุประเทศไทยเป็น
สำ�นักง�นต้นกำ�เนิดต้องกรอกข้อมูลเป็นภ�ษ�
อังกฤษเท่�นั้น

5.2.2 การยื่นคำาขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต่อกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น

ผู้ประกอบก�รต้องกรอกแบบฟอร์มพิเศษ (MM2) ซึ่งเป็นภ�ษ�
อังกฤษผ่�นระบบ e-Filing และชำ�ระค่�ธรรมเนียมในก�รยื่นคำ�ขอให้
แก่กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� จำ�นวน 2,000 บ�ทต่อคำ�ขอ 

ก�รระบุประเทศที่ต้องก�รขอรับคว�มคุ้มครองในคำ�ขอ
จดทะเบียนระหว่�งประเทศ ควรครอบคลุมประเทศสม�ชิกที่ต้องก�ร
ขอรับคว�มคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้� โดยผู้ประกอบก�รส�ม�รถ
คำ�นวณค่�ธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์ขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�
โลก (WIPO) ได้ก่อนก�รขอจดทะเบียน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำ�นวนประเทศ
สม�ชิกที่ผู้ประกอบก�รเลือกขอรับคว�มคุ้มครอง 

ตัวอย่าง ห�กผู้ประกอบก�รต้องก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนระหว่�งประเทศเครื่องหม�ยก�รค้�สีข�วดำ� จำ�นวน 
1 เครื่องหม�ยก�รค้� 2 จำ�พวก ไปยังล�ว ม�เลเซีย สิงคโปร์ จีน ส�ม�รถคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยได้ ดังนี้ 

เมื่อกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�ได้รับคำ�ขอแล้ว กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�จะตรวจสอบร�ยละเอียดและคว�มถูกต้อง
ครบถว้นของคำ�ขอ ห�กมขีอ้บกพรอ่งจะมคีำ�แนะนำ�ใหด้ำ�เนนิก�รแกไ้ข ซึง่ในขัน้ตอนนีจ้ะใชเ้วล�ประม�ณ 2–8 สปัด�ห ์ห�กว�่ไมม่ี
ข้อผิดพล�ด กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�จะรับรองคว�มถูกต้องและส่งคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศต่อไป
ยังองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO)

ค่าธรรมเนียม ฟรังค์สวิส

ค่�ธรรมเนียมพื้นฐ�น (Basic fee) 653 ฟรังค์สวิส

ค่�ธรรมเนียมสำ�หรับก�รขอรับคว�มคุ้มครองในแต่ละประเทศ

ล�ว 108 ฟรังค์สวิสสำ�หรับจำ�พวกสินค้�และบริก�รจำ�พวกแรก
77 ฟรังค์สวิสสำ�หรับจำ�พวกสินค้�และบริก�รจำ�พวกต่อไป

ม�เลเซีย 259 ฟรังค์สวิสสำ�หรับจำ�พวกสินค้�และบริก�รจำ�พวกแรก
259 ฟรังค์สวิสสำ�หรับจำ�พวกสินค้�และบริก�รจำ�พวกต่อไป

สิงคโปร์ 242 ฟรังค์สวิสสำ�หรับจำ�พวกสินค้�และบริก�รจำ�พวกแรก
242 ฟรังค์สวิสสำ�หรับจำ�พวกสินค้�และบริก�รจำ�พวกต่อไป

จีน 249 ฟรังค์สวิสสำ�หรับจำ�พวกสินค้�และบริก�รจำ�พวกแรก
125 ฟรังค์สวิสสำ�หรับจำ�พวกสินค้�และบริก�รจำ�พวกต่อไป

รวมค่�ธรรมเนียมทั้งสิ้น 2,214 ฟรังค์สวิส

https://madrid.wipo.int/feecalcapp/home.xhtml
https://madrid.wipo.int/feecalcapp/home.xhtml
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5.2.3 การตรวจสอบโดยสำานักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
ห�กผู้ประกอบก�รยื่นคำ�ขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะได้รับก�รแจ้งให้ดำ�เนินก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมเป็นสกุลเงินฟรังก์สวิสแก่

องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) ซึ่งส�ม�รถชำ�ระได้หล�ยช่องท�ง ไม่ว่�จะเป็นก�รโอนเงินระหว่�งประเทศ ก�รชำ�ระผ่�น
บัตรเครดิต หรือก�รตัดบัญชี WIPO Current Account ต�มกฎแล้วจะถือว่�วันที่กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�รับคำ�ขอจดทะเบียน
ระหว่�งประเทศเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศ ยกเว้นว่�คำ�ขอนั้นม�ถึงองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�
โลก (WIPO) ภ�ยหลังจ�ก 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�รับคำ�ขอไว้ ในกรณีนี้จะถือเอ�วันที่องค์ก�รทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�โลก (WIPO) รับคำ�ขอเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศ ห�กผู้ประกอบก�รได้ยื่นจดทะเบียนแค่
เพียงบ�งประเทศ ท่�นส�ม�รถขอขย�ยคว�มคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้�ไปยังประเทศสม�ชิกร�ยอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ โดยส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รผ่�นองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO)

เมื่อองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) ได้รับคำ�ขอแล้ว จะดำ�เนินก�รตรวจสอบคว�มสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของพิธีส�รม�ดริด ถ้�องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) ตรวจสอบข้อมูลในคำ�ขอพบว่�มีร�ยละเอียดใดไม่เป็นไปต�ม
หลักเกณฑ์ของพิธีส�รม�ดริดก็จะแจ้งกลับม�ยังสำ�นักง�นต้นกำ�หนดและผู้ขอเพื่อให้ดำ�เนินก�รแก้ไขข้อบกพร่องนั้นภ�ยในระยะ
เวล� 3 เดือน ห�กผู้ขอไม่ดำ�เนินก�รแก้ไขภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดจะถือละทิ้งคำ�ขอ ในท�งกลับกัน ห�กองค์ก�รทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�โลก (WIPO) ตรวจสอบข้อมูลในคำ�ขอไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ เครื่องหม�ยก�รค้�ของท่�นจะได้รับก�รจดทะเบียน และ
จะได้รับหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน ในขั้นตอนนี้องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) จะระบุเลขทะเบียนระหว่�ง
ประเทศ (International Registration No. หรือ IRN) ไว้ในเอกส�ร ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวล�ประม�ณ 2–4 เดือน หลังจ�กที่
กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�นำ�ส่งคำ�ขอของท่�นไปยังองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) เมื่อองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก 
(WIPO) ได้ลงวันที่รับคำ�ขอเรียบร้อยแล้ว ก็จะลงประก�ศในหนังสือโฆษณ�ขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) ซึ่งเป็น
ระบบออนไลน์ (e-Gazette)

ขั้นตอนที่ 6 การพิจารณาของสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA) หรือ
สำานักงานเครื่องหมายการค้าของประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครอง

6.1 ระบบคำาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ (National System)
เมื่อผู้ประกอบก�รได้ยื่นคำ�ขอต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) แล้ว ผู้ประกอบก�รจะได้รับสำ�เน�คำ�ขอ

จดทะเบียน ซึ่งจะปร�กฏร�ยละเอียดของเครื่องหม�ยก�รค้� วันที่ยื่นคำ�ขอ และเลขที่คำ�ขอ เพื่อใช้ในก�รอ้�งอิงหรือตรวจสอบ
สถ�นะของคำ�ขอ เมื่อคำ�ขอถูกตรวจสอบคว�มถูกต้องต�มแบบที่กำ�หนดแล้วสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) 
จะส่งหนังสือแจ้งก�รรับพิจ�รณ�คำ�ขอจดทะเบียน (Notice of Acceptance) ภ�ยใน 3 เดือนนับจ�กวันที่ยื่นคำ�ขอเพื่อเป็น
หลักฐ�นอ้�งอิงว่� สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) ได้ตรวจรับคำ�ขอไว้แล้วและเตรียมเริ่มกระบวนก�รพิจ�รณ�
คำ�ขอต่อไป ห�กสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) ปฏิเสธก�รรับจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�หรือ มีคำ�สั่งใด ๆ 
ก็ต�ม ผู้ประกอบก�รต้องดำ�เนินก�รต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) โดยตรง

ก�รพิจ�รณ�แต่ละคำ�ขอสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) อ�จใช้ระยะเวล�ประม�ณ 6–10 เดือน CNIPA 
อ�จมีคำ�สั่งรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ดังนี้

• มีคำาสั่งรับจดทะเบียน
ห�กเครื่องหม�ยก�รค้�มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) จะมี

คำ�สั่งประก�ศโฆษณ�ลงในฐ�นข้อมูลก�รประก�ศโฆษณ� (Gazette) เป็นเวล� 90 วัน เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือ
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้เครื่องหม�ยก�รค้�ได้รับจดทะเบียน มีสิทธิที่จะยื่นคัดค้�นก�รรับจดทะเบียนนี้ได้ต�มกฎหม�ย ในกรณีที่มี
ก�รคัดค้�นหรือเพิกถอนสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) จะต้องแจ้งให้ผู้ขอทร�บเป็นหนังสือเพื่อให้ผู้ขอ
ดำ�เนินก�รยื่นโต้แย้งสิทธิภ�ยใน 30 วัน นับจ�กวันที่ได้รับหนังสือของสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) 
โดยยื่นโต้แย้งต่อคณะกรรมก�รอุทธรณ์เครื่องหม�ยก�รค้� (Trademark Review and Adjudication Board: TRAB) 
เพื่อพิจ�รณ�คำ�โต้แย้ง

https://www.wipo.int/finance/en/current_account/
https://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/
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ห�กพน้ระยะเวล�ก�รประก�ศโฆษณ�และไมพ่บว�่มผีูใ้ดคดัค�้นก�รประก�ศโฆษณ�ภ�ยในเวล�ทีก่ำ�หนด เครือ่งหม�ยก�รค�้
จะได้รับจดทะเบียนต�มกฎหม�ย โดยสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) จะกำ�หนดวันที่รับจดทะเบียนจ�ก
วันที่สิ้นสุดระยะเวล�ประก�ศโฆษณ�นั้น เครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียนแล้ว จะมีอ�ยุคว�มคุ้มครอง 10 ปี นับจ�กวันที่รับจด
ทะเบียน โดยส�ม�รถต่ออ�ยุทะเบียนได้ทุก ๆ 10 ปี  

ผู้ประกอบก�รจะได้รับหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�จ�กสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติ
จีน (CNIPA) โดยปัจจุบัน สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) จะออกหนังสือสำ�คัญให้ในรูปแบบของเอกส�ร
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบก�รส�ม�รถติดต�มสถ�นะคำ�ขอหรือข้อมูลของเครื่องหม�ยก�รค้�ได้ด้วยตนเองที่ CNIPA Trademark 
Database

• มีคำาสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

เมื่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) แจ้งผู้ขอ (เจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�) ถึงเหตุแห่งก�รปฏิเสธ 
ผู้ขอจะต้องแก้ไขคำ�ขอ หรืออุทธรณ์คำ�ขอภ�ยใน 30 วัน นับจ�กวันที่ได้รับคำ�สั่งของสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติ
จีน (CNIPA) ห�กผู้ขอไม่ได้ดำ�เนินก�รภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) มีอำ�น�จ
ในก�รสั่งจำ�หน่�ยคำ�ขอดังกล่�วออกจ�กระบบ หรือห�กผู้ขอต้องก�รยื่นแก้ไขคำ�ขอส�ม�รถดำ�เนินก�รยื่นไปยัง สำ�นักง�นทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) เพื่อพิจ�รณ�เป็นลำ�ดับต่อไป หรือห�กผู้ขอต้องก�รอุทธรณ์คำ�สั่งปฏิเสธบ�งส่วนหรือปฏิเสธ
ทั้งหมด ส�ม�รถดำ�เนินก�รยื่นอุทธรณ์ไปยังฝ่�ยตรวจสอบและคณะกรรมก�รอุทธรณ์เครื่องหม�ยก�รค้� (TRAB) 

สำ�หรับพย�นหลักฐ�น ส�ม�รถส่งพย�นหลักฐ�นเพิ่มเติมได้ภ�ยใน 3 เดือนนับจ�กวันที่ยื่นอุทธรณ์ 
ทั้งนี้ ต้องแนบเอกส�รขอขย�ยระยะเวล�ก�รยื่นพย�นหลักฐ�นเข้�ไปด้วย ห�กคณะกรรมก�รอุทธรณ์เครื่องหม�ยก�รค้� 

(TRAB) มีคำ�วินิจฉัยไม่รับจดทะเบียน ผู้ขอส�ม�รถดำ�เนินก�รอุทธรณ์ไปยังศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ� (Intellectual Property 
Court) และถ้�ผู้ขอไม่พอใจคำ�วินิจฉัยของศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ� (Intellectual Property Court) ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ไปยัง
ศ�ลประช�ชนชั้นสูง เพื่อพิจ�รณ�คดีต่อได้ คำ�วินิจฉัยของศ�ลประช�ชนชั้นสูง (High Court) ถือเป็นที่สุด1

• ไม่มีลักษณะบ่งเฉพ�ะ เช่น เครื่องหม�ย AAA, 123 ที่ไม่ได้มีก�รประดิษฐ์ตัวอักษรใด ๆ
• เหมือนหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�ที่ได้รับก�รจดทะเบียน หรือคำ�ขอก่อนหน้�แล้ว
• มีชื่อหรือธงช�ติของรัฐ ชื่อหรือตร�สัญลักษณ์ของหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลโดยรัฐ และ

หน่วยง�นท�งก�รทห�รของประเทศจีน ชื่อท�งภูมิศ�สตร์หรือสถ�นที่สำ�คัญท�งภูมิศ�สตร์
เครื่องหม�ยก�ช�ด และตร�สัญลักษณ์อื่นใดขององค์กรระหว่�งประเทศ ชื่อหรือ
องค์ประกอบที่มีลักษณะในเชิงแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติต่อเชื้อช�ติหรือสัญช�ติ
หรือขัดต่อศีลธรรมหรือคว�มสงบเรียบร้อย หรือที่มีก�รหลอกลวง อวดอ้�งคุณสมบัติ
ของสินค้�และบริก�รเกินสมควร เป็นต้น เช่น CHINAR vs UN UNION หรือ CATANA
vs KATANA

• มีคำ�สั่งให้แก้ไขคำ�ขอ เช่น ถ้�ร�ยก�รสินค้�ที่ยื่นไป ไม่ได้ยื่นจดร�ยก�รสินค้�ที่ถูกต้อง
ตรงต�มที่ CNIPA กำ�หนด

• มีคำ�สั่งปฏิเสธบ�งส่วน กล่�วคือ เป็นก�รปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนร�ยก�รสินค้�บ�งร�ยก�ร
ที่เหมือนหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�ของบุคคลอื่น แต่ไม่ถึงขน�ดที่ต้องปฏิเสธทั้งหมด

เชน่ เครือ่งหม�ยก�รค�้ ABIS ของน�ยคช�จดทะเบยีนในจำ�พวก 25 ร�ยก�รสนิค�้ คอื 
เสือ้ผ�้ เสือ้โคท้ แจก็เกต็ ชดุว�่ยน้ำ� ปร�กฏว�่น�งส�วกล้วยไมไ้ดจ้ดทะเบยีนเครือ่งหม�ยก�รค้� 
ABIS ในจำ�พวก 25 ร�ยก�รสินค้�ชุดว่�ยน้ำ� เป็นร�ยก�รสินค้�ที่จัดอยู่ในจำ�พวกย่อย 
(Sub-class) เดียวกัน น�ยทะเบียนจึงมีคำ�สั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนร�ยก�รสินค้�
ชุดว่�ยน้ำ�แก่น�ยคช�ได้

1 TM Registration of Procter & Gamble Rejected for Deceptive Meaning

http://english.ipraction.gov.cn/article/tc/202105/345325.html
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6.2 ระบบคำาขอระหว่างประเทศ (International System) หรือระบบมาดริด (Madrid System)
องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) มีหน้�ที่ส่งคำ�ขอต่อไปยังสำ�นักง�นเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศปล�ยท�งที่ขอรับ

คว�มคุ้มครองไว้ ในกรณีที่ผู้ขอมีก�รขอระบุคว�มคุ้มครองไปยังประเทศจีน องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) จะดำ�เนินก�ร
ส่งต่อคำ�ขอจดทะเบียนไปยังประเทศจีนเพื่อพิจ�รณ�ตรวจสอบว่�เครื่องหม�ยก�รค้�ส�ม�รถจดทะเบียนได้ในประเทศจีนหรือไม่ 

แก้ไขคำ�ขอ

จำ�หน่�ยคำ�ขอ 

แก้ไขคำ�ขอไม่ถูกต้อง

ยื่นคำ�ขอ

ตรวจสอบคำ�ขอ

ประก�ศโฆษณ� 

กรณีไม่มีผู้คัดค้�น  

รับจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�

แก้ไขคำ�ขอให้ถูกต้อง

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ภายในประเทศ (National System)

Know Before You Go

• ภ�ษ�ที่ใช้ในก�รจดทะเบียนที่สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA)  ต้องเป็น
ภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) เท่�นั้น ผู้ประกอบก�รควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอจดทะเบียนและ
เครื่องหม�ยก�รค้�ให้ครบถ้วนก่อนที่จะยืนยันให้ตัวแทนยื่นคำ�ขอก�รแก้ไขข้อมูลต่�ง ๆ  จะมีค่�ธรรมเนียมเพิ่ม
เติมที่ต้องชำ�ระ และอ�จทำ�ให้เวล�ในก�รพิจ�รณ�คำ�ขอย�วน�นขึ้น

• ส�ม�รถระบุร�ยก�รสินค้�หรือบริก�รได้ 10 ร�ยก�รต่อหนึ่งจำ�พวกเท่�นั้น กรณีที่ประสงค์จะระบุ
ร�ยก�รสินค้�หรือบริก�รเพิ่มเติม จะต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมประม�ณ 30 หยวนต่อร�ยก�ร

• แม้ประเทศจีนจะมีระบบก�รยื่นคำ�ขอที่ส�ม�รถระบุหล�ยจำ�พวกสินค้�หรือบริก�รในคำ�ขอเดียวได้
(Multi-class application) แต่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจ�กต้องรอผลก�รพิจ�รณ�ของแต่ละจำ�พวก ห�กมีจำ�พวก
ใดที่ไม่ส�ม�รถจดทะเบียนได้ ผู้ขอจะต้องดำ�เนินก�รแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน ทำ�ให้ก�รพิจ�รณ�ล่�ช้�ออกไปม�ก 
ดังนั้น ผู้ขอควรเลือกยื่นคำ�ขอโดยระบุเพียงจำ�พวกเดียวต่อคำ�ขอ 

https://www.wipo.int/portal/en/index.html
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ขั้นตอนก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ต�มระบบม�ดริด

สำานักงานต้นทาง สำานักงานของประเทศที่
ถูกระบุขอรับความคุ้มครอง

สำานักงานระหว่างประเทศ (IB)

ยื่นคำ�ขอระหว่�ง
ประเทศ

ตรวจสอบคำ�ขอระหว่�ง
ประเทศ ค่�ธรรมเนียม 

จำ�พวก

ตรวจสอบคำ�ขอต�ม
กฎหม�ยภ�ยใน 

แจ้งผลก�รตรวจสอบคำ�ขอรับ
จดทะเบียนทั้งหมดหรือบ�งส่วน
• ไม่รับจดทะเบียน
• มีก�รยื่นคำ�คัดค้�นคำ�ขอ

จดทะเบียน

IB แจ้งผลก�รตรวจสอบคำ�ขอ
แก่ผู้ขอจดทะเบียน

ลงทะเบียนพร้อม
ประก�ศโฆษณ�และ

ออกหนังสือสำ�คัญแสดง
ก�รรับจดทะเบียน

ตรวจสอบคำ�ขอ 

กรณีรับจดทะเบียน ประเทศที่ถูกระบุขอรับคว�มคุ้มครองจะต้อง
ให้คว�มคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศเช่นเดียวกับ
เครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียนโดยก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนในประเทศ

ก รณี ไ ม่ รั บ จดทะ เบี ย น  ผู้ ข อ
จดทะเบียนต้องดำ�เนินก�รต�ม
กฎหม�ยภ�ยในประเทศนั้น

ส่งคำ�ขอไปยัง
สำ�นักง�นทะเบียน
ระหว่�งประเทศ

แจ้งไปยังประเทศที่ถูก
ระบุขอรับคว�มคุ้มครอง

ห�กจดทะเบียนได้ สำ�นักง�นเครื่องหม�ยก�รค้�ของประเทศจีน จะมีหนังสือยืนยันก�รให้คว�มคุ้มครอง (Statement of grant of 
protection) เพื่อแจ้งว่�ผู้ขอว่� เครื่องหม�ยก�รค้�ได้รับคว�มคุ้มครองโดยสมบูรณ์แล้ว โดยให้ถือว่�คว�มคุ้มครองมีผลตั้งแต่วันที่ได้
รับเลขที่จดทะเบียนระหว่�งประเทศ (International registration number หรือ IRN) ที่ออกไว้โดยองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก 
(WIPO) 

แต่ในกรณีท่ีไม่ส�ม�รถจดทะเบียนเคร่ืองหม�ยก�รค้�ได้ ผู้ขอจะได้หนังสือแจ้งก�รปฏิเสธก�รให้คว�มคุ้มครอง (Notifi cation 
of Provisional Refusal of Protection) พร้อมเหตุแห่งก�รปฏิเสธและกำ�หนดเวล�ในก�รชี้แจ้งหรือโต้แย้งคำ�สั่ง ผู้ขอจะต้อง
แต่งตั้งตัวแทนที่ถือสัญช�ตินั้นๆ ในก�รชี้แจงหรือโต้แย้ง และจะต้องดำ�เนินก�รต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) 
ภ�ยในกรอบเวล�ที่กำ�หนดไว้เท่�นั้น ไม่ส�ม�รถติดต่อผ่�นกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� หรือองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO)  ได้

ห�กเครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศที่ได้รับก�รจดทะเบียนระหว่�งประเทศและไม่ถูกปฏิเสธก�รรับจดทะเบียนจ�ก
ประเทศจีนจะมีอ�ยุคว�มคุ้มครอง 10 ปี ผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นคำ�ขอต่ออ�ยุเครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศทุก ๆ 10 ปี 

ผู้ประกอบก�รที่ต้องก�รหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�จ�กสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติ
จีน (CNIPA) จะต้องดำ�เนินก�รยื่นคำ�ร้องขอขอคัดหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้� ผู้ประกอบก�รส�ม�รถ
ติดต�มสถ�นะคำ�ขอหรือข้อมูลของเครื่องหม�ยก�รค้�ได้ด้วยตนเองที่ CNIPA Trademark Database 

ทั้งนี้ ห�กผู้ประกอบก�รเพิกเฉยหรือไม่ดำ�เนินก�รชี้แจงหรือโต้แย้งคำ�สั่งปฏิเสธที่ได้รับภ�ยในกำ�หนดเวล� เครื่องหม�ยก�รค้�
นั้นจะไม่ได้รับคว�มคุ้มครองในประเทศที่มีก�รปฏิเสธนั้น แต่จะไม่กระทบถึงประเทศอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในคำ�ขอ

http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do
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ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากระบบมาดริด ได้แก่ 
• สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวล� เพร�ะเป็นก�รยื่นคำ�ขอเพียงคำ�ขอเดียว ภ�ษ�อังกฤษเพียงภ�ษ�เดียว

ชำ�ระค่�ธรรมเนียมเพียงแค่ครั้งเดียว ไม่จำ�เป็นจะต้องยื่นคำ�ขอในแต่ละประเทศหล�ย ๆ ครั้ง
• ไม่ต้องรอให้มีก�รตอบกลับจ�กสำ�นักง�นเครื่องหม�ยก�รค้�ของประเทศที่ระบุขอรับคว�มคุ้มครอง เพร�ะมีกรอบ

เวล�ในก�รรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธก�รจดทะเบียนที่แน่นอน กล่�วคือ ภ�ยใน 12 เดือนหรือไม่เกิน 18 เดือน
ห�กสำ�นักง�นเครื่องหม�ยก�รค้�ไม่ได้ปฏิเสธก�รให้คว�มคุ้มครองม�เป็นหนังสือ ให้ถือว่�เครื่องหม�ยก�รค้�ได้รับ
คว�มคุ้มครองในประเทศนั้น ๆ

• ก�รบริก�รจัดก�รที่สะดวกกว่� ผู้ประกอบก�รส�ม�รถแก้ไขข้อมูลท�งทะเบียนได้ด้วยตนเองและดำ�เนินก�รเพียงคำ�ขอ
เดียว ไม่ว่�จะเป็นก�รแก้ไขชื่อ ที่อยู่ ก�รโอนสิทธิ หรือก�รต่ออ�ยุ

• คว�มยืดหยุ่นของก�รขย�ยขอบเขตคว�มคุ้มครอง เพร�ะส�ม�รถเลือกระบุรับคว�มคุ้มครองในประเทศอื่น ๆ  นอกเหนือ
จ�กที่เคยระบุไว้แล้วได้เรื่อย ๆ โดยไม่จำ�เป็นต้องยื่นคำ�ขอใหม่

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถติดต�มสถ�นะของคำ�ขอระหว่�งประเทศได้ด้วยตนเองโดยใช้ IRN ที่ได้รับ ผ่�นเครื่องมือติดต�มคำ�ขอ
ของระบบม�ดริด WIPO Madrid Monitor

ข้อควรระวังการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริด
ก�รยื่นคำ�ขอผ่�นระบบม�ดริดมีผลให้เครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศของผู้ประกอบก�รต้องเข้�สู่ระยะเวล�ที่เรียก

ว่� ก�รไม่เป็นอิสระของคำ�ขอที่ใช้เป็นฐ�นของสิทธิ (Dependency period) กล่�วคือ ภ�ยในระยะเวล� 5 ปี สถ�นะคำ�ขอ
จดทะเบียนระหว่�งประเทศจะขึ้นอยู่กับสถ�นะของเครื่องหม�ยพื้นฐ�น (Basic mark) ห�กมีก�รกระทบสิทธิไม่ว่�
ในลักษณะใดต่อเครื่องหม�ยพื้นฐ�นในประเทศไทย เช่น มีคำ�สั่งให้แก้ไข มีคำ�สั่งสละสิทธิ์  มีคำ�สั่งปฏิเสธแล้วไม่ได้
ดำ�เนินก�ร เช่นนี้จะส่งผลให้เครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศที่ยื่นผ่�นระบบม�ดริดสิ้นผลท�งทะเบียนไปด้วย ซึ่งจะทำ�ให้
คว�มคุ้มครองในประเทศสม�ชิกปล�ยท�งสิ้นผลไปต�มกันแม้ว่�อ�จได้รับคว�มคุ้มครองอยู่ก็ต�ม กระบวนก�รนี้เรียกว่� 
หลักก�ร “Central attack”

ดังนั้น ห�กผู้ประกอบก�รพิจ�รณ�ใช้ระบบม�ดริด
ในก�รขย�ยคว�มคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้�ไปยังประเทศ
จีน ควรพิจ�รณ�ให้รอบคอบว่� เครื่องหม�ยก�รค้�
ในประเทศไทย ส�ม�รถจดทะเบียนได้หรือไม่ และคอยตรวจ
สอบ ตดิต�มสถ�นะคำ�ขอในประเทศไทยอยูเ่สมอเพือ่ปอ้งกนั
ไม่ให้เกิดปัญห�ท�งทะเบียนที่อ�จกระทบสิทธิของท่�นได้

สำานักงานระหว่างประเทศ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(International Bureau, WIPO)
34 Chemin des Colombettes – CH 1211 Geneva, 
Switzerland

Tel: +41 22 338 9111
Fax: +41 22 733 5428
http://www.wipo.int/ 

http://www.wipo.int/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www.wipo.int/portal/en/
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เนื่องจ�กประเทศจีนมีก�รใช้ระบบก�รจัดจำ�พวกสินค้�ย่อยที่เรียกว่� Sub-class ซึ่งไม่ได้ใช้ในก�รยื่นคำ�ขอผ่�น
ระบบม�ดริด ดังนั้น จึงมีโอก�สที่จะเกิดคว�มยุ่งย�กในก�รตรวจสอบร�ยก�รสินค้�หรือบริก�ร หรืออ�จส่งผลให้ถูก
ปฏิเสธก�รคุ้มครองได้

ประเด็นเรื่องร�ยก�รสินค้�หรือบริก�รเป็นเรื่องสำ�คัญและมักพบปัญห�ได้บ่อย เพร�ะผู้ขอจะต้องยื่นให้เหมือนหรือ
ไม่เกินขอบเขตของเครื่องหม�ยพื้นฐ�นในประเทศไทย ซึ่งอ�จไม่ตรงกับร�ยก�รสินค้�หรือบริก�รม�ตรฐ�นของประเทศ
จีนได้

ดังนั้น ผู้ประกอบก�รควรตรวจสอบร�ยก�รสินค้�ของตนเองให้ดีก่อนก�รยื่นคำ�ขอ ห�กไม่มั่นใจว่�ร�ยก�รสินค้�
จดทะเบียนได้ในประเทศจีนหรือไม่ อ�จขอคำ�ปรึกษ�จ�กตัวแทนเครื่องหม�ยก�รค้�ก่อน ในกรณีที่ร�ยก�รสินค้�หรือ
บริก�รในเครื่องหม�ยพื้นฐ�นยังไม่ครอบคลุมสินค้�หรือบริก�รที่ประสงค์จะได้รับคว�มคุ้มครอง ท่�นอ�จพิจ�รณ�
ก�รยื่นคำ�ขอใหม่กับกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�เพื่อระบุร�ยก�รสินค้�หรือบริก�รเพิ่มเติมก่อนที่จะยื่นเป็นคำ�ขอระหว่�ง
ประเทศผ่�นระบบม�ดริด

ประเทศจีนกับระบบมาดริด

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศ

กองเครื่องหม�ยก�รค้� 
ก ร ม ท รั พ ย์ สิ น ท � ง ปั ญ ญ � 
กระทรวงพ�ณิชย์ (สำ�นักง�น
ต้นกำ�เนิด) 

สำ�นักง�นระหว่�งประเทศ 
องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก 
(WIPO) 

สำ � นั ก ง � น ค รื่ อ ง ห ม � ย
ก�รค้�ของประเทศที่ เลือกระบุรับ
คว�มคุ้มครอง

https://ipthailand.go.th/th/home.html
https://www.wipo.int/portal/en/
https://www.wipo.int/madrid/en/members/
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คว�มแตกต่�งระหว่�งระบบคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ

ระบบคำาขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าภายในประเทศ (National System)

ระบบคำาขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือระบบมาดริด (Madrid Protocol)

ยื่นคำาขอจดทะเบียนต่อ CNIPA 
• ต้องดำ�เนินก�รโดยตัวแทนสัญช�ติจีนเท่�นั้น
• ก�รดำ�เนินก�รทั้งหมดเป็นภ�ษ�จีนเท่�นั้น
• ผู้ขอส�ม�รถระบุให้มีก�รแสดงข้อมูลชื่อและที่อยู่

ของผู้ขอที่จะปร�กฏในคำ�ขอและหนังสือสำ�คัญแสดง
ก�รจดทะเบียนเป็นภ�ษ�อังกฤษควบคู่กันไปด้วยได้

ยื่นคำาขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศไทย (สำานักงานต้นกำาเนิด)
• กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�ตรวจสอบข้อบกพร่องและ

มีคำ�สั่งให้แก้ไข ใช้เวล� 2–8 สัปด�ห์
• เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะนำ�ส่งต่อให้สำ�นักง�นระหว่�ง

ประเทศของ WIPO และพิจ�รณ�รับจดทะเบียน
จ�กนั้นจะมีหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนม�ให้ยัง
ผู้ขอภ�ยใน 2–4 เดือน

• WIPO จะเป็นผู้กระจ�ยคำ�ขอไปยังสำ�นักง�นที่ระบุขอรับ
คว�มคุ้มครองไว้ รวมถึง CNIPA ด้วย

การประกาศโฆษณา  
• ประก�ศโฆษณ�ลงในหนังสือ (Trademark Gazette)

เป็นเวล� 90 วัน เพื่อเปิดโอก�สให้มีก�รคัดค้�น
ต�มกฎหม�ย

การรับจดทะเบียน
• ห�กไม่มีก�รคัดค้�น หรือมีก�รคัดค้�นแต่ได้รับ ก�ร

วินิจฉัยให้ส�ม�รถจดทะเบียนได้ก็จะได้รับหนังสือสำ�คัญ
แสดงก�รจดทะเบียน

• คำ�ขอจดทะเบียนส�ม�รถได้รับก�รอนุมัติเพียงบ�งส่วน
ก็ได้ (Partial Refusal Decision)
ห�กเห็นว่�มีเพียง บ�งร�ยก�รสินค้�ในบ�ง sub-class
ที่เหมือนหรือคล้�ย กับเครื่องหม�ยของบุคคลอื่น

การรับจดทะเบียน
• CNIPA จะตรวจสอบคำขอต�มกฎหม�ยภ�ยในและมี

คําสัง่รบัจดทะเบียนกลับไปที่ WIPO ในรูปแบบของ
หนังสือยืนยันก�รให้คว�มคุ้มครอง (Statement of
Grant)

ระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
• 9–12 เดือน หรือน้อยกว่�

ระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
• ประม�ณ 12-18 เดือน หรือน้อยกว่�

https://tm.cnipachina.com/
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ระบบคำาขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
ภายในประเทศ (National System)

ระบบคำาขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือระบบมาดริด (Madrid Protocol)

การโอนสิทธิ 
• ส�ม�รถดำ�เนินก�รโอนได้โดยก�รบันทึกคำ�ขอ

โอนต่อ CNIPA

การโอนสิทธิ 
• ส�ม�รถดำ�เนินก�รโอนได้โดยก�รบันทึกคำ�ขอโอนต่อ WIPO

ค่าธรรมเนียม
• ประม�ณ 300 หยวน ไม่รวมค่�บริก�รจ�ก

ตัวแทนที่ประเทศจีน และส�ม�รถระบุร�ยก�ร
สินค้�ได้ 10 ร�ยก�รห�กมีร�ยก�รสินค้�เพิ่ม
เติมต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียมเพิ่ม

ค่าธรรมเนียม

ค่�ธรรมเนียมชำ�ระต่อกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�
• คำ�ขอละ 2,000 บ�ท

ค่�ธรรมเนียมพื้นฐ�น (Basic fee)
• กรณีเครื่องหม�ยก�รค้�ข�วดำ� 653 ฟรังก์สวิส
• กรณีเครื่องหม�ยก�รค้�สี 903 ฟรังก์สวิส

ค่�ธรรมเนียมเฉพ�ะประเทศ (ประเทศจีน)
• คำ�ขอละ 249 ฟรังก์สวิส (ค่�ธรรมเนียมเฉพ�ะร�ยของ

ประเทศจีนอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนส�ม�รถตรวจสอบได้ที่ WIPO
MADRID FEE CALCULATOR)

ระยะเวลาความคุ้มครอง
• 10 ปี นับจ�กวันที่จดทะเบียน และส�ม�รถต่อ

อ�ยุได้ ทุก 10 ปี โดยยื่นคำ�ขอไปยัง CNIPA
ก�รต่ออ�ยุส�ม�รถยื่นขอต่ออ�ยุได้ก่อนหมด
อ�ยุ 6 เดือน

ระยะเวลาความคุ้มครอง
• 10 ปี นับจ�กวันที่จดทะเบียน และส�ม�รถต่ออ�ยุได้

ทุก 10 ปี โดยยื่นคำ�ขอไปยัง WIPO

เครื่องหม�ยรูปลักษณ์ (Trade Dress) หม�ยถึง ก�รให้คว�มคุ้มครองเครื่องหม�ย
ในภ�พรวม เช่น ก�รคุ้มครองฉล�กหีบห่อของสินค้� ซึ่งนอกเหนือจ�กเครื่องหม�ยก�รค้� รวมถึง
ให้คว�มคุ้มครองก�รจัดหน้�ร้�น ก�รตกแต่งสถ�นที่ให้บริก�รอันมีลักษณะโดดเด่นเป็นที่น่�จดจำ�
ของผู้บริโภค โดยเครื่องหม�ยรูปลักษณ์ได้รับคว�มคุ้มครองในบ�งประเทศเท่�นั้น ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยและประเทศจีนยังไม่มีระบบก�รให้คว�มคุ้มครองรูปลักษณ์ท�งก�รค้� 

อย่�งไรก็ดี ก�รให้คว�มคุ้มครองรูปลักษณ์ท�งก�รค้�ของประเทศจีน เป็นไปโดยอ�ศัยสิทธิ
ต�มกฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�หล�ย ๆ  ประเภทร่วมกัน ไม่ว่�จะเป็นเครื่องหม�ยก�รค้� ลิขสิทธิ ์
สิทธิบัตร คว�มลับท�งก�รค้� หรือแม้แต่ก�รแข่งขันท�งก�รค้� ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของ
รูปลักษณ์ท�งก�รค้� ที่เป็นก�รผสมผส�นกันขององค์ประกอบหล�ย ๆ อย่�ง ดังนั้น เพื่อให้ได้รับ
คว�มคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด ผู้ประกอบก�รควรพิจ�รณ�สินค้�หรือบริก�รของตนว่� ประกอบ
ด้วยภ�คส่วนใดบ้�ง เช่น ตร�สินค้�ควรจดทะเบียนเป็น

เครื่องหม�ยก�รค้� หีบห่อควรจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อโฆษณ�
ประช�สัมพันธ์ควรบันทึกวันที่สร้�งสรรค์และชื่อผู้สร้�งสรรค์ให้เรียบร้อย หรือนำ�สื่อดังกล่�วไป
จดแจ้งลิขสิทธิ์และ/หรือเครื่องหม�ยก�รค้�

การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ (Trade Dress)

https://madrid.wipo.int/feecalcapp/
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โดเมนเนม (Domain Name) หม�ยถึง ชื่อที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอ้�งถึง
เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือใช้อ้�งอิงเพื่อไปยังเว็บไซต์ต่�ง ๆ ที่อยู่บนเครือข่�ย
อินเทอร์เน็ต เช่น ipthailand.go.th เป็นต้น ทำ�ให้โดเมนเนมจึงเป็นเหมือน
สื่อกล�งในก�รเข้�ถึงข้อมูลต่�ง ๆ ของหน่วยง�นของรัฐ หน่วยง�นระหว่�ง
ประเทศ องค์กรธุรกิจไม่ว่�จะเล็ก กล�ง หรือใหญ่ หรือแม้แต่บุคคลธรรมด� 
ถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่มองข้�มไม่ได้เลย ถ้�ได้ชื่อเว็บไซต์ที่เหมือนกับชื่อบริษัท 
หรือชื่อท�งก�รค้� หรือชื่อเครื่องหม�ยก�รค้� เพื่อเป็นก�รสื่อส�รไปยังกลุ่ม
เป้�หม�ยที่มีคว�มสนใจเป็นพื้นฐ�นเดิมอยู่แล้ว จะยิ่งทำ�ให้โดเมนเนมหรือ
เว็บไซต์นั้น ๆ ได้รับคว�มสนใจและเป็นที่จดจำ�ได้ง่�ย

องค์ประกอบของโดเมนเนม
ก�รพิมพ์โดเมนเนมโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วย www เพื่อเป็นก�รเข้�สู่ระบบ จ�กนั้นจึงคั่นด้วย

จุดและต�มด้วยโดเมนเนม โดยที่โดเมนระดับบนสุด (Top-Level Domain: TLD) เป็นส่วนท้�ยของ
โดเมนเนม ซึ่งส�ม�รถแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 gTLD (Generic TLD)

• รูปแบบปกติ ได้แก่ .com .net .org .biz .info ส�ม�รถจดตั้งโดเมนเนมได้โดยนิติบุคคลและบุคคลธรรมด�
• รูปแบบเฉพ�ะ ได้แก่ .edu .gov .mil .int เป็นโดเมนเนมที่มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงและบ่งชี้คุณสมบัติโดยตรง

ขององค์กร เช่น .gov เป็นของหน่วยง�นภ�ครัฐ .edu เป็นของสถ�บันก�รศึกษ� เป็นต้น

การขอรับความคุ้มครองโดเมนเนม (Domain Name)
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รูปแบบที่ 2 ccTLD (Country code TLD

เป็นก�รแบ่งแยกต�มโซนประเทศ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ TLD ยกตัวอย่�ง เมื่อโดเมนเนมนั้นถูกตั้งที่ประเทศไทย
ก็จะเป็น .th ส่วนของประเทศจีนก็จะใช้เป็น .cn โดยมีเงื่อนไขในก�รจดทะเบียน ดังนี้

• ccTLD ที่ทั่วโลกส�ม�รถใช้ได้ เช่น .tv .to .cc ไม่จำ�เป็นว่�ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมนี้จะต้องอ�ศัยอยู่ใน
ประเทศนั้น

• ccTLD แบบเจ�ะจง เช่น .cn .th .us ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องอ�ศัยอยู่ในประเทศนั้น จึงจะส�ม�รถ
จดทะเบียนโดยใช้โดเมนเนมนั้นได้

ในเชิงของผู้ประกอบก�ร โดเมนเนมมีหน้�ที่ในก�รนำ�เสนอภ�พลักษณ์และอัตลักษณ์ของแบรนด์ไม่ว่�จะเป็นสินค้�หรือ
บริก�ร เพื่อสร้�งก�รเข้�ถึงให้แก่ผู้บริโภค ทำ�ให้เป็นที่จดจำ� ตลอดจนโอก�สท�งธุรกิจเพร�ะส�ม�รถทำ�หน้�ที่เป็นช่องท�ง
ในก�รจำ�หน่�ยสินค้�หรือบริก�รอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ หน้�ที่ของโดเมนเนมจึงมีคว�มคล้�ยคลึงกับเครื่องหม�ยก�รค้� ในแง่
ที่ส�ม�รถทำ�ให้ผู้บริโภคจดจำ�สินค้�หรือบริก�รนั้น ๆ  และแยกแยะคว�มแตกต่�งของสินค้�หรือบริก�รได้ จึงเป็นเหตุให้มักมีก�รนำ�
ชื่อเครื่องหม�ยก�รค้�ม�จดทะเบียนเป็นโดเมนเนม โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงสำ�หรับธุรกิจท่ีมีก�รจำ�หน่�ยสินค้�หรือบริก�รในรูปแบบออนไลน์ 
(e-Commerce) ผู้ประกอบก�รจำ�นวนม�กไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญกับโดเมนเนมม�กพอ จึงไม่ได้ว�งแผนในก�รจดทะเบียนโดเมนเนม 
ทำ�ใหอ้�จเกดิก�รละเมดิโดเมนเนมทีส่ร�้งคว�มสบัสนใหก้บัผูบ้รโิภค เชน่ เวบ็ไซตเ์ลยีนแบบทีป่ลอมแปลงชือ่ท�งก�รค�้ของบคุคลอืน่ 
(Cybersquatting) หรือนำ�ชื่อท�งก�รค้�นั้น ๆ ม�ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อจุดประสงค์ไม่สุจริตบ�งประก�ร (Typosquatting) 
ทั้งในด้�นก�รทำ�ล�ยชื่อเสียง (Discredit) หรือสร้�งร�ยได้จ�กก�รโฆษณ�เลียนแบบ เป็นต้น

ดังนั้น ก่อนจะเริ่มจำ�หน่�ยสินค้�หรือบริก�ร ไม่ว่�จะมีก�รจำ�หน่�ยสินค้�หรือบริก�รผ่�นช่องท�งออนไลน์หรือไม่ ผู้ประกอบ
ก�รควรว�งแผนก�รจดทะเบียนโดเมนเนมไว้ และควรจะเป็นก�รจดทะเบียนโดยใช้ชื่อเดียวกับเครื่องหม�ยก�รค้�หรือชื่อบริษัท 
ทั้งนี้ควรจดทะเบียนโดนเมนเนมในประเทศที่องค์กรของท่�นตั้งอยู่ก่อน สำ�หรับประเทศไทย น�มสกุลโดเมนเนมที่ใช้กันอย่�ง
แพร่หล�ยและมีคว�มน่�เชื่อถือสำ�หรับบริษัทและก�รพ�ณิชย์และธุรกิจในไทยคือ .co.th โดยส�ม�รถยื่นคำ�ขอจดทะเบียนไปยัง
มูลนิธิศูนย์ส�รสนเทศเครือข่�ยไทย (Thailand Network Information Center: THNIC)

เอกส�รประกอบก�รนำ�เครื่องหม�ยก�รค้�ม�จดเป็นโดเมนเนม (เลือกใช้อย่�งใดอย่�งหนึ่งต่อไปนี้)
• ใบปะหน้�หนังสือรับรองก�รจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท/ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด (พร้อมเขียนระบุชื่อภ�ษ�อังกฤษ) หรือ
• ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนก�รค้� หรือ
• ทะเบียนภ�ษีมูลค่�เพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ
• ใบคำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้�นภ�ษีมูลค่�เพิ่ม (ภ.พ.09) หรือ
• ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่�งด้�วในประเทศไทย (ท.ค.0506) หรือ
• กรณีขอจดทะเบียนบริษัทใหม่ ใช้หนังสือบริคณห์สนธิที่มีล�ยมือชื่อรับรองจ�กเจ้�พนักง�น
• หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้� หรือหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยบริก�ร

กรณีใช้เครื่องหม�ยก�รค้�เป็นโดเมนเนม

https://madrid.wipo.int/feecalcapp/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/cn/index.html
https://www.thnic.or.th/en/


26

ในประเทศจีน ระบบก�รให้คว�มคุ้มครองโดเมนเนมระดับบนสุด คือ .cn ซึ่งเป็นไปต�มรหัสประเทศ (ccTLD) หรือ
ในระดับรอง เช่น .com.cn หรือระดับมณฑล เช่น gd.cn (มณฑลกว�งตุ้ง) ทั้งนี้ กรณีของผู้ประกอบก�รต่�งช�ติส�ม�รถพิจ�รณ�
ก�รจดทะเบียนโดเมนเนมที่เป็นระดับ ccTLD หรือ .cn ก็เพียงพอแล้ว

ก�รคุ้มครองโดเมนเนมระดับบนสุดนี้จะถูกควบคุมโดยศูนย์ข้อมูลเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตของจีน (China Internet 
Network Information Center: CNNIC) ผู้ประกอบก�รจะต้องสมัครผ่�นผู้รับจดทะเบียนที่ได้รับก�รรับรองจ�กศูนย์ข้อมูล
เครือข่�ยอินเทอร์เน็ตของจีน (CNNIC) (ส�ม�รถดูร�ยชื่อผู้รับจดทะเบียนในและต่�งประเทศได้ที่ http://www1.cnnic.cn/index.
htm) โดยต้องเตรียมเอกส�รร�ยละเอียดดังต่อไปนี้ 

• ชื่อโดเมนที่ต้องก�ร (ห�กมี)
• ร�ยละเอียดก�รติดต่อของผู้สมัครและของตัวแทน

• กรณีนิติบุคคล - สำ�เน�หนังสือรับรองบริษัทและสำ�เน�หนังสือเดินท�ง หรือสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้ยื่นขอ
จดทะเบียน หรือตัวแทนผู้มีอำ�น�จ

• กรณีบุคคลธรรมด� - สำ�เน�หนังสือเดินท�ง หรือสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้ยื่นขอจดทะเบียน หรือตัวแทน
ผู้มีอำ�น�จ

• เงื่อนไขก�รจดทะเบียนชื่อโดเมน
เมื่อศูนย์ข้อมูลเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตของจีน (CNNIC) พิจ�รณ�แล้ว โดเมนเนมจะได้รับก�รจดทะเบียนภ�ยใน 2-3 วันทำ�ก�ร

ก�รจดทะเบียนโดนเมนเนมในประเทศจีนนั้น ใช้ระบบม�ก่อนได้ก่อน (First-come, first-serve) จึงอ�จเกิด
ปัญห�ข้อพิพ�ทเรื่องโดเมนเนมได้ ห�กมีผู้อื่นม�ยื่นจดทะเบียนอย่�งไม่สุจริตก่อนเจ้�ของที่แท้จริง สำ�หรับก�รคัดค้�น
ก�รจดทะเบียน กฎหม�ยไม่ได้กำ�หนดระยะเวล�ก�รยื่นคัดค้�นก�รจดทะเบียน ดังนั้น ผู้ประกอบก�รควรหมั่นตรวจสอบก�รยื่น
คัดค้�นก�รจดทะเบียนโดเมนเนมอย่�งสม่ำ�เสมอ

ขัน้ตอนการจดทะเบยีนโดเมนเนม .th

1
ชือ่โดเมน .th สามารถสรางความนาเชือ่ถอื

ใหกบัลกูคาไดมากข้ึน เม่ือนําไปสรางเปน
เวบ็ไซตเพราะมีระบบตรวจสอบยนืยนัตวัตน

เจาของชือ่โดเมน .th ทัง้หมดกอนไดรบัอนมุตัิ

2
ขัน้ตอนการตรวจสอบยนืยนัตวัตนผูสมคัร
ดวยความปราณตีเพยีง 5 ขัน้ตอนทีง่าย

และรวดเร็ว หากทานคือ "ตวัจรงิ" สามารถ
 จดชือ่โดเมนไดในเวลาอนัส้ัน

1 2 3 4 5

1. สมคัรสมาชิกที่
https://thdomain.

thnic.co.th/

2. เลอืกช่ือโดเมน
ของทาน และ
ตรวจสอบวา

ไมซ้ํากันกับผูอืน่

3. กรอกขอมูล
พรอมแนบเอกสาร

ยนืยนัตัวตน
ชําระคาธรรมเนียม

เจาหนาทีเ่อกสารยนืยนั
ตัวตนในช่ือโดเมนเนม

และแจงผลภายใน 
30 นาที

5. ชําระเงนิแลว
สามารถนําชือ่โดเมน

ไปใชงานไดทนัที

https://thdomain
http://www1.cnnic.cn/index
http://www.cnnic.com.cn/
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ห�กศูนย์ข้อมูลเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตของจีน (CNNIC) พบว่�มีก�รจดทะเบียนโดเมนเนมโดยไม่สุจริต ศูนย์ข้อมูลเครือข่�ย
อินเทอร์เน็ตของจีน (CNNIC) อ�จยกเลิกหรือโอนโดเมนเนมไปให้เจ้�ของโดเมนเนมที่แท้จริงได้ สำ�หรับชื่อโดเมนเนมที่จดทะเบียน
ม�น�นเกินกว่� 2 ปี ผ่�นก�รดำ�เนินก�รท�งศ�ล โดยอ้�งอิงจ�กก�รละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้�หรือก�รแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

อัตร�ค่�เช่�โดเมนเนม .cn โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2,500–4,000 บ�ทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่�บริก�รอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำ�หนดของ
ผู้ให้บริก�รแต่ละร�ย

• จดทะเบียนก่อนอุ่นใจกว่า
• ประเทศจีนใช้ระบบ First-to-f i le ดังนั้น ควรดำ�เนินก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียน

เครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีน ก่อนที่จะเริ่มเจรจ�ธุรกิจกับคู่ค้�ช�วจีน หรือร่วมง�นแสดง
สินค้� หรือว�งจำ�หน่�ยสินค้�บนออนไลน์แพลตฟอร์ม หรือ e-Marketplace ของประเทศจีน 

• ห�กสินค้�หรือบริก�รเริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคช�วจีน หรือเริ่มพบเห็นก�รเติบโตของ
ยอดจำ�หน่�ยสินค้�ในต่�งประเทศที่สูงผิดปกติ ผู้ประกอบก�รควรรีบยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
ไว้ในประเทศจีนเช่นกัน 

• ถึงแม้จะยื่นคำ�ขอจดทะเบียนไว้ แต่ผู้ประกอบก�รต้องเตรียมรับมือกับปัญห�ก�รละเมิด
เครื่องหม�ยก�รค้�ที่อ�จเกิดขึ้นในประเทศจีน เพร�ะอ�จมีบุคคลอื่นนำ�ไปจดทะเบียนไว้
ก่อนแล้ว ห�กประสบปัญห�ดังกล่�ว ผู้ประกอบก�รควรปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญก่อนดำ�เนินก�ร
ใด ๆ ก็ต�มต่อผู้ละเมิด

• สืบค้นและติดตามอยู่เสมอ
• ก่อนก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้� ควรจะดำ�เนินก�รสืบค้นข้อมูลเครื่องหม�ยก�รค้�

ก่อน ว่�มีบุคคลอื่นนำ�ไปจดทะเบียนไว้หรือไม่ หรือมีเครื่องหม�ยก�รค้�ที่ลักษณะ
คล้�ยกันหรือไม่ เพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รที่จะถูกน�ยทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน หรือว�งแผนในก�รรับมือกับคำ�สั่งไม่รับจดทะเบียนจ�ก
สำ�นักง�นเครื่องหม�ยก�รค้�ไว้ล่วงหน้� เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญห�ได้ทันท่วงที และทำ�ให้
เครื่องหม�ยก�รค้�ได้รับก�รพิจ�รณ�รวดเร็วขึ้น

• ร�ยก�รสินค้�ไม่ควรระบุกว้�งหรือแคบเกินไป เนื่องจ�กร�ยก�รสินค้�อ�จทับซ้อนกับ
ร�ยก�รสินค้�ของบุคคลอื่น อ�จทำ�ให้ไม่ส�ม�รถจดทะเบียนได้ เนื่องจ�กร�ยก�รสินค้�ซ้ำ�
กัน รวมถึงก�รระบุแคบไปก็อ�จไม่ตรงกับร�ยก�รสินค้�ม�ตรฐ�นของประเทศจีน ทั้งยัง
เป็นก�รจำ�กัดขอบเขตคว�มคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้�ลงอีกด้วย

คำาแนะนำาผู้ประกอบการ

มนเนมเดโนยีบเะทงลูผ

ยานหำจนทแวัต

มนเนมเดโนยีบเะทงลบัรูผ
ICANN

นยีบเะทดจรากบอกะรปูผ

เปนองคกรไมแสวงหาผลกำไร
ที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหาร

และพัฒนาระบบโดเมนโลก

กำกับดูแลการบริหารการทำงาน
ของระบบโดเมนในระดับบนสุด

ผูที่ตองการจดทะเบียนโดเมนเนม

จดทะเบียนในนามของผูยื่นคำขอ 
แตไมมีความผูกพันตามสัญญา

กับ ICANN

องคกรที่ ICANN รับรอง 
เพื่อดำเนินการทางเทคนิค

สำหรับการจดทะเบียนโดเมนเนม

ขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนเนม
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• หลังจ�กจดทะเบียนแล้วควรมีก�รตรวจสอบสถ�นะของเครื่องหม�ยก�รค้�อย่�ง
สม่ำ�เสมอ และควรตรวจสอบด้วยว่�มีบุคคลอื่นพย�ย�มยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�ที่ เหมือนหรือคล้�ยกับของท่�นหรือไม่ เพื่อท่�นจะได้
ดำ�เนินก�รคัดค้�นหรือเพิกถอนได้ทันท่วงที และป้องกันก�รละเมิดทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ของท่�นในระยะย�วได้

• เข้าถิ่นมังกร สื่อสารด้วยภาษามังกร  
• ห�กเครื่องหม�ยก�รค้�ประกอบด้วยภ�ษ�ไทย ภ�ษ�อังกฤษ หรือภ�ษ�อื่น

ที่ไม่ใช่ภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) ควรพิจ�รณ�เรื่องชื่อหรือเสียงเรียก
ข�นของเครื่องหม�ยก�รค้�นั้นเป็นภ�ษ�จีนกล�งเพิ่มเติมด้วย เพร�ะประเทศจีน
มักจะมีก�รอ่�นออกเสียงแบรนด์ภ�ษ�ต่�งประเทศในระบบเสียงภ�ษ�จีนกล�ง 
ซึง่จะแตกต�่งจ�กทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไป คว�มคุม้ครองชือ่หรอืเสยีงเรยีกข�นภ�ษ�จนี
กล�งจึงเป็นก�รลดคว�มเสี่ยงที่จะถูกละเมิด และยังเพิ่มโอก�สให้เครื่องหม�ยเป็น
ที่รับรู้และเข้�ถึงผู้บริโภคช�วจีนได้ดีอีกด้วย หรือที่เรียกว่� ‘Localization’ ซึ่งเป็น
ท่ีนิยมในประเทศจีน ด้วยเหตุผลว่�เจ้�ของแบรนด์จ�กต่�งประเทศมักพบว่�
เครื่องหม�ยก�รค้�ของตนถูกนำ�ไปจดทะเบียนในประเทศจีนเป็นภ�ษ�จีนกล�ง 
(Mandarin Chinese) จึงทำ�ให้ก�รเลือกคุ้มครองเพียงแค่ภ�ษ�ต่�งประเทศไม่
เพียงพอที่จะทำ�ให้เครื่องหม�ยก�รค้�ปลอดจ�กก�รละเมิดได้ จึงต้องมีภ�ษ�
จีนกล�งด้วย

• ก�รใส่องค์ประกอบของอักษรจีน ยังอ�จทำ�ให้มีโอก�สจดทะเบียนสำ�เร็จสูงขึ้น
ด้วย ห�กอักษรจีนหรือคำ�นั้น ๆ ไม่ได้ใช้กันอยู่เป็นก�รทั่วไป และยังไม่มีใครนำ�
อักษรเหล่�นั้นม�จัดเรียงร่วมกัน (Combination)

• คุ้มครอง ณ จุดผ่านแดนมังกร
• ผู้ประกอบก�รที่ได้รับก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ต�มกฎหม�ยในจีน

แล้ว ส�ม�รถขอรับคว�มคุ้มครอง ณ จุดผ่�นแดน (Customs recordation) 
ต่อกรมศุลก�กร (GACC) เพื่อให้ดำ�เนินก�รตรวจสอบและยึดสินค้�ละเมิด
เครื่องหม�ยก�รค้�ที่ส่งออกหรือนำ�เข้�สู่ประเทศจีนได้

1) Literal translation หรือก�รแปลชื่อหรือคำ�ภ�ษ�ต่�งประเทศเป็นภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin 
Chinese) โดยตรง เช่นสินค้� คอมพิวเตอร์ แบรนด์ Apple อ�จจะใช้คำ�ว่� ‘Ping Guo’ (苹果) 
ที่แปลว่�แอปเปิลในภ�ษ�จีน

2) Phonetic translation หรือก�รเลียนเสียงจ�กชื่อหรือคำ�ภ�ษ�ต่�งประเทศให้ม�อยู่ในระบบเสียง
ภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese)

3) A literal translation และ Phonetic-combination หรือก�รผสมผส�นระหว่�งก�รเลียนเสียง
และเลือกชื่อภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) ที่ชอบหรือที่มีคว�มหม�ยที่ชอบ ตัวอย่�งเช่น 
Coca Cola (Kĕkŏu Kĕlè) ซึ่งหม�ยถึง คว�มอร่อยและคว�มสุข

วิธีการได้มาซึ่งชื่อหรือเสียงเรียกขานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง (Mandarin Chinese)
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Checklist เตรียมความพรอม
เพ่ือปกปองเคร่ืองหมายการคาสําหรับผูประกอบการ

•  เคร่ืองหมายการคามี
   ลักษณะพิเศษหรือไม

•  มีตัวแทนดําเนินการ
   ในประเทศจีนหรือไม

• เคร่ืองหมายการคามีการทํา
   Localization หรือคําอาน
  ภาษาจีนกลาง
  (Mandarin Chinese) หรือไม

• จดเครือ่งหมายการคาถูก
  จาํพวกหรอืไม ครอบคลมุ
  ทกุสนิคา/บรกิารหรอืไม

สบืคนความเหมอืนคลาย
เครือ่งหมายการคา
จากฐานเครือ่งหมาย
การคาประเทศจนีกอน
จดทะเบยีนแลวหรอืไม

•  ศึกษาวิธีการรับมือ
กรณีคําขอเคร่ืองหมาย
การคาไดรับการปฏิเสธ
การจดทะเบียน

ตดัสนิใจวาจะจดเครือ่งหมาย
การคาผานระบบใด

•   พิจารณาจดทะเบียนในประเทศ
• ประเทศท่ีบริษัทต้ังอยู
• ประเทศท่ีมีฐานลูกคาเปน
   จํานวนมาก
• ประเทศท่ีมีการละเมิดสูง

• ไดจดโดเมนเนมใน
  ประเทศจีนแลวหรือไม

 • ระบบคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
   การคาภายในประเทศ 
 • ระบบคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
   การคาระหวางประเทศ
   หรือระบบมาดริด

START
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2.2 สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ (Invention Patent) และอนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

“สิทธิบัตร” หม�ยถึง หนังสือสำ�คัญที่ใช้คุ้มครองก�รประดิษฐ์ ง�นออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีก�รผลิต
ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตจ�กสติปัญญ�ของผู้คิดค้น คว�มคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรจะทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น และเป็น
ก�รช่วยป้องกันมิให้ผู้อื่นเลียนแบบ หรือข�ยโดยไม่ได้รับอนุญ�ต อันจะทำ�ให้เสียสิทธิและละเมิดสิทธิของผู้คิดค้น ทั้งนี้ เจ้�ของ
สิทธิบัตรส�ม�รถผลิต ใช้ เสนอข�ย ข�ย หรือนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร หรือใช้กรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตรได้โดยสิทธิบัตร
ในประเทศจีนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยร�ย
ละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์จะกล่�วไว้ในบทต่อไป

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) ให้คว�มคุ้มครองผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือ
ก�รปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีให้ดีขึ้น เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ย�รักษ�โรค เป็นต้น

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) ให้คว�มคุ้มครองรูปร่�งและ/หรือโครงสร้�งของผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งเอื้อต่อก�รนำ�
ไปใช้ประโยชน์

ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร

มีขั้นตอนก�รประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 
และมีก�รแก้ไขปัญห�ท�งเทคนิคที่ค่อนข้�งซับซ้อนกว่�

ขั้นตอนก�รประดิษฐ์ไม่มีคว�มซับซ้อน

ระยะเวล�คุ้มครอง 20 ปีนับแต่วันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร 
และไม่ส�ม�รถต่ออ�ยุได้

ระยะเวล�คุ้มครอง 10 ปีนับแต่วันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร 
และไม่ส�ม�รถต่ออ�ยุได้

ค่�ธรรมเนียมยื่นขอรับสิทธิบัตรสูงกว่� ค่�ธรรมเนียมยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรถูกกว่�

• ความใหม่ (Novelty) คือ ก�รประดิษฐ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม หรือไม่เคยมีหน่วยง�นหรือบุคคล
อื่นใดยื่นจดสิทธิบัตรในลักษณะเดียวกันม�ก่อนวันที่จะขอรับคว�มคุ้มครอง และไม่เคยมีก�รเผยแพร่หรือประก�ศ
โฆษณ�ม�ก่อน 

• ความสร้างสรรค์ (Inventive step) คือ เมื่อนำ�ก�รประดิษฐ์ไปเทียบกับเทคโนโลยีอื่นที่มีอยู่เดิม ก�รประดิษฐ์
ขึ้นใหม่นี้ต้องมีคุณสมบัติอันโดดเด่นที่บ่งบอกถึงคว�มล้ำ�สมัย และมีรูปแบบที่มีคุณสมบัติสำ�คัญที่บ่งบอกถึง
ขั้นก�รประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

• สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง (Practical applicability) คือ ก�รประดิษฐ์นั้นส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้สำ�หรับ
ก�รผลิตหรือส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์อื่นได้ โดยให้ผลลัพธ์ในก�รใช้ง�นที่ดีขึ้น

สิ่งที่ไม่อาจขอรับความคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรได้
1. ก�รค้นพบท�งวิทย�ศ�สตร์
2. กฎและวิธีก�รที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท�งจิต
3. วิธีก�รเพื่อตรวจวินิจฉัยหรือเพื่อบำ�บัดโรค 
4. พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช 
5. ก�รเปลี่ยนสภ�พนิวเคลียส (Nuclear transformation) และส�รที่ได้ม�จ�กก�รเปลี่ยนสภ�พนิวเคลียส
6. ก�รออกแบบโดยใช้ลวดล�ยและ/หรือสีบนสิ่งพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในก�รใช้เป็นเครื่องหม�ย 
7. คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รประดิษฐ์ที่ขัดต่อกฎหม�ยของประเทศ ศีลธรรมของสังคม หรือขัดต่อ

ส�ธ�รณประโยชน์ 

เงื่อนไขการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 
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ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร 

การขอรับคำาปรึกษาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

การตัดสินใจว่าจะจดทะเบียนสิทธิบัตรผ่านระบบใด 

ก่อนยื่นขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศจีน ก�รสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรถือเป็นขั้นตอนที่มีคว�มจำ�เป็น
สำ�หรับผู้ประกอบก�รอย่�งม�ก เนื่องจ�กก�รสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจะช่วยให้ส�ม�รถนำ�แนวท�งม�ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจของตนเองได้ และที่สำ�คัญยังช่วยให้รู้ว่�ท่�นอ�จกระทำ�ก�รละเมิดสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอยู่หรือไม่ด้วย

วิธีก�รสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภ�พ ผู้ประกอบก�รควรดำ�เนินก�ร ดังนี้
• สืบค้นจ�กฐ�นข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่�งประเทศ โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย เช่น

• ฐ�นข้อมูลของสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA)
• ฐ�นข้อมูลขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO Patent Scope)
• ฐ�นข้อมูลของสำ�นักง�นสิทธิบัตรและเครื่องหม�ยก�รค้�แห่งสหรัฐอเมริก� (USPTO)
• ฐ�นข้อมูลของกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวงพ�ณิชย์ (DIP THAILAND)

• สืบค้นจ�กเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรทั้งหมด เช่น ประก�ศโฆษณ�แบบรูปเล่มหรือรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลต่�ง ๆ ที่เผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์ รวมถึงสื่อออนไลน์ทุกประเภท

• ขอรับคำ�แนะนำ�ในก�รสืบค้นและวิเคร�ะห์ข้อมูลที่ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ� (Intellectual Property
Advisory Center: IPAC) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวงพ�ณิชย์ หรือท�งส�ยด่วน 1368

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถขอรับคำ�ปรึกษ�เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวท�งก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศจีนได้ที่ศูนย์ให้
คำ�ปรึกษ�ด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ� (Intellectual Property Advisory Center: IPAC) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� 
กระทรวงพ�ณิชย์ หรือท�งส�ยด่วน 1368

ผู้ประกอบก�รท่ีต้องก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรในประเทศจีนควรตัดสินใจว่�จะขอรับคว�มคุ้มครอง
ผ่�นระบบคำ�ขอจดสิทธิบัตรภ�ยในประเทศ หรือจดผ่�นระบบคำ�ขอระหว่�งประเทศ (International System) หรือระบบ PCT 
เนื่องจ�กแต่ละระบบมีขั้นตอน ค่�ธรรมเนียม ระยะเวล�พิจ�รณ�คำ�ขอ รวมถึงก�รดำ�เนินก�รอื่น ๆ ที่แตกต่�งกันต�มร�ยละเอียด
ในต�ร�งเปรยีบเทยีบคว�มแตกต�่งระบบขอรบัคว�มคุม้ครองสทิธบิตัรก�รประดษิฐ/์อนสุทิธบิตัรภ�ยในประเทศและระหว�่งประเทศ

3.1) ระบบคำาขอภายในประเทศ (National System)
ระบบคำ�ขอภ�ยในประเทศ (National System) เป็นระบบขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

ภ�ยใต้อนุสัญญ�กรุงป�รีสว่�ด้วยคว�มคุ้มครองทรัพย์สินอุตส�หกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property) หรือเรียกว่� “ระบบ Paris Convention” โดยมีหลักก�รสำ�คัญในเรื่องของก�รขอถือสิทธิย้อนหลัง (Right of 
Priority) ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รซึ่งเคยยื่นคำ�ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรในประเทศไทยเอ�ไว้แล้ว ห�กต่อม�
ภ�ยในระยะเวล� 12 เดือน ต้องก�รยื่นสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรอย่�งเดียวกันในประเทศจีน หลักก�รขอถือสิทธิ
ย้อนหลังจะมีผลทำ�ให้วันที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนในประเทศจีนเป็นวันเดียวกันกับวันที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/
อนุสิทธิบัตรในประเทศไทย ระบบ Paris Convention เหม�ะสำ�หรับผู้ประกอบก�รที่ต้องก�รยื่นจดสิทธิบัตรร�ยประเทศเท่�นั้น 
ซึ่งระบบนี้ส�ม�รถใช้กับก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน โดยร�ยละเอียดจะกล่�วไว้ในบทถัดไป

C
ขัน้ตอนการขอรับความคุมครอง
สิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสทิธิบัตรในประเทศจีน

http://pss-system.cnipa.gov.cn/sipopublicsearch/inportal/i18n.shtml
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://www.uspto.gov/patents/search
http://www.ipthailand.go.th/th/e-service/patent-e-service.html
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3.1.1 การเลือกตัวแทนสิทธิบัตรของจีนที่มีความน่าเชื่อถือ/ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร
ห�กผู้ประกอบก�รไม่ได้มีสัญช�ติจีน ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศจีน หรือไม่ได้มีสถ�นที่ประกอบธุรกิจในประเทศจีน 

ก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรในประเทศจีนต้องดำ�เนินก�รผ่�นตัวแทนสิทธิบัตรของจีน (Local patent 
agency) ที่แต่งตั้งขึ้นต�มกฎหม�ยเป็นผู้ยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรเท่�นั้น เนื่องจ�กเอกส�รคำ�ขอจดทะเบียนต้องเป็นภ�ษ�จีนกล�ง 
(Mandarin Chinese) โดยตัวแทนสิทธิบัตรของจีนจะต้องปฏิบัติต�มกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ก�รขอรับสิทธิบัตรในประเทศ
จีน อีกทั้ง ตัวแทนสิทธิบัตรของจีนยังมีหน้�ที่ต้องรักษ�คว�มลับในเนื้อห�ก�รประดิษฐ์ของผู้ประกอบก�รทั้งหมด เว้นแต่เนื้อห�
ก�รประดิษฐ์นั้นจะมีก�รตีพิมพ์หรือประก�ศต่อส�ธ�รณชนอยู่ก่อนแล้ว และอ�จช่วยลดปัญห�ก�รถูกปฏิเสธคำ�ขอรับสิทธิบัตรได้

3.1.2 การยื่นคำาขอต่อสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA)
ผู้ประกอบก�รต้องจัดเตรียมเอกส�รที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตัวแทนสิทธิบัตรของจีนดำ�เนินก�รยื่นคำ�ขอต่อสำ�นักง�นทรัพย์สิน

ท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) โดยผู้ประกอบก�รต้องจัดเตรียมเอกส�รประกอบก�รจดทะเบียน ดังนี้

โดยแปลเอกส�รดังกล่�วข้�งต้นเป็นภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) เมื่อเตรียมคำ�ขอและเอกส�รประกอบก�รยื่นคำ�ขอ
จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ส�ม�รถยื่นคำ�ขอไปยัง สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) โดยยื่นผ่�นระบบออนไลน์ 
http://cponline.cnipa.gov.cn/ หรือยื่นคำ�ขอโดยตรงที่สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA)

3.1.3 การพิจารณาคำาขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA) 
ในก�รพจิ�รณ�คำ�ขอรบัคว�มคุม้ครองสทิธบิตัรก�รประดษิฐ/์อนสุทิธบิตัร สำ�นกัง�นทรพัยส์นิท�งปญัญ�แหง่ช�ตจินี (CNIPA) 

อ�จใช้ระยะเวล�เฉลี่ยประม�ณ 22 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคว�มซับซ้อนหรือร�ยละเอียดก�รประดิษฐ์ของแต่ละคำ�ขอ โดยสำ�นักง�น
ทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) อ�จมีคำ�สั่งรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนได้ ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิ
อุทธรณ์คำ�สั่งไม่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรได้ภ�ยใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่ง

3.2) ระบบคำาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (International System) หรือระบบ PCT 
ระบบคำ�ขอระหว่�งประเทศ (International System) เป็นระบบขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ระหว่�ง

ประเทศภ�ยใต้สนธิสัญญ�คว�มร่วมมือด้�นสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty System) หรือเรียกว่� “ระบบ PCT” 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยองคก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นคำ�ขอเพียงครั้งเดียว 
แต่ส�ม�รถขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้หล�ยประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ระบบ PCT เป็นเพียงระบบขอรับคว�มคุ้มครอง
ไม่ใช่ระบบรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพร�ะก�รจะได้รับจดทะเบียนต้องขึ้นอยู่ก�รตรวจสอบต�มขั้นตอนและเงื่อนไข
ของกฎหม�ยของแต่ละประเทศด้วย

• ร�ยละเอียดก�รประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปก�รประดิษฐ์ และรูปเขียน
• สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
• สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ (กรณีผู้ขอ

เป็นบุคคลธรรมด�)  
• หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มี) 
• เอกส�รขอนับวันย่ืนคำ�ขอในต่�งประเทศเป็นวันย่ืนคำ�ขอในประเทศ (Priority document) 
• สัญญ�โอนสิทธิ (กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์) 
• สำ�เน�คำ�ขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นในประเทศครั้งแรก

http://cponline.cnipa.gov.cn/
https://www.wipo.int/pct/en/
https://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html
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ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรตามระบบ PCT

1 12 16 18 19 22 28 30

วนัยืน่คาํขอรบัสทิธบิตัร
คร้ังแรก (Priority date)

ยืน่คาํขอ PCT
(PCT Foreign Filling Deadline)

องคกรตรวจสอบระหวางประเทศ
จดัทาํรายงานผลการตรวจคน

ประกาศโฆษณา
คาํขอระหวางประเทศ

ผูขออาจขอแกไขขอถอืสทิธิ
ภายใน 2 เดอืน นบัตัง้แตไดรบัรายงาน

ผลการตรวจคนระหวางประเทศ

ยืน่คาํขอใหมกีารตรวจสอบเบือ้งตน
ระหวางประเทศ และขอแกไข

ขอถอืสทิธ ิและ/หรอืขอโตแยง 

องคกรตรวจสอบเบือ้งตน
ระหวางประเทศ จดัทาํรายงาน

ผลการตรวจสอบ

สาํนกังานระหวางประเทศ
สงรายงานการตรวจสอบเบือ้งตน

ระหวางประเทศไปยงัสาํนกังาน
สทิธบิตัรในประเทศทีถ่กูเลอืก

ยืน่คาํขอใหมกีารตรวจคน
ระหวางประเทศเสรมิ

องคกรตรวจคนระหวาง
ประเทศจดัทาํรายงาน
ผลการตรวจคนเสรมิ

วนัสดุทายทีส่ามารถระบุ
ประเทศปลายทาง

(PCT National Phase Deadline) 

ประเทศปลายทาง
ประเทศที ่1

ประเทศปลายทาง
ประเทศที ่2

ประเทศปลายทาง
ประเทศที ่3

ขัน้ตอนการพจิารณาคาํขอ PCT
โดยสาํนกังานสทิธบิตัร
ของประเทศปลายทาง

(เดอืน)
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3.2.1 การยื่นคำาขอ PCT
ผู้ประกอบก�รหรือนิติบุคคลที่มีสัญช�ติไทยหรือมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทยส�ม�รถยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/

อนุสิทธิบัตรระหว่�งประเทศภ�ยใต้สนธิสัญญ�คว�มร่วมมือด้�นสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) ต่อสำ�นักง�น
รับคำ�ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่�งประเทศ (PCT Receiving Offi ce) กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวงพ�ณิชย์ หรือยื่นผ่�น
ระบบออนไลน์ ePCT โดยผู้ประกอบก�รต้องจัดเตรียมเอกส�รประกอบก�รจดทะเบียน ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบก�รอ�จพิจ�รณ�จ้�งทน�ยคว�มหรือที่ปรึกษ�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อช่วยลด
ปัญห�ก�รถูกปฏิเสธคำ�ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรระหว่�งประเทศผ่�นระบบ PCT

หลังจ�กที่ผู้ประกอบก�รได้ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผ่�นระบบ PCT องค์กรตรวจค้นระหว่�งประเทศ 
(International Searching Authority: ISA) จะจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รตรวจค้นภ�ยใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำ�ขอ PCT 
(ตรงกับเดือนที่ 16 นับตั้งแต่วันยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก) องค์กรตรวจค้นระหว่�งประเทศจะเปรียบเทียบก�รประดิษฐ์ที่ระบุ
ในคำ�ขอ PCT กับก�รประดิษฐ์ที่ปร�กฏอยู่ก่อนแล้ว (Prior art) โดยผู้ยื่นคำ�ขออ�จขอแก้ไขข้อถือสิทธิภ�ยใน 2 เดือนนับตั้งแต่ได้
รับร�ยง�นตรวจค้นระหว่�งประเทศ ก่อนที่จะมีก�รประก�ศโฆษณ�คำ�ขอระหว่�งประเทศ (International publication) ภ�ยใน 
6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำ�ขอ PCT (ตรงกับเดือนที่ 18 นับตั้งแต่วันยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก)  

3.2.2 การตรวจสอบคำาขอระหว่างประเทศเบื้องต้น (International Preliminary Examination) 
ผู้ประกอบก�รอ�จขอให้มีก�รตรวจสอบก�รประดิษฐ์เบื้องต้น โดยสำ�นักง�นสิทธิบัตรของประเทศที่มีอำ�น�จใน

ก�รตรวจสอบเบื้องต้น (International Preliminary Examination Authority: IPEA) โดยตรง หรือยื่นผ่�นกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�
ภ�ยใน 10 เดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำ�ขอ ระบบ PCT (ตรงกับเดือนที่ 22 นับตั้งแต่วันยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก) เพื่อส่งต่อไปยัง
องค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่�งประเทศ เพื่อวิเคร�ะห์โอก�สที่จะได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศปล�ยท�ง 

เมื่อผู้ประกอบก�รได้รับร�ยง�นผลก�รตรวจสอบระหว่�งประเทศแล้วให้วิเคร�ะห์โอก�สที่จะได้รับก�รจดทะเบียนสิทธิบัตร
ในประเทศจีนและประกอบก�รตัดสินว่� จะขอรับคว�มคุ้มครองในประเทศจีนต่อไปหรือไม่  ห�กผู้ประกอบก�รตัดสินใจที่จะขอรับ
คว�มคุ้มครองคำ�ขอระบบ PCT ในประเทศจีนผู้ประกอบก�รจะต้องระบุประเทศปล�ยท�งที่ประสงค์ให้คำ�ขอระบบ PCT เข้�สู่
ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ของสำ�นักง�นสิทธิบัตรของประเทศปล�ยท�งภ�ยใน 18 เดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำ�ขอระบบ PCT (ตรงกับ
เดือนที่ 30 นับตั้งแต่วันยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก) ห�กพ้นกำ�หนดดังกล่�ว สิ่งประดิษฐ์ภ�ยใต้คำ�ขอระบบ PCT จะไม่ส�ม�รถ
ขอรับก�รคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้ เนื่องจ�กข�ดคุณสมบัติคว�มใหม่ (Novelty) ต�มเงื่อนไขของก�รขอรับคว�มคุ้มครอง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

• คำ�ขอรับสิทธิบัตร (Request Form RO 101) ซึ่งส�ม�รถด�วน์โหลดได้จ�กเว็บไซต์ของ
องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO)

• ร�ยละเอียดก�รประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปก�รประดิษฐ์และรูปเขียน
• สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
• สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ  ที่ออกให้โดยรัฐ (กรณีผู้ขอเป็น

บุคคลธรรมด�)
• หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มี)
• คำ�ขอชำ�ระเงิน (Fee calculation sheet)
• เอกส�รขอนับวันยื่นคำ�ขอในต่�งประเทศเป็นวันยื่นคำ�ขอในประเทศ (Priority 

document) (ถ้�มี)
• สัญญ�โอนสิทธิ (กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์)

https://www.wipo.int/pct/en/
https://pct.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fpct.wipo.int%3A443%2FePCT%2F
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.html
https://www.wipo.int/pct/en/forms/
http://www.ipthailand.go.th/images/PRateSearch2018.pdf
http://www.ipthailand.go.th/images/PCT23052560.pdf
http://www.ipthailand.go.th/images/PCT23052560.pdf
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3.2.3  การพิจารณาคำาขอ PCT โดยสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA) 
หลังจ�กที่ผู้ประกอบก�รระบุประเทศปล�ยท�งที่ประสงค์จะขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผ่�นระบบ PCT 

แล้ว สำ�นักง�นระหว่�งประเทศจะส่งร�ยง�นก�รตรวจสอบเบื้องต้นระหว่�งประเทศของคำ�ขอดังกล่�วไปยังสำ�นักง�นสิทธิบัตร
ของประเทศที่ถูกเลือก เนื่องจ�กระบบ PCT เป็นเพียงระบบที่ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรเท่�นั้น ไม่ใช่ระบบรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ก�รพิจ�รณ�คำ�ขอระบบ PCT จึงเป็นไปต�มขั้นตอนและ
เงื่อนไขต�มกฎหม�ยสิทธิบัตรของประเทศปล�ยท�ง โดยในส่วนของประเทศจีน CNIPA เป็นหน่วยง�นของจีนที่รับผิดชอบใน
ก�รพิจ�รณ�คำ�ขอ PCT

ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรผ่านระบบคำาขอภายในประเทศ 
(National System) และระบบคำาขอระหว่างประเทศ (International System) หรือ ระบบ PCT

1. สืบคนขอมูล
สิทธิบัตร

2. ขอรับคําปรึกษาท่ี
กรมทรัพยสินทาง

ปญญา

3. ตัดสินใจวาจะจด
ทะเบียนสิทธิบัตร

ผานระบบใด

3.1 ระบบคําขอภายในประเทศ (National System)

3.2 ระบบคําขอระหวางประเทศ (International System) หรือ ระบบ PCT System

3.1.1 เลือกตัวแทน
สิทธิบัตรของจีน

3.1.2 ย่ืนคําขอตอ
CNIPA

3.1.3 การพิจารณา
คําขอโดย CNIPA

3.2.1 ย่ืนคําขอ
PCT

3.2.2 การตรวจสอบ
ระหวางประเทศเบ้ืองตน

3.2.3 การพิจารณา
คําขอ PCT โดย CNIPA

การขอถือสิทธิยอนหลัง (Priority claim) ตองดําเนินการภายใน 12 เดือน 
นับต้ังแตวันย่ืนคําขอสําหรับการประดิษฐดังกลาวเปนคร้ังแรก

ย่ืนคําขอสิทธิบัตร
ในไทย

(ทางเลือก)
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การขอถือสิทธิย้อนหลัง (Priority claim) 
ก�รขอถือสิทธิย้อนหลัง คือ ก�รขอให้วันที่ขอรับคว�มคุ้มครองก�รประดิษฐ์เริ่มต้นตั้งแต่วันยื่นขอรับคว�มคุ้มครอง

ก�รประดิษฐ์ที่ผู้ประกอบก�รได้ยื่นไว้ครั้งแรก ซึ่งผู้ประกอบก�รส�ม�รถแสดงคำ�ขอถือสิทธิย้อนหลังได้ทั้ง ระบบคำ�ขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรภ�ยในประเทศ (National System) และระบบ PCT โดยต้องดำ�เนินก�รยื่นคำ�ขอถือสิทธิย้อนหลัง พร้อมด้วยหลักฐ�น
สำ�เน�คำ�ขอรับสิทธิบัตรที่ได้ยื่นในประเทศแรก ภ�ยในระยะเวล� 12 เดือน นับแต่วันที่ยื่นคำ�ขอครั้งแรก 

กรณีได้รับการปฏิเสธการจดทะเบียน (Re-Examination)
ในกรณีที่ผู้ประกอบก�รขอรับก�รคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศจีนผ่�นระบบคำ�ขอสิทธิบัตรภ�ยในประเทศ 

(National System) หรือระบบ PCT ห�กคำ�ขอดังกล่�วถูกปฏิเสธก�รรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผู้ประกอบก�รส�ม�รถ
ยื่นอุทธรณ์คำ�สั่งดังกล่�วภ�ยใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงก�รปฏิเสธต่อคณะกรรมก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์สิทธิบัตร 
(Patent Re-Examination Board) ของสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) โดยตรง เพื่อให้ทำ�ก�รตรวจสอบ
คำ�ขอใหม่อีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์สิทธิบัตรจะมีคำ�วินิจฉัยและแจ้งให้ทร�บต่อไป ทั้งนี้ ห�กผู้ประกอบก�รไม่
พอใจคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมก�รอุทธรณ์ส�ม�รถยื่นฟ้องต่อศ�ลได้ภ�ยใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำ�วินิจฉัยดังกล่�ว

ความแตกต่างระหว่างระบบขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์/
อนุสิทธิบัตรภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ระบบคำาขอภายในประเทศ ระบบคำาขอระหว่างประเทศ หรือระบบ PCT

เป็นก�รยื่นขอรับคว�มคุ้มครองแบบร�ยประเทศ เป็นก�รยื่นคำ�ขอระหว่�งประเทศเพื่อขอรับคว�มคุ้มครอง
ในประเทศปล�ยท�ง 

การยื่นคำาขอ 
• ยื่นคำ�ขอโดยตรงต่อ CNIPA ในประเทศจีน
• ดำ�เนินก�รผ่�นตัวแทนสิทธิบัตรท้องถิ่นสัญช�ติจีน

การยื่นคำาขอ 
• ยื่นคำ�ขอ PCT ต่อสำ�นักง�นรับคำ�ขอจดทะเบียนสิทธิ

บัตรระหว่�งประเทศ (PCT Receiving Offi ce) 
กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�

• ยื่นผ่�นระบบออนไลน์ ePCT

การจัดทำาคำาขอ  
ภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) เท่�นั้น

การจัดทำาคำาขอ  
ภ�ษ�อังกฤษเท่�นั้น 

https://pct.wipo.int/authpage/signin.xhtml?goto=https%3A%2F%2Fpct.wipo.int%3A443%2FePCT%2F
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ความแตกต่างระหว่างระบบขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร
การประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ระบบคำาขอภายในประเทศ ระบบคำาขอระหว่างประเทศ หรือระบบ PCT

ค่าธรรมเนียม 
• สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ 
• ค่�ยื่นคำ�ขอ

• คำ�ขอละ 900 หยวน (หน้�ที่ 31 เป็นต้นไป
คิดเพิ่มหน้�ละ 50 หยวน/ หน้�ที่ 301 เป็นต้นไป 
คิดเพิ่มหน้�ละ 100 หยวน) 

• ค่�ประก�ศโฆษณ� 50 หยวน 
• ค่�ธรรมเนียมคำ�ขอถือสิทธิย้อนหลัง 80 หยวน
• ค่�รับจดทะเบียนและอ�กรแสตมป์ 255 หยวน 

อนุสิทธิบัตร 
• ค่�ยื่นคำ�ขอ

• คำ�ขอละ 500 หยวน (หน้�ที่ 31 เป็นต้นไป
คิดเพิ่มหน้�ละ 50 หยวน/ หน้�ที่ 301 เป็นต้นไป 
คิดเพิ่มหน้�ละ 100 หยวน) 

• ค่�ธรรมเนียมคำ�ขอถือสิทธิย้อนหลัง 80  หยวน
• ค่�รับจดทะเบียนและอ�กรแสตมป์ 205 หยวน 

ค่าธรรมเนียม 
• ค่�ยื่นคำ�ขอระหว่�งประเทศ 

• บุคคลธรรมด� 5,300 บ�ท (หน้�ที่ 31 เป็นต้น
ไป คิดเพิ่มหน้�ละ 75 บ�ท)

• นิติบุคคล 53,000 บ�ท (หน้�ที่ 31 เป็นต้นไป 
คิดเพิ่มหน้�ละ 750 บ�ท) 

• ค่�ตรวจค้นระหว่�งประเทศเบื้องต้น (เลือกเพียง 1 
หน่วยง�น) 
• สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน 

คำ�ขอละ 12,500 บ�ท 
• สำ�นักง�นสิทธิบัตรและเครื่องหม�ยก�รค้�

สหรัฐอเมริก� คำ�ขอละ 74,500 บ�ท 
• สำ�นักง�นสิทธิบัตรยุโรป คำ�ขอละ 75,000 บ�ท
• สำ�นักง�นสิทธิบัตรญี่ปุ่น คำ�ขอละ 51,500 บ�ท 
• สำ�นักง�นสิทธิบัตรออสเตรเลีย คำ�ขอละ 

59,500 บ�ท 
• สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ส�ธ�รณรัฐเก�หลี 

คำ�ขอละ 44,000 บ�ท
• สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�สิงคโปร์ คำ�ขอละ 

59,500 บ�ท 
• ค่�ดำ�เนินก�รเพื่อจัดส่งคำ�ขอระหว่�งประเทศ 

• คำ�ขอละ 3,000 บ�ท 

วิธีชำาระค่าธรรมเนียม
• ชำ�ระค่�ธรรมเนียมต่อ CNIPA

วิธีชำาระค่าธรรมเนียม
• ชำ�ระค่�ธรรมเนียมต่อกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� 

ระยะเวลาพิจารณาคำาขอ
• สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ ประม�ณ 3 – 5 ปี
• อนุสิทธิบัตร ประม�ณ 1 - 2 ปี

ระยะเวลาพิจารณาคำาขอ
• ระบบ PCT ไม่ใช่ระบบจดทะเบียน
• ระยะเวล�พิจ�รณ�คำ�ขอเป็นไปต�มขั้นตอน

ในประเทศ (National phase) ของประเทศปล�ยท�ง

อายุความคุ้มครอง
• สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ 20 ปีนับแต่วันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรและไม่ส�ม�รถต่ออ�ยุได้
• อนุสิทธิบัตร 10 ปีนับแต่วันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรและไม่ส�ม�รถต่ออ�ยุได้
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• ระบบการเชื่อมโยงสถานะสิทธิบัตรกับการขึ้นทะเบียนยา (Pharmaceutical patent linkage system)
ระบบก�รเชื่อมโยงสถ�นะสิทธิบัตรกับก�รขึ้นทะเบียนย� เป็นก�รเชื่อมโยงคว�มร่วมมือระหว่�งก�รขอขึ้นทะเบียนย�

ต่อสำ�นักง�นบริห�รผลิตภัณฑ์ท�งก�รแพทย์แห่งช�ติ (NMPA) กับก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรต่อสำ�นักง�นทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) ถือเป็นกลไกช่วยเหลือผู้ประกอบก�รในก�รระงับข้อพิพ�ทในขั้นตอนก�รตรวจสอบและอนุมัติ
ก�รขึ้นทะเบียนย� ห�กมีผู้ประกอบก�รร�ยอื่นม�ขอขึ้นทะเบียนตำ�รับย� หรือมีวิธีก�รใช้ย�ภ�ยใต้คว�มคุ้มครองสิทธิบัตรเช่นเดียว
กับท่�น ท่�นหรือผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถยื่นฟ้องต่อศ�ลประช�ชนได้

ทั้งนี้ ก�รพิจ�รณ�ระงับก�รขอขึ้นทะเบียนย�ของผู้ประกอบก�รร�ยอื่นจะอยู่ภ�ยใต้ดุลยพินิจของสำ�นักง�นบริห�รผลิตภัณฑ์
ท�งก�รแพทย์แห่งช�ติ (National Medical Products Administration: NMPA) 

• การขยายระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรยา (Pharmaceutical patent term extension)
กฎหม�ยสิทธิบัตรของประเทศจีน ได้ว�งหลักเกณฑ์พิเศษในกรณีที่กระบวนก�รพิจ�รณ�ของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร

ก�รประดิษฐ์ใช้ระยะเวล�น�นและส่งผลให้เกิดคว�มล่�ช้�ในก�รรับจดทะเบียน กล่�วคือ เกินกว่� 4 ปี นับจ�กวันที่ยื่นคำ�ขอ
สิทธิบัตร หรือเกินกว่� 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มกระบวนก�รตรวจสอบก�รประดิษฐ์ โดยคว�มล่�ช้�ดังกล่�วไม่มีเหตุผลอันสมควร 
และเกิดจ�กกระบวนก�รภ�ยในที่ล่�ช้� ผู้ขอจดทะเบียนส�ม�รถยื่นคำ�ร้องต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) 
เพื่อขอให้มีก�รชดเชยระยะเวล�ก�รคุ้มครองได้ 

นอกจ�กนี้ ห�กเกิดคว�มล่�ช้�ในขั้นตอนก�รตรวจสอบรับรองย�ก่อนก�รว�งจำ�หน่�ย กฎหม�ยอนุญ�ตให้ผู้ขอจดทะเบียน
ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) เพื่อขอให้มีก�รขย�ยระยะเวล�ก�รคุ้มครองออกไปได้
เช่นกัน โดยระยะเวล�ที่ขย�ยออกไปเพื่อเป็นก�รชดเชยจะต้องไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ระยะเวล�ก�รคุ้มครองของสิทธิบัตรย�นั้น ๆ 
รวมระยะเวล�ที่ได้รับก�รชดเชยหลังจ�กก�รตรวจสอบรับรองย�ก่อนก�รว�งจำ�หน่�ยแล้วต้องไม่เกิน 14 ปี 

สิทธิบัตรย� เป็นหนังสือสำ�คัญที่ออกให้แก่ผู้ประดิษฐ์หรือ
คิดค้นท�งด้�นเวชภัณฑ์หรือเคมีภัณฑ์ และหม�ยคว�มรวมถึง 
สูตรใหม่  ส่วนผสมใหม่  หรือวิธีก�รใช้ ใหม่  โดยอ�จได้รับ
คว�มคุ้มครองได้ทั้งรูปแบบสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
ในประเทศจีนได้กำ�หนดคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรย�และระยะเวล�
คว�มคุ้มครองไว้ในกฎหม�ยสิทธิบัตรของประเทศจีน ดังนี้

สิทธิบัตรยา
Pharmaceutical Patent
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• สำารวจถิ่นมังกร
ผู้ประกอบก�รควรตรวจสอบคว�มอิสระในก�รดำ�เนินก�ร (Freedom-to-Operate: FTO) เพื่อให้

มั่นใจว่� ก�รผลิตสินค้�หรือบริก�รนั้นส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งอิสระทุกขั้นตอนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
ซึ่งจะช่วยลดคว�มเสี่ยงในก�รพัฒน�สินค้�หรือบริก�รที่ไม่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยดำ�เนินก�ร
ศึกษ�องค์ประกอบของเทคโนโลยีที่สนใจ สืบค้นสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง และวิเคร�ะห์เปรียบเทียบเทคโนโลยี
ของท่�นกับสิทธิบัตรที่มีอยู่เดิมว่�ต่�งกันอย่�งไร 

• เยือนดินแดนมังกร
• ก�รจดสิทธิบัตรใช้หลักดินแดน ดั งนั้ นคำ �ขอจดสิทธิบัตรระหว่ �งประเทศห�กได้ รับ

ก�รจดทะเบียนในประเทศหนึ่งแล้วไม่ได้หม�ยคว�มว่�จะได้รับอนุมัติก�รจดทะเบียนในประเทศ
อื่นด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของท่�นได้รับคว�มคุ้มครองอย่�งมีประสิทธิภ�พ ท่�นจึงควรยื่น
จดทะเบียนสิทธิบัตรในทุกประเทศที่ท่�นว�งแผนจะขย�ยธรุกิจและประเทศที่ผลิตภัณฑ์ของท่�น
อ�จเสี่ยงต่อก�รถูกละเมิดด้วย

• ห�กเกิดเหตุฉุกเฉินระดับประเทศ หรือมีสถ�นก�รณ์พิเศษ หรือเพื่อประโยชน์ส�ธ�รณะอื่นใด
ในประเทศจีน ท่�นส�ม�รถขอให้สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีนออกม�ตรก�รบังคับ
ใช้สิทธิต�มสิทธิบัตรย� (Compulsory Licensing: CL) คือ ม�ตรก�รท�งกฏหม�ยที่อนุญ�ต
ให้หน่วยง�นภ�ครัฐหรือภ�คเอกชนที่ไม่ใช่เจ้�ของสิทธิบัตรส�ม�รถใช้สิทธิในก�รผลิต ก�รใช้ 
ก�รนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิบัตรได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องขออนุญ�ตจ�กเจ้�ของสิทธิบัตร

• กรณีมีผู้ประกอบก�รร�ยอื่นยื่นขอรับสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรในลักษณะเดียวกัน
กับท่�น สิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนจะเป็นสิทธิบัตรฉบับที่ได้มีก�รยื่นขอรับก�รคุ้มครองก่อน

• คำ�ขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับส�ม�รถขอรับคว�มคุ้มครองได้ เฉพ�ะก�รประดิษฐ์หนึ่ ง
อย่�งเท่�นั้น ทั้ งนี้  ก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรสำ�หรับก�รประดิษฐ์หล�ยอย่�ง
ภ�ยใต้ คำ �ขอสิทธิบั ตรฉบับ เดี ยว  จะกระทำ � ได้ ต่ อ เมื่ อก�รประดิษฐ์หล�ยอย่ � งนั้ น
มีคว�มเกี่ยวพันอันอ�จถือว่�เป็นก�รประดิษฐ์อย่�งเดียวกัน

• ผู้ประกอบก�รส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ขอใช้ระบบสิทธิบัตรแบบเปิด (Open Patent
License System) ต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) เพื่อประก�ศ
ให้บุ คคลอื่ นทร�บและส�ม�รถขอใช้ สิ ทธิบั ตรของท่ �นได้  เพื่ อช่ วยลดก�รผู กข�ด
ด้�นเทคโนโลยี และช่วยลดภ�ระค่�ธรรมเนียมสิทธิบัตรร�ยปีแก่ผู้ประกอบก�ร ทั้ งนี้
กรณีเป็นอนุสิทธิบัตร ผู้ประกอบต้องจัดทำ�ร�ยง�นประเมินสิทธิบัตร (Patent evaluation report)
ยื่นเพิ่มเติมด้วย

• ผู้ ป ระกอบก�รที่ ไ ด้ รั บก�รจดทะ เบี ยนสิทธิ บั ต รก�รประดิษฐ์ /อนุ สิ ทธิ บั ต รถู กต้ อ ง
ต�มกฎหม�ยแล้ว ส�ม�รถขอรับคว�มคุ้มครอง ณ จุดผ่�นแดน (Customs recordation)
ต่อกรมศุลก�กร (GACC) เพื่อให้กรมศุลก�กร (GACC) ดำ�เนินก�รตรวจสอบและยึดสินค้�ละเมิด
สิทธิบัตรที่ส่งออกหรือนำ�เข้�ประเทศจีนได้

คำาแนะนำาผู้ประกอบการ



i

Checklist เตรียมความพรอม
เพ่ือปกปองสิทธิบัตรการประดษิฐ/อนุสิทธิบัตรสําหรับผูประกอบการ 

i

ขอรับคําปรึกษาจาก
กรมทรัพยสินทางปญญา

สืบคนขอมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ/
อนุสิทธิบัตร

ศึกษาการรับมือกรณีคําขอสิทธิบัตรการประดษิฐ/
อนุสิทธิบัตรไดรับการปฏิเสธการจดทะเบียน

START

ตัดสินใจวาจะจดสิทธิบัตร
การประดิษฐ/อนุสิทธิบัตรผานระบบใด

ตรวจสอบวาทานสามารถ
ขอถือสิทธิยอนหลังไดหรือไม 

FINISH

• ระบบคําขอภายในประเทศ
• ระบบคําขอระหวางประเทศ
หรือระบบ PCT

ดําเนินการยื่นคําขอ 
และขั้นตอนที่เกี่ยวของตาม
ระบบคําขอที่เลือกไว

จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ
ใหครบถวนตามระบบคําขอ
ท่ีเลือกไว
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2.3 สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design Patent)  
ก�รออกแบบ (Design) หม�ยถึง ก�รออกแบบรูปทรง และ/หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดหรือเพียงบ�งส่วน 

(Partial design) ซึ่งก่อให้เกิดคว�มรู้สึกท�งด้�นคว�มง�มหรือสุนทรียภ�พ (Aesthetic feeling) และมีคว�มเหม�ะสมต่อ
ก�รใช้ประโยชน์ท�งด้�นอุตส�หกรรม

สิ่งที่ไม่อาจขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
• แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
• แบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้�ยกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อน
• แบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะขัดต่อคว�มสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประช�ชน

• การออกแบบใหม่ (Novelty) คือ ก�รออกแบบที่ไม่เคยมีก�รเปิดเผยต่อส�ธ�รณชนทั้งในร�ชอ�ณ�จักร
และนอกร�ชอ�ณ�จักรก่อนวันยื่นขอรับจดทะเบียน หรือก�รออกแบบที่ไม่มีคว�มเหมือนหรือคล้�ยกับ
ก�รออกแบบที่จดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว  

• สามารถใช้ในเชิงอุตสาหกรรม (Industrial applicability) คือ ก�รออกแบบนั้นส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้
สำ�หรับก�รผลิตในเชิงอุตส�หกรรมได้

เงื่อนไขการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 1 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ก่อนยื่นขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศจีน ก�รสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรถือเป็นขั้นตอนที่มีคว�มจำ�เป็น
สำ�หรับผู้ประกอบก�รอย่�งม�ก เนื่องจ�กก�รสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของ
บุคคลอื่นจะช่วยให้ท่�นส�ม�รถนำ�แนวท�งม�ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจของตนเองได้ และที่สำ�คัญยังช่วยให้รู้ว่�ท่�นอ�จกระทำ�ก�รละเมิด
สิทธิบัตรของบุคคลอยู่หรือไม่อีกด้วย

วิธีก�รสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภ�พ ผู้ประกอบก�รควรดำ�เนินก�ร ดังนี้
• สืบค้นจ�กฐ�นข้อมูลสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย เช่น

• ฐ�นข้อมูลของสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งประเทศจีน (CNIPA)
• ฐ�นข้อมูลของสำ�นักง�นสิทธิบัตรแห่งสหภ�พยุโรป (Design View) 
• ฐ�นข้อมูลของสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในภูมิภ�คอ�เซียน (ASEAN Design View)
• ฐ�นข้อมูลขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลกสำ�หรับข้อมูลจำ�พวกสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ ์

(Locarno Classifi cation)
• ฐ�นข้อมูลของกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวงพ�ณิชย์ (DIP THAILAND)

ขัน้ตอนการขอรบัความคุม้ครองสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑใ์นประเทศจนี

http://pss-system.cnipa.gov.cn/sipopublicsearch/inportal/i18n.shtml
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/databases
http://support.ecap3.org/en/asean-designview/about
https://www.wipo.int/classifications/locarno/en/
https://patentsearch.ipthailand.go.th/dip2013/simplesearch.php
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ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 2 การขอรับคำาปรึกษาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

การตดัสนิใจวา่จะจดทะเบยีนสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑผ์า่นระบบใด 

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถขอรับคำ�ปรึกษ�เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวท�งก�รขอจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์
ในประเทศจีน ได้ที่ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ� (Intellectual Property Advisory Center: IPAC) ชั้น 4 
กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวงพ�ณิชย์ หรือท�งส�ยด่วน 1368 

ผู้ประกอบก�รที่ต้องก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศจีนควรตัดสินใจว่�จะขอรับคว�มคุ้มครองผ่�น
ระบบคำ�ขอจดสทิธบิตัรภ�ยในประเทศ หรอืจดผ�่นระบบเฮก เนือ่งจ�กแตล่ะระบบมขีัน้ตอน ค�่ธรรมเนยีม ระยะเวล�พจิ�รณ�คำ�ขอ 
รวมถึงก�รดำ�เนินก�รอื่น ๆ  ที่แตกต่�งกันต�มร�ยละเอียดต�ร�งเปรียบเทียบคว�มแตกต่�งระหว่�งระบบก�รจดทะเบียนสิทธิบัตร
ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน

3.1 ระบบคำาขอภายในประเทศ (National System)
เป็นระบบขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ ภ�ยใต้อนุสัญญ�กรุงป�รีสว่�ด้วยคว�มคุ้มครองทรัพย์สิน

อุตส�หกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) หรือเรียกว่� “ระบบ Paris Convention” 
มีหลักก�รขอถือสิทธิย้อนหลัง (Right of Priority) ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รที่เคยยื่นคำ�ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทยเอ�ไว้แล้ว ห�กต่อม�ภ�ยในระยะเวล� 6 เดือนต้องก�รยื่นสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์อย่�งเดียวกันในประเทศ
จีน หลักก�รขอถือสิทธิย้อนหลังจะมีผลทำ�ให้วันที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนในประเทศจีนเป็นวันเดียวกันกับวันที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ระบบ Paris Convention เหม�ะสำ�หรับผู้ประกอบก�รที่ต้องก�รยื่นจดสิทธิบัตร
ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ร�ยประเทศเท่�นั้น

3.1.1 การเลือกตัวแทนสิทธิบัตรของจีนที่มีความน่าเชื่อถือ หรือมีประสบการณ์ด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ห�กผู้ประกอบก�รไม่ได้มีสัญช�ติจีน ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ประจำ�ในประเทศจีน หรือไม่ได้มีสถ�นที่ประกอบธุรกิจอย่�งเป็นท�งก�ร

ในประเทศจีน ก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศจีนต้องดำ�เนินก�รผ่�นตัวแทนสิทธิบัตรของจีน (Local 
Patent Agency) ที่แต่งตั้งขึ้นต�มกฎหม�ยเป็นผู้ยื่นคำ�ขอรับก�รออกแบบผลิตภัณฑ์เท่�นั้น เนื่องจ�กเอกส�รคำ�ขอจดทะเบียน
ต้องเป็นภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) โดยตัวแทนสิทธิบัตรของจีนจะต้องปฏิบัติต�มกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ก�รขอรับ
สิทธิบัตรในประเทศจีน อีกทั้งตัวแทนสิทธิบัตรของจีนยังมีหน้�ที่ต้องรักษ�คว�มลับในเนื้อห�ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบ
ก�รทั้งหมด เว้นแต่เนื้อห�สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะมีก�รตีพิมพ์หรือประก�ศต่อส�ธ�รณชนอยู่ก่อนแล้ว และอ�จช่วย
ลดปัญห�ก�รถูกปฏิเสธคำ�ขอรับสิทธิบัตรได้

3.1.2 การยื่นคำาขอต่อสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศจีน (CNIPA)
ผู้ประกอบก�รต้องจัดเตรียมเอกส�รที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตัวแทนสิทธิบัตรของจีนดำ�เนินก�รยื่นคำ�ขอต่อสำ�นักง�นทรัพย์สิน

ท�งปัญญ�แห่งประเทศจีน (CNIPA) โดยผู้ประกอบก�รต้องจัดเตรียมเอกส�รประกอบก�รจดทะเบียน ดังนี้ 

• ข้อถือสิทธิ รูปเขียน หรือภ�พถ่�ยของผลิตภัณฑ์ และคำ�พรรณน�แบบผลิตภัณฑ์ (ถ้�มี)   
• สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
• สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ (กรณีผู้ขอเป็น

บุคคลธรรมด�)
• หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มี) 
• เอกส�รขอนับวันยื่นคำ�ขอในต่�งประเทศเป็นวันยื่นคำ�ขอในประเทศ (Priority document) 
• สัญญ�โอนสิทธิ (กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์) 
• สำ�เน�คำ�ขอรับสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ยื่นในประเทศครั้งแรก
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ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามระบบเฮก

โดยเอกส�รดังกล่�วข้�งต้นต้องแปลเป็นภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) เมื่อเตรียมคำ�ขอและเอกส�รประกอบก�รยื่น
คำ�ขอจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ส�ม�รถยื่นคำ�ขอไปยัง สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งประเทศจีน (CNIPA) โดยยื่นผ่�นระบบ
ออนไลน์ http://cponline.cnipa.gov.cn/ หรือยื่นคำ�ขอโดยตรงที่สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งประเทศจีน (CNIPA)

3.1.3 การพิจารณาคำาขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศจีน (CNIPA)
ในก�รพิจ�รณ�คำ�ขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งประเทศจีน (CNIPA) 

อ�จใช้ระยะเวล�ประม�ณ 18 เดือน โดยสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งประเทศจีน (CNIPA) อ�จมีคำ�สั่งรับจดทะเบียนหรือ
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนได้  ทั้งนี้ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำ�สั่งไม่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ภ�ยใน 
3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่ง 

3.2 ระบบคำาขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (International System) 
หรือระบบเฮก (Hague System)

เป็นระบบขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่�งประเทศ หรือเรียกว่� “ระบบเฮก” ที่จัดตั้งขึ้น
โดยองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) เพื่อให้ประเทศสม�ชิกภ�ยใต้คว�มตกลงกรุงเฮกส�ม�รถขอรับคว�มคุ้มครอง
สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่�งประเทศได้สะดวกรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น ซึ่งห�กในอน�คตประเทศไทยและประเทศจีนเข้�ร่วม
เป็นสม�ชิกภ�ยใต้คว�มตกลงกรุงเฮก ผู้ประกอบก�รไทยส�ม�รถยื่นขอรับคว�มคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ (Design) ในประเทศจีน
หรือประเทศสม�ชิกอื่น ๆ ได้หล�ยประเทศในคร�วเดียวผ่�นระบบเฮกได้เช่นกัน

ก�รยื่นคำ�ขอ 
Hague

ก�รตรวจสอบ
คำ�ขอระหว่�ง

ประเทศเบื้องต้น

ก�รขึ้นทะเบียน
คำ�ขอระหว่�ง

ประเทศ

ก�รประก�ศ
โฆษณ�

ก�รแก้ไขคำ�ขอ
ที่มีข้อบกพร่อง

ก�รพิจ�รณ�คำ�ขอ 
Hague โดย CNIPA

ก�รตรวจสอบส�ระ
สำ�คัญ โดย CNIPA 
(ห�กมีก�รร้องขอ)

http://cponline.cnipa.gov.cn/
https://www.wipo.int/hague/en/
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3.2.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นคำ�ขอรับและต่ออ�ยุสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่�งประเทศผ่�นระบบเฮก (Hague 

Agreement) ผ่�น eHague ขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) โดยผู้ประกอบก�รต้องสมัครสม�ชิกผ่�นระบบ WIPO 
IP PORTAL เพื่อขอรับ Username และ Password สำ�หรับก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนออนไลน์ผ่�นแบบฟอร์ม DM/1 Form หรือ
ยื่นผ่�นสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของประเทศสม�ชิกโดยไม่จำ�เป็นต้องยื่นคำ�ขอภ�ยในประเทศก่อน

ผู้ประกอบก�รต้องจัดเตรียมเอกส�รประกอบก�รจดทะเบียน ดังนี้

• สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
• สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ (กรณีผู้ขอเป็น

บุคคลธรรมด�)
• หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มี)
• ร�ยละเอียดสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ และรูปเขียน ซึ่งส�ม�รถระบุได้สูงสุด 100 แบบ

ต่อคำ�ขอโดยทั้งหมดต้องอยู่ในจำ�พวกเดียวกัน (Multiple application)
• ก�รทำ�ซ้ำ� (Reproduction) ภ�พถ่�ย ภ�พว�ด หรือก�รแสดงกร�ฟิกอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็น

ถึงก�รออกแบบ
• คำ�นวณค่�ใช้จ่�ย (Fee calculation sheet) 
• เอกส�รขอนับวันยื่นคำ�ขอในต่�งประเทศเป็นวันยื่นคำ�ขอในประเทศ (Priority document)

 3.2.2 การตรวจสอบคำาขอ Hague โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
เมื่อองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO)  ได้รับคำ�ขอจะดำ�เนินก�รตรวจสอบคำ�ขอว่�เป็นไปต�มหลักเกณฑ์และ

ระเบียบที่กำ�หนดไว้หรือไม่ เช่น เป็นก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประช�ชน เป็นต้น รวมทั้งก�รชำ�ระ
ค่�ธรรมเนียมให้ถูกต้อง ห�กพบว่�คำ�ขอไม่ถูกต้อง จะมีคำ�สั่งให้ผู้ขอแก้ไขคำ�ขอที่มีข้อบกพร่อง ห�กกรณีที่มีก�รแก้ไข ผู้ยื่นคำ�ขอ
ต้องดำ�เนินก�รแก้ไขภ�ยใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งให้แก้ไขนั้น  ระยะเวล�ในก�รพิจ�รณ�ประม�ณ 1-3 เดือน เมื่อคำ�ขอรับ
คว�มคุ้มครองถูกต้องต�มหลักเกณฑ์แล้ว หรือผู้ยื่นคำ�ขอดำ�เนินก�รแก้ไขเรียบร้อยแล้ว องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) 
จะมีคำ�สั่งรับจดทะเบียนคำ�ขอระหว่�งประเทศและประก�ศโฆษณ�ใน International Designs Bulletin ภ�ยใน 6 เดือน นับจ�ก
วันที่ได้รับจดทะเบียนคำ�ขอระหว่�งประเทศ

หลังจ�กที่คำ�ขอได้รับก�รประก�ศโฆษณ�ใน International Designs Bulletin ผู้ยื่นคำ�ขอจะต้องเลือกประเทศ
ปล�ยท�งที่ประสงค์ขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ และอ�จขอให้มีก�รตรวจสอบส�ระสำ�คัญ (Substantive 
examination) ของคำ�ขอ Hague เช่น ก�รตรวจสอบคว�มใหม่ (Novelty) ก�รตรวจสอบว่�ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้คำ�ขอ
ที่ยื่นขัดต่อกฎหม�ยภ�ยในของประเทศปล�ยท�งหรือไม่ เป็นต้น โดยสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของประเทศปล�ยท�งเป็น
หน่วยง�นที่รับผิดชอบในก�รตรวจสอบส�ระสำ�คัญของคำ�ขอ Hague ในกรณีที่ผู้ขอมีก�รขอระบุคว�มคุ้มครองไปยังประเทศจีน 
องค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) จะดำ�เนินก�รส่งต่อคำ�ขอจดทะเบียนไปยังสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน 
(CNIPA) เพื่อพิจ�รณ�ต่อไป

3.2.3 การพิจารณาคำาขอ Hague โดยสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA)
เนื่องจ�กระบบเฮก เป็นเพียงระบบที่ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์เท่�นั้น 

ไม่ใช่ระบบรับจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ ก�รคำ�ขอ Hague จึงเป็นไปต�มขั้นตอนและเงื่อนไขต�มกฎหม�ย
สทิธบิตัรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ประเทศจีน โดยสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) มีสิทธิปฏิเสธคว�มคุ้มครองได ้
ห�กพบว่�มีเหตุที่จะต้องปฏิเสธก�รให้คว�มคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบ�งส่วนที่ได้รับจดทะเบียนระหว่�งประเทศ 
(Notifi cation of refusal) โดยสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) จะแจ้งปฏิเสธก�รรับจดทะเบียนคำ�ขอ 

https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
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ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่านระบบคำาขอภายในประเทศ 
(National System) และระบบคำาขอระหว่างประเทศ (International System) หรือ ระบบเฮก

การขอถือสิทธิย้อนหลัง (Priority claim) 
ก�รขอถอืสทิธยิอ้นหลงั คอื ก�รขอใหว้นัทีข่อรบัคว�มคุม้ครองก�รออกแบบผลติภณัฑเ์ริม่ตน้ตัง้แตว่นัทีย่ืน่ขอรบัคว�มคุม้ครอง

ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบก�รได้ยื่นไว้ครั้งแรก ซึ่งผู้ประกอบก�รส�ม�รถแสดงคำ�ขอถือสิทธิย้อนหลังได้ทั้งระบบ
คำ�ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ภ�ยในประเทศ (National System) และระบบขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตร
ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่�งประเทศ ภ�ยใต้คว�มตกลงกรุงเฮก (Hague Agreement) โดยต้องดำ�เนินก�รยื่นคำ�ขอถือสิทธิ
ย้อนหลัง พร้อมด้วยหลักฐ�นสำ�เน�คำ�ขอรับสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ยื่นคำ�ขอในประเทศแรก ภ�ยในระยะเวล� 6 
เดือน นับแต่วันที่ยื่นคำ�ขอครั้งแรก

Hague ต่อองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO) ภ�ยใน 6 เดือน นับจ�กวันที่ประก�ศก�รจดทะเบียนระหว่�งประเทศ ทั้งนี้ 
ห�กไม่มีก�รปฏิเสธก�รจดทะเบียนคำ�ขอระหว่�งประเทศภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดจะถือว่� ก�รจดทะเบียนระหว่�งประเทศ
ดังกล่�วมีผลเป็นก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศจีนทันที
 ก�รจดทะเบียนคำ�ขอระหว่�งประเทศภ�ยใต้ระบบ Hague มีคว�มคุ้มครองครั้งละ 5 ปีนับจ�กวันที่จดทะเบียน
และส�ม�รถต่ออ�ยุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ปี ส่งผลให้สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์มีอ�ยุก�รคุ้มครองสูงสุดที่ 15 ปี 
โดยท่�นส�ม�รถติดต�มสถ�นะคำ�ขอได้ที่ International Designs Bulletin

1. สืบคนขอมูล
สิทธิบัตร

2. ขอรับคําปรึกษาท่ี
กรมทรัพยสินทาง

ปญญา

3. ตัดสินใจวาจะจด
ทะเบียนสิทธิบัตร

ผานระบบใด

3.1 ระบบคําขอภายในประเทศ (National System)

3.2 ระบบคําขอระหวางประเทศ (International System) หรือ ระบบเฮก

3.1.1 เลือกตัวแทน
สิทธิบัตรของจีน

3.1.2 ย่ืนคําขอตอ
CNIPA

3.1.3 การพิจารณา
คําขอโดย CNIPA

3.2.1 ย่ืนคําขอ 
Hague

3.2.2 การตรวจสอบ
ระหวางประเทศเบ้ืองตน

3.2.3 การพิจารณา
คําขอ Hague โดย CNIPA

การขอถือสิทธิยอนหลัง (Priority claim) ตองดําเนินการภายใน 6 เดือน 
นับต้ังแตวันย่ืนคําขอสําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑดังกลาวเปนคร้ังแรก

ย่ืนคําขอสิทธิบัตร
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ

ในไทย
(ทางเลือก)

https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
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ข้อดีของระบบเฮก 
• ยื่นคำ�ขอได้โดยใช้ภ�ษ�เดียว (ภ�ษ�อังกฤษ)
• ส�ม�รถยื่นคำ�ขอระหว่�งประเทศเพื่อขอรับคว�มคุ้มครองได้ถึง 100 แบบผลิตภัณฑ์ในคำ�ขอเดียว (Multiple 

application) อย่�งไรก็ดี ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่�วจะต้องอยู่ในจำ�พวกต�ม International Classifi cation for 
Industrial Designs (Locarno classifi cation) เดียวกัน

• ค่�ธรรมเนียมชุดเดียวกัน (One set of fee) โดยชำ�ระเป็นเงินสกุลฟรังก์สวิส
• ยื่นคำ�ขอ ณ จุดเดียว (เลือกยื่นโดยตรงกับสำ�นักระหว่�งประเทศ) (International Bureau: IB) หรือยื่นผ่�นสำ�นักง�น

ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของประเทศสม�ชิก โดยไม่จำ�เป็นต้องยื่นคำ�ขอภ�ยในประเทศก่อน
• ก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทะเบียนระหว่�งประเทศ เช่น ก�รเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ของเจ้�ของสิทธิ เป็นต้น ส�ม�รถมีผล

และทำ�ได้ในครั้งเดียว
• ระยะเวล�ที่ได้รับคว�มคุ้มครองในประเทศที่ขอรับคว�มคุ้มครองมีกำ�หนด 15 ปี นับแต่วันจดทะเบียนระหว่�งประเทศ 

โดยมีระยะเวล�คุ้มครองเบื้องต้น 5 ปี และส�ม�รถต่ออ�ยุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ปี

ความแตกต่างระบบขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ระบบคำาขอภายในประเทศ ระบบคำาขอระหว่างประเทศ หรือระบบเฮก
เป็นก�รยื่นขอรับคว�มคุ้มครองแบบร�ยประเทศ เป็นก�รยื่นคำ�ขอระหว่�งประเทศเพื่อขอรับคว�มคุ้มครอง

ในประเทศปล�ยท�ง 

การยื่นคำาขอ 
• ยื่นคำ�ขอโดยตรงต่อ CNIPA ในประเทศจีน
• ดำ�เนินก�รผ่�นตัวแทนสิทธิบัตรท้องถิ่นสัญช�ติจีน

การยื่นคำาขอ 
• ยื่นคำ�ขอต่อกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� 
• ยื่นคำ�ขอออนไลน์ผ่�น eHague

การจัดทำาคำาขอ  
ภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) เท่�นั้น

การจัดทำาคำาขอ  
ภ�ษ�อังกฤษเท่�นั้น 

ขั้นตอนการจดทะเบียน
ไม่มีขั้นตอนก�รตรวจสอบ และก�รประก�ศโฆษณ�

ขั้นตอนการจดทะเบียน
มีขั้นตอนก�รประก�ศโฆษณ�

ค่าธรรมเนียม 
• ค่�ยื่นคำ�ขอ

• คำ�ขอละ 500 หยวน 
• ค่�รับจดทะเบียนและอ�กรแสตมป์ 

• 205 หยวน 

ค่าธรรมเนียม 
• ค่�ยื่นคำ�ขอระหว่�งประเทศ 

• คำ�ขอละ 397 ฟรังก์สวิส
• กรณีคำ�ขอมีแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คิดเพิ่มแบบ

ละ 19 ฟรังก์สวิส (ผู้ขอส�ม�รถยื่นขอรับ
คว�มคุ้มครองได้สูงสุด 100 แบบผลิตภัณฑ์
ต่อหนึ่งคำ�ขอจดทะเบียน โดยแต่ละแบบต้อง
เป็นก�รออกแบบประเภทเดียวกันต�มก�รจัด
จำ�พวกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่�งประเทศ 
(Locarno classifi cation) 

https://hague.wipo.int/#/landing/home
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ความแตกต่างระบบขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ระบบคำาขอภายในประเทศ ระบบคำาขอระหว่างประเทศ หรือระบบเฮก
วิธีชำาระค่าธรรมเนียม  
ชำ�ระค่�ธรรมเนียมต่อ CNIPA

วิธีชำาระค่าธรรมเนียม  
ชำ�ระค่�ธรรมเนียมต่อกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� 

ระยะเวลาพิจารณา
1-2 ปี

ระยะเวลาพิจารณา 
ระยะเวล�พิจ�รณ�คำ�ขอเป็นไปต�มขั้นตอนในประเทศ 
(National phase) ของประเทศปล�ยท�ง

อายุความคุ้มครอง 
สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์มีระยะเวล�คว�มคุ้มครอง 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับคว�มคุ้มครอง

• ลวดลายมังกร
กฎหม�ยสิทธิบัตรจีนมีก�รให้คำ�นิย�มก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ และเพิ่มอ�ยุคว�มคุ้มครองเป็น 15 

ปี เพื่อรองรับก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่�นระบบเฮก (Hague System) 
เพื่อช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ในต่�งประเทศ โดยผู้ประกอบก�ร
ส�ม�รถขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ได้หล�ยประเทศในคร�วเดียวกัน 

• เยือนดินแดนมังกร
• ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมถึงก�รออกแบบทั้งหมดหรือเพียงบ�งส่วนของผลิตภัณฑ์ 

(Partial design) มีผลทำ�ให้ก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุ้มครอง
เพียงลักษณะหรือรูปทรงภ�ยนอกเท่�นั้น แต่จะรวมถึงองค์ประกอบภ�ยในต่�ง ๆ ของผลิตภัณฑ์
ที่มีลักษณะพิเศษอีกด้วย 

• สิทธิพิเศษภ�ยในประเทศ (Establishment of domestic priority) หม�ยถึง กรณีมี
ก�รขอรับคว�มคุ้มครองไปแล้ว  ต่อม�ห�กมีก�รเปลี่ ยนแปลงเล็กน้อยจ�กสิทธิบัตร
ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ฉบับที่มีก�รยื่นภ�ยในประเทศ ผู้ขอถือสิทธิส�ม�รถยื่นคำ�ขอใหม่
ที่มีก�รแก้ไขหรือดัดแปลงง�นเดิมได้ แต่คำ�ขอก่อนหน้�จะโดนเพิกถอนหรือจำ�หน่�ยออกไป 
ห�กมีก�รแก้ไขหรือดัดแปลงแล้วไม่ดำ�เนินก�รยื่นคำ�ขอใหม่เข้�ม� ทั้งนี้ ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ก�รแก้ไขหรือดัดแปลงใหม่อ�จเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนได้เพร�ะถือว่�ยังไม่ได้รับคว�มคุ้มครอง 

• ผู้ประกอบก�รที่ได้รับก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ถูกต้องต�มกฎหม�ยแล้ว 
ส�ม�รถขอรับคว�มคุ้มครอง ณ จุดผ่�นแดน (Customs recordation) ต่อกรมศุลก�กร (GACC) 
เพื่อให้กรมศุลก�กร (GACC) ดำ�เนินก�รตรวจสอบและยึดสินค้�ละเมิดสิทธิบัตรก�รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกหรือนำ�เข้�ประเทศจีนได้ 

คำาแนะนำาผู้ประกอบการ



Checklist เตรียมความพรอม
เพ่ือปกปองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับผูประกอบการ

สืบคนขอมูลสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ

ตรวจสอบวาทานสามารถ
ขอถือสิทธิยอนหลังไดหรือไม 

ขอรับคําปรึกษาจาก
กรมทรัพยสินทางปญญา

START

ดาํเนินการย่ืนคาํขอ 
และข้ันตอนท่ีเก่ียวของ 
ตามระบบคาํขอท่ีเลือกไว

FINISH

ศึกษาการรับมือกรณีคําขอ
สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑไดรับการปฏิเสธ
การจดทะเบียน

จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
ใหครบถวนตามระบบคาํขอท่ี
เลือกไว 

•

•

ระบบคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑในประเทศ
ระบบคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑระหวางประเทศ 
หรือระบบเฮก

ตัดสินใจวาจะจดสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑผานระบบใด
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ผู้สร้�งสรรค์จะได้รับคว�มคุ้มครองทันทีที่สร้�งสรรค์ผลง�นขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน (Automatic protection) 
ซึ่งง�นดังกล่�วไม่จำ�เป็นต้องมีคว�มใหม่หรือเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่จะต้องเป็นก�รสร้�งสรรค์ด้วยตนเองโดยใช้สติปัญญ� 
คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มพย�ย�มในระดับหนึ่งเพื่อสร้�งสรรค์ผลง�นขึ้น และเป็นสิ่งที่มีคุณค่�ในท�งเศรษฐกิจ

   เงื่อนไขการขอรับความคุ้มครองลิขสิทธิ์

ประเทศไทยและประเทศจีนเป็นประเทศสม�ชิกในอนุสัญญ�กรุงเบิร์น (Berne Convention) ซึ่งเป็นคว�มตกลง
ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รคุ้มครองง�นวรรณกรรมและศิลปกรรม มีผลให้เจ้�ของง�นสร้�งสรรค์ที่มีสัญช�ติในประเทศ
ที่เป็นสม�ชิกจะได้รับคว�มคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ แม้ว่�ไม่ได้เป็นคนที่ถือสัญช�ติของประเทศสม�ชิก แต่ห�ก
ผลง�นของบุคคลนั้นได้รับก�รตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศสม�ชิกเป็นครั้งแรกก็ส�ม�รถได้รับคว�มคุ้มครองลิขสิทธิ์ต�ม
กฎหม�ยเช่นเดียวกัน  

 ประเทศจีนมีระบบก�รจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับในประเทศไทย ที่เจ้�ของง�นอันมีลิขสิทธิ์ส�ม�รถจดแจ้ง
ข้อมูลไว้กับหน่วยง�นด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ� และส�ม�รถสืบค้นข้อมูลง�นอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มีก�รจดแจ้งไว้ ในประเทศ
จีนได้ 

ก�รจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในประเทศจีนเริ่มเป็นที่นิยมม�กขึ้นในฐ�นะที่เป็นส่วนหนึ่งของก�รปกป้องทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ในรูปแบบหนึ่ง โดยผู้ประกอบก�รควรยื่นคำ�ขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ควบคู่ ไปกับก�รจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้� เนื่องจ�กก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ใช้ระยะเวล�ในก�รพิจ�รณ�น�นสำ�เร็จได้ย�กกว่� เพร�ะ
น�ยทะเบียนต้องพิจ�รณ�ถึงคว�มแตกต่�งกับเครื่องหม�ยก�รค้�ของบุคคลอื่นด้วย ทั้งนี้ ก�รนำ�เครื่องหม�ยก�รค้�
ม�จดแจ้งลิขสิทธิ์มีวัตถุประสงค์เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รอ้�งสิทธิและคว�มสุจริตในก�รต่อสู้เมื่อเกิดกรณีพิพ�ท

   สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

เจ้�ของลิขสิทธิ์เป็นผู้มี “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว” (Exclusive rights) ในก�รใช้ง�นอันมีลิขสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์หรือ
ค่�ตอบแทนจ�กก�รให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จ�กง�นของตน หรือที่เรียกว่� “สิทธิในท�งเศรษฐกิจ” (Economic rights) 
นอกจ�กนี้เจ้�ของลิขสิทธิ์ยังได้รับ “สิทธิในท�งศีลธรรม” (Moral rights) ที่กำ�หนดให้เจ้�ของสิทธิมีสิทธิแต่เพียง

2.4 ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ลิขสิทธิ์ (Copyright) หม�ยถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้�งสรรค์ในง�นอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นก�รคุ้มครองเจ้�ของ

ผลง�นที่ได้คิดริเริ่มสร้�งสรรค์ ใช้สติปัญญ� คว�มรู้คว�มส�ม�รถ และคว�มวิริยะอุตส�หะในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

งานท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิให้ความคุ้มครอง งานท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิไม่ให้ความคุ้มครอง

วรรณกรรม เพลง ภ�พยนตร์ ละคร ภ�พว�ด จิตรกรรม
ประติม�กรรม ง�นสถ�ปัตยกรรม (แบบพิมพ์เขียว) ก�ร
แสดงศิลปกรรม ดนตรีกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รูปภ�พประกอบของบริษัท หรือรูปภ�พกร�ฟิกดีไซน์ และ
ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงอัลกอริทึมที่รวมอยู่ในรหัส
ต้นฉบับ (Source code) ของซอฟต์แวร์

กฎหม�ย ขอ้บงัคบั มต ิคำ�ตดัสนิ และคำ�สัง่ของหนว่ยง�นรฐั 
เอกส�รของฝ�่ยนติบิญัญตั ิบรหิ�รหรอืตลุ�ก�ร และคำ�แปล 
ข่�วหรือเหตุก�รณ์ในปัจจุบัน ปฏิทิน ต�ร�งคณิตศ�สตร์ 
และสูตรที่ใช้กันโดยแพร่หล�ยทั่วไป รวมถึง ชื่อ ชื่อเรื่อง 
วลีสั้น ๆ หรือสโลแกน

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/
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1. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic rights)
• การทำาซ้ำาหรือดัดแปลง
ก�รทำ�ซ้ำ� คือ ก�รคัดลอกหรือทำ�สำ�เน�ซึ่งง�นลิขสิทธิ์ในส่วนที่เป็นส�ระสำ�คัญ ไม่ว่�ทั้งหมดหรือบ�งส่วน

ของง�น เช่น ก�รอัดภ�พ ก�รอัปโหลดหรือด�วน์โหลด 
ก�รดัดแปลง คือ ก�รทำ�ซ้ำ�โดยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ก�รปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือก�รจำ�ลองง�นต้นฉบับ

ในส่วนอันเป็นส�ระสำ�คัญโดยไม่มีลักษณะเป็นก�รจัดทำ�ง�นขึ้นใหม่ ไม่ว่�ทั้งหมดหรือบ�งส่วน แต่ไม่ได้แตกต่�ง
จนถึงขน�ดเกิดเป็นง�นลิขสิทธิ์ขึ้นใหม่ เช่น ก�รปรับเปลี่ยนภ�พสองมิติเป็นแอนิเมชันส�มมิติ

• การเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ก�รทำ�ให้ง�นอันมีลิขสิทธิ์ปร�กฏต่อส�ธ�รณชนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ภ�ยใต้วัตถุประสงค์เชิงพ�ณิชย์ด้วย

วิธีก�รต่�ง ๆ ทั้งท�งเสียงและ/หรือ ภ�พ เช่น ก�รแสดง ก�รบรรย�ย ก�รสวด ก�รบรรเลง เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้ง�นจะ
ต้องขออนุญ�ตเจ้�ของลิขสิทธิ์ก่อนเสมอ

• ให้เช่าต้นฉบับหรือสำาเนา ของง�นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภ�พยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง 
• ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น เช่น มอบสิทธิประโยชน์หรือค่�ตอบแทนที่ได้จ�กก�รข�ยหรือ

ให้เช่�ลิขสิทธิ์ของตนแก่ผู้อื่น
• อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ ทำาซ้ำา ดัดแปลง เผยแพร่ เช่าต้นฉบับหรือสำาเนา โดยกำ�หนดเงื่อนไขอย่�งใด

หรือไม่ก็ได้ ที่ไม่เป็นก�รจำ�กัดก�รแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม

2. สิทธิทางศีลธรรม (Moral rights) 
หม�ยถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้�ของลิขสิทธิ์ที่จะสงวนไว้เพื่อเชื่อมโยงระหว่�งตนกับง�นอันมีลิขสิทธิ์

ของตน โดยผู้สร้�งสรรค์ มีสิทธิดังนี้
• แสดงตนเป็นผู้สร้�งสรรค์
• ห้�มมิให้ผู้อื่นบิดเบือน ตัดทอทน เปลี่ยนแปลง หรือทำ�ก�รใด ๆ จนเกิดคว�มเสียห�ยต่อชื่อเสียงและ

เกียรติคุณของตนในฐ�นะผู้สร้�งสรรค์ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่�วจะเป็นของผู้สร้�งสรรค์ง�นคนแรกเสมอ แม้ว่�
จะได้โอนง�นอันมีลิขสิทธิ์ให้ผู้อื่นไปแล้วก็ต�ม

เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นเมื่อมีก�รเผยแพร่ผลง�นของผู้สร้�งสรรค์ให้กับส�ธ�รณชน ดังนั้น สิทธิดังกล่�วจึงเกี่ยวข้องกับนักแสดง 
ผู้จัดพิมพ์ สถ�นีโทรทัศน์/วิทยุ และผู้จัดทำ�วิดีทัศน์/เสียงบันทึก เป็นต้น

ทั้งนี้ เจ้�ของสิทธิข้�งเคียง (Neighbouring rights) จะได้รับก�รคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive rights) 
ในก�รแสดงของตน และส�ม�รถใช้สิทธิท�งศีลธรรมและสิทธิเจ้�ของลิขสิทธิ์บ�งประก�ร ได้แก่ ก�รเผยแพร่ผลง�นหรือก�รแสดง
ของตนต่อส�ธ�รณชน ก�รบันทึกผลง�นหรือก�รแสดงและก�รทำ�ซ้ำ� ให้เช่� และจำ�หน่�ยต้นฉบับและสำ�เน�ของสิ่งบันทึกหรือ
ผลง�น ที่บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต หรือได้รับอนุญ�ตเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรืออนุญ�ตให้บันทึกภ�ยใต้ข้อยกเว้นก�รละเมิด
สิทธิของเจ้�ของสิทธิ

ดังนั้น ห�กบุคคลใดต้องก�รกระทำ�ใด ๆ ข้�งต้นภ�ยใต้วัตถุประสงค์เชิงพ�ณิชย์ จะต้องได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของสิทธิข้�ง
เคียง (Neighboring rights) ก่อน

ผู้เดียวที่จะสงวนไว้เพื่อเชื่อมโยงระหว่�งตนเองกับง�นอันมีลิขสิทธิ์ของตน เช่น ก�รอ้�งตนเป็นผู้สร้�งสรรค์ หรือก�รห้�ม
บุคคลอื่นบิดเบือน ตัดทอน เปลี่ยนแปลง หรือทำ�ก�รใด ๆ จนเกิดคว�มเสียห�ยต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของเจ้�ของลิขสิทธิ์
ซึ่งสิทธินี้จะยังเป็นของผู้สร้�งสรรค์ง�นคนแรกเสมอ แม้ว่�จะได้โอนง�นอันมีลิขสิทธิ์ให้บุคคลอื่นไปแล้วก็ต�มโดยขอจำ�แนก
ร�ยละเอียดของสิทธิแต่ละประเภท ดังนี้

สิทธิข้างเคียง (Neighboring rights) 
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ขั้นตอนการจดแจ้งลิขสิทธิ์ในประเทศจีน

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ยื่นคำาขอออนไลน์ด้วยตัวเองหรือยื่นคำาขอโดยอาศัยสำานักงานตัวแทน

กรอกแบบฟอร์มคำาขอและยื่นเอกสารประกอบคำาขอให้ครบถ้วน

สำานักงานคุ้มครองลิขสิทธ์ิแห่งประเทศจีน (CPCC) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

 ผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นคำ�ขอด้วยตัวเองโดยสมัครสม�ชิกสำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน (CPCC) ผ่�นท�ง 
http://www.ccopyright.com.cn/ และยื่นคำ�ขอออนไลน์ผ่�นหน้�เว็บไซต์เป็นภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) เท่�นั้น 
หรือส�ม�รถดำ�เนินก�รจดแจ้งลิขสิทธิ์ผ่�นสำ�นักง�นตัวแทนที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในประเทศไทยหรือในประเทศจีนได้เช่นกัน

กรณียื่นคำ�ขอออนไลน์ ผู้ประกอบก�รควรเตรียมข้อมูลในคำ�ขอให้ครบถ้วน โดยเตรียมเอกส�ร ดังนี้
• แบบฟอร์มคำ�ขอจ�ก http://www.ccopyright.com.cn/
• สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคล แปลเป็นภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
• สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนหรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ  ที่ออกให้โดยรัฐ แปลเป็นภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) 

(กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมด�) 
• หนังสือมอบอำ�น�จ (กรณีมีตัวแทน พร้อมกับแนบบัตรประจำ�ตัวประช�ชนของตัวแทนหรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ 

ที่ออกให้โดยรัฐ) 
• ตัวอย่�งง�นอันมีลิขสิทธิ์
• อื่น ๆ เช่น สัญญ�โอนสิทธิในง�นอันมีลิขสิทธิ์ สัญญ�อนุญ�ตให้ใช้ง�นอันมีลิขสิทธิ์ เป็นต้น

เมื่อผู้ประกอบก�รยื่นเอกส�รต่อสำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน (CPCC) แล้ว ห�กเอกส�รไม่ครบถ้วนสำ�นักง�น
คุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน (CPCC) จะแจ้งให้ผู้ประกอบก�รส่งเอกส�รให้ครบภ�ยในระยะเวล�ที่สำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์
แห่งประเทศจีน (CPCC) กำ�หนด

http://www.ccopyright.com.cn/
http://www.ccopyright.com.cn/


52

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

สำานักงานคุ้มครองลิขสิทธ์ิแห่งประเทศจีน (CPCC) ออกหนังสือแจ้งการรับพิจารณา
คำาขอจดแจ้งลิขสิทธ์ิ

สำานักงานคุ้มครองลิขสิทธ์ิแห่งประเทศจีน (CPCC) ออกหนังสือรับรองการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 
และประกาศการรับจดแจ้งงานอันมีลิขสิทธ์ิบนเว็บไซต์ของ สำานักงานคุ้มครองลิขสิทธ์ิ
แห่งประเทศจีน (CPCC)

หลังจ�กที่ผู้ประกอบก�รได้รับหนังสือแจ้งก�รรับพิจ�รณ�คำ�ขอจดแจ้งลิขสิทธิ์แล้ว ผู้ประกอบก�รจะต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียม
ก�รจดแจ้งลิขสิทธิ์ภ�ยในระยะเวล�ที่ สำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน (CPCC) กำ�หนด โดยมีค่�ธรรมเนียม ดังต�ร�ง
ต่อไปนี้

สำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน (CPCC) ใช้ระยะเวล�ดำ�เนินก�รออกหนังสือรับรองก�รจดแจ้งลิขสิทธิ์ประม�ณ 
3 เดอืน (90 วนั)  นบัแตว่นัทีไ่ดม้กี�รยืน่คำ�ขอ ทัง้นี ้หนงัสอืรบัรองดงักล�่วยงัไมร่วมก�รประทบัตร�ตวัอย�่งง�นอนัมลีขิสทิธิ ์ซึง่เปน็
สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับก�รบังคับใช้เมื่อเกิดก�รละเมิดง�นอันมีลิขสิทธิ์ในประเทศจีน แต่ผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นคำ�ขอเพิ่มเติมสำ�หรับ
ก�รประทับตร�ง�นอันมีลิขสิทธิ์ โดยยื่นคำ�ขอโดยตรงไปยังสำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน (CPCC) ซึ่งใช้ระยะเวล�
ในก�รดำ�เนินก�รประม�ณ 3 เดือน มีค่�ธรรมเนียมเพิ่มเติมประม�ณ 300 หยวน

ประเภทงานอันมีลิขสิทธ์ิ ค่าธรรมเนียม (หยวน) ต่อ 1 ผลงาน 

ง�นวรรณกรรม 100 หยวน กรณี 100 คำ�หรือน้อยกว่�
150 หยวน กรณี 100 – 5,000 คำ�
200 หยวน กรณี 5,001 – 10,000 คำ�
300 หยวน กรณี ม�กกว่� 10,000 คำ�

ง�นดนตรีกรรม เนื้อเพลง 300 หยวน
ทำ�นอง 200 หยวน

ง�นศิลปกรรม (ง�นแสดงต่�ง ๆ) 300 หยวน

ง�นออกแบบบรรจุภัณฑ์ ง�นออกแบบท�ง
อุตส�หกรรมต่�ง ๆ แบบจำ�ลอง

500 หยวน

ง�นสถ�ปัตยกรรม 1,500 หยวน

ง�นภ�พยนตร์ 2,000 หยวน

ผลง�นที่ม�จ�กก�รรวบรวมง�นอันมี
ลิขสิทธิ์

2,000 หยวน

ง�นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 500 หยวน

อื่น ๆ 2,000 หยวน
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กรณีผู้สร้�งสรรค์เป็นบุคคลธรรมด� อ�ยุ
คว�มคุ้มครองง�นอันมีลิขสิทธิ์และธรรม
สิทธิจะมีตลอดอ�ยุขัยของผู้สร้�งสรรค์ และ
ต่อไปอีก

กรณีมีผู้สร้�งสรรค์ร่วม 
อ�ยุคว�มคุ้มครองจะต่อไปอีก

กรณีผู้สร้�งสรรค์เป็นนิติบุคคลหรือง�น
ภ�พยนตร์  ภ�พถ่�ยที่ สร้ �งสรรค์ โดย
นิติบุคคล อ�ยุคว�มคุ้มครองจะสิ้นสุด

50 ป นับต้ังแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย หรือ
ตั้งแตที่ไดเผยแพรงานคร้ังแรก (โดยกฏหมายจีน   
กาํหนดใหวนัที ่ 31 ธนัวาคม ของปที ่ 50 เปนที่    
ส้ินสุดระยะอายุการคุมครอง)

50 ปี นับตั้งแต่ผู้สร้�งสรรค์ร่วมคนสุดท้�ยถึงแก่
คว�มต�ย (โดยกฎหม�ยจีนกำ�หนดให้วันที่  
31 ธันว�คม ของปีที่ 50 เป็นที่สิ้นสุดระยะอ�ยุ
ก�รคุ้มครอง)

50 ปี นับตั้งแต่วันที่มีก�รโฆษณ�หรือเผยแพร่
เป็นครั้งแรก (โดยกฎหม�ยจีนกำ�หนดให้วันที่ 
31 ธันว�คม ของปีที่ 50 เป็นที่สิ้นสุดระยะอ�ยุ
ก�รคุ้มครอง)

อ�ยุคว�มคุ้มครอง

ลิขสิทธิ์ในประเทศจีน

ขั้นตอนการจดแจ้งลิขสิทธิ์ในประเทศจีน

ยื่นคำ�ขอออนไลน์ด้วยตัวเองผ่�นท�งเว็บไซต์ของ
สำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน (CPCC) 
http://www.ccopyright.com.cn/ หรือยื่นคำ�ขอ

โดยอ�ศัยสำ�นักง�นตัวแทนในประเทศจีน

กรอกแบบฟอร์มคำ�ขอและ
ยื่นเอกส�รประกอบคำ�ขอให้

ครบถ้วน

สำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน 
(CPCC) ออกหนังสือแจ้งก�รรับพิจ�รณ�

คำ�ขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

สำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน 
(CPCC) ตรวจสอบคว�มถูกต้องของเอกส�ร

สำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน 
(CPCC) ออกหนังสือรับรองก�รจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

ภ�ยใน3 เดือน (90 วัน) นับตั้งแต่ที่ได้ยื่น
คำ�ขอ และอ�จยื่นคำ�ขอประทับตร�ตัวอย่�ง

ง�นอันมีลิขสิทธิ์ ใช้ระยะเวล�ใน
ก�รดำ�เนินก�รประม�ณ 3 เดือน (90 วัน)

ประก�ศก�รจดแจ้งง�นอันมีลิขสิทธิ์
บนเว็ปไซต์ของสำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์

แห่งประเทศจีน (CPCC) 

http://www.ccopyright.com.cn/
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• จดแจ้ง ณ แดนมังกร
• ก�รแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เป็นประโยชน์สำ�หรับก�รใช้เป็นหลักฐ�นเพื่อพิสูจน์คว�มเป็นเจ้�ของ

ง�นอันมีลิขสิทธิ์ เมื่อมีก�รละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้น 
• ผู้ประกอบก�รควรทำ�สัญญ�กับบริษัทหรือผู้ผลิตสินค้�ที่ท่�นกำ�ลังดำ�เนินธุรกิจด้วยทุกครั้ง 

โดยข้อสัญญ�ควรระบุถึงข้อตกลงเกี่ยวกับก�รรักษ�ข้อมูลเป็นคว�มลับ คว�มเป็นเจ้�ของ
ง�นอันมีลิขสิทธิ์ เช่น มีก�รระบุให้ลิขสิทธิ์เป็นของน�ยจ้�งหรือลูกจ้�ง กฎหม�ยที่บังคับ
ใช้ และขอบเขตก�รใช้ง�นอันมีลิขสิทธิ์ เป็นต้น

• ห�กต้องก�รจำ�หน่�ยสินค้�บนแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ e-Commerce ในประเทศจีน 
ก�รจดแจ้งลิขสิทธิ์ ประกอบกับก�รจดเครื่องหม�ยก�รค้� เพื่อใช้ในก�รพิสูจน์สิทธิและ
คว�มสุจริตเมื่อมีก�รละเมิดเกิดขึ้นในประเทศจีน

• หมั่นตรวจสอบก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�อย่�งสม่ำ�เสมอ โดยอ�จตรวจสอบจ�ก
ก�รค้นห�ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้�หรือแบรนด์ของตนเองผ่�นก�รสืบค้นในเว็บไซต์ผู้ให้บริก�ร 
e-Commerce ต่�ง ๆ เช่น Alibaba หรือ Taobao เป็นต้น

• สำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน (CPCC) จะทำ�หน้�ที่ เพียงตรวจสอบ
คว�มถูกต้องของเอกส�รสำ�หรับก�รยื่นคำ�ขอเท่�นั้นห�กเอกส�รถูกต้องครบถ้วนต�มที่ 
สำ�นักง�นคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน (CPCC) กำ�หนด ง�นอันมีลิขสิทธิ์ของท่�นจะได้
รับก�รจดแจ้งลิขสิทธิ์ทันทีโดยไม่มีก�รตรวจสอบคว�มสุจริตหรือคว�มเป็นเจ้�ของที่แท้จริง
ของง�นอันมีลิขสิทธิ์ ดังนั้น เพื่อให้สะดวกต่อก�รพิสูจน์คว�มเป็นเจ้�ของง�นอันมีลิขสิทธิ์
และตรวจสอบก�รละเมิด ท่�นในฐ�นะเจ้�ของที่แท้จริงควรจดแจ้งง�นอันมีลิขสิทธิ์เพิ่มเติม
ไว้ ณ กรมศุลก�กร (GACC) เพื่อให้ได้รับคว�มคุ้มครองที่ครอบคลุมม�กขึ้น

• บันทึกจุดผ่านแดน ณ แดนมังกร  (Customs recordation)
เจ้�ของง�นอันมีลิขสิทธิ์ส�ม�รถดำ�เนินก�รบันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์ ณ จุดผ่�นแดน ด้วย

ก�รยื่นคำ�ขอที่กรมศุลก�กร (GACC) เพื่อให้กรมศุลก�กร (GACC) ดำ�เนินก�รตรวจสอบและ
ยึดสินค้�ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ส่งออกหรือนำ�เข้�ประเทศจีนได้ ดังนั้น จึงแนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอบันทึก
ข้อมูลลิขสิทธิ์ ณ จุดผ่�นแดน เพื่อคว�มสะดวกและรวดเร็วใน เจ้�ของง�นอันมีลิขสิทธิ์
หรือตัวแทนที่อยู่ในประเทศจีน มีสิทธิยื่นคำ�ขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อ กรมศุลก�กร (GACC) 
ต้องจัดเตรียมเอกส�ร ดังนี้

• สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคล แปลเป็นภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin chinese) 
(กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 

• สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนหรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ แปลเป็น
ภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) (กรณีผู้ขอ เป็นบุคคลธรรมด�) 

• หนังสือมอบอำ�น�จ (กรณีมีตัวแทน พร้อมกับแนบบัตรประจำ�ตัวประช�ชนของ
ตัวแทนหรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ) 

• สำ�เน�อิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่�งง�นอันมีลิขสิทธิ์

หม�ยเหตุ
• ค่�ธรรมเนียมประม�ณ 800 หยวน ต่อ 1 คำ�ขอ
• อ�ยุคว�มคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่มีก�รบันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์ ณ จุดผ่�นแดน

คำาแนะนำาผู้ประกอบการ
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Checklist เตรียมความพรอม
เพ่ือปกปองลิขสิทธ์ิสําหรับผูประกอบการ 

• ย่ืนคําขอดวยตนเอง
หรือผานตัวแทนดาํเนินการ 

• ขอรับคําปรึกษาจาก
กรมทรัพยสินทางปญญา

• ตรวจสอบวาในธุรกิจมีงาน
ประเภทใดบาง หรือสวนใดบาง
ท่ีถูกจัดเปนงาน อันมีลิขสิทธ์ิ

จดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อ
สำนักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์
แห่งประเทศจีน (CPCC)

ชําระเงินคาธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาท่ีสํานักงานคุมครองลิขสิทธ์ิ
แหงประเทศจีน (CPCC) กําหนด

เตรียมเอกสารใหครบถวน
ตามท่ีสํานักงานคุมครองลิขสิทธ์ิ
แหงประเทศจีน (CPCC)  กําหนด

• ติดตามความคืบหนาของสํานักงาน
คุมครองลิขสิทธ์ิแหงประเทศจีน (CPCC)

START

FINISH
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2.5 สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ (Geographical Indication: GI)
สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ หม�ยถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศ�สตร์ และส�ม�รถบ่งบอก

ว่�สินค้�ที่เกิดจ�กแหล่งภูมิศ�สตร์นั้นเป็นสินค้�ที่มีคุณภ�พ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพ�ะ ไม่ส�ม�รถห�ได้จ�กพื้นที่อื่น 
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคว�มเชื่อมโยง (Link) ระหว่�งปัจจัยสำ�คัญสองประก�ร คือ ธรรมช�ติและมนุษย์ กล่�วคือ ชุมชน
ได้อ�ศัยลักษณะเฉพ�ะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศ�สตร์ต�มธรรมช�ติ เช่น สภ�พดิน ฟ้� อ�ก�ศ หรือวัตถุดิบเฉพ�ะในพื้นที่ ม�ใช้
ประโยชน์ในก�รผลิตสินค้�ในท้องถิ่นของตนขึ้นม� ทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ม�จ�กพื้นที่ดังกล่�ว คุณลักษณะ
พิเศษนี้อ�จหม�ยถึง คุณภ�พ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพ�ะอื่น ๆ ที่ม�จ�กแหล่งภูมิศ�สตร์นั้น ๆ อ�ทิ สินค้�ที่ได้รับ
ก�รขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ได้แก่ ก�แฟดอยตุง ข้�วสังข์หยดเมืองพัทลุง 
ไขเ่คม็ไชย� น้ำ�ต�ลโตนดเมอืงเพชร มะข�มหว�นเพชรบรูณ ์สม้โอทบัทมิสย�ม ผ�้ไหมมดัหมีช่นบท รม่บอ่สร�้ง ช�มไกล่ำ�ป�ง ฯลฯ 
สำ�หรับประเทศไทย สินค้�ที่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ถือเป็นจุดแข็งอีกอย่�งหนึ่ง ปัจจุบันกรมทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ของไทยในประเทศจีนแล้ว ดังนี้ ข้�วหอมมะลิทุ่งกุล�ร้องไห้ 
มะข�มหว�นเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสย�มป�กพนัง 

สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ อ�จแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ

สทิธใินทรพัยส์นิท�งปญัญ�อยูภ่�ยใตห้ลกัดนิแดน กล�่วคอื “จดทีไ่หนคุม้ครองทีน่ัน่” ดงันัน้ แมว้�่สิง่บง่ชีท้�งภมูศิ�สตร์
จะได้รับก�รขึ้นทะเบียนในประเทศไทยแล้ว แต่จะไม่ได้รับคว�มคุ้มครองในต่�งประเทศทันที ทำ�ให้สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์
อ�จต้องเผชิญกับคว�มเสี่ยงในก�รถูกละเมิด ดังนั้น ก�รคุ้มครองในแต่ละตล�ดที่มีก�รข�ยสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์เชิงพ�ณิชย์
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง

1. สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์โดยตรง (Direct Geographical Indication) 
กล่�วคือ เป็นชื่อท�งภูมิศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้�นั้น ๆ  โดยตรง เช่น ไชย� 
เพชรบูรณ์ เป็นต้น

2. สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์โดยอ้อม (Indirect Geographical Indication) 
กล่�วคือ เป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ชื่อท�งภูมิศ�สตร์ ซึ่งใช้เพื่อ
บ่งบอกแหล่งภูมิศ�สตร์อันเป็นแหล่งกำ�เนิดหรือแหล่งผลิตของสินค้� 
เช่น สัญลักษณ์ประจำ�อำ�เภอหรือจังหวัด รูปย่�โม รูปหอไอเฟล เป็นต้น

• สินค้�ที่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์มักจะเป็นสินค้�ที่มีชื่อเสียงและได้รับคว�มนิยม เนื่องจ�ก
มีคุณสมบัติพิเศษหรือมีลักษณะเฉพ�ะที่เกิดจ�กอิทธิพลสิ่งแวดล้อมท�งภูมิศ�สตร์ เช่น สภ�พแวดล้อม ดิน ฟ้� 
อ�ก�ศ ของแหล่งภูมิศ�สตร์นั้น ๆ ตลอดจนทักษะ คว�มชำ�น�ญ และภูมิปัญญ�ของกลุ่มชนที่อ�ศัยอยู่ในแหล่ง
ภูมิศ�สตร์นั้น ๆ ประกอบด้วย 

• สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์แตกต่�งจ�กทรัพย์สินท�งปัญญ�ประเภทอื่น เนื่องจ�กผู้เป็นเจ้�ของไม่ใช่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด แต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบก�รในพื้นที่ท�งภูมิศ�สตร์นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิต
ที่อ�ศัยอยู่ในสถ�นที่หรือแหล่งภูมิศ�สตร์ และผู้ประกอบก�รที่เป็นเจ้�ของสินค้�ที่ได้รับก�รขึ้นทะเบียน
เป็นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์และมีสิทธิผลิตสินค้�ดังกล่�วโดยใช้ชื่อท�งภูมิศ�สตร์นั้นได้เท่�นั้นผู้ผลิตที่อยู่นอก
แหล่งภูมิศ�สตร์จะไม่ส�ม�รถผลิตสินค้�โดยใช้ชื่อแหล่งภูมิศ�สตร์เดียวกันม�แข่งขันได้ สิทธิในลักษณะดังกล่�วนี้
นักวิช�ก�รบ�งท่�นเรียกว่� “สิทธิชุมชน”

เงื่อนไขการขอรับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19559
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a22.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
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ตัวอย่�ง สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ที่ได้รับคว�มคุ้มครองในประเทศจีน
รับรองโดยสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA)

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเงื่อนไขการขอรับความคุ้มครองในประเทศจีน

ผู้ยื่นคำ�ขอต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่�สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ที่ต้องก�รขอคว�มคุ้มครองในประเทศจีนเป็นสินค้�ที่ผลิตนอก
ประเทศจีน ไม่เป็นชื่อส�มัญ และได้รับคว�มคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์โดยประเทศหรือภูมิภ�คต้นท�งแล้ว รวมถึงมี
ก�รใช้สืบเนื่องตลอดม�จนถึงวันที่ยื่นคำ�ขอขึ้นทะเบียนในประเทศจีน และปฏิบัติต�มม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์
ต่�งประเทศ (Measures on the Protection of Foreign Geographical Indication) ต�มที่ประเทศจีนกำ�หนด

สำ�หรับผู้ประกอบก�รที่มีถิ่นฐ�นอยู่ในประเทศไทยส�ม�รถยื่นคำ�ขอจดแจ้งขึ้นทะเบียนผ่�นกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� 
เนื่องจ�กกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�และสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) จัดทำ�บันทึกคว�มเข้�ใจ (MOU) ว่�
ด้วยคว�มร่วมมือด้�นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ (GI) ลงน�มเมื่อวันที่ 17 มิถุน�ยน 2562 เพื่อเป็นกรอบคว�มตกลงในก�รส่งเสริม
ก�รคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ของทั้งสองประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รแลกเปลี่ยนก�รขึ้นทะเบียนสินค้�สิ่งบ่งชี้
ท�งภูมิศ�สตร์ โดยที่ผ่�นม� ไทยได้ยื่นคำ�ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ไทยในจีน จำ�นวน 3 ร�ยก�ร ได้แก่ ข้�วหอมมะลิ
ทุ่งกุล�ร้องไห้ ส้มโอทับทิมสย�มป�กพนัง และมะข�มหว�นเพชรบูรณ์ 

ก�รขอรับคว�มคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ในประเทศจีนส�ม�รถทำ�ได้ 2 วิธี ได้แก่
• ก�รนำ�สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ม�จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�รับรองหรือเครื่องหม�ยร่วม (Collective or Certifi cate 

mark) เนื่องจ�กสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ของประเทศจีนได้รับก�รคุ้มครองภ�ยใต้กฎหม�ยเครื่องหม�ยก�รค้�
• ก�รยื่นขอรับก�รคุ้มครองภ�ยใต้กฎหม�ยเฉพ�ะ (Sui generis) สำ�หรับก�รคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์

ต่�งประเทศ (Measures on the Protection of Foreign Geographical Indication) เพื่อคุ้มครอง
สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ (GI) ต�มพันธกรณีภ�ยใต้คว�มตกลงระหว่�งประเทศ เช่น ข้อตกลงทวิภ�คีระหว่�งสหภ�พ
ยุโรปและประเทศจีน (EU-China bilateral agreement) และบันทึกคว�มเข้�ใจ (MOU) ว่�ด้วยคว�มร่วมมือ
ด้�นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ (GI) ระหว่�งกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�ไทยและสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน 
(CNIPA) ลงวันที่ 17 มิถุน�ยน 2562 

โดยในบทนี้จะขอกล่�วถึงขั้นตอนก�รขอรับก�รคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ภ�ยใต้กฎหม�ยเฉพ�ะ (Sui generis) ดังนี้

ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศจีน

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมคำาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์เพื่อดำาเนินการขอรับความคุ้มครอง

https://www.cnipa.gov.cn/20191128151211030583.pdf
http://english.ipraction.gov.cn/article/ie/202103/338983.html
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ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 5 

การตรวจสอบเอกสารประกอบคำาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

การยื่นคำาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA) ตรวจสอบคำาขอขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 ทั้งนี้ เอกส�รที่ใช้ในก�รยื่นคำ�ขอสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ต่�งประเทศในประจีนมี ดังนี้
• แบบฟอร์มคำ�ขอยื่นขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ต่�งประเทศ
• ชื่อเจ้�ของ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ของเจ้�ของสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ และชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของตัวแทน
• เอกส�รรับรองอย่�งเป็นท�งก�รฉบับจริง ที่ได้รับรองก�รขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ดังกล่�วในประเทศแหล่ง

กำ�เนิดหรือภูมิภ�ค (Offi cial Certifi cate on Geographical Indication Protection) โดยรับรองคำ�แปลภ�ษ�จีน
กล�ง (Mandarin Chinese)

• ร�ยละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยหน่วยง�นที่รับผิดชอบสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ในประเทศหรือภูมิภ�คต้นท�งและข้อ
กำ�หนดท�งเทคนิคด้�นคุณภ�พสำ�หรับผลิตภัณฑ์โดยรับรองคำ�แปลภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese)

• ร�ยง�นก�รทดสอบที่ออกโดยประเทศหรือภูมิภ�คต้นท�งที่ปร�กฏลักษณะเฉพ�ะ ลักษณะท�งก�ยภ�พ และเคมีของ
ผลิตภัณฑ์ เอกส�รประกอบอื่น ๆ โดยรับรองคำ�แปลภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) 

หลังจ�กสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) ได้รับเอกส�รประกอบก�รขอขึ้นทะเบียนแล้ว จะตรวจสอบ
คว�มครบถ้วนของเอกส�รก�รยื่นขอขึ้นทะเบียนภ�ยใน 30 วันทำ�ก�ร ซึ่งอ�จมีคำ�สั่งรับคำ�ขอ หรือสั่งให้แก้ไข หรือปฏิเสธไม่
รับคำ�ขอได้เช่นกัน โดยห�กรับคำ�ขอสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) จะออกหนังสือแจ้งก�รรับพิจ�รณ�คำ�ขอ
ให้แก่ผู้ยื่นคำ�ขอ

เนือ่งจ�กผูเ้ปน็เจ�้ของสิง่บง่ชีท้�งภมูศิ�สตรไ์มใ่ชบ่คุคลหนึง่บคุคลใด แตเ่ปน็กลุม่ชมุชน สง่ผลใหผู้ม้สีทิธยิืน่คำ�ขอขึน้ทะเบยีน
สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ต้องเป็นหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

• สำ�นักง�นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ในประเทศหรือภูมิภ�คต้นท�ง ได้แก่ กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�ของไทย
• สำ�นักง�นตัวแทนของประเทศต้นท�งหรือภูมิภ�คในประเทศจีน หรือสำ�นักง�นกฎหม�ย หรือตัวแทนทรัพย์สินท�ง

ปัญญ�ในประเทศจีน หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญ�ต (ห�กมี)

กระบวนก�รพิจ�รณ�คำ�ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์จะดำ�เนินไปในลักษณะเดียวกับก�รพิจ�รณ�คำ�ขอจดทะเบียน
เครื่องหม�ยค้� กล่�วคือ สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) จะดำ�เนินก�รตรวจสอบคำ�ขอเบื้องต้น (Preliminary 
review) แล้วจึงประก�ศโฆษณ� และเผยแพร่บนเว็บไซต์ท�งก�รของสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) เป็นเวล� 
60 วัน เพื่อเปิดโอก�สให้บุคคลใดๆ ส�ม�รถยื่นคำ�คัดค้�นต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) ได้ 

หม�ยเหตุ: 
• ห�กสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) มีคำ�สั่งให้แก้ไขคำ�ขอ หรือไม่รับคำ�ขอ จะมีหนังสือแจ้งเตือนที่

เป็นล�ยลักษณ์อักษรแจ้งกลับม�ยังผู้ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนเพื่อดำ�เนินก�รขั้นตอนต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 6 สำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (CNIPA) รับจดทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ผ่านระบบกฎหมายพิเศษเฉพาะ (Sui generis)

กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�
ยื่นคำ�ขอรับคว�มคุ้มครอง

ไปยัง CNIPA

2.

CNIPA ตรวจสอบ
เอกส�รประกอบคำ�ขอ

เบื้องต้น 

3.
CNIPA ออกหนังสือ

แจ้งก�รรับ
พิจ�รณ�

4.

CNIPA ตรวจสอบ
และพิจ�รณ�คำ�ขอ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้

ท�งภูมิศ�สตร์

5.

CNIPA รับรองเป็น
สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์

6.

ห�กผ่�นพ้นระยะเวล�ประก�ศโฆษณ� 60 วันไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นคำ�คัดค้�นใด สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน 
(CNIPA) จะรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ โดยคว�มตกลงระหว่�งประเทศต�มที่กฎหม�ยเฉพ�ะ (Sui generis) ด้�นสิ่ง
บ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ของจีนไม่ได้กำ�หนดระยะเวล�ก�รคุ้มครองไว้ ดังนั้น เมื่อได้รับก�รขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์แล้ว 
จะได้รับคว�มคุ้มครองตลอดไป เว้นแต่กรณีเฉพ�ะ ดังต่อไปนี้

• สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ถูกเพิกถอนในประเทศหรือภูมิภ�คต้นท�งแล้ว
• ถือเป็นชื่อส�มัญในประเทศจีนหรือกำ�ลังกล�ยเป็นชื่อส�มัญ
• มีก�รละเมิดกฎหม�ยหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่�งร้�ยแรงของจีน
• สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์กล�ยเป็นชื่อส�มัญในต่�งประเทศ
 ห�กมีเหตุก�รณ์เข้�ข่�ยกรณีเฉพ�ะข้�งต้น สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) จะดำ�เนินก�รเพิกถอน

ต�มกระบวนก�รที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.
ยื่นคำ�ขอรับ

คว�มคุ้มครองที่กรม
ทรัพย์สินท�งปัญญ� 
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• สินค้าท้องถิ่นสู่แดนมังกร
• ควรศึกษ�และปฏิบัติต�มคว�มตกลงระหว่�งประเทศจีนกับไทย
• ขอรับคำ�ปรึกษ�จ�กกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�ประเทศไทย
• เตรียมคว�มพร้อมด้�นก�รตล�ด ประช�สัมพันธ์ให้ผู้บริโภคจีนรู้จักสินค้�ที่เป็นสิ่งบ่งชี้

ท�งภูมิศ�สตร์ของไทย โดยเฉพ�ะสินค้�ผลไม้ไทยที่เป็นที่นิยมในหมู่ช�วจีน เพื่อเพิ่มมูลค่�
สินค้�และสร้�งคว�มแตกต่�งให้กับสินค้�

• เตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รจำ�หน่�ยสินค้�สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์
• พิจ�รณ�แปลชื่อสินค้�สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์เป็นภ�ษ�จีน เพื่อเพิ่มโอก�สในก�รเข้�ถึง

กลุ่มลูกค้�คนจีนได้ม�กยิ่งขึ้น
• ควรยื่นคำ�ขอก�รใช้ตร�สัญลักษณ์รับรองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ (GI logo) เพื่อสร้�ง

คว�มมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

คำาแนะนำาผู้ประกอบการ

หมายเหตุ
1. สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ได้รับก�รจดทะเบียนแลถูกคุ้มครองอยู่ภ�ยใต้เครื่องหม�ยรับรอง จึงมีอ�ยุคว�มคุ้มครอง

เท่�กับเครื่องหม�ยรับรอง คือ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียน
2. เครื่องหม�ยรับรองก�รเป็นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ส�ม�รถถูกเพิกถอนได้ทันที ห�กเป็นกรณี ดังต่อไปนี้
• สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ถูกเพิกถอนในประเทศหรือภูมิภ�คต้นท�ง
• ถือเป็นชื่อส�มัญในประเทศจีนหรือกำ�ลังกล�ยเป็นชื่อส�มัญ
• มีก�รละเมิดกฎหม�ยหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่�งร้�ยแรงของจีน 



Checklist เตรียมความพรอม
เพ่ือข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรสําหรับผูประกอบการ 

ขอรับคําปรึกษาท่ี
กรมทรัพยสินทางปญญา

ตรวจสอบเง่ือนไข
การขอรับความคมุครอง 
ในประเทศจีน

เม่ือไดรับการจดทะเบียนรับรองเปนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรแลว
หม่ันตรวจสอบตลาดวามีการแอบอาง
หรือละเมิดในส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรของตนหรือไม

   เตรียมเอกสารเพ่ือใชย่ืนคําขอข้ึน
   ทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรใน
   ประเทศจีน 

START

พิจารณาแนวทางการคุมครอง 
ดวยระบบเคร่ืองหมายหรือ
กฎหมายเฉพาะส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร

ติดตามความความคืบหนา
ของการย่ืนคําขอจดทะเบียน

FINISH
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2.6 คว�มลับท�งก�รค้� (Trade Secret)
คว�มลับท�งก�รค้� หม�ยถึง ข้อมูลก�รค้�ซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้�ถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้ว

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ หรือเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมคว�มลับท�งก�รค้�ได้ใช้ม�ตรก�รที่เหม�ะสมเพื่อรักษ�ไว้เป็น
คว�มลับ คว�มลับท�งก�รค้�เป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่มีคุณค่�และมีประโยชน์ม�ก เนื่องจ�กคว�มลับท�งก�รค้�ส�ม�รถรับรอง
คว�มได้เปรียบท�งธุรกิจเหนือคู่แข่งด้วยก�รสร้�งคว�มแตกต่�งให้กับองค์กรหรือธุรกิจ

   ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศจีน

คว�มลับท�งก�รค้�ไม่จำ�เป็นต้องจดทะเบียนหรือบันทึกข้อมูลท�งก�รค้� ดังนั้น ผู้ประกอบก�รควรจะดำ�เนินก�รเพื่อปกป้อง
คว�มลับท�งก�รค้�ของผู้ประกอบก�ร ดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบก�รต้องทร�บก่อนว่�อะไรคือคว�มลับท�งก�รค้�ที่แท้จริง
• ไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ – คว�มลับท�งก�รค้�จะยังเป็นคว�มลับท�งก�รค้� ตร�บที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกเปิดเผยต่อส�ธ�รณะ
• มีมูลค่�ท�งก�รค้�ที่แท้จริงหรือที่เป็นไปได้ – คว�มลับท�งก�รค้�จะต้องทำ�ให้เจ้�ของได้เปรียบในก�รแข่งขันหรือ

ส�ม�รถสร้�ง ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจได้  
• ป้องกันโดยม�ตรก�รรักษ�คว�มลับ – เจ้�ของต้องใช้ม�ตรก�รที่เหม�ะสมเพื่อปกป้องคว�มลับท�งก�รค้� 

ห�กยังไม่แน่ใจว่�มีคว�มลับท�งก�รค้�หรือไม่ ควรพิจ�รณ�ว่�ข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่คู่แข่งต้องก�รทร�บหรือจะใช้เป็น
ข้อได้เปรียบท�งก�รค้�แก่พวกเข�หรือไม่ ซึ่งคว�มลับท�งก�รค้�อ�จรวมถึง

• ก�รแสดงออกของคว�มคิดที่ทำ�ให้มีคว�มได้เปรียบท�งก�รแข่งขันของธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ รูปแบบธุรกิจ
ที่เป็นนวัตกรรม หรือแนวคิดออนไลน์ใหม่ เป็นต้น 

• คว�มรู้คว�มชำ�น�ญ เช่น ก�รผลิตหรือเทคนิคก�รออกแบบ ทักษะ สูตร กระบวนก�รทำ�ง�น วิธีก�รควบคุมคุณภ�พ 
คว�มรู้ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน� ก�รทดสอบ และก�รผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงคว�มรู้เชิงลบ หรือข้อมูลที่เรียนรู้
ระหว่�งก�รวิจัยและพัฒน�เกี่ยวกับสิ่งที่จะไม่ทำ�หรือสิ่งที่ไม่ได้ผล

ขั้นตอนการจัดเก็บความลับทางการค้า
• จำาแนกประเภทของข้อมูลที่อาจเป็นความลับทางการค้า (Categorizing the potential trade secrets)
สินทรัพย์ที่เป็นคว�มลับท�งก�รค้� ควรแบ่งต�มระบบก�รจำ�แนกประเภทได้ดังนี้

• Subject หม�ยถึง ฝ่�ย ทีม แผนก หน่วย กลุ่ม กอง หรือสำ�นักภ�ยในบริษัท หรือองค์กรที่สร้�งและมีก�รใช้
คว�มลับท�งก�รค้�ขึ้นม� 

• Format หม�ยถึง รูปแบบเอกส�รต่�ง ๆ รวมถึงง�นต้นแบบ ระบบ กระบวนก�ร สูตร ผลก�รวิจัย แผนก�ร และ
ประเภทอื่น ๆ ต�มคว�มเหม�ะสมของบริษัท และ 

• Product คือ ชื่อแบรนด์ของสินค้�/บริก�ร หรือกลุ่มของสินค้�/บริก�ร เป็นต้น 
• คัดเลือกข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าที่แท้จริง (Identifying the actual trade secrets among 

the potential ones)
นำ�คว�มลับท�งก�รค้�ที่จำ�แนกประเภทแล้ว พิจ�รณ�คว�มเป็นคว�มลับท�งก�รค้�ว่�ข้อมูลประเภทใด จัดเป็นข้อมูลที่เป็น

คว�มลับท�งก�รค้�จ�กน้อยที่สุดไปม�กที่สุด ดังนี้
• ข้อมูลยังไม่เป็นที่รู้จักภ�ยนอกองค์กร
• ข้อมูลยังไม่เป็นที่รับรู้โดยพนักง�นและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป
• ขอบเขต/คว�มเข็มข้นของม�ตรก�รที่ใช้ในก�รปกป้องรักษ�ข้อมูล
• มูลค่�/คว�มสำ�คัญของข้อมูล สำ�หรับองค์กร และคู่แข่ง
• จำ�นวนเงินและคว�มพย�ย�มในก�รสร้�งและพัฒน�ข้อมูล
• คว�มย�กในก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ หรือลอกเลียนแบบได้โดยบุคคลอื่น

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 
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• จัดประเภทของความลับทางการค้า (Classifying the actual trade secrets)
ก�รจัดประเภทของข้อมูลทั้งหมดในองค์กร เพื่อคว�มเป็นระบบและให้มีกรอบก�รจัดก�รภ�ยในองค์กรที่ชัดเจน โดยส�ม�รถ

แบ่งได้ต�มระดับคว�มสำ�คัญของข้อมูลและคว�มเข้มข้นของม�ตรก�รเพื่อควบคุมก�รเข้�ถึง ลำ�ดับชั้นในก�รเข้�ถึง และก�รใช้
ข้อมูลดังกล่�วภ�ยในองค์กรให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น ตัวอย่�งเช่น

• Not confi dential หม�ยถึง ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ได้รับคว�มคุ้มครอง
• Personal information หม�ยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักง�นหรือลูกค้� เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

เลขประจำ�ตัวบัตรประช�ชน ข้อมูลสุขภ�พ ฯลฯ ซึ่งท�งบริษัทหรือองค์กรเอง มีภ�ระหน้�ที่ต�มกฎหม�ย
ที่จะต้องปกป้องข้อมูลดังกล่�วต�มกฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่� PDPA (Personal Data
Protection Act)

• Confi dential หม�ยถึง ข้อมูลคว�มลับที่รับรู้กันเฉพ�ะในฝ่�ย แผนก ทีม กลุ่ม ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำ�คัญ
และอ่อนไหว แต่เพื่อก�รทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เช่น ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับสินค้�ใหม่
แหล่งซัพพล�ยเออร์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำ�เป็นที่ต้องเปิดเผยให้กับพนักง�นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ พร้อมลงน�ม
ในสัญญ�เพื่อรับทร�บและแสดงคว�มรับผิดชอบ

• Secret หม�ยถึง ข้อมูลคว�มลับที่สำ�คัญในระดับของกลุ่มผู้บริห�ร เจ้�ของ กรรมก�ร หรือ ผู้ถือหุ้น/น�ยทุน
ของบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจ แผนก�รควบรวมกิจก�ร ปรับโครงสร้�งองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้�ง
เงินเดือนและสวัสดิก�ร เป็นต้น ซึ่งมีเพียงกลุ่มผู้บริห�ร กรรมก�ร และผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลดังกล่�ว
ได้และก�รที่ข้อมูลดังกล่�วถูกเปิดเผยออกไป อ�จทำ�ให้สูญเสียระบบก�รบริห�รหรือโอก�สท�งธุรกิจ เป็นต้น

• Top Secret หม�ยถึง ข้อมูลที่เป็นคว�มลับสุดยอดที่เจ้�ของ ผู้บริห�ร กรรมก�รผู้มีอำ�น�จสูงสุด ที่จำ�เป็น
ต้องเก็บไว้เป็นคว�มลับตลอดไป เนื่องจ�กห�กข้อมูลดังกล่�วโดนเปิดเผยหรือหลุดออกไป อ�จทำ�ให้ธุรกิจ
เจอปัญห�อย่�งร้�ยแรงและไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อไป

• ความลับ ณ แดนมังกร
• ควรพิจ�รณ�ถึงสินทรัพย์ที่มีมูลค่�ของบริษัทว่�เป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�ประเภทใด ห�กบริษัท

มีสินทรัพย์ที่มีมูลค่�ซึ่งเป็นคว�มลับท�งก�รค้�ของบริษัท ควรพิจ�รณ�วิธีก�รเก็บรักษ�คว�มลับ
นี้ โดยมีม�ตรก�รก�รเก็บรักษ�อย่�งเข้มงวดและว�งแผนในก�รรักษ�คว�มลับท�งก�รค้�นั้นต่อไป
เรื่อย ๆ จนกว่� คว�มลับท�งก�รค้�จะไม่ใช่คว�มลับท�งก�รค้�ต่อไป

• คว�มลับท�งก�รค้� ควรมีก�รระบุในเอกส�ร สิ่งของ ซอฟต์แวร์ที่มีคว�มลับท�งก�รค้�
โดยข้อคว�มดังต่อไปนี้ เป็นฉล�ก (Label) เช่น “คว�มลับ”, “คว�มลับท�งก�รค้�”, “TRADE
SECRET”, “SECRET”, “CONFIDENTIAL” หรือ “CONFIDENTIAL” เป็นต้น

• ควรจัดทำ�สัญญ�ปกปิดคว�มลับท�งก�รค้� (Nondisclosure agreements) ระหว่�งบริษัทกับ
พนักง�น คู่ค้� คู่สัญญ� หรือบุคคลอื่นใดที่ต้องรับรู้คว�มลับของบริษัท

• ควรจัดทำ�คู่มือพนักง�น (Employee manual) ให้แก่พนักง�น เพื่อระบุถึงก�รล่วงรู้ข้อมูล
คว�มลับท�งก�รค้�ของบริษัท ก�รเก็บรักษ�คว�มลับ หรือห�กพนักง�นล�ออกจะต้องดำ�เนินก�ร
แก่คว�มลับท�งก�รค้�อย่�งไร เป็นต้น

Know Before You Go

ผู้ที่เป็นเจ้�ของไม่ต้องนำ�คว�มลับท�งก�รค้�ของตนม�จดทะเบียนแต่อย่�งใด ก�รคุ้มครอง
จะได้รับคว�มคุ้มครองตลอดไปตร�บเท่�ที่ยังเป็นคว�มลับอยู่ 

คำาแนะนำาผู้ประกอบการ



Checklist เตรียมความพรอม
เพ่ือปกปองความลับทางการคาสําหรับผูประกอบการ 

มีข้ันตอนกระบวนการเก็บรักษา 
ความลับภายในบริษัทหรือไม

ในสัญญาจางงานควรระบุ
ถึงขอตกลงในเก็บรักษาขอมูล
เปนความลับทุกคร้ัง

ดําเนินการตรวจสอบเปนระยะเพ่ือ
ติดตาม และ ประเมินการปฏิบัติตาม
ขอกําหนด

START • ทราบกอนวาส่ิงท่ีเปนความลับทางการคา

ในบริษัทมีอะไรบาง

• ขอมูลท่ีใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจแก
ผูถือครอง

   จางท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ
   ดานความลับทางการคาเพ่ือชวยประเมิน
   และคัดกรองส่ิงท่ีเปนความลับทางการคา
   ตามกฎหมาย และชวยแนะนําวิธีการจัดการ
   กับความลับทางการคาท่ีอยูใน
   ความครอบครองของผูประกอบการ

FINISH

• ขอมูลท่ีไมเปน ท่ีรูจักของสาธารณชนโดยท่ัวไป 

• ผูถือครองใชความพยายามตามสมควรใน
การรักษาความลับ
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2.7 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รให้คว�มคุ้มครองด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�

• สำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน 
(China National IP Administration: CNIPA)
ที่อยู่: No.6 Xitucheng Lu, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088
เบอร์ติดต่อ: +86 010-62085588/5599, 010-62356655
เว็บไซต์: http://english.cnipa.gov.cn/

• สำานักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศจีน 
(Copyright Protection Center of China: CPCC)
ที่อยู่: 3/F, Block A, Tianqiao Art Plaza, No.1 Tianqiao South St., Xicheng District, Beijing 100050
เบอร์ติดต่อ: +86 010-68003887
เว็บไซต์: http://www.ccopyright.com/en/mobile/

• แผนกจดทะเบียนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
(Computer Software Copyright Registration Department)
ที่อยู่: 3/F, Block A, Tianqiao Art Plaza, No.1 Tianqiao South St., Xicheng District, Beijing 100050
เบอร์ติดต่อ: +86 010-68003934 ; 6409708
อีเมล: rjdj@ccopyright.com
เว็บไซต์: http://www.ccopyright.com/en/mobile/

• สำานักงานลิขสิทธิ์ (Copyright Offi ce)
National Copyright Administration of China (NCAC)
ที่อยู่: No.40 Xuanwumenwai Dajie, Beijing 100052
เบอร์ติดต่อ: +86 10-83138040/8742
เว็บไซต์: http://www.ncac.gov.cn

• กรมศุลกากร (General Administration of Custom of China: GACC)
ที่อยู่: No.6 Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing 100730
เว็บไซต์: http://www.customs.gov.cn/

• สำานักงานบริหารกฎระเบียบตลาด (State Administration For Market: SAMR)
ที่อยู่: NIM Hepingli campus : No.18 Beisanhuandonglu, Chaoyang District, Beijing 100029 
NIM Changping campus: No.18 Changchilu, Changping District, Beijing 102200
อีเมล: dfa@saic.gov.cn
เว็บไซต์: http://www.samr.gov.cn/

http://english.cnipa.gov.cn/
http://www.ccopyright.com/en/mobile/
mailto:rjdj@ccopyright.com
http://www.ccopyright.com/en/mobile/
http://www.ncac.gov.cn
http://www.customs.gov.cn/
mailto:dfa@saic.gov.cn
http://www.samr.gov.cn/


 

   

4
บทที่ 3 
เผชิญหน้ากับมังกร: การบังคับสิทธิ
และการรับมือกับข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีน 
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บทที่ 3
เผชิญหน้�กับมังกร:  
ก�รบังคับสิทธิและก�รรับมือ 
กับข้อพิพ�ทเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ในประเทศจีน

3.1 ระบบก�รบังคับสิทธิและระงับข้อพิพ�ทเกี่ยวกับทรัพย์สินท�งปัญญ� 
ในประเทศจีน

   การดำาเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีน

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้จำ�หน่�ยและผู้บริโภคส�ม�รถซื้อข�ยสินค้�หรือ
บริก�รได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่�จะเป็นก�รตกลงซื้อ-ข�ยผ่�นก�รสื่อส�รแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก�รจำ�หน่�ยสินค้�หรือ
บริก�รผ่�นแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Alibaba, Taobao, JD และ WeChat จึงเกิดก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ในทั่วโลก
รวมถึงประเทศจีนได้ง่�ยขึ้น ด้วยเหตุนี้ เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�ควรหมั่นศึกษ�กลยุทธ์ในก�รปกป้องคุ้มครองทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ส�ม�รถปกป้องทรัพย์สินท�งปัญญ�ของตนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและรวดเร็ว

เมื่อผู้ประกอบก�รจดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ�ของท่�นแล้ว ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ท่�นส�ม�รถใช้สิทธิดังกล่�วได้
ตลอดไป เนื่องจ�กทรัพย์สินท�งปัญญ�แต่ละประเภทมีวิธีก�รขอรับคว�มคุ้มครอง อ�ยุคว�มคุ้มครอง ตลอดถึงกระบวนก�ร
บังคับใช้สิทธิท�งทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่แตกต่�งกันออกไปด้วย ดังนั้นก�รจดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ�จึงเป็นเพียง 
ก�รแสดงว่�ท่�นมีสิทธิโดยชอบในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของท่�นในช่วงเวล�หนึ่งเท่�นั้น เปรียบเหมือนกับก�รที่ท่�นซื้อที่ดิน
แล้วได้รับโฉนดที่ดิน แต่ห�กท่�นทิ้งร้�งที่ดินผืนนั้นเป็นเวล�ย�วน�นจนมีบุคคลอื่นม�ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของท่�น
โดยสงบ เปิดเผย และเจตน�เป็นเจ้�ของ ย่อมทำ�ให้บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่นได้

ตัวอย่าง

น�งส�วกล้วยไม้ ผู้ประกอบก�รไทยที่ประกอบธุรกิจข�ยเครื่องสำ�อ�ง จดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้� “ดาวใจ” ต่อกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� ประเทศไทย เมื่อวันที่ 
4 ตุล�คม 2560 น�งส�วกล้วยไม้ได้ข�ยเครื่องสำ�อ�งไปยังประเทศจีนโดยมีตัวแทน
จำ�หน่�ยในประเทศจีนม�กกว่� 10 ร�ย ต่อม�ตัวแทนจำ�หน่�ยของน�งส�วกล้วยไม ้
ในเมืองกว�งโจวแจ้งให้น�งส�วกล้วยไม้ทร�บว่� น�ยมังกรตัวแทนจำ�หน่�ยช�วจีน 
นำ�สินค้�ที่ปร�กฏเครื่องหม�ยก�รค้� เหมือนหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยของน�งส�ว
กล้วยไม้ไปเสนอข�ยให้แก่ลูกค้� น�งส�วกล้วยไม้ในฐ�นะเจ้�ของแบรนด์จึงติดต่อ
สำ�นักง�นกฎหม�ยในประเทศจีน 
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ข้อพิพ�ทด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ� หม�ยถึง ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินท�งปัญญ�ทุกประเภท  
ซึ่งหม�ยถึง สิทธิบัตร เครื่องหม�ยก�รค้� ลิขสิทธิ์ ผังภูมิวงจรรวม คว�มลับท�งก�รค้� สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์  
ชื่อท�งก�รค้� ก�รคุ้มครองพันธุ์พืช และยังรวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินท�งปัญญ�  
เช่น สัญญ�ค่�ตอบแทนก�รใช้ลิขสิทธิ์ สัญญ�อนุญ�ตให้ใช้สิทธิต�มสิทธิบัตรหรือเครื่องหม�ยก�รค้� เป็นต้น 
กรณีที่ตกลงกันไม่ได้ คู่กรณีอ�จนำ�เรื่องเข้�สู่กระบวนก�รอนุญ�โตตุล�ก�รหรือนำ�คดีเข้�สู่ศ�ลได้

สำ�นักง�นกฎหม�ยได้ตรวจสอบสถ�นะเครื่องหม�ยก�รค้�”ดาวใจ” พบว่�เครื่องหม�ยก�รค้�ที่น�งส�วกล้วยไม้ได้ 
ยื่นไว้เมื่อวันที่ 14 กุมภ�พันธ์ 2562 สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งประเทศจีน (CNIPA)  มีคำ�สั่งปฏิเสธด้วยเหตุเหมือน
หรือคล้ายกับเครื่องหม�ยก�รค้�ของน�ยมังกรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันว�คม 2562 สำ�นักง�นกฎหม�ยจึงให้
คำ�แนะนำ�ต่อน�งส�วกล้วยไม้ ว่� 

• น�งส�วกล้วยไม้  ส�ม�รถยื่นเพิกถอน เครื่องหม�ยก�รค้�ของน�ยมังกรต่อ สำ�นักง�นทรัพย์สิน 
ท�งปัญญ�แห่งประเทศจีน (CNIPA) 
• ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้น�ยมังกรหยุดดำ�เนินก�รอันเป็นก�รละเมิดสิทธิของน�งส�วกล้วยไม้
• ดำ�เนินก�รแจ้งเตือนให้ลบเนื้อหา (Online notice and take down) ผ่�นระบบก�รแจ้งก�รละเมิด

ทรัพย์สินท�งปัญญ�บนช่องท�งแพลตฟอร์มออนไลน์ต่�ง ๆ พร้อมแนบหลักฐ�นก�รแสดงคว�มเป็น
เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�

• ขอรับคว�มคุ้มครอง ณ จุดผ่�นแดนประเทศไทย เพื่อระงับก�รนำ�เข้�ม�ข�ยในประเทศไทย ทั้งนี้ห�กได้
รับก�รจดทะเบียนในประเทศจีนส�ม�รถดำ�เนินก�รขอรับคว�มคุ้มครอง ณ จุดผ่�นแดนที่ประเทศจีนได้

• ดำ�เนินก�รระงับข้อพิพ�ทท�งเลือก เนื่องจ�กในสัญญ�แต่งตั้งตัวแทนระหว่�งน�งส�วกล้วยไม้และ       
น�ยมังกรระบุถึงก�รระงับข้อพิพ�ทท�งเลือก เมื่ออนุญ�โตตุล�ก�รได้มีคำ�ชี้ข�ดแล้วคู่พิพ�ทถือว่� 
มีผลผูกพัน ห�กฝ่�ยหนึ่งฝ่�ยใดไม่ดำ�เนินก�ร คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหนึ่งส�ม�รถยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลที่มีเขตอำ�น�จ
เพื่อบังคับต�มคำ�ชี้ข�ดได้

กรณีผู้ประกอบก�รถูกบุคคลอื่นนำ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของท่�นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต อ�จมีท�งเลือกในก�รดำ�เนิน 
ก�รบังคับสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีนได้หล�ยรูปแบบ ดังนี้

3.1.1 การระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolutions) ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ดังนี้
• ระงับข้อพิพาทโดยการเจรจา (Negotiation) ไม่ว่�จะเป็นก�รเจรจ�ด้วยตนเองก�รมีบุคคลที่ส�มเป็นตัวกล�ง 

ในก�รช่วยเจรจ�เพื่อห�ข้อยุติ
• ระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยหรือการประนอมข้อพิพาท (Mediation or Conciliation) โดยมีบุคคลที่ส�ม 

เช่น ทน�ยคว�มผู้มีประสบก�รณ์และผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทในก�รช่วยเหลือทั้งสองฝ่�ยในก�รห�ข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ 
กระบวนก�รประนอมข้อพิพ�ทนั้นมักกระทำ�ผ่�นทน�ยคว�มของแต่ละฝ่�ย
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• ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นก�รตกลงเพื่อยุติข้อพิพ�ทโดยคนกล�ง หรือบุคคลภ�ยนอก
ที่คู่กรณีพิพ�ทตกลงกันหรือได้รับแต่งตั้งต�มวิธีก�รที่คู่กรณีข้อพิพ�ทได้ตกลงไว้หรือต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ 
ทำ�ก�รพิจ�รณ�ชี้ข�ดข้อพิพ�ทเรื่องใด ๆ โดยคำ�ชี้ข�ดของอนุญ�โตตุล�ก�รถือเป็นก�รยุติข้อพิพ�ท และคู่กรณีพิพ�ท
จะต้องผูกพันต�มคำ�ชี้ข�ดนั้น ทั้งนี้ห�กผู้แพ้คดีไม่ปฏิบัติต�มคำ�ชี้ข�ด อีกฝ่�ยหนึ่งก็ส�ม�รถอ�ศัยองค์กรของรัฐ ได้แก ่
ศ�ลให้ทำ�ก�รบังคับให้ดำ�เนินก�รต�มคำ�ชี้ข�ดนั้นได้

3.1.2 การระงับข้อพิพาทโดยหน่วยงานทางปกครอง (Administrative enforcement)
เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�ส�ม�รถบังคับสิทธิผ่�นกระบวนก�รของหน่วยง�นท�งปกครองของจีนได้ โดยร้องเรียนไป

ยังเจ้�พนักง�นให้ดำ�เนินก�รสืบสวน หรือระงับก�รกระทำ�ที่ิผิดกฎหม�ย หรือดำ�เนินก�รยึดหรืออ�ยัดสินค้�ที่ละเมิดทรัพย์สิน 
ท�งปัญญ�ได้ แต่ไม่มีอำ�น�จในก�รกำ�หนดหรือมอบเงินชดเชยคว�มเสียห�ยแก่เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�ได้ซึ่งจะต้องดำ�เนินก�ร
ท�งศ�ลเพื่อเรียกร้องค่�เสียห�ยได้ ทั้งนี้ หน่วยง�นที่รับผิดชอบเรื่องก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีน เช่น

• สำานักงานบริหารกฎระเบียบตลาด (State Administration for Market Regulation: SAMR) เป็นองค์กร 
ที่ช่วยปกป้องและบังคับใช้กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ� มีหน้�ที่รับผิดชอบเรื่องก�รละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหม�ยก�รค้� 
ก�รแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และคว�มลับท�งก�รค้� 

• สำานักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติจีน (National Copyright Administration of the People’s Republic of China: 
NCAC) เป็นองค์กรที่ช่วยปกป้องและบังคับใช้กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ� ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิดลิขสิทธิ์

3.1.3 การระงับข้อพิพาทในชั้นศาล (Judicial enforcement) 
ก�รดำ�เนินคดีด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีน ส�ม�รถดำ�เนินคดีได้ดังนี้
• คดีแพ่ง (Civil enforcement) คดีที่คู่คว�มฝ่�ยหนึ่งฟ้องคดีต่อศ�ลเพื่อเรียกร้องให้คู่คว�มอีกฝ่�ยชดใช้ค่�เสียห�ยเป็น

เงนิหรอืใหก้ระทำ�หรอืไมก่ระทำ�ก�รอย�่งใดอย�่งหนึง่ ซึง่ห�กศ�ลตดัสนิใหฝ้�่ยใดชนะแลว้คูค่ว�มฝ�่ยทีแ่พไ้มย่อมปฏบิตัิ 
ต�มคำ�สั่งหรือต�มคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลจึงต้องมีก�รบังคับให้ปฏิบัติต�มกฎหม�ย

• คดีอ�ญ� (Criminal enforcement) คดีที่คู่คว�มฝ่�ยหนึ่งฟ้องคดีต่อศ�ลเพื่อเรียกร้องให้คู่คว�มอีกฝ่�ยต้องได้รับ 
“โทษ” แก่ผู้ทำ� “คว�มผิด” ซึ่งได้แก่ ก�รลงโทษจำ�คุก ก�รลงโทษปรับ เป็นต้น 

• คดีปกครอง (Administrative enforcement) หน่วยง�นภ�ครัฐในระดับจังหวัดหรือมณฑลมีอำ�น�จในก�รให้บริก�ร
เกี่ยวกับทรัพย์สินท�งปัญญ� และก�รสร้�งก�รรับรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินท�งปัญญ�ให้แก่ประช�ชนทร�บ ห�กมีกรณี
ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ยได้

https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/j-admin/cn.html
https://en.nim.ac.cn/node/647
https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/j-admin/cn.html
http://en.ncac.gov.cn/
https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/j-admin/cn.html
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1.ศาลประชาชนชั้นต้น (Basic people’s courts)  
ศ�ลประช�ชนชั้นต้นไม่มีเขตอำ�น�จในพิจ�รณ�คดีเกี่ยวกับ

เครื่องหม�ยก�รค้�เว้นแต่ศ�ลประช�ชนสูงสุดโอนอำ�น�จก�รพิจ�รณ�
ไปให้ศ�ลประช�ชนชั้นต้นพิจ�รณ�

2.ศาลประชาชนชั้นกลาง (Intermediate people’s courts) 
รวมถึงศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ� ณ เมืองปักกิ่ง เมืองเซียงไฮ้ เมืองกว�ง
โจว (Specialised IP courts in Beijing, Shanghai and Guangzhou)

ประเทศจีน แต่ละมณฑลจะมีศ�ลประช�ชนชั้นกล�งอย่�งน้อย 
หนึ่งแห่งซึ่งถือเป็นศ�ลชั้นต้นที่มีอำ�น�จพิจ�รณ�คดีแพ่งเกี่ยวกับ 
ก�รละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้�  ศ�ลประช�ชนชั้นกล�ง ณ มณฑลนั้น
หรือ เขตปกครองตนเองนั้น (Intermediate people’s courts) หรือ 
ศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ� (Specialised IP courts) หรือ ศ�ลใดที่ 
ศ�ลประช�ชนชั้นสู ง โอนอำ�น�จไปให้  ศ�ลดั งกล่ �วมีอำ �น�จ 
ในก�รพิจ�รณ�คดีเกี่ยวกับเครื่องหม�ยก�รค้�ที่มีชื่อเสียงแพร่หล�ย  

3.ศาลประชาชนชั้นสูง (High People’s courts) ประกอบ
ด้วยศ�ลประช�ชนชั้นสูงของมณฑล เขตปกครองตนเองและมห�นคร
ที่ขึ้นตรงต่อรัฐบ�ลกล�งของประเทศจีน (เช่นเมืองปักกิ่ง เมืองเซี่ยงไฮ้) 
มีอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีในศ�ลชั้นต้นและส�ม�รถกำ�หนด
ค่�เสียห�ยเพื่อก�รลงโทษต�มที่ศ�ลประช�ชนสูงสุดกำ�หนดได้ หรือ 
พิจ�รณ�คดีที่เป็นที่สนใจของประช�ชนในมณฑลหรือเขตปกครอง
ตนเองนั้น นอกจ�กนี้ ศ�ลประช�ชนชั้นสูงยังมีอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�
อุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลประช�ชนชั้นกล�งและมีอำ�น�จในก�รรับ
โอนคดีจ�กศ�ลประช�ชนชั้นกล�งม�พิจ�รณ�ใหม่ได้

Know Before 
You Go

เ อกส�รหรื อหลั กฐ�นต่ � ง  ๆ  จ�ก
ต่�งประเทศ ต้องมีก�รแปลเป็นภ�ษ�จีน
กล�ง (Mandarin Chinese) และต้องได้รับ 
ก�รรับรองจ�กทน�ยคว�มผู้ทำ�คำ�รับรองล�ยมือ
ชื่อและเอกส�ร (Notary services) และรับรอง
นิติกรณ์เอกส�ร กรมก�รกงสุล กระทรวง 
ก�รต่�งประเทศ หรือสถ�นเอกอัครร�ชทููตจีน
ประจำ�ประเทศไทย

โครงสร้างการบริหารงานตุลาการสำาหรับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีน
ระบบศ�ลในประเทศจีนส�ม�รถแบ่งก�รดำ�เนินก�รท�งศ�ลต�มลำ�ดับชั้นของศ�ลได้ 4 ลำ�ดับคือ

ตัวอย่าง

4.ศาลประชาชนสูงสุด  (The Supreme People’s Court) มีอำ�น�จพิจ�รณ�อุทธรณ์ของศ�ลประช�ชนชั้นสูง 
และมีอำ�น�จในก�รรับโอนคดีจ�กศ�ลประช�ชนชั้นสูงม�พิจ�รณ�ใหม่ได้

สำาหรับแผนกทรัพย์สินทางปัญญาของศาลประชาชนสูงสุดของประเทศจีน มีเขตอำ�น�จศ�ลในก�รพิจ�รณ�คดีที่เกี่ยวกับ
ก�รอุทธรณ์จ�กศ�ลทั่วประเทศจีนสำ�หรับคดีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ห�กน�ยมังกร ช�วจีนที่อ�ศัยอยู่ ณ เมืองปังกิ่ง โดนละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้� น�ยมังกร
ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องต่อ ศ�ลประช�ชนชั้นกล�งเพื่อพิจ�รณ�คดีละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้�ได้ ห�กน�ย
มังกรไม่พอใจคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลประช�ชนชั้นกล�งอ�จอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�ไปยังศ�ลประช�ชน
ชั้นสูง ณ เมืองปักกิ่ง (Beijing High People’s Court) และศ�ลประช�ชนสูงสุด (The Supreme 
People’s Court) เป็นลำ�ดับต่อไป คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลประช�ชนสูงสุด (The Supreme People’s 
Court) ถือเป็นที่สุด

ศาลประชาชนชั้นต้น และศาลประชาชนชั้นกลางบางแห่ง มีเขตอำ�น�จศ�ลเหนือคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ได้ในกรณีที่ศ�ลประช�ชนสูงสุดโอนอำ�น�จก�รพิจ�รณ�ไปให้ศ�ลประช�ชนชั้นต้น 
และศ�ลประช�ชนชั้นกล�งพิจ�รณ�
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ศ�ลประช�ชนสูงสุด 

ศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ� 
แห่งศ�ลประช�ชนสูงสุดของประเทศจีน

ศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ� ณ เมืองปักกิ่ง
ศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ� ณ เมืองกว�งโจว
ศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ� ณ เมืองเซียงไฮ้

แผนกทรัพย์สินท�งปัญญ� 
ของศ�ลประช�ชนสูงสุดของ

ประเทศจีน

ศ�ลประช�ชนชั้นสูง

ศ�ลประช�ชนชั้นกล�ง 

ศ�ลประช�ชนชั้นต้น

• คดีทรัพย์สินท�งปัญญ� 
ท�งแพ่งและท�งปกครอง 
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

• คดีเครื่องหม�ยก�รค้�ที่มี 
ชื่อเสียงแพร่หล�ยในศ�ลชั้นต้น

• คดีทรัพย์สินท�งปัญญ� 
ท�งแพ่ง ท�งปกครอง  
และท�งอ�ญ�ในศ�ลชั้นต้น
และศ�ลอุทธรณ์

• คดีปกครองเกี่ยวกับ 
ก�รอนุญ�ตและก�รเพิกถอน
สิทธิบัตร เครื่องหม�ยก�รค้� 
พันธุ์พืชใหม่ แผงภูมิวงจรรวม
และ คดีปกครองเกี่ยวกับ 
ก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ

• คดีทรัพย์สินท�งปัญญ�ท�งแพ่ง
และท�งปกครองในศ�ลชั้นต้น

• คดทีรพัยสิ์นท�งปญัญ�ท�งอ�ญ�
ในศ�ลชั้นต้น

• คดี เ ค รื่ อ งหม�ยก�รค้ �ที่ มี  
ชื่อเสียงแพร่หล�ยในศ�ลชั้นต้น

• คดีทรัพย์สินท�งปัญญ�ท�งแพ่ง 
ท�งปกครอง และท�งอ�ญ� 
ในศ�ลชั้นต้นและศ�ลอุทธรณ์

แผนภูมิระบบศาลของประเทศจีน
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3.1.4 การกักสินค้า ณ จุดผ่านแดน
ผู้ประกอบก�รท่ีเป็นเจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีน ส�ม�รถขอรับคว�มคุ้มครอง ณ จุดผ่�นแดน (Customs  

recordation) ต่อกรมศุลก�กร (GACC) ได้ โดยอ�ศัยอำ�น�จของกรมศุลก�กรประเทศจีน (GACC) รองรับสิทธิของเจ้�ของสิทธิ 
ในทรัพย์สินท�งปัญญ� เช่น เครื่องหม�ยก�รค้� สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รละเมิด ณ จุดผ่�นแดน  
โดยกรมศุลก�กรประเทศจีน (GACC) มีอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบและยึดสินค้�ละเมิดที่ส่งออกหรือนำ�เข้�ประเทศจีนได้

1 เจ้�ของสิทธิต้องลงทะเบียนเป็นผู้ ใช้ระบบออนไลน์ 
ของกรมศุลก�กร (GACC)  ขอบันทึกคว�มคุ้มครองทรัพย์สิน
ท�งปัญญ� เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วระบบจะส่ง Username 
และ Password เพื่อใช้เข้�ระบบ

ขั้นตอนที่ 1 

เอกส�รที่ใช้มีดังต่อไปนี้
1. หนังสือมอบอำ�น�จต�มแบบที่ กรมศุลก�กร (GACC) กำ�หนด
2. กรณีบุคคลธรรมด� - สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือหนังสือเดินท�งของเจ้�ของสิทธ ิ
3. กรณีนิติบุคคล - สำ�เน�หนังสือรับรองบริษัทของเจ้�ของสิทธิ
4. สำาหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนต่อสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

จีน (CNIPA)  
-   สำ�เน�หนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนที่ออกโดยสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�
แห่งช�ติจีน (CNIPA)  
สำาหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้จดทะเบียนต่อสำานักงานทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งชาติจีน (CNIPA)             
 -   หลักฐ�นใด ๆ ที่แสดงให้เห็นได้ว่� เป็นเจ้�ของในทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่แท้จริง       

5. ในกรณีที่เจ้�ของสิทธิอนุญ�ตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� ต้องแสดง 
หลักฐ�นก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิด้วย

6. สินค้�ตัวอย่�ง 
7. หลักฐ�นก�รละเมิดที่จะมีก�รนำ�เข้�หรือส่งออก
8. เอกส�รก�รชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียม
9. หลักฐ�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการขอบันทึกความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านแดน
1) ขั้นตอนการขอบันทึกความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านแดน เจ้�ของสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ต้องดำ�เนิน

ก�รต�มขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยื่นคำ�ขอบันทึกคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่กรมศุลก�กร (GACC)

http://english.customs.gov.cn/
http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=04.htm
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เจ้�ของสิทธิเข้�ระบบออนไลน์ของกรมศุลก�กร (GACC) และดำ�เนินก�รยื่นคำ�ขอขอรับคว�มคุ้มครองต่อ 
กรมศุลก�กร (GACC) พร้อมกับระบุข้อมูลของเจ้�ของสิทธิ เช่น ชื่อเจ้�ของสิทธิ ประเทศ ที่อยู่ ร�ยชื่อ
ตัวแทน (ถ้�มี) เป็นต้น พร้อมกับส่งหลักฐ�นแสดงคว�มเป็นเจ้�ของสิทธิ และหลักฐ�นก�รละเมิดที่จะมี
ก�รนำ�เข้�หรือส่งออก หรือหลักฐ�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2 

ชำ�ระค่�ธรรมเนียมต่อ กรมศุลก�กร (GACC) ค่�ธรรมเนียมประม�ณ 800 หยวน ต่อหนึ่งคำ�ขอ โดยส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รโอนเงินผ่�นท�งธน�ค�ร 

ขั้นตอนที่ 3 

เมื่อกรอกร�ยละเอียดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของตนเรียบร้อยแล้ว พิมพ์สำ�เน�คำ�ขอและลงล�ยมือชื่อเจ้�ของ 
หรือตัวแทน (ถ้�มี) พร้อมประทับตร�เจ้�ของสิทธิหรือตัวแทน (ถ้�มี) พร้อมกับแนบหลักฐ�นที่ระบุไว้ 
ข้�งต้น จัดส่งไปที่กรมศุลก�กร (GACC) ท�งไปรษณีย์ (ดูร�ยละเอียดได้ที่หน้� 101)

ขั้นตอนที่ 4 

2) ขั้นตอนการพิจารณากรมศุลกากร (GACC) พิจ�รณ�คำ�ขอภ�ยใน 30 วันทำ�ก�ร หลังจ�กได้รับคำ�ขอและเอกส�ร
ที่จำ�เป็นทั้งหมด ห�กปฏิเสธไม่รับบันทึกจะต้องให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนก�รปฏิเสธด้วย โดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวล�ประม�ณ  
2 เดือน ในก�รดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนก�รบันทึกก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่กรมศุลก�กร (GACC)

ก�รขอบันทึกก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�โดยกรมศุลก�กร (GACC)  จะมีผลในวันที่กรมศุลก�กร (GACC) 
อนุมัติคำ�ขอ โดยมีอ�ยุคว�มคุ้มครอง 10 ปี หรือเท่�กับระยะเวล�ก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�นั้น ๆ ห�กระยะเวล�คุ้มครอง
ของทรัพย์สินท�งปัญญ�น้อยกว่� 10 ปี ในกรณี๊ที่ต้องก�รจะต่ออ�ยุส�ม�รถยื่นคำ�ขอต่ออ�ยุทะเบียนต่อกรมศุลก�กร (GACC)  ได้
ภ�ยใน 6 เดือนก่อนวันหมดอ�ยุ ก�รต่ออ�ยุจะมีอ�ยุ 10 ปี หรือเท่�กับระยะเวล�ที่เหลือในก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�นั้น ๆ  

http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=04.htm
http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=04.htm
http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=04.htm
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ทางเลือกใน
การบังคับ

สิทธิ

การระงับข้อ
พิพาทโดย

หน่วยงานทาง
ปกครอง  

(Administrative 
enforcement)

การระงับ
ข้อพิพาท
โดยเจรจา  

(Negotiations)

การระงับข้อ
พิพาทโดย

อนญุาโตตลุาการ 
(Arbitration)

การดำาเนินการ
ในชั้นศาล  
(Judicial  

enforcement)

การระงับ
ข้อพิพาท 

ณ จุดผ่านแดน
(Customs 

enforcement)

ข้อดี • ง่�ยและ
สะดวก 

• ค่�ใช้จ่�ยไม่สูง 
• หน่วยง�นมี  

ผู้เชี่ยวช�ญ
ด้�นทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�

• สะดวก 
รวดเร็ว 

• ยืดหยุ่น 
• ไม่เป็นท�งก�ร

• สะดวก รวดเร็ว 
• ส�ม�รถเจรจ�

เป็นคว�มลับ
หรือเปิดเผยได้

• เลือกผู้ตัดสินที่
ทั้งสองฝ่�ยเห็น
ชอบ

• ส�ม�รถร้องขอ
ค่�เสียห�ยได้ 

• มีศ�ลเป็น
คนกล�ง 
ในก�รตัดสิน 

• มีม�ตรก�ร
คุ้มครอง
ชั่วคร�ว 
(Injunctive 
relief)

• ส�ม�รถกัก
สินค้�ที่จะ
เข้�หรือออก
ประเทศได้

ข้อเสีย • ไม่ส�ม�รถ
เรียกร้อง 
ค่�เสียห�ยได้ 

• มีขั้นตอน 
ก�รปร�บ
ปร�ม 
ที่จำ�กัด 

• อ�จไม่ประสบ
คว�มสำ�เร็จ 
ในก�รระงับ
ข้อพิพ�ท

• อ�จไม่ประสบ
คว�มสำ�เร็จ 
ในก�รระงับ 
ข้อพิพ�ท

• ใช้ระยะเวล�
น�น 

• มีค่�ใช้จ่�ยสูง 
• มีคว�มยุ่งย�ก
• ในก�รรวบรวบ

พย�นหลักฐ�น

• อ�จจะต้อง
ทร�บถึงช่วง
เวล�ที่จะมี
ก�รนำ�เข้�หรือ
ส่งออกสินค้�

กรณีที่จด
ทะเบียน

ทรัพย์สินท�ง
ปัญญ�ไว้แล้ว

กรณีที่ยังไม่
ได้จดทะเบียน
ทรัพย์สินท�ง

ปัญญ�

ต�ร�งเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียในก�รบังคับสิทธิแต่ละประเภท
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แนวทางในการบังคับสิทธิและการรับมือกับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีน

Know Before You Go

ก่อนที่จะดำ�เนินก�รท�งศ�ล เจ้�ของสิทธิควรทำ�ก�รสอบสวน เช่น ผู้ละเมิดเป็นใคร ละเมิดที่ไหน 
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ชนิดใดที่โดนละเมิด เอกส�ร หลักฐ�นต่�ง ๆ  ที่ได้ม�จ�กก�รสอบสวนควรรับรองเอกส�ร
โดยทน�ยคว�มรับรองล�ยมือชื่อ เอกส�รหรือหลักฐ�นต่�ง ๆ จ�กต่�งประเทศที่เป็นภ�ษ�ต่�งประเทศ  
ต้องมีก�รแปลเป็นภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) และต้องได้รับก�รรับรองจ�กทน�ยคว�ม 
ผู้ทำ�คำ�รับรองล�ยมือชื่อและเอกส�ร (Notary services) และรับรองนิติกรณ์เอกส�ร กรมก�รกงสุล  
กระทรวงก�รต่�งประเทศ หรือสถ�นเอกอัครร�ชทููตจีนประจำ�ประเทศไทย

ในขั้นตอนแรกควรตรวจสอบสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของท่�น หรือของบริษัทท่�นอย่�งละเอียด เช่น ก�รจัด
ทำ�ร�ยง�นสถ�นะทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ได้จดทะเบียนไว้ ก�รตรวจสอบสถ�นะของคำ�ขอและทะเบียนอย่�งสม่ำ�เสมอ  
มีก�รตรวจสอบแพลตฟอร์มออนไลน์ต่�ง ๆ ว่�กล่�วถึงสินค้�หรือบริก�รของท่�นไว้อย่�งไร หรือว�งจำ�หน่�ยสินค้�ที่เข้�ลักษณะ
ก�รละเมิด ลอกเลียน ดัดแปลงสินค้�หรือบริก�ร หรือทรัพย์สินท�งปัญญ�ของท่�นในประก�รที่อ�จกระทบต่อก�รใช้ประโยชน์
ของท่�นหรือไม่ ห�กพบก�รกระทำ�ที่ผิดปกติหรือที่เข้�ข่�ยต้องสงสัยว่�เป็นก�รละเมิด ควรรีบดำ�เนินก�รยับยั้งอย่�งเร่งด่วน  
ผ่�นที่ปรึกษ�หรือหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลสิทธิท�งทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�

ก�รจดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ�เป็นขั้นตอนพื้นฐ�นในก�รบังคับใช้สิทธิท�งทรัพย์สินท�งปัญญ�เพื่อป้องกันหรือยุติ 
ก�รละเมิด ผู้ประกอบก�รควรเร่งดำ�เนินคว�มคุ้มครองก่อนที่จะเริ่มขย�ยธุรกิจไปยังต่�งประเทศ ไม่ควรรอให้มีก�รส่งออกหรือ
จำ�หน่�ยสินค้�ไปก่อนก�รยื่นขอรับคว�มคุ้มครอง เพร�ะอ�จเสี่ยงที่จะถูกบุคคลอื่นนำ�ไปจดทะเบียนก่อนแล้ว อ�จเสียสิทธิใน
ก�รได้รับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�บ�งประเภทได้ เพร�ะท่�นได้เผยแพร่หรือนำ�ง�นดังกล่�วออกใช้ก่อนที่จะได้รับคว�ม
คุ้มครอง เป็นต้น

สิ่งสำ�คัญที่ควรทร�บก่อนทำ�ธุรกิจในประเทศจีน คือ ประเทศจีนใช้หลักก�รยื่นจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่� หรือ “First-to-
file” กับทรัพย์สินท�งปัญญ�ประเภทที่กฎหม�ยบังคับให้ต้องมีก�รจดทะเบียน เช่น เครื่องหม�ยก�รค้�และสิทธิบัตร ห�กคำ�ขอ
ที่ยื่นไปมีลักษณะเหมือนหรือคล้�ยกับคำ�ขอของบุคคลอื่นที่ได้ยื่นเอ�ไว้ก่อนแล้ว คำ�ขอที่ยื่นม�ภ�ยหลังมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธ
ก�รรับจดทะเบียน เพร�ะเหตุคว�มเหมือนหรือคล้�ยนั้น หรือก�รข�ดคว�มใหม่ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด 

หลักก�รยื่นจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่� หรือ “First-to-file” ทำ�ให้ผู้ที่มีเจตน�ไม่สุจริตเล็งเห็นโอก�สในก�รละเมิดทรัพย์สิน
ท�งปัญญ� โดยก�รนำ�ทรัพย์สินท�งปัญญ� ที่มีชื่อเสียงหรือมีแนวโน้มที่จะได้รับคว�มนิยมไปจดทะเบียนไว้ก่อน เมื่อเจ้�ของ
ทรัพย์สินท�งปัญญ� ที่แท้จริงต้องก�รได้ทรัพย์สินท�งปัญญ�กลับคืนม� อ�จถูกเรียกให้จ่�ยเงินจำ�นวนม�กเพื่อแลกกับก�รโอน
สิทธิคืนกลับม� หรือต้องดำ�เนินก�รระงับข้อพิพ�ทด้วยวิธีอื่น ๆ เป็นต้น

นอกจ�กนี้ ห�กผู้ละเมิดนำ�ทรัพย์สินท�งปัญญ� ที่ละเมิดไปบันทึก ณ จุดผ่�นแดนอ�จทำ�ให้เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�
ที่แท้จริงไม่ส�ม�รถนำ�เข้�หรือส่งออกสินค้�ของตนได้ หรืออ�จขอให้กรมศุลก�กรกักสินค้�ดังกล่�วได้ เนื่องจ�กเป็นก�รละเมิด
ทรัพย์สินท�งปัญญ�

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

รู้เขารู้เรา รบกี่ครั้งก็ชนะ  

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีน
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ห�กเจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�พบว่�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของท่�นถูกละเมิดในประเทศจีน ผู้ประกอบก�รส�ม�รถดำ�เนิน
ก�รได้ ดังนี้

• การส่งหนังสือแจ้งเตือน (Cease & desist letter)
ทันทีที่พบว่�มีผู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของท่�น ท่�นอ�จพิจ�รณ�ส่งหนังสือแจ้งเตือน (Cease & desist  

letter) ไปยังผู้ละเมิดเพื่อแจ้งให้ทร�บว่�อ�จมีก�รกระทำ�อันเป็นก�รละเมิดสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของท่�น ซึ่งเป็นวิธีก�ร 
ทีป่ระหยดัและเรว็ทีส่ดุในก�รเรยีกรอ้งใหผู้ล้ะเมดิหยดุก�รละเมดิ อย�่งไรกต็�ม ในท�งปฏบิตักิ�รสง่หนงัสอืแจง้เตอืนมโีอก�สประสบ 
คว�มสำ�เร็จต่ำ� เนื่องจ�กผู้ละเมิดอ�จเพิกเฉยต่อหนังสือแจ้งเตือนได้ ทั้งนี้ก�รส่งหนังสือแจ้งเตือนด้วยตนเองถือเป็นโอก�ส  
ในก�รแสดงให้ผู้ละเมิดทร�บว่� เจ้�ของสิทธิต้องก�รดำ�เนินก�รจนถึงที่สุดและอ�จเริ่มติดต่อเจรจ�ผ่�นท�งก�รประชุมท�งไกล 
ท�งโทรศัพท์ หรือท�งอีเมลได้

• การดำาเนินการแจ้งเตือนให้ลบเนื้อหา (Online notice and take down) 
เมื่อเจ้�ของสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�พบว่�ผู้ละเมิดว�งจำ�หน่�ยสินค้�ละเมิดแพลตฟอร์มสำ�หรับซื้อข�ยของออนไลน์  

(Online marketplace) หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลสังคมออนไลน์ (Social media) เจ้�ของสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ส�ม�รถ 
ยื่นคำ�ร้องต่อแพลตฟอร์มดังกล่�วให้ดำ�เนินก�รแจ้งเตือนให้ผู้ละเมิดนำ�ข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจ�กระบบ (Notice and take 
down) ได้ 

แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุด เช่น Alibaba, Taobao และ JD ได้จัดตั้งช่องท�งออนไลน์ของตนเองให้เจ้�ของสิทธิในทรัพย์สิน 
ท�งปัญญ�ส�ม�รถลงทะเบียนยืนยันตัวตน ห�กพบก�รละเมิด เช่น ก�รนำ�รูปภ�พม�ใช้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต เจ้�ของสิทธิส�ม�รถ
ยื่นคำ�ร้องขอให้แพลตฟอร์มนำ�สินค้�ที่ละเมิดออกจ�กแพลตฟอร์มได้ผ่�นท�งช่องท�งต่อไปนี้

• การดำาเนินการทางทะเบียน
เมื่อพบเจอก�รละเมิดท�งทะเบียนแล้ว เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�ส�ม�รถดำ�เนินก�รท�งทะเบียนได้ เช่น ก�รคัดค้�น  

เพิกถอน หรือดำ�เนินก�รอื่น ๆ ได้ที่สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) ต�มระยะเวล�ที่กฎหม�ยจีนกำ�หนด

• การดำาเนินการระงับข้อพิพาททางเลือก 
ห�กเจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�พบตัวผู้กระทำ�ละเมิดแล้ว ส�ม�รถดำ�เนินก�รระงับข้อพิพ�ทด้วยวิธีอื่น ๆ นอกเหนือจ�ก

วิธีก�รท�งศ�ล โดยให้คู่พิพ�ทได้ห�ข้อตกลงร่วมกันเพื่อยุติข้อพิพ�ทโดยไม่ต้องฟ้องร้อง เป็นคดีคว�ม ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ 4 วิธ ี
ได้แก่ ก�รเจรจ� (Negotiation) ก�รประนีประนอมข้อพิพ�ท (Mediation) ก�รไกล่เกลี่ย (Conciliation) และก�รใช้กระบวนก�ร
อนุญ�โตตุล�ก�ร (Arbitration)

• การดำาเนินการทางคดีปกครอง
เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�ส�ม�รถร้องขอให้หน่วยง�นท�งปกครองดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ก�รละเมิดในเขตอำ�น�จ 

ของหน่วยง�นท�งปกครองได้ โดยหน่วยง�นท�งปกครองหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐมีอำ�น�จในก�รฟ้องคดีต่อศ�ลเพื่อบังคับให้บุคคล
ต้องกระทำ�หรือละเว้นกระทำ�อย่�งหนึ่งอย่�งใด หรือกำ�หนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำ�ก�รละเมิดได้

ขั้นตอนที่ 3 การบังคับใช้กฎหมายและการระงับข้อพิพาทในประเทศจีน 

Alibaba, Taobao: https://ipp.alibabagroup.com/index.htm?language=en_US
Amazon: https://brandservices.amazon.com/ipaccelerator
Tencent: https://www.tencent.com/legal/html/en-us/property.html

https://ipp.alibabagroup.com/index.htm?language=en_US
https://brandservices.amazon.com/ipaccelerator
https://www.tencent.com/legal/html/en-us/property.html
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• การดำาเนินการทางกฎหมาย เช่น การฟ้องคดี
ห�กก�รกระทำ�ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทบกระเทือนหรือละเมิดต่อสิทธิที่พึงมีพึงได้ของเจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ� 

จนเกิดกรณีพิพ�ท ถ้�คู่กรณีไม่ส�ม�รถตกลงกันได้ คู่กรณีฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งส�ม�รถดำ�เนินก�รฟ้องคดีไปยังศ�ลที่มีเขตอำ�น�จ
พิจ�รณ�คดีในประเทศจีนได้

เมื่อเกิดก�รละเมิดหรือมีข้อพิพ�ท ก่อนที่จะเริ่มดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนของกฎหม�ย ท่�นควรจะขอรับคำ�ปรึกษ�จ�ก 
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อวิเคร�ะห์แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ที่เหม�ะสม และว�งแผนให้มีค่�ใช้จ่�ย 
ในก�รดำ�เนินก�รเท่�ที่จำ�เป็นกับกรณี 

ก�รละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีน ถือเป็นก�รกระทำ�ที่มีโทษต�มกฎหม�ยทั้งท�งแพ่งหรือท�งอ�ญ�  
บุคคลที่มีส่วนร่วมในก�รทำ�ก�รละเมิดหรือประกอบธุรกิจที่ละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้� รวมถึงก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�โดยไม่ได้รับ
อนุญ�ตจ�กเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�มีสิทธิถูกดำ�เนินคดีและรับผิดต�มกฎหม�ย 

ผู้ประกอบก�รมักประสบกับปัญห�ในก�รจดทะเบียน และก�รแสวงห�ประโยชน์จ�กก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศ
จีนอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจ�กมีก�รนำ�เครื่องหม�ยก�รค้�เดียวกันหรือที่คล้�ยกับของผู้ประกอบก�รไปจดทะเบียนในประเทศจีนก่อน 
หรือนำ�ไปใช้กับสินค้�หรือบริก�รที่เหมือนกันก่อนที่ผู้ประกอบก�รจะเริ่มขย�ยธุรกิจไปยังประเทศจีน ซึ่งอ�จเกิดขึ้นได้หล�กหล�ย
รูปแบบ กรณีที่พบได้บ่อย เช่น

• ก�รจดทะเบียนโดยบุคคลธรรมด�สัญช�ติจีนที่พบว่� เครื่องหม�ยก�รค้�ของท่�นกำ�ลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภค  
เป็นสินค้�ที่มีชื่อเสียงจ�กต่�งประเทศ 

• ก�รจดทะเบียนโดยคู่ค้�หรือพันธมิตรท�งธุรกิจที่อยู่ระหว่�งก�รเจรจ�ข้อตกลงท�งธุรกิจ โดยอ้�งว่�เพื่อไม่ให้เกิดปัญห�
ในก�รดำ�เนินธุรกิจหรือก�รจำ�หน่�ยสินค้�ในประเทศจีน 

• ก�รจดทะเบียนโดยกลุ่มคนที่มีเจตน�ไม่สุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�รผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�เลียนแบบ หรือเพื่อนำ�
ม�เรียกเงินจ�กเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�ที่แท้จริงในภ�ยหลัง 

ห�กผู้ประกอบก�รสืบทร�บถึงก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�โดยไม่ได้รับอนุญ�ตเช่นนี้ ควรเริ่มต้นจ�กก�รตรวจสอบ
สถ�นะของเครื่องหม�ยก�รค้�ดังกล่�วเพื่อประเมินแนวท�งก�รดำ�เนินก�รต่อไป

ทั้งนี้ ก�รละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีนอ�จเกิดได้กับทั้งเครื่องหม�ยก�รค้�ที่มีก�รจดทะเบียนแล้วในประเทศจีน 
ตลอดจนเครื่องหม�ยก�รค้�ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

•  กรณีเครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียนแล้วในประเทศจีน
ผู้ประกอบก�รที่เป็นเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนในประเทศจีน ย่อมมี “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว” ในก�รที่จะ

ใช้เครื่องหม�ยก�รค้�กับสินค้�หรือบริก�รที่ได้รับคว�มคุ้มครอง โดยก�รกระทำ�ที่ถือเป็นก�รกระทำ�ละเมิดสิทธิของเจ้�ของ
เครื่องหม�ยก�รค้�ต�มกฎหม�ยของประเทศจีนมีลักษณะดังต่อไปนี้

PATENT
LAW

3.2 เครื่องหม�ยก�รค้� (Trademark)

  การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19559
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• กรณีเครื่องหม�ยก�รค้�ยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศจีน
แม้ว่�ประเทศจีนจะใช้หลักก�รยื่นจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่� (First-to-file) ซึ่งให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ที่ได้รับ 

จดทะเบียนไว้เป็นคนแรก แต่กฎหม�ยเครื่องหม�ยก�รค้�ของประเทศจีนได้มีก�รว�งหลักเกณฑ์ก�รคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้� 
ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเอ�ไว้ โดยเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน จะไม่มีสิทธิดำ�เนินก�รต่อผู้ละเมิดเหมือนกรณ ี
ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ไว้ในประเทศจีน แต่จะมีสิทธิในก�รที่จะยื่นคัดค้�นหรือเพิกถอนเครื่องหม�ยก�รค้� 
ที่มีก�รจดทะเบียนไว้ก่อนในประเทศจีนโดยไม่ได้รับอนุญ�ต ซึ่งเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่ห้�มไม่ให้ผู้ใดยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�ที่มีใช้อยู่แล้วในเชิงพ�ณิชย์และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปซึ่งมีบุคคลอื่นเป็นเจ้�ของอยู่แล้ว

ข้อยกเว้นการกระทำาที่ไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน 
• ก�รใช้ชื่อส�มัญ รูปแบบ หรือรูปทรงของสินค้� ชื่อ คำ� หรือข้อคว�มที่อ�จสื่อถึงคุณสมบัติ วัตถุดิบหลัก ก�รใช้ง�น  

น้ำ�หนัก ปริม�ณ หรือคุณประโยชน์ของสินค้� ตลอดจนชื่อท�งภูมิศ�สตร์ ห�กปร�กฏอยู่ในเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียน 
• ก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ต�มหลักก�รใช้ที่เป็นธรรม (Fair use) กล่�วคือ เป็นก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียน 

โดยบุคคลที่ส�ม หรือส่วนใหญ่จะเป็นก�รใช้โดยผู้จัดจำ�หน่�ยทั้งร�ยใหญ่หรือร�ยย่อย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่�ง ๆ ในลักษณะที่ไม่เป็นก�รกระทบสิทธิเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�เกินสมควร กล่�วคือ
• ใช้เพื่อจุดประสงค์ในก�ระบุถึงลักษณะของสินค้�เท่�ที่จำ�เป็นให้ผู้บริโภคทร�บถึงสินค้�นั้น
• ใช้กับสินค้�จริงจ�กผู้ผลิตที่เป็นเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�เท่�นั้น ไม่ได้ใช้กับสินค้�ปลอมหรือเลียนแบบ
• ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะรับก�รสนับสนุนท�งก�รเงินจ�กเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้� หรือเพื่อแข่งขันกับเจ้�ของ

เครื่องหม�ยก�รค้� 

1.  ก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ที่ “เหมือน” หรือ “คล้�ย” กับเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนกับสินค้�หรือ
บริก�รที่ได้รับคว�มคุ้มครองเดียวกันหรือคล้�ยคลึงกัน โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�

2. ก�รจำ�หน่�ยสินค้�ที่เป็นก�รจงใจละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�
3. ก�รจงใจปลอม เลียนแบบ หรือดัดแปลงเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญ�ต 

รวมถึงก�รจำ�หน่�ยสินค้�หรือบริก�รที่ใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ที่ปลอม เลียนแบบ หรือดัดแปลงโดยไม่ได้
รับอนุญ�ต

4. ก�รจงใจให้คว�มช่วยเหลือหรืออำ�นวยคว�มสะดวกแก่บุคคลอื่นในก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมิดสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวของเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�

5. ก�รก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยด้วยประก�รใด ๆ ซึ่งอ�จกระทบต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้�ของ
เครื่องหม�ยก�รค้�

• กรณีเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนแล้วในประเทศจีน
ผู้ประกอบก�รที่สืบทร�บหรือตรวจสอบพบแล้วว่� เครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียนไว้ในประเทศจีนถูกละเมิดหรือนำ�ไป

แสวงห�ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจนได้รับคว�มเสียห�ย ส�ม�รถดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยได้ ดังนี้

  แนวทางการรับมือเมื่อเกิดข้อพิพาท
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แนวทางที่ 2 

แนวทางที่ 3 

แนวทางที่ 1  ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย 

ระงับข้อพิพาทด้วยมาตรการบังคับใช้สิทธิทางปกครอง 

ระงับข้อพิพาทด้วยการดำาเนินการทางกฎหมาย 

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถเลือกใช้กระบวนก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทเพื่อยุติก�รละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้� ไม่ว่�จะเป็นในรูป
แบบก�รที่ถูกนำ�เครื่องหม�ยก�รค้�ไปจดทะเบียนโดยไม่สุจริต หรือถูกนำ�ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ�ตก็ต�ม ซึ่งก�รไกล่เกลี่ย 
ไม่ได้มีรูปแบบบังคับต�ยตัว ผู้ประกอบก�รอ�จติดต่อเพื่อขอเจรจ�กับผู้ละเมิดโดยตรงหรือแต่งตั้งตัวแทนในก�รไกล่เกลี่ย หรือ
ติดต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) เพื่อขอรับคำ�แนะนำ�และคว�มช่วยเหลือในก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท  

ก�รระงับข้อพิพ�ทด้วยก�รไกล่เกลี่ยเป็นวิธีที่แนะนำ�ให้ผู้ประกอบก�รพิจ�รณ�ก่อน โดยประเมินจ�กวิสัยของคู่กรณีว่�
ส�ม�รถติดต่อเพื่อเจรจ�ได้ และประเมินแนวโน้มในก�รเจรจ�ว่�จะส�ม�รถห�ข้อยุติร่วมกันได้ เนื่องจ�กกระบวนก�รไกล่เกลี่ย 
มีโอก�สที่จะได้ข้อยุติในเวล�ที่รวดเร็วกว่� ทั้งนี้ อ�จมีค่�ใช้จ่�ยที่ผู้ประกอบก�รต้องรับผิดชอบในกระบวนก�รเจรจ�

กรณีที่ไม่ใช่ก�รละเมิดท�งทะเบียน กล่�วคือ ผู้ละเมิดไม่ได้พย�ย�มจะยื่นคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ของผู้ประกอบ
ก�รโดยตรง แต่กลับพบว่�มีก�รนำ�สินค้�ที่เลียนแบบหรือดัดแปลงเครื่องหม�ยก�รค้�ของท่�นไปแสวงห�ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์  
นำ�ออกจำ�หน่�ยหรือใช้ในน�มของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญ�ต ในฐ�นะเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�ที่ได้จดทะเบียนในประเทศจีน 
ส�ม�รถดำ�เนินก�รขอบังคับใช้สิทธิท�งปกครองโดยไม่ต้องผ่�นกระบวนก�รท�งศ�ล ซึ่งเป็นกระบวนก�รที่เป็นที่นิยมสำ�หรับ 
ข้อพิพ�ทเกี่ยวกับเครื่องหม�ยก�รค้� โดยยื่นคำ�ร้องผ่�นสำ�นักง�นบริห�รกฎระเบียบตล�ด (State Administration for  
Market Regulation: SAMR) เพื่อให้ตรวจสอบและระบุพื้นที่ที่พบก�รละเมิด และอ�จรวมถึงก�รออกคำ�สั่งให้ยุติก�รกระทำ�ที่เป็น 
ก�รละเมิด ก�รลงพื้นที่เพื่อจับและทำ�ล�ยสินค้�ละเมิด ตลอดจนก�รกำ�หนดมูลค่�คว�มเสียห�ยสำ�หรับกรณีพิพ�ท

ค่�เสียห�ยสำ�หรับกรณีพิพ�ทอ�จคำ�นวนจ�กมูลค่�ของสินค้�ละเมิดทั้งหมด ห�กม�กกว่� 50,000 หยวน อ�จมีก�รออก 
คำ�สั่งริบและปรับผู้ละเมิดสูงถึง 5 เท่�ของมูลค่�ของสินค้�ละเมิด แต่ห�กไม่เกิน 50,000 หยวน อ�จถูกสั่งปรับไม่เกิน 250,000 หยวน
และอ�จมีโทษสูงขึ้น (ห�กผู้ละเมิดมีพฤติกรรมกระทำ�ผิดซ้ำ�ซ้อนในคดีเครื่องหม�ยก�รค้�ม�กกว่�สองครั้งภ�ยในระยะเวล� 5 ปี)

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถดำ�เนินคดีแพ่งต่อผู้ละเมิด เพื่อเรียกร้องค่�เสียห�ยจ�กผู้ละเมิดได้ โดยในก�รดำ�เนินคดีจะมี 
ก � รคำ � นวณค่ � เ สี ยห �ยม�จ�กคว�ม เ สี ยห �ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จ �กก� รกระทำ � อั น เป็ นละ เมิ ดนั้ น  ก รณี ที่ ไ ม่ ส �ม � รถ
คำ �นวณคว�ม เสี ยห�ย เป็น เ งิ น ได้  ให้พิ จ �รณ�จ�กผลกำ � ไรที่ ผู้ ล ะ เมิ ด ได้ รั บจ�กก�รกระทำ �อัน เป็นละ เมิ ดแทน  
แต่ห�กไม่ส�ม�รถคำ�นวณได้เช่นกัน ให้ศ�ลพิจ�รณ�ต�มที่เห็นสมควรจ�กค่�สิทธิที่เครื่องหม�ยก�รค้�ที่พิพ�ทควรได้รับ ห�กม ี
ก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิอย่�งถูกต้อง แต่จะต้องไม่เกิน 3,000,000 หยวน ขึ้นอยู่กับคว�มซับซ้อนและข้อเท็จจริงแวดล้อมอื่น ๆ 
นอกจ�กนี้ ยังส�ม�รถใช้กฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่ไม่เป็นธรรมได้อีกด้วย สำ�หรับคว�มคุ้มครองชื่อ ฉล�ก ก�รตกแต่ง 
บนบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับก�รก�รอนุญ�ตจ�กเจ้�ของได้ 

ในกรณีที่ผู้ละเมิดส�ม�รถพิสูจน์ได้ว่�ก�รกระทำ�อันเป็นก�รละเมิด หรือก�รจำ�หน่�ยสินค้�ละเมิดนั้นเป็นก�รกระทำ�ไป
โดยไม่ทร�บว่�เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียนของบุคคลอื่น อ�จพ้นจ�กคว�มรับผิดในค่�เสียห�ยทั้งหมดหรือบ�งส่วนได้  
ห�กพิสูจน์ได้ว่�ไม่ทร�บโดยสุจริตหรือได้รับสินค้�ม�อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยและส�ม�รถระบุแหล่งที่ม�ของสินค้�ได้ 

ผู้ละเมิดที่ได้ปลอม เลียนแบบ หรือดัดแปลงเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญ�ต และนำ�ออก
จำ�หน่�ยแก่ส�ธ�รณชนโดยทร�บว่�เป็นก�รจำ�หน่�ยสินค้�ที่ละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้� อ�จมีคว�มรับผิดในท�งอ�ญ�เพิ่มเติม 
จ�กค่�เสียห�ยที่เป็นคว�มรับผิดท�งแพ่ง โดยอ�จมีโทษจำ�คุกสูงสุดถึง 7 ปี หรือค่�ปรับต�มแต่ศ�ลจะพิจ�รณ�เห็นสมควร 

สำ�หรับโทษท�งอ�ญ� กฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�ของจีนอนุญ�ตให้เจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�ยื่นฟ้องต่อศ�ลได้โดยตรง 
ห�กตำ�รวจหรืออัยก�รปฏิเสธที่จะดำ�เนินคดีกับก�รละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้� มีโทษจำ�คุกสูงสุด 10 ปี และมีโทษปรับ

https://www.hongfanglaw.com/wp-content/uploads/2019/10/Anti-Unfair-Competition-Law-of-the-Peoples-Republic-of-China-2019-AmendmentEnglish.pdf


80

ผู้ประกอบก�รที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ของตนเองยังส�ม�รถอ�ศัยก�รไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพ�ทระหว่�ง 
ผู้ละเมิดได้เช่นเดียวกับเครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียนแล้วในประเทศจีน ทั้งนี้จะเป็นกรณีที่เจรจ�หรือไกล่เกลี่ยเพื่อให้ได้ม� 
ซึ่งคำ�ขอหรือทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต หรือเรียกว่�เป็นก�ร “ซื้อเครื่องหม�ยก�รค้�คืน” 
จ�กผู้ละเมิด

แนวทางที่ 1  ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย 

แนวทางที่ 4  ระงับข้อพิพาทด้วยการขอรับความคุ้มครอง ณ จุดผ่านแดน

เจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�ที่ได้จดทะเบียนแล้วส�ม�รถร้องขอคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� ณ จุดผ่�นแดนของประเทศจีน 
ผ่�นกรมศุลก�กรได้ โดยส่งเอกส�รขอรับคว�มคุ้มครองไปยังกรมศุลก�กร (GACC) และกรมศุลก�กร (GACC) จะออกหนังสือรับรอง
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ขอรับคว�มคุ้มครอง ทั้งนี้ กรมศุลก�กรท้องถิ่นจะดำ�เนินก�รตรวจสอบเพื่อติดต�มสินค้�ข้�มพรมแดนและ
ยึดสินค้�ลอกเลียนแบบ และสินค้�ที่เข้�ข่�ยละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้� 

ระยะเวล�ก�รคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้� ณ จุดผ่�นแดน จะมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญ�ตจ�กกรมศุลก�กร (GACC) และ
มีอ�ยุ 10 ปี ส�ม�รถต่ออ�ยุได้ทุก 10 ปี เช่นเดียวกับระยะเวล�ก�รคุ้มครองเครื่องหม�ยก�รค้�

• กรณีเครื่องหม�ยก�รค้�ยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศจีน
แนวท�งก�รรับมือกับข้อพิพ�ทสำ�หรับผู้ประกอบก�รที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีนจะแตกต่�งออก

ไปจ�กกรณีที่เครื่องหม�ยก�รค้�มีก�รจดทะเบียนไว้แล้ว แม้ว่�กฎหม�ยจะกำ�หนดสิทธิและคว�มคุ้มครองสำ�หรับเครื่องหม�ยก�รค้�
ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ แต่เป็นก�รกำ�หนดไว้อย่�งกว้�งและเป็นก�รให้สิทธิในท�งทะเบียนเท่�นั้น ไม่ใช่ก�รร้องขอให้มีก�รดำ�เนิน
คดีด้วยก�รใช้สิทธิท�งปกครองหรือท�งกฎหม�ย

กฎหม�ยเครื่ องหม�ยก�รค้�ของจีนได้ เสริมสร้ �งบทบัญญัติ ในก�รแก้ ไขปัญห� 
ก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�โดยไม่สุจริตและก�รละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้� รวมถึงก�รห้�ม
ยื่นเครื่องหม�ยก�รค้�ที่มีเจตน�ไม่สุจริต ดังนี้

• ปฏิเสธไม่รับคำ�ขอจดทะเบียนที่ยื่นโดยมีเจตน�ไม่สุจริต
• ก�รยื่นคัดค้�นเครื่องหม�ยก�รค้�ในระหว่�งก�รประก�ศโฆษณ�โดยเพิ่มขอบเขตให้

ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถดำ�เนินก�รยื่นคัดค้�นได้
• ก�รเพิกถอนเครื่องหม�ยก�รค้� เมื่อพบเครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียน โดยไม่

สุจริต ส�ม�รถมีคำ�สั่งเพิกถอนเครื่องหม�ยก�รค้�ได้ และบุคคลทีมีส่วนได้เสีย
ส�ม�รถดำ�เนินก�รยื่นคำ�ร้องขอเพิกถอนเครื่องหม�ยก�รค้�ต่อคณะกรรมก�รอุทธรณ์
เครื่องหม�ยก�รค้� (TRAB) ได้

• เพ่ิมภ�ระผูกพันท�งกฎหม�ยกับตัวแทนท่ีรับย่ืนจดทะเบียนเคร่ืองหม�ยก�รค้�ท่ีไม่สุจริต
• เพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงก�รละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้�
• ศ�ลส�ม�รถเพิ่มบทลงโทษให้ชดใช้ค่�เสียห�ยจ�ก 3 ล้�นหยวน เป็น 5 ล้�นหยวนได้

และส�ม�รถมีคำ�สั่งให้ทำ�ล�ยสินค้�ที่ละเมิดได้

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19559
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ผู้ประกอบก�รที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�เอ�ไว้ในประเทศจีน แต่พบว่�เครื่องหม�ยก�รค้�ของตนถูกนำ�ไปยื่นคำ�ขอ
จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต ควรรีบตรวจสอบว่�เครื่องหม�ยก�รค้�ที่ละเมิดนั้นอยู่ในกระบวนก�รใดของก�รจดทะเบียน  
ห�กเครื่องหม�ยก�รค้�เพิ่งได้รับก�รอนุมัติให้จดทะเบียนได้เครื่องหม�ยก�รค้�และกำ�ลังเข้�สู่กระบวนก�รประก�ศโฆษณ�  
เป็นเวล� 90 วัน เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ใดก็ต�ม ส�ม�รถยื่นคัดค้�นก�รรับจดทะเบียน 

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถอ้�งถึงสิทธิที่ดีกว่�ในฐ�นะเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�ที่แท้จริง และยกข้อกล่�วอ้�งว่� 
เครื่องหม�ยก�รค้�ที่ได้รับก�รประก�ศโฆษณ�เป็นก�รยื่นคำ�ขอโดยไม่สุจริต คำ�คัดค้�นจะดำ�เนินก�รผ่�นคณะกรรมก�รอุทธรณ์
เครื่องหม�ยก�รค้� (TRAB)

แนวทางที่ 2  การคัดค้านเครื่องหมายการค้า

ก�รคัดค้�นเครื่องหม�ยก�รค้�อ�จเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี 
ได้แก่

• ผู้ประกอบก�รเป็นผู้ยื่นคัดค้�นต่อคำ�ขอจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�ที่ละเมิด หรือที่เป็นก�รปลอม 
เลียนแบบ ดัดแปลงเครื่องหม�ยก�รค้�ของท่�น 

• ผู้ประกอบก�รอ�จเป็นผู้ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้� แต่พบว่�มีบุคคลท่ีส�มยื่น 
คัดค้�นคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ของ
ท�่น กรณนีีจ้ะตอ้งตรวจสอบเนือ้ห�และเหตทุีถ่กูยก
ขึ้นอ้�งเพื่อคัดค้�นเครื่องหม�ยก�รค้�ของท่�น และ
เตรียมก�รยื่นโต้แย้งคำ�คัดค้�นนั้น 

ผู้ประกอบก�รควรทร�บว่� แม้จะดำ�เนินก�รคัดค้�น
สำ�เร็จ แต่ไม่ได้ทำ�ให้ได้ม�ซึ่งสิทธิในเครื่องหม�ยก�รค้�นั้น 
เพร�ะห�กก�รคัดค้�นสำ�เร็จ เครื่องหม�ยก�รค้�ที่ถูกคัดค้�น
จะถูกจำ�หน่�ยหรือยกเลิกสถ�นะท�งทะเบียน เสมือนว่�
เครื่องหม�ยก�รค้�นั้นไม่เคยได้รับจดทะเบียนม�ก่อน ดังนั้น 
ผู้ประกอบก�รจะต้องยื่นคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�
ของตัว เองก่อนหรือทันทีที่ มีก�รยื่นคำ �คัดค้ �นไปแล้ว  
เพร�ะสิทธิในฐ�นะเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
ได้รับจดทะเบียนเท่�นั้น  

Know Before 
You Go

1. เมื่อยื่นคัดค้�นเครื่องหม�ยก�รค้� โดยอ้�ง
สิทธิที่ดีกว่� ผู้ยื่นคัดค้�นต้องส่งหลักฐ�น 
ก�รแสดงสิทธิที่ ดี ก ว่ � ให้ น�ยทะ เบี ยน
พิ จ � ร ณ �  เ ช่ น  ก � ร จ ด ท ะ เ บี ย น
เครื่องหม�ยก�รค้�จ�กประเทศอื่นม�ก่อน
หรือเคยเป็นคู่ค้�กันม�ก่อน เป็นต้น

2. ห�กน�ยทะเบียนพิจ�รณ�เครื่องหม�ยก�รค้�
แล้ว  คู่ กรณีฝ่ �ยใดฝ่�ยหนึ่ ง ไม่พอใจผล 
ก�รตัดสิน ส�ม�รถดำ�เนินก�รอุทธรณ์ไปยัง
ศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ�กล�งของประเทศ
จีนได้

ขั้นตอนการคัดค้านการประกาศโฆษณา
เครื่องหมายการค้าในประเทศจีน

ผู้คัดค้�น CNIPA

CNIPAออกคำ�สั่ง

ผู้ถูกคัดค้�น
ยื่นคำ�คัดค้�น แจ้งเตือน คำ�โต้แย้ง 

พิจ�รณ�
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แนวทางที่ 3  การเพิกถอนเครื่องหมายการค้า

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถเลือกดำ�เนินก�รเพิกถอนเครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยก�รขอเพิกถอนไม่ได้มีกรอบ
เวล�ที่จะต้องดำ�เนินก�ร ยกเว้นกรณีที่อ�ศัยเหตุที่เครื่องหม�ยก�รค้�ที่ละเมิดข�ดก�รใช้ในเชิงพ�ณิชย์เกินกว่� 3 ปี ที่จะต้อง 
รอให้พ้นระยะเวล� 3 ปี หลังจ�กวันที่ได้รับจดทะเบียนก่อน จึงจะส�ม�รถยื่นเพิกถอนได้ โดยเหตุที่ส�ม�รถยื่นขอเพิกถอนทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�ได้ มีดังต่อไปนี้

• ข�ดก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ในเชิงพ�ณิชย์เป็นระยะเวล� 3 ปี ต่อเนื่องกัน 
• เครื่องหม�ยก�รค้�นั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพ�ะอันพึงได้รับก�รจดทะเบียน
• เครื่องหม�ยก�รค้�นั้นเป็นเครื่องหม�ยที่ต้องห้�มรับจดทะเบียน
• เครื่องหม�ยก�รค้�นั้นเหมือนหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�อื่นที่ได้รับก�รจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว
• เครื่องหม�ยก�รค้�นั้นขัดต่อคว�มสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประช�ชน
• ชื่อเครื่องหม�ยก�รค้�นั้นกล�ยเป็นสิ่งส�มัญในท�งค้�ข�ย (Generic mark)
• เครื่องหม�ยนั้นได้รับก�รจดทะเบียนโดยไม่สุจริต (Bad faith registration)

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถอ้�งถึงเหตุแห่งก�รเพิกถอน 
ข้�งต้น ประกอบกับก�รกล่�วอ้�งถึงสิทธิที่ดีกว่�ในฐ�นะ
เจ้ �ของ เครื่ อ งหม�ยก�รค้ �ที่ แท้ จ ริ ง ได้  เพื่ อ เพิ กถอน
ทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียนโดยละเมิด ทั้งนี้  
ก�รพิจ�รณ�คำ�ขอเพิกถอนจะดำ�เนินก�รผ่�นคณะกรรมก�ร
อุทธรณ์เครื่องหม�ยก�รค้� (TRAB) เช่นเดียวกับก�รคัดค้�น  
แต่ก�รเพิกถอนจะไม่ทำ�ให้เครื่องหม�ยก�รค้�ที่ผู้ประกอบ
ก�รยื่นไว้เองได้รับจดทะเบียน และไม่ได้ทำ�ให้ได้ม�ซึ่งสิทธิใน
เครื่องหม�ยก�รค้�ที่เพิกถอนไปแล้ว ดังนั้น ผู้ประกอบก�ร
ควรยื่นคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในชื่อของตนเองใน
ระหว่�งกระบวนก�รเพิกถอนด้วย

Know Before 
You Go

ก�รเพิกถอนเครื่องหม�ยก�รค้�ต้องยื่นเพิก
ถอน 1 เครื่องหม�ยก�รค้�ต่อ 1 จำ�พวก ห�กคำ�ขอจด
ทะเบยีนเครือ่งหม�ยก�รค�้เปน็หนึง่เครือ่งหม�ยก�รค้�
หล�ยจำ�พวก ส�ม�รถดำ�เนนิก�รเพกิถอนหล�ยจำ�พวก
ในคำ�ขอเดียวได้ หรือจะยื่นเพิกถอนบ�งจำ�พวกก็ได้

ขั้นตอนการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน

ผู้มีส่วนได้เสีย
ยื่นคำ�ร้องขอเพิกถอน แจ้งเตือน คำ�โต้แย้ง

พิจ�รณ�และออกคำ�สั่งพิจ�รณ�อุทธรณ์

ศ�ลชั้นต้นคำ�พิพ�กษ�ศ�ลอุทธรณ์

เจ้�ของ
เครื่องหม�ย

TRAB

TRAB

ระยะเวล�ก�รยื่น เพิกถอน: ไม่มีกำ �หนด ยกเว้นก�รเพิกถอน
เครื่องหม�ยก�รค้�จ�กเหตุที่ไม่ได้ใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ส�ม�รถดำ�เนินก�ร
ได้ภ�ยใน 3 ปี นับจ�กวันที่ได้รับก�รจดทะเบียน
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ก�รละเมิดชื่อโดเมนเป็นปัญห�ที่พบได้บ่อย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับผู้ที่ทำ�ธุรกิจกับประเทศจีนหรือแม้แต่ผู้ประกอบก�ร
จีนเองก็ต�ม ก�รละเมิดมักอยู่ในรูปแบบของก�รนำ�ชื่อเครื่องหม�ยก�รค้� ชื่อบริษัท ชื่อกลุ่มธุรกิจ ของบริษัทที่มีชื่อเสียง ผู้ผลิต
สินค้�ที่เป็นที่นิยม หรือมีแนวโน้มว่�จะเป็นที่นิยม ม�จดทะเบียนไว้กับผู้ให้บริก�รโดเมนเนมในประเทศจีน 

ก�รละเมิดชื่อโดเมน อ�จเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้  
• ใช้ชื่อโดเมนที่จงใจใช้ก�รสะกดที่ใกล้เคียงกับเครื่องหม�ยก�รค้�ที่มีชื่อเสียง (Cybersquatting)
• ใช้ชื่อที่มีก�รสะกดคล้�ยคลึงกับชื่อเครื่องหม�ยก�รค้� (หรือบริก�ร) หรือชื่อที่อ�จตีคว�มได้ว่�เป็นชื่อเครื่องหม�ยก�รค้� 

(หรือบริก�ร) ของผู้อื่น โดยมีเจตน�แอบแฝงเพื่อให้ผู้ใช้เข้�ใจผิด หรือเข้�เว็บไซต์ผิดไปจ�กเว็บไซต์ที่แท้จริง  
(Typosquatting)

• ใช้ชื่อโดเมนที่ใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ที่เป็นที่รู้จักแพร่หล�ยประกอบรวมกับคำ�ทั่วไป เช่น “outlet” หรือคำ�อธิบ�ย
ผลิตภัณฑ์ เช่น “shoes”

• ใช้ชื่อโดเมนที่เหมือนกันทุกประก�รกับชื่อโดเมนของเครื่องหม�ยก�รค้�ที่มีชื่อเสียง แต่ใช้โดเมนบนสุด (Top-Level 
Domain) ต่�งกัน เช่น abc.net แทนที่จะเป็น abc.com

แนวทางที่ 1  ระงับข้อพิพาทในระดับสากล

ผู้ประกอบก�ร (ผู้ร้องเรียน) ห�กพบเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
• ชื่อโดเมนเหมือนหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�ของบุคคลอื่น
• เจ้�ของชื่อโดเมนในปัจจุบันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต�มกฎหม�ย (Legitimate interest)* ในชื่อโดเมนนั้น
• ชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนถูกนำ�ไปใช้ด้วยเจตน�ไม่สุจริต (Bad faith)
ถือเป็นก�รกระทำ�ที่เข้�ข่�ยเป็นคว�มผิดต�มนโยบ�ยระงับข้อพิพ�ทส�กลที่เกี่ยวกับชื่อโดเมน (Uniform Domain Name 

Dispute Resolution Policy: UDRP) ผู้ร้องเรียนจะต้องยื่นคำ�ร้องไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทที่ ICANN กำ�หนด โดยในแต่ละ
ศูนย์จะมีกฎก�รดำ�เนินก�ร (Supplemental rules) ซึ่งได้รับก�รอนุมัติจ�ก ICANN แตกต่�งกันไป  

โดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (Generic top-level domain: gTLD) 
นโยบ�ยระงับข้อพิพ�ทส�กลที่เกี่ยวกับชื่อโดเมน (UDRP) จะถูกบังคับใช้ไปยังผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนผ่�นผู้รับลงทะเบียน 

ที่ได้รับก�รรับรองจ�ก ICANN (ICANN Accredited Registrar) ซึ่งมีข้อตกลงให้ Accredited registrar ต้องนำ�นโยบ�ยระงับ 
ข้อพิพ�ทส�กลที่เกี่ยวกับชื่อโดเมน (UDRP) ไประบุไว้ในข้อตกลงก�รจดทะเบียนชื่อโดเมนระหว่�งผู้รับลงทะเบียนกับผู้จดทะเบียน

กรณีที่มีก�รละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้�เกิดขึ้นกับชื่อโดเมนที่มีชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป ผู้ร้องเรียน (Compliant)  
ซึ่งอ�จเป็นเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้� จะต้องยื่นคำ�ร้องไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทที่ ICANN กำ�หนด ในก�รเตรียมก�รยื่นคำ�ร้อง  
ผู้ร้องเรียนต้องทำ�ต�มขั้นตอนและรับผิดชอบค่�เสียห�ยทั้งหมดต�มที่ระบุไว้ในกฎก�รดำ�เนินก�ร (Supplemental rule)  
ของนโยบ�ยระงับข้อพิพ�ทส�กลที่เกี่ยวกับชื่อโดเมน (UDRP) ซึ่งมีระยะเวล�โดยรวมเฉลี่ยไม่เกิน 2 เดือน ICANN ส�ม�รถ 
ดำ�เนินก�รนำ�เอ�โดเมนเนมดังกล่�วออกจ�กระบบก�รจดทะเบียนได้ห�กพบว่�เข้�ข่�ยกรณีละเมิดที่ระบุไว้ใน UDRP แต่ก�รเรียก 
ค�่เสยีห�ยในท�งแพง่หรอืก�รดำ�เนนิคดอี�ญ�นัน้จะตอ้งขึน้อยูก่บักฎหม�ยคุม้ครองก�รบงัคบัสทิธใินเรือ่งดงักล�่วของแตล่ะประเทศ
ด้วย ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงอ�จมีข้อจำ�กัดในก�รดำ�เนินก�ร

• กรณีโดเมนเนมที่จดทะเบียนแล้ว
ผู้ประกอบก�รที่เป็นเจ้�ของโดเมนเนมที่จดทะเบียนแล้วในประเทศจีนส�ม�รถดำ�เนินก�รโปรโมทสินค้�หรือบริก�รผ่�นท�ง 

Website ของตนเพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถเข้�ชมสินค้�หรือบริก�รได้ ห�กพบว่�มีผู้ใช้ชื่อโดเมนเนมที่เหมือนหรือคล้�ยจนอ�จทำ�ให้
ประช�ชนสับสนหลงผิดได้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ดังต่อไปนี้ 

แแนวทางการรับมือเมื่อเกิดข้อพิพาท

กรณีละเมิดโดเมนเนมในประเทศจีน

https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en
https://www.icann.org/registrants
http://www1.cnnic.cn/index.htm
http://www1.cnnic.cn/index.htm
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โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (A country Code Top-Level domain : ccTLD)
กรณีเกิดข้อพิพ�ทชื่อโดเมนที่เป็นโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (ccTLD)  ผู้ประกอบก�รควรทำ�ก�รตรวจสอบ 

นโยบ�ยก�รลงทะเบียนของ ccTLD ในแต่ละประเทศว่� มีนโยบ�ยระงับข้อพิพ�ทที่เป็นข้อบังคับแก่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนอย่�งไร 
โดยทั่วไปอ�จจะมีนโยบ�ยเกี่ยวกับข้อพิพ�ทในลักษณะที่ระบุให้เจ้�ของชื่อโดเมนที่โดนละเมิดส�ม�รถเลือกวิธีก�รระงับข้อพิพ�ท
ได้ ไม่ว่�จะเป็นในรูปแบบอนุญ�โตตุล�ก�ร (Arbitration) หรือกระบวนก�รท�งศ�ล (Court jurisdiction)

กรณีที่มีก�รละเมิดเครื่องหม�ยก�รค้�โดยผู้ละเมิดนำ�เอ�เครื่องหม�ยก�รค้�ดังกล่�วม�จดทะเบียนชื่อโดเมนเนมรหัสประเทศ 
ซึ่งในที่นี้จะต้องผ่�นกระบวนก�รจดทะเบียนผ่�นน�ยทะเบียนของแต่ละประเทศ และทำ�ต�มเงื่อนไขของนโยบ�ยฯ ระหว่�ง 
ผู้รับลงทะเบียนกับผู้จดทะเบียน 

สำ�หรับประเทศจีนใช้โดเมนเนมรหัสประเทศ .cn โดยมีศูนย์ข้อมูลเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตของจีน (China Internet  
Information Center: CNNIC) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบ�ลจีนดูแลเรื่องธุรกรรมท�งอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของประเทศจีนเป็น 
ผู้รับลงทะเบียนในก�รจดทะเบียนโดเมนเนมระดับประเทศจีน ห�กมีผู้ม�ร้องเรียน หรือศูนย์ข้อมูลเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตของจีน 
(CNNIC) พบว่�

• โดเมนเนมเหมือนหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�ของบุคคลอื่น
• เจ้�ของโดเมนเนมในปัจจุบันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต�มกฎหม�ย (Legitimate interest) ในชื่อโดเมนนั้น
• โดเมนเนมที่ลงทะเบียนถูกนำ�ไปใช้ด้วยเจตน�ไม่สุจริต (Bad faith) 
ศูนย์ข้อมูลเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตของจีน (CNNIC) ส�ม�รถพิจ�รณ�ข้อพิพ�ทได้ ห�กศูนย์ข้อมูลเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต 

ของจีน (CNNIC) พิจ�รณ�เห็นว่�ผู้จดทะเบียนกระทำ�ก�รจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ศูนย์ข้อมูลเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตของจีน (CNNIC) 
ส�ม�รถดำ�เนินก�รโอนชื่อโดเมนกลับไปให้เจ้�ของที่แท้จริงได้ 

ทั้งนี้ ห�ก “.cn” ได้จดทะเบียนม�น�นกว่� 2 ปี และไม่ส�ม�รถระงับข้อพิพ�ทผ่�นท�งศูนย์ข้อมูลเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต
ของจีน (CNNIC) ได้ เจ้�ของสิทธิส�ม�รถดำ�เนินคดีต่อศ�ลแก่ผู้ละเมิดได้ห�กมีผู้ละเมิดสิทธิ เช่น ก�รข�ยสินค้�ปลอมจนทำ�ให้
ประช�ชนสับสนหรือหลงผิด ห�กศ�ลพิจ�รณ�เห็นว่�เจ้�ของสิทธิมีสิทธิดีกว่� ศ�ลจะมีคำ�สั่งให้ปิดเว็บไซต์นั้นหรือให้โอน 
โดเมนเนมม�ให้เจ้�ของที่แท้จริงได้

ห � ก มี ผู้ ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต ไ ด้ นำ � เ อ � ชื่ อ โ ด เ ม น ข อ ง บ ริ ษั ท ข อ ง น � ย ค ช �  ใ น ชื่ อ  
www.kacha.com ซึ่งส�ม�รถจดทะเบียนได้ในลักษณะของชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวด
ทั่วไป (Generic top-level domain: gTLD) เอ�ไปจดทะเบียนในลักษณะที่คล้�ยกันในชื่อ  
www.kachathai.com หรืออ�จจะจดทะเบียนชื่อโดเมนภ�ยใต้ gTLD สกุลอื่น เช่น .org .edu 
เป็นต้น น�ยคช�ส�ม�รถระงับข้อพิพ�ทโดยก�รนำ�นโยบ�ยระงับข้อพิพ�ท UDRP ม�ใช้ได้ 
ห�กน�ยคช�จดทะเบียนชื่อโดเมนผ่�นผู้รับลงทะเบียนที่ได้รับก�รรับรองจ�ก ICANN (ICANN  
accredited registrar) แนวท�งก�รระงับข้อพิพ�ทนี้เป็นที่นิยมและประสบคว�มสำ�เร็จ
เนื่องจ�กมีก�รดำ�เนินก�รที่รวดเร็วและค่�ใช้จ่�ยไม่สูง เมื่อเทียบกับก�รดำ�เนินก�รแบบศ�ล 
อย�่งไรกด็ถี�้เปน็โยบ�ยระงบัขอ้พพิ�ทชือ่โดเมนระดบับนสดุหมวดรหสัประเทศ (ccTLD) จะมี 
คว�มแตกต่�งออกไปในนโยบ�ยของแต่ละประเทศ ผู้ประกอบก�รอ�จจะต้องศึกษ�ผ่�นเว็บ
ไซต์ของผู้ให้บริก�รจดทะเบียน ccTLD นั้น ๆ

ตัวอย่าง

http://www.kacha.com
http://www.kachathai.com
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccnso-review-draft-final-report-15nov10-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/cctlds-21-2012-02-25-en
http://www.cnnic.com.cn/
https://www.cnnic.com.cn/IS/CNym/cnymyhfaq/
https://www.cnnic.com.cn/IS/CNym/cnymyhfaq/
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แนวทางที่ 2  ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย 

ผู้ประกอบก�รที่จดทะเบียนโดเมนเนมในประเทศจีนแล้ว ส�ม�รถอ�ศัยก�รไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพ�ทระหว่�งผู้ละเมิดได้ 
ทั้งนี้ อ�จมีค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รเรียกร้องของผู้ละเมิดในฐ�นะที่เป็นเจ้�ของสิทธิในโดเมนเนมนั้นอยู่

ก�รเจรจ�ไกล่เกลี่ยนั้น ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ด้วยตนเอง หรือ ผ่�นศูนย์อนุญ�โตตุล�ก�รและก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท (WIPO 
Arbitration and Mediation Center) ขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลกซึ่งเป็นหน่วยง�นระงับข้อพิพ�ทท�งเลือก (ADR) 
ระหว่�งประเทศซึ่งเชี่ยวช�ญด้�นข้อพิพ�ททรัพย์สินท�งปัญญ�และเทคโนโลยี อีกทั้ง ยังให้บริก�รก�รระงับข้อพิพ�ทชื่อโดเมน 
ภ�ยใต้ Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP) ด้วย โดยให้บริก�รหล�ยประเภท เช่น ก�รไกล่เกลี่ย 
อนุญ�โตตุล�ก�ร อนุญ�โตตุล�ก�รแบบเร่งด่วน และก�รพิจ�รณ�โดยผู้เชี่ยวช�ญเพื่อให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถระงับข้อพิพ�ท
ท�งก�รค้�ในประเทศหรือระหว่�งประเทศได้โดยประหยัดทั้งเวล�และค่�ใช้จ่�ย

ข้อมูลติดต่อ

องค์การบริหารทรัพยากรโดเมนเนมโลก (Internet Corporation for  
Assigned Names and Numbers: ICANN)

• สำานักงานใหญ่
ที่อยู่: Los Angeles, California, USA 12025 Waterfront Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094-2536, USA
เบอร์ติดต่อ: +1 310 301 5800
เว็บไซต์: https://www.icann.org/contact
ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร ดูร�ยละเอียดได้ที่ Fees under the UDRP

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ICANN Service Provider)
• ศูนย์อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (WIPO Arbitration and Mediation Center) ณ นครเจนีวา

ที่อยู่: No.34 chemin des Colombettes 1211 Geneva 20 Switzerland
เบอร์ติดต่อ: +4122 338 8247
เว็บไซต์: https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html
อีเมล : arbiter.mail@wipo.int
ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร ดูร�ยละเอียดได้ที่ Fees under the UDRP

• ศูนย์อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกล่ียข้อพิพาท (WIPO Arbitration and Mediation Center) ณ สิงคโปร์
ที่อยู่: Maxwell Chambers Suites 28 Maxwell Road #02-14 Singapore 069120
เบอร์ติดต่อ: +65 6225 2129
เว็บไซต์: https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html
อีเมล: arbiter.mail@wipo.int
ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร ดูร�ยละเอียดได้ที่ Fees under the UDRP

อนุญาโตตุลาการสำาหรับข้อพิพาทโดเมนเนมในเอเชีย (Asian Domain Name Dispute Resolution 
Centre: ADNDRC)

• อนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (China International Economic and 
Trade Arbitration Commission: CIETAC) 
ที่อยู่: 6/F, CCOIC Building, 2 Huapichang Hutong, Xicheng District, Beijing
เบอร์ติดต่อ: +10-82217788, 64646688
อีเมล: info@cietac.org / cietac@adndrc.org

https://www.icann.org/contact
https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html
mailto:arbiter.mail@wipo.int
https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html
mailto:arbiter.mail@wipo.int
mailto:info@cietac.org
mailto:cietac@adndrc.org


86

แนวทางที่ 3  

แนวทางที่ 4  

ระงับข้อพิพาทโดยการส่งหนังสือแจ้งเตือน

ระงับข้อพิพาทด้วยการดำาเนินการทางกฎหมาย   

• อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง (Hong Kong International Arbitration Centre: HKIAC) 
   ที่อยู่: 38th Floor Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
   เบอร์ติดต่อ: +(852) 2525-2381
   อีเมล: hkiac@adndrc.org

• อนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาทอินเทอร์เน็ตประเทศเกาหลีใต้ (Korea Internet Address Dispute  
Resolution Committee: KIDRC)
ที่อยู่: No.9 Jinheung-gil, Naju-si,Jeollanam-do, Republic of Korea
เบอร์ติดต่อ: +(82)-61-820-2765
อีเมล: idrc@idrc.or.kr

• ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (Asian International Arbitration Centre: AIAC)
ที่อยู่: No.9 Jinheung-gil, Naju-si,Jeollanam-do, Republic of Korea
ที่อยู่: AIAC, Bangunan Sulaiman, Jalan Sultan Hishamuddin, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia
เบอร์ติดต่อ: (603) 2271 1000
อีเมล: aiac@adndrc.org

เจ้�ของสิทธิส�ม�รถติดต่อผู้ละเมิดโดยตรงโดยก�รส่งแจ้งเตือนเพื่อร้องขอให้ยุติกระทำ�ก�รละเมิดหรืองดเว้นกระทำ�ก�ร 
ที่กระทบสิทธิของเจ้�ของสิทธิได้

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รท�งแพ่งโดยก�รใช้สิทธิท�งศ�ลในก�รเรียกร้องค่�เสียห�ยจ�กผู้ละเมิดได้ 
โดยก�รพิจ�รณ�ผ่�นกระบวนก�รท�งศ�ลของประเทศจีน อ�จจะต้องฟ้องร้องต�มพระร�ชบัญญัติเครื่องหม�ยก�รค้�

• กรณีโดเมนเนมยังไม่ได้จดทะเบียน
ห�กผู้ประกอบก�รที่ต้องก�รจดโดเมนเนมแต่พบว่�ชื่อโดเมนนั้นไม่ว่�ง หรือผู้ประกอบก�รยังไม่ได้จดโดเมนเนมในประเทศ

จีน ห�กพบว่�มีก�รละเมิดโดเมนเนมเกิดขึ้นส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ ดังนี้ 

แนวทางที่ 1  ระงับข้อพิพาทในระดับสากล

ส�ม�รถดำ�เนินก�รผ่�นองค์ก�รบริห�รทรัพย�กรโดเมนเนมโลก (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers: ICANN) หรือศูนย์ข้อมูลเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตของจีน (CNNIC) ห�กพบเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้

• ชื่อโดเมนเหมือนหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�ของบุคคลอื่น
• เจ้�ของชื่อโดเมนในปัจจุบันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต�มกฎหม�ย (Legitimate interest) ในชื่อโดเมนนั้น
• ชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนถูกนำ�ไปใช้ด้วยเจตน�ไม่สุจริต (Bad faith)
กรณีที่มีก�รละเมิด ผู้ร้องเรียน (Compliant) จะต้องยื่นคำ�ร้องไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทที่ ICANN กำ�หนด  

ในก�รเตรียมก�รยื่นคำ�ร้อง ผู้ร้องเรียนต้องทำ�ต�มขั้นตอนที่ระบุไว้ในกฎก�รดำ�เนินก�ร (Supplemental rule) ของนโยบ�ยระงับ
ข้อพิพ�ทส�กลที่เกี่ยวกับชื่อโดเมน (UDRP) ซึ่งมีระยะเวล�โดยรวมเฉลี่ยไม่เกิน 2 เดือน

mailto:hkiac@adndrc.org
mailto:82)-61-820-2765%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5:idrc@idrc.or.kr%E2%80%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
mailto:82)-61-820-2765%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5:idrc@idrc.or.kr%E2%80%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
mailto:82)-61-820-2765%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5:idrc@idrc.or.kr%E2%80%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
mailto:aiac@adndrc.org
https://www.icann.org/
https://www.icann.org/resources/pages/rules-be-2012-02-25-en
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• การดำาเนินการเมื่อเครื่องหมายการค้าถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน 
เมื่อมีก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ไปที่สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) น�ยทะเบียน

มีอำ�น�จพิจ�รณ�ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ได้ ห�กน�ยทะเบียนพิจ�รณ�แล้วเห็นว่� เครื่องหม�ยก�รค้�ดังกล่�ว  
มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหม�ย 

น�ยทะเบียนอ�จมีคำ�สั่งปฏิเสธทั้งคำ�ขอเนื่องจ�กเป็นเครื่องหม�ยที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพ�ะหรือต้องห้�มรับจดทะเบียน  
(Absolute grounds) หรือเนื่องจ�กเป็นเครื่องหม�ยที่เหมือนหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�ที่ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว 
(Relative grounds) นอกจ�กนี้ น�ยทะเบียนอ�จจะปฏิเสธคำ�ขอเพียงบ�งส่วน (Partial refusal) ได้เช่นกัน ห�กเห็นว่�ร�ยก�ร
สินค้�หรือบริก�รที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนมีชื่อหรือคำ�เรียกร�ยก�รสินค้�ที่ไม่ถูกต้องต�มระบบกำ�หนดจำ�พวกสินค้�และบริก�ร
ระหว่�งประเทศ (Nice classification) หรือต�มที่สำ�นักง�นเครื่องหม�ยก�รค้�ต่�งประเทศกำ�หนดไว้ ถูกต้องต�มระบบกำ�หนด
จำ�พวกสินค้�และบริก�รระหว่�งประเทศ (Nice classification) หรือต�มที่สำ�นักง�นเครื่องหม�ยก�รค้�ต่�งประเทศกำ�หนดไว้

เมื่อได้รับคำ�สั่งปฏิเสธ ผู้ประกอบก�รควรตรวจสอบโดยทันทีว่�เป็นก�รปฏิเสธในรูปแบบใด นอกจ�กนี้ ยังต้องตรวจสอบจ�ก
ตัวแทนของท่�นว่�ได้รับคำ�สั่งปฏิเสธม�เมื่อใดเพื่อที่จะได้ทร�บวันที่ครบกำ�หนดอุทธรณ์ ห�กท่�นไม่ดำ�เนินก�รยื่นคำ�ชี้แจงหรือ
อุทธรณ์คำ�สั่งของน�ยทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ภ�ยในระยะเวล� 30 วัน นับจ�กที่ได้รับคำ�สั่งของน�ยทะเบียน เครื่องหม�ยก�รค้�
นั้นจะถูกจำ�หน่�ยสถ�นะท�งทะเบียนโดยถือเป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ที่ไม่ได้รับจดทะเบียนในประเทศจีน

• การรักษาสิทธิเครื่องหมายการค้า 
กฎหม�ยเครื่องหม�ยก�รค้�กำ�หนดว่� หลังจ�กที่เครื่องหม�ยก�รค้�ได้หมดระยะเวล�ก�รคุ้มครองลง จะต้องต่ออ�ยุภ�ยใน 

6 เดือน ก่อนวันหมดอ�ยุ ห�กไม่ได้ดำ�เนินก�รยื่นในช่วงเวล�ดังกล่�ว ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอต่ออ�ยุภ�ยใน  6  เดือน นับตั้งแต่วัน
สิ้นอ�ยุก�รจดทะเบียน โดยจะมีค่�ธรรมเนียมเพิ่มเติมจ�กก�รต่ออ�ยุล่�ช้� ทั้งนี้ ห�กผู้ประกอบก�รยังไม่ได้ดำ�เนินก�รต่ออ�ยุ
ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดข้�งต้นอีกครั้งเครื่องหม�ยก�รค้�จะถูกเพิกถอนโดยน�ยทะเบียนต่อไป  

ผู้ประกอบก�รควรหมั่นตรวจสอบในฐ�นข้อมูลเครื่องหม�ยก�รค้�ของประเทศจีนอย่�งสม่ำ�เสมอ เพร�ะมีโอก�สที่อ�จมีบุคคล
อื่นนำ�เครื่องหม�ยก�รค้�ของท่�น หรือที่จงใจเลียนแบบหรือดัดแปลงม� ไปจดทะเบียนในจำ�พวกสินค้�หรือบริก�รเดียวกัน แต่
อ�ศัยก�รเลี่ยงจำ�พวกย่อย (Sub Class) หรือเลี่ยงไปจดทะเบียนในจำ�พวกสินค้�หรือบริก�รอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยไม่ได้รับอนุญ�ต  
ห�กผู้ประกอบก�รตรวจสอบและติดต�มอย่�งสม่ำ�เสมอจะทำ�ให้ตรวจพบก�รละเมิดได้เร็ว และอ�จว�งแผนในก�รยุติก�รละเมิด
ได้ทัน ไม่ว่�จะเป็นก�รเจรจ� ไกล่เกลี่ย ก�รคัดค้�น หรือก�รระงับข้อพิพ�ทอื่น ๆ ต�มสิทธิที่กฎหม�ยกำ�หนดได้ 

แนวทางที่ 3  

แนวทางที่ 4  

ระงับข้อพิพาทโดยการส่งหนังสือแจ้งเตือน

ระงับข้อพิพาทด้วยการดำาเนินการทางกฎหมาย   

แนวทางที่ 2  ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย 

ผู้ประกอบก�รที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ของตนเองหรือไม่ได้จดโดเมนเนม ส�ม�รถอ�ศัยก�รไกล่เกลี่ยเพื่อ
ระงับข้อพิพ�ทระหว่�งผู้ละเมิดได้เช่นเดียวกับเครื่องหม�ยก�รค้�หรือโดเมนเนมที่จดทะเบียนแล้วในประเทศจีน ทั้งนี้ ก�รเจรจ�
หรือไกล่เกลี่ยดังกล่�วเป็นไปเพื่อให้ได้ม�ซึ่งโดเมนเนมที่จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต และอ�จมีค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�ร
เรียกร้องของผู้ละเมิดในฐ�นะที่เป็นเจ้�ของสิทธิในโดเมนเนมนั้นอยู่

เจ้�ของสิทธิส�ม�รถติดต่อผู้ละเมิดโดยตรงโดยก�รส่งแจ้งเตือนเพื่อร้องขอให้ยุติกระทำ�ก�รละเมิดหรืองดเว้นกระทำ�ก�ร 
ที่กระทบสิทธิของเจ้�ของสิทธิได้

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รท�งแพ่งโดยก�รใช้สิทธิท�งศ�ลในก�รเรียกร้องค่�เสียห�ยจ�กผู้ละเมิดได้ 
โดยก�รพิจ�รณ�ผ่�นกระบวนก�รท�งศ�ลของประเทศจีน

ข้อควรระวังสำาหรับผู้ประกอบการ
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• การปล้นสิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Trademark hijacking)
คือก�รที่ผู้ประกอบก�รได้รับแจ้งหรือพบด้วยตนเองว่�เครื่องหม�ยก�รค้�ของตนนั้นได้รับก�รจดทะเบียนไว้อยู่ก่อนแล้ว

ประเทศจีน แต่เจ้�ของกลับเป็นบุคคลหรือบริษัทจีนที่ท่�นไม่ทร�บหรือไม่รู้จักม�ก่อน ลักษณะเช่นนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบของก�ร
ละเมิดที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศจีน

ผู้ที่กระทำ�ก�รเช่นนี้ มักมีวัตถุประสงค์ที่จะนำ�เครื่องหม�ยก�รค้�ที่จดทะเบียนได้แล้วนั้น ม�ข�ยคืนให้กับเจ้�ของในมูลค่�ที่
สูงม�ก อีกหนึ่งวัตถุประสงค์คือมีเจตน�เลียนแบบคือจดทะเบียนเพื่อใช้ผลิตหรือนำ�ออกจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศจีนเสมือนว่�เป็น
เจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้� 

อย่�งไรก็ดี ไม่ว่�จะกรณีใดก็ถือเป็นภัยคุกค�มต่อผู้ประกอบก�รอย่�งยิ่ง เพร�ะประเทศจีนไม่เป็นเพียงประเทศที่มีคว�ม
ต้องก�รและกำ�ลังซื้อในภ�คก�รบริโภคสูงเท่�นั้น แต่ในภ�คอุตส�หกรรมยังเป็นฐ�นก�รผลิตสินค้�ที่สำ�คัญที่สุดด้วย ก�รถูกละเมิด
หรือถูกปล้นสิทธิในเครื่องหม�ยก�รค้�อ�จนำ�ไปสู่ปัญห�ถึงขน�ดต้องเริ่มต้นสร้�งแบรนด์ใหม่หรือระงับก�รดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้�ใน
ประเทศจีนชั่วคร�วได้ 

ดังนั้น ผู้ประกอบก�รควรตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของเครื่องหม�ยก�รค้�และดำ�เนินก�รจดทะเบียนเอ�ไว้ตั้งแต่ระยะเริ่ม
ต้นของก�รทำ�ธุรกิจ จึงไม่ควรจดทะเบียนไว้ในประเทศไทยซึ่งเป็นต้นกำ�เนิดของสินค้�หรือบริก�รเท่�นั้น แต่ต้องว�งแผนให้
ครอบคลุมประเทศที่เป็นฐ�นก�รผลิต และประเทศที่เป็นฐ�นก�รบริโภค เพื่อป้องกันคว�มเสียห�ยต่�ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นห�กปล่อย
ให้เครื่องหม�ยก�รค้�ของตนเองตกไปเป็นของบุคคลอื่น นอกจ�กนี้ ก�รยื่นคำ�ขอเป็นร�ยแรก ๆ  ยังทำ�ให้มีโอก�สจดทะเบียนสำ�เร็จ
สูงกว่� เพร�ะจะไม่ซ้ำ�หรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�ของบุคคลอื่น

• การรักษาสิทธิโดเมนเนม
ผู้ประกอบก�รจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รเชิงรุกในก�รค้นห�และกำ�จัดเว็บไซต์ที่ “ไม่สุจริต” ทันทีที่ค้นพบ เนื่องจ�กเว็บไซต์ที่

ละเมิดเหล่�นี้จะสร้�งคว�มเสียห�ยต่อภ�พลักษณ์ของธุรกิจและโอก�สที่จะเป็นที่รับรู้หรือเข้�ถึงโดเมนเนมที่ถูกต้องของบริษัท 
และยังละเมิดสิทธิในเครื่องหม�ยก�รค้�ของท่�นอีกด้วย

บริษัทของน�ยคช�เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้�นก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ยไวน์ทั่วโลก ภ�ยใต้ชื่อท�งก�รค้� 
“มั่งคั่ง” และได้จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีน โดยใช้ชื่อที่มีเสียงเรียกข�นสอดคล้องกับภ�ษ�จีนกล�ง  
(Mandarin Chinese) เพื่อให้เป็นที่น่�จดจำ�สำ�หรับผู้บริโภคช�วจีน จึงได้จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�กับร�ยก�ร
สินค้�จำ�พวกเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่� “ร่ำ�รวย”

ก่อนหน้�ที่บริษัทของน�ยคช�ได้ยื่นคำ�ขอจดทะเบียนในประเทศจีน บริษัทของน�งส�วโบตั๋นได้จดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีนสำ�หรับร�ยก�รสินค้�จำ�พวกไวน์เช่นกัน โดยใช้ชื่อว่� “ร่ำ�รวย” ก่อนแล้ว  
แต่เมื่อพิจ�รณ�จ�กบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ฉล�กสินค้�ของผลิตภัณฑ์ไวน์ เห็นได้อย่�งชัดเจนว่�เป็นสินค้�ลอกเลียน
แบบสินค้� “มั่งคั่ง” ของบริษัทของน�ยคช� แล้วยังมีเจตน�ทุจริต แอบอิงอ�ศัยชื่อเสียงของบริษัทของน�ยคช� 
ทำ�ก�รค้�ข�ยและดำ�เนินธุรกิจในประเทศจีนก่อนบริษัทของน�ยคช�ซึ่งเป็นเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�ที่แท้จริงได้
ดำ�เนินธุรกิจในประเทศจีน

กรณีศึกษา

จ�กกรณีดังกล่�ว ศ�ลเซี่ยงไฮ้จึงมีคำ�พิพ�กษ�ให้บริษัทของน�งส�วโบตั๋น
ชำ�ระค่�เสียห�ยให้แก่บริษัทของน�ยคช�เป็นเงินจำ�นวนม�กกว่� 800,000 
เหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่�กฎหม�ยเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีนมี
หลักกฎหม�ยที่ครอบคลุมถึงเครื่องหม�ยก�รค้�ที่มีชื่อเสียงและยังพิจ�รณ�ถึง
เจตน�ในก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ด้วย แม้ว่�เครื่องหม�ยก�รค้�ของ
บริษัทน�ยคช�ได้รับก�รจดทะเบียนก่อน แต่เมื่อพย�นหลักฐ�นแสดงให้เห็นว่�
เป็นก�รจดทะเบียนโดยมีเจตน�ไม่สุจริต ศ�ลก็ส�ม�รถพิพ�กษ�ลงโทษผู้ละเมิด
เครื่องหม�ยก�รค้�ได้
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น�งส�วกล้วยไม้ ผู้ประกอบก�รไทยที่ทำ�ธุรกิจในประเทศจีนได้จดทะเบียนโดเมนเนม
ต่�งประเทศในประเทศจีน www.orchid.com.cn เมื่อเดือนมกร�คม 2561 โดยที่น�ยมังกร
ได้จดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้� Orchid ในประเทศจีนแล้วตั้งแต่ปี 2553 น�งส�วกล้วยไม้
ส�ม�รถยื่นข้อพิพ�ทเกี่ยวกับโดเมนเนมได้ภ�ยในสองปี ต่อหน่วยง�นที่รับรองโดย CNNIC 
เช่น คณะกรรมก�รอนุญ�โตตุล�ก�รเศรษฐกิจและก�รค้�ระหว่�งประเทศแห่งประเทศจีน 
(China International Economic and Trade Arbitration Commission: CIETAC) หรือ
อนุญ�โตตุล�ก�รระหว่�งประเทศฮ่องกง (Hong Kong International Arbitration Centre: 
HKIAC) หรืออนุญ�โตตุล�ก�รสำ�หรับข้อพิพ�ทโดเมนเนมในเอเชีย สำ�นักง�นประเทศจีน 
(China arms of the Asian Domain Name Dispute Resolution Centre: ADNDRC) 
ด้วยเหตุดังกล่�วข้�งต้น ห�กโดเมนเนมที่โต้แย้งนั้น เหมือนหรือคล้�ยกับชื่อหรือเครื่องหม�ย
ที่ได้จดทะเบียนแล้ว น�ยมังกรมีสิทธิที่จะดำ�เนินคดีท�งแพ่งได้เนื่องจ�กน�ยมังกร 
มีก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศจีนแล้ว ในท�งกลับกันห�กน�งส�วกล้วยไม้
เจ้�ของโดเมนเนมที่มีข้อพิพ�ทไม่ได้มีก�รจดเครื่องหม�ยก�รค้�หรือโดเมนเนมในประเทศจีน  
แต่ถ้�น�งส�วกล้วยไม้ส�ม�รถพิสูจน์ได้ว่�น�งส�วกล้วยไม้ มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหม�ย 
ในโดเมนเนมดังกล่�ว เช่น ก�รมีชื่อเสียงเครื่องหม�ยก�รค้�ในจีนม�ก่อน เป็นต้น ก็ส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รระงับข้อพิพ�ทได้ แต่ทั้งนี้น�งส�วกล้วยไม้ควรจะต้องรีบดำ�เนินก�รจดทะเบียน
เครื่องหม�ยก�รค้�และโดเมนเนมโดยเร็วก่อนที่จะเริ่มทำ�ธุรกิจในประเทศจีน

กรณีศึกษา

ผู้ประกอบก�รที่ได้รับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรในประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว ห�กภ�ยหลังมีบุคคลอื่น
แสวงห�ประโยชน์จ�กสิทธิบัตรของท่�น โดยก�รผลิต ใช้ เสนอข�ย  หรือนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิ
บัตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ม�โดยกรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร รวมทั้งใช้กรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/
อนุสิทธิบัตร เพื่อห�ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ต�มกฎหม�ยสิทธิบัตรถือว่�ผู้นั้นกระทำ�ก�รละเมิดสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิ
บัตรของท่�นแล้ว  

ข้อยกเว้นการกระทำาที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรในประเทศจีน
• มีหลักฐ�นพิสูจน์ได้ว่� ก�รประดิษฐ์มีอยู่ก่อนที่ผู้ละเมิดจะแสวงห�ประโยชน์
• ก�รผลิต ใช้ เสนอข�ย ข�ย หรือนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของสิทธิบัตรแล้ว
• ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน ก�รใช้วิธีก�รที่เหมือนกัน หรือก�รเตรียมก�รที่จำ�เป็นในก�รผลิตผลิตภัณฑ์ หรือก�รใช้

ผลิตภัณฑ์ก่อนวันที่สิทธิบัตรนั้นมีผลบังคับใช้ 
• ก�รขนส่ง ผ่�นอ�ณ�เขตทั้งท�งบก ท�งน้ำ�หรือท�งอ�ก�ศในประเทศจีนเป็นก�รชั่วคร�ว  โดยมีข้อตกลงระหว่�งประเทศ

หรือสนธิสัญญ�ระหว่�งประเทศกับประเทศจีน เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รใช้ประโยชน์และก�รติดตั้งสิ่งประดิษฐ์ดังกล่�ว  
• ก�รใช้ประโยชน์จ�กสิทธิบัตรในก�รวิจัยและก�รทดลองท�งวิทย�ศ�สตร์
• ก�รผลิต ใช้ หรือนำ�เข้�สิทธิบัตรย� เครื่องมือท�งก�รแพทย์ หรือเครื่องมืออื่นใดที่ได้รับก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว

เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รขอรับก�รรับรองหรือตรวจสอบจ�กหน่วยง�น

3.3 สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์  (Invention Patent)  และอนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

การละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรในประเทศจีน

http://www.orchid.com.cn
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แนวทางที่ 1  

แนวทางที่ 2  

แนวทางที่ 3  

ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย 

ระงับข้อพิพาทด้วยมาตรการบังคับใช้สิทธิทางปกครอง 

ระงับข้อพิพาทด้วยการดำาเนินการทางกฎหมาย

ก�รเจรจ�ไกล่เกลี่ย คือ ก�รตกลงกันระหว่�งคู่กรณีเพื่อขอระงับข้อพิพ�ทหรือคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยผู้ประกอบก�ร
ส�ม�รถติดต่อคู่กรณีเพื่อขอเจรจ�ไกล่เกลี่ยด้วยตัวเอง หรือจ้�งที่ปรึกษ�กฎหม�ยในประเทศจีนช่วยเจรจ�ไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี หรือ
ติดต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) ให้เป็นตัวกล�งคอยช่วยเหลือก�รเจรจ�ไกล่เกลี่ย 

กรณีที่ท่�นกับคู่กรณีไม่ส�ม�รถเจรจ�ไกล่เกลี่ยได้สำ�เร็จ หรือไม่ประสงค์ที่จะเจรจ�ไกล่เกลี่ยกันต่อไป ท่�นส�ม�รถดำ�เนิน
ก�รขอบังคับใช้สิทธิท�งปกครองโดยไม่ต้องผ่�นกระบวนก�รท�งศ�ลต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) ให้เป็น
ผู้พิจ�รณ�และตัดสินข้อพิพ�ท รวมถึงออกคำ�สั่งต่�ง ๆ ซึ่งกฎหม�ยให้อำ�น�จสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) 
ส�ม�รถสั่งริบและปรับผู้ละเมิดได้สูงถึง 5 เท่�จ�กร�ยได้ที่ผู้ละเมิดได้รับจ�กก�รละเมิดสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้กรณีผู้ละเมิดไม่มีร�ย
ได้อันเกิดจ�กก�รละเมิดสิทธิบัตรหรือร�ยได้ที่ได้รับน้อยกว่� 50,000 หยวน สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA)  
อ�จมีคำ�สั่งให้ถูกสั่งปรับไม่เกิน 250,000 หยวน ซึ่งห�กท่�นไม่พอใจคำ�สั่งของสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) 
ท่�นส�ม�รถยื่นฟ้องต่อศ�ลได้ภ�ยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งดังกล่�ว

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รท�งแพ่ง โดยก�รใช้สิทธิท�งศ�ลในก�รเรียกร้อง “ค่�เสียห�ย” จ�กผู้ละเมิด
สิทธิบัตรได้ กฎหม�ยสิทธิบัตรของจีนมีม�ตรก�รเกี่ยวกับผู้ที่ละเมิดสิทธิบัตรไว้เข้มงวด โดยค่�เสียห�ยที่กฎหม�ยสิทธิบัตรของ
จีนกำ�หนดเอ�ไว้สูงถึง 30,000-5,000,000 หยวน นอกจ�กนี้กรณีที่ท่�นส�ม�รถพิสูจน์ได้อย่�งแน่นอนว่� ผู้ละเมิดจงใจละเมิด 
สิทธิบัตรของท่�น ศ�ลอ�จมีคำ�สั่งเรียกค่�เสียห�ยเชิงลงโทษได้ (Punitive damage) ซึ่งค่�เสียห�ยเชิงลงโทษเป็นค่�เสียห�ยท�งแพ่ง 
ที่เพิ่มขึ้นจ�กคว�มเสียห�ยที่แท้จริงประม�ณ 2-5 เท่� ก�รละเมิดสิทธิบัตรในประเทศจีนไม่มีม�ตรก�รบังคับในท�งอ�ญ�

• กรณีสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศจีน 

ผู้ประกอบก�รที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรของตนเองในประเทศจีน ห�กภ�ยหลังพบว่�ผู้ละเมิดนำ�สิทธิบัตรไปยื่น 
จดสิทธิบัตรก่อนท่�น ผู้ประกอบก�รส�ม�รถอ�ศัยก�รไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพ�ท หรือก�รเจรจ�หรือไกล่เกลี่ยเพื่อให้ได้ม�ซึ่ง
คำ�ขอหรือทะเบียนสิทธิบัตรดังกล่�ว โดยอ�จเจรจ�เพื่อขอซื้อสิทธิในสิทธิบัตรจ�กผู้ละเมิด 

ประเทศจีนไม่มีบทบัญญัติของกฎหม�ยหรือระบบที่จะช่วยให้ผู้ประกอบก�รที่ยังไม่จดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศจีน  
ดำ�เนินก�รคัดค้�นหรือเพิกถอนสิทธิบัตรของผู้กระทำ�ก�รละเมิด เนื่องจ�กสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA)  
เป็นผู้คอยตรวจสอบคำ�ขอสิทธิบัตรเบื้องต้น และตรวจสอบง�นที่ปร�กฏอยู่แล้ว จึงไม่ได้เปิดโอก�สให้บุคคลอื่นดำ�เนินก�รเพิกถอน
สิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้วแต่อย่�งใด เว้นแต่เจ้�ของสิทธิบัตรนั้นจะเป็นผู้แจ้งคว�มประสงค์ขอใช้ระบบสิทธิบัตรแบบเปิด 
(Open Patent License System) เพื่อประก�ศให้บุคคลอื่นทร�บและส�ม�รถยื่นคำ�ขอใช้สิทธิบัตรแบบเปิดได้ 

แนวทางที่ 1  

แนวทางที่ 2  

ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย

การระงับข้อพิพาททางทะเบียน

• กรณีสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรจดทะเบียนแล้วในประเทศจีน 

แนวทางการรับมือเมื่อเกิดข้อพิพาท

https://www.armstrongteasdale.com/thought-leadership/revised-china-patent-law-makes-litigation-more-attractive/
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น�ยสิงห์ ผู้ประกอบก�รไทยเจ้�ของอนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เซลฟี่ ถูกน�งส�วโบตั๋น  
ผู้ประกอบก�รในประเทศจีนละเมิดอนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เซลฟี่ โดยน�งส�วโบตั๋นมีก�รผลิต
และเอ�ไปจำ�หน่�ยในง�นจัดแสดงสินค้�ที่ประเทศจีน น�ยสิงห์ในฐ�นะที่เป็นเจ้�ของสิทธิ
ได้รับก�รจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรโดยถูกต้องต�มกฎหม�ยประเทศจีนอยู่ก่อน จึงดำ�เนินก�ร
ยื่นฟ้องต่อศ�ลประเทศจีนเพื่อให้ระงับข้อพิพ�ทนี้ แต่เมื่อศ�ลพิจ�รณ�ถึงพย�นหลักฐ�น
ต่�ง ๆ แล้ว น�ยสิงห์ได้รับเงินชดเชยเพียง 2,000 หยวน เนื่องจ�กในระหว่�งที่น�ยสิงห์
ประกอบกิจก�รในประเทศจีนไม่ได้เก็บเอกส�รร�ยได้เอ�ไว้ ทำ�ให้น�ยสิงห์ไม่ได้แสดงจำ�นวน
ค่�เสียห�ยต่อศ�ล แต่นับว่�โชคยังเข้�น�ยสิงห์ เนื่องจ�กศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ�สูงสุด
ของจีนกลับคำ�สั่งให้น�ยสิงห์ได้รับค่�ชดเชยจำ�นวน 1,000,000 หยวน โดยศ�ลให้เหตุผล
ว่�ได้ดำ�เนินก�รตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตซึ่งเป็นที่ม�ของผลิตภัณฑ์ที่ละเมิด 
อนุสิทธิบัตรของน�ยสิงห์ด้วย แต่เรื่องโชคดีแบบนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ

กรณีศึกษา

ที่ม�
https://th.pngtree.com

ดังนั้น ก�รเก็บหลักฐ�นท�งบัญชี เช่น เอกส�ร
แสดงกำ�ไร/ข�ดทุนจ�กก�รประกอบธุรกิจ หรือเอกส�ร
ก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รจดทะเบียนสิทธิ
บัตรในประเทศจีน จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบก�รต้องให้
คว�มสำ�คัญ เพื่อผู้ประกอบก�รส�ม�รถนำ�ไปเป็นหลัก
ฐ�นดำ�เนินคดีและเรียกร้องค่�เสียห�ย กรณีถูกบุคคลอื่น
ละเมิดสิทธิบัตรของท่�นได้

การรักษาสิทธิสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
ผู้ประกอบก�รต้องคอยตรวจสอบชำ�ระค่�ธรรมเนียมร�ยปีนับแต่วันที่ได้รับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 

ห�กผู้ประกอบก�รไม่ชำ�ระค่�ธรรมเนียมร�ยปี สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) จะถือว่�สิทธิในสิทธิบัตรนั้น 
สิ้นสุดลงนับแต่วันครบกำ�หนดชำ�ระค่�ธรรมเนียมร�ยปี  

 ผู้ประกอบก�รควรจะต้องตรวจสอบก�รจดทะเบียนของบุคลอื่นด้วย ห�กพบว่�มีสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรที่อ�จ
จะกระทบสิทธิของตนได้ ผู้ประกอบก�รควรต้องดำ�เนินก�รท�งทะเบียน เช่น ก�รคัดค้�นหรือเพิกถอนก�รจดทะเบียน เป็นต้น 
หรือดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยต่อบุคคลที่กระทำ�ก�รละเมิดเพื่อเรียกร้องค่�เสียห�ย หรือเพื่อให้บุคคลที่กระทำ�ก�รละเมิดกระทำ�
ก�ร หรืองดเว้นกระทำ�ก�รใดได้ 

ข้อควรระวังสำาหรับผู้ประกอบการ  

3.4 สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design 
Patent)  

  การละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน

ผู้ประกอบก�รที่ได้รับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศ
จีนแล้ว ห�กภ�ยหลังมีบุคคลอื่นใดแสวงห�ประโยชน์จ�กสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์  
โดยก�รผลิต ใช้ เสนอข�ย ข�ย หรือนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อวัตถุประสงค์
ในก�รผลิตหรือท�งธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญ�ต ต�มกฎหม�ยถือว่�ผู้น้ันกระทำ�ก�รละเมิดสิทธิบัตร
ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่�นแล้ว

https://th.pngtree.com
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น�ยสิงห์ ผู้ประกอบก�รไทยได้จดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 
สำ�หรับอุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดใบหน้� แต่ด้วยคว�มรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์ และเข้�ใจว่�ได้รับ 
คว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยทั่วโลกแล้ว จึงส่งออกอุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดใบหน้�และนำ�ไปข�ย 
ในประเทศจีน น�งส�วโบตั๋น ผู้ประกอบก�รจีนเจ้�ของอุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดใบหน้�ที่มีลักษณะ
เหมือน/คล้�ยกับของน�ยสิงห์ที่ประเทศจีน ม�พบเข้�จึงฟ้องน�ยสิงห์ ศ�ลประจำ�มลฑลเซี่ยงไฮ้
ในประเทศจีนมีคำ�สั่งว่� แม้อุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดใบหน้�ของน�ยสิงห์จะมีก�รเปลี่ยนแปลง
รูปแบบผลิตภัณฑ์บ�งส่วน เช่น ส่วนที่นูนเพิ่มขึ้นม�และเส้นโค้งหยัก แต่ศ�ลพิจ�รณ�เห็นว่� 
สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์เหมือนหรือคล้�ยกับของน�งส�วโบตั๋น และแม้ว่�น�ยสิงห์จะ

กรณีศึกษา

ข้อยกเว้นการกระทำาที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
• มีหลักฐ�นพิสูจน์ได้ว่� ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์มีอยู่ก่อนที่ผู้ละเมิดจะแสวงห�ประโยชน์ 
• ก�รผลิต ใช้ เสนอข�ย ข�ย หรือนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ หลังจ�กได้รับอนุญ�ตจ�ก

เจ้�ของสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว
• ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน ก�รใช้วิธีก�รที่เหมือนกัน หรือก�รเตรียมก�รที่จำ�เป็นในก�รผลิตผลิตภัณฑ์ หรือก�รใช้

ผลิตภัณฑ์ก่อนวันที่สิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีผลบังคับใช้ 
• ก�รขนส่ง ผ่�นอ�ณ�เขตทั้งท�งบก ท�งน้ำ�หรือท�งอ�ก�ศในประเทศจีนเป็นก�รชั่วคร�ว โดยมีข้อตกลงระหว่�งประเทศ

หรือสนธิสัญญ�ระหว่�งประเทศกับประเทศจีน เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รใช้ประโยชน์และก�รติดตั้งสิ่งประดิษฐ์ดังกล่�ว  
• ก�รใช้ประโยชน์จ�กสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในก�รวิจัยและก�รทดลองท�งวิทย�ศ�สตร์
• ก�รผลิต ใช้ หรือนำ�เข้�ย� เครื่องมือท�งก�รแพทย์ หรือเครื่องมือใดที่ได้รับสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์  

เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำ�เป็นในก�รตรวจสอบหรืออนุมัติจ�กหน่วยง�น 

การรักษาสิทธิสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบก�รจะต้องคอยตรวจสอบก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมร�ยปีนับแต่วันที่ได้รับคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ห�กผู้ประกอบก�รไม่ชำ�ระค่�ธรรมเนียมร�ยปีจะถือว่�สิทธิในสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์สิ้นสุดลงนับตั้งแต่ 
วันครบกำ�หนดชำ�ระค่�ธรรมเนียมร�ยปี 

ผูป้ระกอบก�รควรจะตอ้งตรวจสอบก�รจดทะเบยีนของบคุคลอืน่ดว้ย ห�กพบว�่มกี�รคุม้ครองสทิธบิตัรก�รออกแบบผลติภณัฑ์
ที่อ�จกระทบสิทธิของตนได้ ผู้ประกอบก�รต้องดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รจดทะเบียน เช่น ก�รคัดค้�น หรือเพิกถอน 
ก�รจดทะเบียน เป็นต้น หรือดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยต่อบุคคลที่ละเมิดสิทธิเพื่อเรียกร้องค่�เสียห�ย หรือเพื่อให้บุคคลที่ละเมิด 
สิทธิดำ�เนินก�ร หรืองดเว้นก�รดำ�เนินก�รใด ๆ ได้

ข้อควรระวังสำาหรับผู้ประกอบการ 

แนวท�งก�รรับมือสำ�หรับผู้ประกอบก�ร กรณีเกิดข้อพิพ�ทก�รละเมิดสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน  
ใช้ม�ตรก�รเดียวกันกับก�รละเมิดสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

แนวทางการรับมือเมื่อเกิดข้อพิพาท
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ก�รละเมิดลิขสิทธิ์ หม�ยถึง ก�รนำ�ผลง�นของผู้อื่นม�ใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำ�ซ้ำ� โดยผู้เป็นเจ้�ของผลง�นอันมีลิขสิทธิ์ไม่
อนุญ�ตหรือไม่ได้รับทร�บ ซึ่งในประเทศจีนได้กำ�หนดก�รละเมิดลิขสิทธิ์ ที่มีผลให้ต้องรับผิดในท�งแพ่งหรือรับผิดในท�งอ�ญ� ดังนี้

การละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีเป็นผล 
ให้ต้องรับผิดในทางแพ่ง

การละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีเป็นผลให้ต้องรับผิดในทาง
อาญาและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่ง 

• ตีพิมพ์และเผยแพร่ง�นอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญ�ต 
• ตีพิมพ์และเผยแพร่ง�นที่มีลิขสิทธิ์ร่วมโดยเจ้�ของคนเดียว 
• แก้ไข ดัดแปลง หรือคัดลอกง�นของผู้อื่น 
• เผยแพร่ง�นแสดงต่อส�ธ�รณะหรือก�รบันทึกก�รแสดง

โดยไม่ได้รับคว�มยินยอมจ�กนักแสดง
• ให้เช่�ง�นภ�พยนตร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่

ได้รับอนุญ�ต
• แสวงห�ประโยชน์จ�กง�นอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  

โดยปร�ศจ�กก�รจ่�ยค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม  
หรือโดยไม่ได้ขออนุญ�ตหรือไม่ได้อ้�งอิงถึงแหล่งที่ม� 

• ผลิตหรือจำ�หน่�ยผลง�นอันเป็นก�รลอกเลียนแบบ

• ผลิตหรือข�ยง�นปลอมแปลงหรือเลียนแบบง�นของผู้อื่น
• จงใจหลบเลี่ยงหรือทำ�ล�ยม�ตรก�รท�งเทคโนโลยีที่ผู้ถือ

สิทธิ์ใช้เพื่อปกป้องลิขสิทธิ์หรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์
ในง�นก�รบันทึกเสียง หรือก�รบันทึกวิดีโอ โดยไม่ได้รับ
อนุญ�ตจ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์หรือเจ้�ของสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ
ลิขสิทธิ์

• เผยแพร่ซ้ำ� หรือก�รทำ�ซ้ำ� หรือส่งสัญญ�ณซ้ำ� ผ่�นท�ง
อินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กผู้ผลิต

ทั้งนี้ ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีตล�ดอีคอมเมิร์ซหรือพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงเกิดปัญห�
ก�รละเมิดลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นเป็นจำ�นวนม�ก ประเทศจีนจึงได้ตร�กฎหม�ยอีคอมเมิร์ซหรือพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Commerce) เพื่อป้องกันปัญห�ก�รละเมิด รักษ�ไว้ซึ่งเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อเป็นหลักประกันสำ�หรับผู้ประกอบ
ก�รที่ต้องก�รดำ�เนินธุรกิจในประเทศจีน โดยกฎหม�ยดังกล่�วให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องคว�มรับผิดชอบของผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ต
ทุกแพลตฟอร์มและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคช�วจีน ทั้งนี้ กฎหม�ยดังกล่�วมีประเด็นที่น่�สนใจเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ท�งปัญญ� ดังนี้

 กำ�หนดให้ผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) เช่น Taobao Alibaba และ Baidu เป็นต้น  
ต้องมีส่วนร่วมรับผิดต่อก�รละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลให้ผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ตต้องตรวจสอบคุณสมบัติของร้�นค้�ออนไลน์ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีง�นหรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ปร�กฏบนเครือข่�ยของตน ห�กจำ�หน่�ยสินค้�ประเภทอ�ห�รท�งออนไลน์ในประเทศ
จีน ผู้ประกอบก�รควรลงทะเบียนและดำ�เนินก�รขอรับใบอนุญ�ตจำ�หน่�ยอ�ห�รในจีน ทั้งนี้ ประเทศจีนมีกฎหม�ยห้�มจำ�หน่�ย
สินค้�ที่ไม่มีฉล�กภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) 

ต่อสู้เรื่องคว�มแตกต่�งของรูปทรง แต่ศ�ลมองว่�เป็นก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพียงบ�งส่วน 
น�ยสิงห์ยังคงละเมิดสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ของน�งส�วโบตั๋นอยู่ ศ�ลจึงมีคำ�พิพ�กษ�
ให้น�ยสิงห์จ่�ยค่�เสียห�ยท�งเศรษฐกิจและค่�ใช้จ่�ยต�มสมควรแก่มูลค่�ของสิทธิบัตรเป็น
เงินจำ�นวน 3,000,000 หยวน ซึ่งนับเป็นมูลค่�สูงสุดที่ศ�ลเซี่ยงไฮ้เคยตัดสินให้จ่�ยเพื่อชดเชย 
ก�รละเมิดก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประวัติศ�สตร์ โดยคดีนี้จึงทำ�ให้น�ยสิงห์ เจ้�ของสิทธิบัตร
ต้องพิจ�รณ�เรื่องหลักดินแดนก่อนที่จะมีก�รขย�ยตล�ดออกไปยังต่�งประเทศ และต้อง 
ตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์ก่อนยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน

3.5 ลขิสทิธิ ์(Copyright) 
การละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศจีน
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• กรณีที่ได้จดแจ้งลิขสิทธิ์ในประเทศจีน

ก�รเจรจ�ไกล่เกลี่ย คือ ก�รตกลงกันระหว่�งคู่กรณีเพื่อขอระงับข้อพิพ�ทหรือคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยผู้ประกอบก�ร
ส�ม�รถติดต่อคู่กรณีเพื่อขอเจรจ�ไกล่เกลี่ยด้วยตัวเอง หรือจ้�งที่ปรึกษ�กฎหม�ยในประเทศจีนช่วยเจรจ�ไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี หรือ
ติดต่อสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�รให้เป็นตัวกล�งคอยช่วยเหลือก�รเจรจ�ไกล่เกลี่ย

แนวทางที่ 1  ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย

ข้อยกเว้นที่ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศจีน
กฎหม�ยลิขสิทธิ์ของประเทศจีนได้บัญญัติไว้อย่�งชัดเจนว่� ก�รใช้ง�นอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นจะต้อง “ระบุชื่อผู้แต่งและชื่อ

ของผลง�น” เสมอ เนื่องจ�กเป็นธรรมสิทธิหรือสิทธิในท�งศีลธรรมของผู้สร้�งสรรค์ที่จะได้รับคว�มเค�รพ โดยไม่คำ�นึงว่�เป็น 
ก�รใช้ง�นภ�ยใต้ระบบก�รใช้ง�นที่เป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งก�รกระทำ�ที่ไม่ถือเป็นก�รละเมิดลิขสิทธิ์ มีดังต่อไปนี้

• สำ�หรับก�รศึกษ�ส่วนบุคคล วิจัยหรือติชม หรือนำ�ผลง�นที่เผยแพร่โดยบุคคลอื่นแล้วม�ใช้
• เพื่อแนะนำ� แสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับง�นหรืออธิบ�ยปัญห� หรือนำ�ผลง�นที่เผยแพร่โดยบุคคลอื่นแล้ว มีก�รอ้�งอิง

ที่เหม�ะสม 
• จำ�เป็นต้องทำ�ซ้ำ�หรือตีพิมพ์ผลง�นตีพิมพ์ในสื่อต่�ง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ว�รส�รวิทยุและสถ�นีโทรทัศน์เพื่อร�ยง�น

ข่�วในปัจจุบัน 
• หนังสือพิมพ์ว�รส�รวิทยุและโทรทัศน์และสื่ออื่น ๆ ที่เผยแพร่ หรือเผยแพร่บทคว�มเกี่ยวกับประเด็นท�งก�รเมือง

เศรษฐกิจและศ�สน�ที่เผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์อื่นว�รส�รวิทยุและโทรทัศน์และสื่ออื่น ๆ เว้นแต่ผู้เขียนง�นนั้นไม่
อนุญ�ตให้เผยแพร่หรือออกอ�ก�ศ 

• หนังสือพิมพ์ว�รส�รวิทยุโทรทัศน์และสื่ออื่น ๆ ที่ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือก�รแสดงสุนทรพจน์ในที่ส�ธ�รณะ เว้นแต่
ผู้เขียนง�นนั้นไม่อนุญ�ตให้เผยแพร่หรือออกอ�ก�ศ

• สำ�หรับก�รเรียนก�รสอนในชั้นเรียนหรือก�รวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ แปลหรือคัดลอกผลง�นที่ตีพิมพ์จำ�นวนที่เหม�ะ
สมต่อก�รใช้ง�นลิขสิทธิ์อย่�งเป็นธรรม เช่น ทำ�สำ�เน�ง�นอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นออกให้แก่ผู้เรียน 1 เล่มต่อ 1 คน  
หรือเจ้�หน้�ที่วิจัย โดยจะต้องไม่เข้�ข่�ยก�รตีพิมพ์หรือทำ�ซ้ำ�ง�นนั้น ๆ เป็นจำ�นวนม�กเพื่อรอก�รแจกจ่�ยให้ผู้เรียน 
เพร�ะอ�จเป็นก�รกระทบต่อก�รแสวงห�ประโยชน์ของเจ้�ของผลง�นได้  

• พนักง�นของรัฐใช้ผลง�นที่ตีพิมพ์แล้วภ�ยใต้ขอบเขตของก�รปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�ร 
• ห้องสมุด หอจดหม�ยเหตุ อนุสรณ์สถ�น พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ และอื่น ๆ  ต้องก�รแสดงหรือบันทึกและคัดลอกจ�กต้นฉบับ

ผลง�นที่ตนเองจัดเก็บ 
• เผยแพร่ผลง�นอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้เคยเผยแพร่และได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์แล้วสู่ส�ธ�รณชน โดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ย

ในก�รเข้�ถึง และไม่มีค่�ตอบแทนให้กับเจ้�ของลิขสิทธิ์ เช่น เจ้�ของเพลงอนุญ�ตให้บุคคลอื่นส�ม�รถเปิดเพลงของตน
ในที่ส�ธ�รณะได้

• คัดลอกว�ดรูป ถ่�ยและบันทึกผลง�นศิลปะซึ่งแสดงในสถ�นที่ส�ธ�รณะกล�งแจ้ง   
• นำ�ผลง�นที่ตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นภ�ษ�จีนกล�ง (Mandarin Chinese) โดยบุคคลสัญช�ติ บุคคลต�มกฎหม�ย หรือ

องค์กรอื่น ๆ ของประเทศจีน ม�แปลเป็นภ�ษ�ของชนกลุ่มน้อยที่ใช้และเผยแพร่ในประเทศ 
• เปลี่ยนง�นที่ตีพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์

แนวทางการรับมือเมื่อเกิดข้อพิพาท
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เมื่อเกิดก�รละเมิดง�นอันมีลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Taobao และ Alibaba เป็นต้น เจ้�ของลิขสิทธิ์ส�ม�รถ
ส่งคำ�แจ้งเตือน (Notice) ไปยังผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ต (ISP) ได้โดยตรง เพื่อขอให้ผู้ให้บริก�รนำ�ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีก�รละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจ�กแพลตฟอร์มของตน (Takedown) ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องยื่นคำ�ร้องขอต่อศ�ลเพื่อให้ศ�ลมีคำ�สั่ง ทั้งนี้ เพื่อให้
ส�ม�รถยับยั้งก�รละเมิดได้อย่�งรวดเร็วยิ่งขึ้น

ช่องท�งก�ร Notice and Takedown ในแต่ละแพลตฟอร์ม
• Alibaba และ Taobao: ผู้ประกอบก�รส�ม�รถศึกษ�ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รได้ที่เว็บไซต์ https://www.redpoints.

com/blog/how-to-report-a-counterfeit-on-taobao/
• Tiktok: ผู้ถือสิทธิ์ส�ม�รถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่�นแพลตฟอร์มก�รร้องเรียนโฆษณ�ผ่�นท�ง http://phoniex. 

toutiao.com/ และอัปโหลดหลักฐ�น (บัตรประจำ�ตัวของผู้ถือสิทธิ เนื้อห�ที่ต้องสงสัยว่�ละเมิด หลักฐ�นสิทธิ ฯลฯ)  
ห�กพบว่�สินค้�ถูกละเมิดอยู่ส�ม�รถแจ้งก�รละเมิดนี้ผ่�นอีเมล ippro@bytedance.com

• Douyin: ห�กไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รร้องเรียนก�รละเมิดในแอปพลิเคชันได้ ผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่
อีเมล jubao@douyin.com

ส�ม�รถร้องเรียนไปที่สำ�นักง�นลิขสิทธิ์แห่งช�ติจีน (NCAC) เพื่อดำ�เนินก�รโดยตรงกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ผู้ประกอบ
ก�รจำ�เป็นต้องแสดงง�นอันมีลิขสิทธิ์ เช่น ตัวอย่�งผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และหลักฐ�นว่�ผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดจะก่อให้เกิด 
คว�มเสียห�ยต่อผลประโยชน์ท�งก�รค้�ของผู้ประกอบก�ร โดยยื่นหลักฐ�นดังกล่�วต่อสำ�นักง�นลิขสิทธิ์แห่งช�ติจีน (NCAC) 
จ�กนั้น สำ�นักง�นลิขสิทธิ์แห่งช�ติจีน (NCAC)  ในพื้นที่จะดำ�เนินก�รตรวจค้นทรัพย์สินของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ และดำ�เนินก�ร
ยึดผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่�วห�ว่�ละเมิดลิขสิทธิ์ ห�กสำ�นักง�นฯ เห็นว่�มีก�รละเมิดลิขสิทธิ์จริงก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รปรับผู้ละเมิด  
รวมถึงยึดหรือทำ�ล�ยสินค้�ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเพิกถอนใบอนุญ�ตประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้ ข้อดีของแนวท�งนี้คือ มีประสิทธิภ�พ 
ประหยัด รวดเร็ว และคุ้มค่�กว่�ก�รดำ�เนินคดีท�งศ�ล นอกจ�กนี้ ผู้ประกอบก�รยังส�ม�รถนำ�หลักฐ�นที่ได้จ�กก�รสำ�รวจ
ตล�ดและตรวจจับสินค้�ใช้เป็นหลักฐ�นสำ�หรับก�รดำ�เนินก�รท�งศ�ลต่อไปได้ อย่�งไรก็ดี ข้อเสียคือ ผู้ประกอบก�รจะไม่ได้รับ 
ก�รเยียวย�คว�มเสียห�ยเท่�ที่เกิดคว�มเสียห�ยจริง

ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ละเมิดกระทำ�ก�รหรืองดเว้นกระทำ�ก�รที่เป็นก�รละเมิด เพื่อดำ�เนินก�รเจรจ�ไกล่เกลี่ยและ 
เรียกค่�เสียห�ย ห�กผู้ละเมิดไม่ยอมกระทำ�ต�มหนังสือแจ้งเตือน ผู้ประกอบก�รอ�จต้องดำ�เนินก�รท�งศ�ลต่อไป โดยระยะเวล� 
ก�รพจิ�รณ�คดแีตกต�่งกนัไปขึน้อยูก่บัขอ้เทจ็จรงิของคดทีัง้หมด คว�มซบัซอ้นของคด ีพย�นหลกัฐ�น ก�รวเิคร�ะห ์ก�รสำ�รวจตล�ด  
ก�รสืบสวนสอบสวน และก�รตรวจค้นก�รละเมิดก�รวิจัยตล�ด ฯลฯ

แนวทางที่ 2  

แนวทางที่ 3  

แนวทางที่ 4  

ระบบการแจ้งเตือนให้ลบเนื้อหา (Notice and take-down procedure) 

สำารวจตลาดและตรวจจับสินค้าละเมิด

การระงับข้อพิพาทด้วยการดำาเนินการทางศาล

เพื่อให้กรมศุลก�กร (GACC) ช่วยตรวจยึดสินค้�ต้องสงสัยว่�มีก�รละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อมีสินค้�ละเมิดจัดส่งที่ท่�เรือเข้�หรือ
ออกทุกแห่งในประเทศจีน ระยะเวล�ดำ�เนินก�รจดแจ้งลิขสิทธิ์ ณ จุดผ่�นแดน ใช้ระยะเวล�ประม�ณ 30 วัน

แนวทางที่ 5  การดำาเนินการทางศุลกากร 

https://www.redpoints
http://phoniex
mailto:ippro@bytedance.com
mailto:jubao@douyin.com
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เนื่องจ�กง�นอันมีลิขสิทธิ์ได้รับก�รคุ้มครองต�มกฎหม�ยทันทีที่ได้มีก�รสร้�งสรรค์ผลง�นขึ้น แต่ห�กผู้ประกอบก�รไม่ได้
จดแจ้งง�นอันมีลิขสิทธิ์ไว้ก่อน จะทำ�ให้ท่�นไม่มีหลักฐ�นท�งทะเบียนหรือหนังสือจดแจ้งลิขสิทธิ์ที่จะใช้ยกเป็นข้อต่อสู้กับผู้ละเมิด 
กล่�วคือ อ�จทำ�ให้ท่�นพิสูจน์คว�มเป็นเจ้�ของง�นอันมีลิขสิทธิ์ได้ย�กขึ้น แต่ท่�นยังส�ม�รถระงับข้อพิพ�ทได้ด้วยก�รรวบรวม 
หลักฐ�นก�รสร้�งสรรค์ผลง�นและก�รเผยแพร่ผลง�นของท่�นเพื่อพิสูจน์ว่�ท่�นได้สร้�งสรรค์ผลง�นขึ้นม�ก่อนผู้ละเมิด โดยนำ� 
หลกัฐ�นทีผู่ป้ระกอบก�รไดส้ร�้งสรรคง์�นอนัมลีขิสทิธิไ์วก้อ่นวนัทีถ่กูละเมดิ แสดงตอ่ศ�ล หรอืสำ�นกัง�นลขิสทิธิแ์หง่ช�ตจินี (NCAC) 
หรือ ผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อเป็นพย�นหลักฐ�นในก�รพิจ�รณ�คดี หรือออกคำ�สั่งให้ผู้กระทำ�ละเมิดหยุดก�รกระทำ� 
ใด ๆ อันเป็นก�รละเมิด และเรียกร้องค่�เสียห�ยจ�กก�รถูกละเมิดง�นอันมีลิขสิทธิ์

ผู้ประกอบก�รควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ง�นสื่อสิ่งพิมพ์ ก�รโฆษณ�สินค้� ให้เป็นง�นที่ม�จ�กคว�มคิดสร้�งสรรค์ของบริษัท
ผู้ประกอบก�รเอง โดยที่ไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงจ�กง�นอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

นอกจ�กนี้ ผู้ประกอบก�รส�ม�รถนำ�ง�นอันมีลิขสิทธิ์บ�งประเภท เช่น ง�นจิตรกรรมในลักษณะภ�พว�ดก�ร์ตูนหรือ 
ตัวละคร จดทะเบียนเป็นเครื่องหม�ยก�รค้�ได้ เพื่อให้ง�นอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่�วได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยเครื่องหม�ยก�รค้� 
และเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพิสูจน์คว�มเป็นเจ้�ของง�นอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่�ว อีกทั้งเป็นก�รต่ออ�ยุคว�มคุ้มครองให ้
ง�นอันมีลิขสิทธิ์ได้รับคว�มคุ้มครอง 10 ปี และส�ม�รถต่ออ�ยุคว�มคุ้มครองได้เรื่อย ๆ ต�มกฎหม�ยเครื่องหม�ยก�รค้�

แนวทาง รวบรวมหลักฐานแล้วแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล สำานักงานลิขสิทธิ์
แห่งชาติจีน (NCAC) หรือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

• กรณีที่ไม่ได้จดแจ้งลิขสิทธิ์ในประเทศจีน

บริษัทของน�ยคช�ผลิตของเล่นประเภทตัวต่อ ได้ดำ�เนินคดีลิขสิทธิ์กับบริษัทของ 
น�ยมังกรที่ผลิตสินค้�ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ตัวต่อในประเทศจีน เนื่องจ�กผู้ละเมิดได้ละเมิด
ลิขสิทธิ์ด้วยก�รสร้�งแบบจำ�ลองด้วยคอมพิวเตอร์ ก�รคัดลอกภ�พว�ด ก�รมอบหม�ยให ้
ผู้อื่นสร้�งแม่พิมพ์ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รคัดลอกผลิตภัณฑ์ตัวต่อและติดเครื่องหม�ยก�รค้� 
“แพนด้�” (เครื่องหม�ยที่มีลักษณะและเสียงเรียกข�นใกล้เคียงกัน) สำ�หรับก�รข�ยออนไลน์
และออฟไลน์โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กผู้ประกอบก�รที่เป็นเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�และ
เจ้�ของง�นอันมีลิขสิทธิ์

กรณีศึกษา

ที่ม�
https://www.pngegg.com

ต่อม�ศ�ลเขตกว�งโจวพิพ�กษ�ให้ 4 บริษัทของน�ยมังกรยุติ 
ก�รผลิต ก�รจำ�หน่�ย หรือก�รโปรโมตสินค้�ใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับสินค้�
ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งให้ชำ�ระค่�เสียห�ยแก่บริษัทคช�รวมเป็นมูลค่�ร�ว 
4.5 ล้�นหยวน หรือประม�ณ 649,735 ล้�นเหรียญสหรัฐ

คดีดังกล่�วเป็นกรณีตัวอย่�งของก�รป้องปร�มก�รละเมิดลิขสิทธิ์
ที่สะท้อนให้เห็นถึงก�รให้คว�มสำ�คัญม�ตรก�รคว�มคุ้มครองที่เข้มงวด
ม�กขึ้นเกี่ยวกับคว�มคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของประเทศจีน

ข้อควรระวังสำาหรับผู้ประกอบการ

https://www.pngegg.com
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เจ้�ของสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ต่�งประเทศที่ได้มีก�รขึ้นทะเบียนในประเทศจีนแล้ว ห�กพบว่�มีบุคคลใด
(1) ใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ที่ได้รับคว�มคุ้มครองในผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือคล้�ยคลึงกับสินค้�ที่ผลิตขึ้นนอกแหล่งกำ�เนิด 

ปร�กฏข้อคว�มบนฉล�ก หรือข้อคว�ม หรือโฆษณ�ในประเทศจีน ที่ระบุถึงแหล่งที่ม�ของสินค้�ที่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้
ท�งภูมิศ�สตร์ แต่ที่ไม่ได้มีแหล่งที่ม�นั้นจริง ๆ  หรือ แม้กระทั่งมีข้อคว�มที่ปร�กฏว่� “ชนิด”, “ประเภท”, “สไตล์”, “เลียนแบบ” 
สินค้�ที่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ เช่น น�ยมังกรข�ยมะข�มหว�น โดยระบุบนฉล�กสินค้�ว่� “มะข�มหว�น
เพชรบูรณ์” โดยไม่ได้มีแหล่งที่ม�จ�กจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น

(2) ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ข้�งต้น 
ก�รกระทำ�ดังกล่�วถือเป็นก�รละเมิดสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์

• ยื่นคัดค้�นเครื่องหม�ยก�รค้�ที่ละเมิดในระหว่�งก�รประก�ศโฆษณ�ต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติ
จีน (CNIPA) ห�กมีก�รจดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหม�ยร่วม หรือเครื่องหม�ยรับรอง ตลอดจนกรณีที่ได้จดทะเบียน
ไว้ต�มกฎหม�ยพิเศษ 

• ยื่นเพิกถอนเครื่องหม�ยก�รค้�ที่เหมือนหรือคล้�ยกับตนต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) 
ห�กมีก�รจดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหม�ยร่วม หรือเครื่องหม�ยรับรอง ตลอดจนกรณีที่ได้จดทะเบียนไว้ต�ม
กฎหม�ยพิเศษ

• เจรจ�ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท - เจ้�ของสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ส�ม�รถติดต่อผู้ละเมิดโดยตรงโดยก�รส่งแจ้งเตือน 
เพื่อร้องขอให้กระทำ�ก�รหรืองดเว้นกระทำ�ก�รที่กระทบสิทธิของเจ้�ของสิทธิได้ ห�กไม่ปฏิต�มหนังสือแจ้งเตือน 
เจ้�ของสิทธิส�ม�รถดำ�เนินก�รท�งศ�ลได้ ทั้งนี้ เจ้�ของสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์อ�จเลือกใช้ม�ตรก�รในก�รเจรจ�
ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทระหว่�งคู่กรณีได้เช่นกัน

แนวทางที่ 1  

แนวทางที่ 2  

ระงับข้อพิพาทด้วยการดำาเนินการทางทะเบียน

ระงับข้อพิพาทด้วยการดำาเนินการทางกฎหมาย

ห�กท่�นได้พบว่�มีก�รละเมิดสินค้�ที่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ เช่น ใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์หรือ 
คำ�อธิบ�ยสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ เพื่อทำ�ให้ประช�ชนเข้�ใจผิดว่�สินค้�นั้นม�จ�กแหล่งกำ�เนิดของสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ที่ได้รับ 
คว�มคุ้มครอง ใช้หรือนำ�ออกจำ�หน่�ยสินค้�ที่ปร�กฏเครื่องหม�ยพิเศษสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์บนสินค้�โดยไม่ได้รับอนุญ�ต หรือ
ปร�กฏเครื่องหม�ยหรือรูปลักษณ์อย่�งใด ๆ ที่เหมือนหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยพิเศษสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์บนสินค้� จนทำ�ให้
ประช�ชนสับสนหรือหลงผิดว่�เป็นเครื่องหม�ยพิเศษสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ ท่�นส�ม�รถดำ�เนินก�รระงับข้อพิพ�ทได้ ดังนี้

แนวทางการรับมือเมื่อเกิดข้อพิพาท

การละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศจีน

3.6  สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ (Geographical Indication: GI)  

• กรณีที่สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ได้รับก�รขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศจีน
ในกรณีที่มีก�รละเมิดสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ที่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศจีน เจ้�ของสิทธิอ�จยื่นคำ�ร้องต่อ

สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) หรือขอให้มีคว�มคุ้มครองท�งศ�ลต�มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องภ�ยใต้กฎหม�ย
เครื่องหม�ยก�รค้�ได้ ม�ตรก�รคว�มคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ต่�งประเทศ (Measures on the Protection of Foreign 
Geographical Indication) ที่ประก�ศไว้โดยสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) ได้ว�งหลักเกณฑ์ให้สิ่งบ่งชี้ 
ท�งภูมิศ�สตร์ต่�งประเทศส�ม�รถขอรับคว�มคุ้มครอง และจะได้รับคว�มคุ้มครองเทียบเท่�กับสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ภ�ยใน
ประเทศจีน 

ห�กพบก�รละเมิดสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ในประเทศจีน เจ้�ของสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ต่�งประเทศส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ ดังนี้
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สำานักงานบริหารกฎระเบียบตลาด (State Administration for Market Regulation: SAMR) 
บุคคลใดที่กระทำ�ก�รละเมิดสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ภ�ยในเขตอำ�น�จรับผิดชอบของสำ�นักง�นบริห�รกฎระเบียบตล�ด (SAMR) 

สำ�นักง�นบริห�รกฎระเบียบตล�ด (SAMR) ส�ม�รถกำ�หนดบทลงโทษท�งปกครองได้ เช่น ส�ม�รถเรียกค่�ปรับซึ่งเป็นจำ�นวน 
ส�มเท่�ของผลกำ�ไรที่เกิดจ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�ละเมิดสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์นั้น แต่ไม่เกิน 30,000 หยวน หรือไม่น้อยกว่� 10,000 
หยวน สำ�หรับกรณีที่ไม่มีผลกำ�ไรเกิดขึ้นจ�กก�รละเมิด

ห�กเจ้�ของสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องก�รเรียกร้องค่�เสียห�ยจ�กก�รละเมิด เจ้�ของสิทธิส�ม�รถ 
ดำ�เนินก�รท�งศ�ลโดยอ�ศัยบทบัญญัติว่�ด้วยเครื่องหม�ยก�รค้�ของจีน หรือภ�ยใต้ม�ตรก�รคว�มคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร ์
ต่�งประเทศ เพื่อเรียกร้องค่�เสียห�ยจ�กเหตุแห่งก�รละเมิดได้

เจ้�ของสิทธิในสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ที่แท้จริงส�ม�รถยื่นคำ�ร้องขอเพิกถอนไปยังคณะกรรมก�รอุทธรณ์เครื่องหม�ยก�รค้� 
(TRAB) เพื่อเพิกถอนสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ หรือจดทะเบียนเป็นเครื่องหม�ยร่วม หรือเครื่องหม�ย
รับรองโดยไม่สุจริต

เจ้�ของสิทธิในสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ที่แท้จริงจะต้องดำ�เนินก�รท�งศ�ลโดยอ�ศัยบทบัญญัติว่�ด้วยเครื่องหม�ยก�รค้�ของจีน  
หรือภ�ยใต้ม�ตรก�รคว�มคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ต่�งประเทศได้

• กรณีที่สิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ยังไม่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนในประเทศจีน

น�ยคช� ผู้ประกอบก�รช�วไทยสนใจที่จะข�ยไวน์ในประเทศจีน เนื่องจ�ก
ประเทศจีนกำ�ลังนิยมก�รบริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทไวน์และแชมเปญ จึงขอคำ�แนะนำ�
เรื่องก�รจำ�หน่�ยไวน์ในประเทศจีน และได้รับคำ�แนะนำ�ว่� น�ยคช�ต้องตรวจสอบ
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของสินค้�ที่จะจำ�หน่�ยในประเทศจีนก่อน ได้แก่ คว�มคุ้มครอง
ในเครื่องหม�ยก�รค้� สิทธิบัตร รวมไปถึงคว�มคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ 
เนื่องจ�กประเทศจีนได้ทำ�ข้อตกลงกับประเทศต่�ง ๆ เช่น สหภ�พยุโรป เกี่ยวกับ
ก�รให้คว�มคุ้มครองแก่สินค้�ที่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ ทั้งนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำ�ชื่อหรือตร�สินค้�ไวน์ของน�ยคช�ไปใช้หรือจำ�หน่�ย
โดยไม่ได้รับอนุญ�ต 

น�ยมั งกรยั ง ให้คำ �แนะนำ �น�ยคช�เพิ่ ม เติมอีกว่ �  ห�กในอน�คตมี
บุคคลอื่นม�ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของสินค้�ไวน์  น�ยคช�ก็มี

กรณีศึกษา

แนวทางที่ 3  

แนวทางที่ 4  

แนวทางที่ 1  

แนวทางที่ 2  

ระงับข้อพิพาทด้วยการดำาเนินการทางปกครอง

ระงับข้อพิพาทด้วยการดำาเนินการทางศาล

ยื่นคำาร้องขอเพิกถอนไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า (TRAB) 

ระงับข้อพิพาทด้วยการดำาเนินการทางศาลและ/หรือการเจรจา

เพื่อหลีกเลี่ยงค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินคดีท�งศ�ล เครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พม�กที่สุดในคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์  
คือ ก�รขึ้นทะเบียนไว้ในประเทศไทยและในประเทศจีน หรืออ�จขอรับคว�มคุ้มครองเพิ่มเติมต�มข้อตกลงระหว่�งประเทศผ่�น
ก�รสนับสนุนของรัฐ

ข้อควรระวังสำาหรับผู้ประกอบการ
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เมื่อเกิดข้อพิพ�ทจ�กก�รละเมิดคว�มลับท�งก�รค้� ผู้ประกอบก�รส�ม�รถดำ�เนินก�รระงับข้อพิพ�ทโดยก�รเจรจ�ไกล่เกลี่ย
กันเองกับคู่กรณี แต่ในกรณีที่คู่กรณีไม่ประสงค์ที่จะทำ�คว�มตกลงกันหรือไม่อ�จตกลงกันได้ ผู้ประกอบก�รซึ่งมีฐ�นะเป็นเจ้�ของ
คว�มลับท�งก�รค้�อ�จร้องขอให้ฝ่�ยปกครอง (Administrative authority) ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�เพื่อระงับข้อพิพ�ทได้

แนวทางที่ 1  ระงับข้อพิพาทโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย

แนวทางการรับมือเมื่อเกิดข้อพิพาท

สิทธิที่จะดำ�เนินคดีท�งกฎหม�ยได้ ไม่ว่�จะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอ�ญ� โดยศ�ลประช�ชนอ�จจะมีคำ�สั่งให้ 
ผู้ละเมิดได้รับโทษจำ�คุกหรือโทษปรับได้ เช่น กรณีละเมิดไวน์ Bordeaux ที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหม�ยร่วม  
(Collective Mark) ทำ�ให้ผู้ผลิตไวน์ร�ยอื่นไม่ส�ม�รถใช้คำ�ว่� Bordeaux ในผลิตภัณฑ์ไวน์ของตนเองได้

ทั้งนี้ แม้จะเป็นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ที่ยังไม่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนในประเทศจีน เจ้�ของก็ส�ม�รถยื่น 
เพิกถอนไปยังคณะกรรมก�รอุทธรณ์เครื่องหม�ยก�รค้� (TRAB) และ/หรือยื่นคำ�ร้องไปยังศ�ลได้เช่นเดียวกันห�กพบ 
ก�รละเมิด โดยเจ้�ของมีหน้�ที่ต้องพิสูจน์คว�มเสียห�ยจ�กก�รละเมิดสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ของตน

ดังนั้น น�ยคช�ควรหลีกเลี่ยงก�รนำ�ชื่อสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ม�ใช้ หรือปร�กฏบนฉล�ก หรือสื่อโฆษณ� 
ต่�ง ๆ ของสินค้�ไวน์ ที่จะนำ�ไปข�ยในประเทศจีนเพื่อหลีกเลี่ยงก�รละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

ห�กมีผู้ใดล่วงรู้ หรือเอ�คว�มลับท�งก�รค้�ของผู้ซึ่งมีสิทธิในคว�มลับท�งก�รค้� ด้วยก�รขโมย ล่อลวง ข่มขู่ หรือวิธีก�ร
อื่นใดที่ไม่เป็นธรรม หรือเปิดเผย ก�รใช้ หรือก�รให้คนอื่นใช้คว�มลับท�งก�รค้�ของผู้ที่มีสิทธิในคว�มลับท�งก�รค้� อันได้ม� 
โดยวิธีข้�งต้น หรือเป็นหน่วยง�นหรือปัจเจกชนที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับผู้ที่มีสิทธิในคว�มลับท�งก�รค้� โดยเปิดเผย ใช้ 
หรือให้บุคคลอื่นใช้คว�มลับท�งก�รค้�ที่อยู่ในคว�มครอบครองของตน โดยละเมิดต่อสัญญ�หรือขัดต่อม�ตรก�รในก�รเก็บ 
รักษ�คว�มลับของผู้ซึ่งมีสิทธิในคว�มลับท�งก�รค้� หรือสม�ชิก หรือคนง�นของผู้ซึ่งมีสิทธิในคว�มลับท�งก�รค้� โดยเปิดเผย ใช้ 
หรือให้บุคคลอื่นใช้คว�มลับท�งก�รค้�ที่อยู่ในคว�มครอบครอง โดยละเมิดต่อสัญญ�หรือขัดต่อม�ตรก�รในก�รเก็บรักษ�คว�มลับ 
ของผู้ซึ่งมีสิทธิในคว�มลับท�งก�รค้� หรือบุคคลภ�ยนอกที่เข้�ถือ ใช้ หรือเปิดเผยคว�มลับท�งก�รค้�ของบุคคลอื่น โดยรู้ว่�หรือ
ควรจะรู้ว่�เป็นก�รละเมิดโดยวิธีดังกล่�วข้�งต้น ถือว่�ก�รกระทำ�ดังกล่�วเป็นก�รละเมิดคว�มลับท�งก�รค้�

3.7  คว�มลับท�งก�รค้� (Trade Secret)  

การละเมิดความลับทางการค้าในประเทศจีน

• มาตรการทางแพ่ง
เจ้�ของคว�มลับท�งก�รค้�อ�จได้รับก�รเยียวย�ท�งแพ่ง รวมทั้งก�รเยียวย�ค่�เสียห�ย โดยส�ม�รถยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลให้

ออกคำ�สั่งคุ้มครองชั่วคร�วก่อนที่จะมีก�รดำ�เนินคดีได้โดยผู้ยื่นคำ�ร้องต้องแสดงให้ศ�ลเห็นว่� ห�กคว�มลับท�งก�รค้�ถูกเปิด
เผยไปแล้วจะส่งผลเสียต่อกิจก�รเป็นอย่�งม�ก ศ�ลอ�จสั่งให้ผู้ทำ�ก�รละเมิดชำ�ระค่�เสียห�ยต่อเจ้�ของคว�มลับท�งก�รค้� โดย
คำ�นวณจ�กคว�มเสียห�ยที่ได้เกิดขึ้นจริง ถ้�คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจริงไม่ส�ม�รถพิสูจน์ได้ อ�จคำ�นวณจ�กกำ�ไรที่ผู้ละเมิดได้รับ
ในช่วงเวล�ที่ทำ�ก�รละเมิด

เจ้�ของคว�มลับท�งก�รค้�ต้องดำ�เนินคดีท�งแพ่งภ�ยใน 2 ปี นับแต่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ก�รละเมิด หรือภ�ยใน 20 ปี นับ
แต่ได้มีก�รละเมิด และศ�ลอ�จขย�ยเวล�ที่กำ�หนดออกได้อีก ห�กผู้เสียห�ยแสดงให้เห็นได้ว่� ก�รที่ไม่ส�ม�รถนำ�คดีขึ้นสู่ศ�ล
ก่อนหน้�นี้ได้เป็นเพร�ะมีพฤติก�รณ์พิเศษ

แนวทางที่ 2  ระงับข้อพิพาทด้วยการดำาเนินการทางกฎหมาย
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บริษัทของน�ยคช�เป็นกิจก�รเกี่ยวกับก�รพัฒน�และจำ�หน่�ยบัตรวงจร
รวม (IC cards) ระหว่�งจีนและต่�งประเทศ โดยหนึ่งในพนักง�นของบริษัท 
ของน�ยคช�ได้ติดต่อกับบริษัทของน�งส�วกล้วยไม้ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่ง 
ในเรือ่งของบตัรวงจรรวม โดยพนกัง�นคนดงักล�่วไดเ้ข�้ไปมสีว่นชว่ยใก�รรเิริม่และ
ช่วยดำ�เนินระบบก�รปฏิบัติง�นของบัตรวงจรรวม หล�ยเดือนต่อม� พนักง�นคน 
ดงักล�่วล�ออกจ�กบรษิทัของน�ยคช� หลังจ�กนัน้บรษิทัของน�ยคช�จงึไดท้ร�บ
ว่� บัตรวงจรที่บริษัทของน�งส�วกล้วยไม้จำ�หน่�ยมีลักษณะและรูปแบบระบบ
เป็นอย่�งเดียวกันกับที่บริษัทของน�ยคช�กำ�ลังจะผลิตออกม�

กรณีดังกล่�ว ศ�ลพิพ�กษ�ว่�บัตรวงจรรวมของบริษัทของน�ยคช� 
ถือเป็นคว�มลับท�งก�รค้� เนื่องจ�กมีข้อมูลท�งเทคนิคที่มีประโยชน์ใน 
เชิงพ�ณิชย์ ประกอบกับสัญญ�จ้�งแรงง�นระหว่�งบริษัทของน�ยคช�กับ
พนักง�นดังกล่�วได้มีก�รระบุถึงก�รเก็บรักษ�ข้อมูลเป็นคว�มลับ นอกจ�กนี้
พนักง�นคนดังกล่�วได้เปิดเผยข้อมูลโดยมิได้รับอนุญ�ต เนื่องจ�กถูกจ้�งง�น
โดยทั้งสองบริษัทพร้อมกันในช่วงระยะเวล�หนึ่ง ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทของ
น�งส�วกล้วยไม้เกือบจะเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทของน�ยคช� รวมทั้ง
ซอฟต์แวร์และก�รออกแบบของบริษัทของน�งส�วกล้วยไม้มีลักษณะและระบบ
เหมือนกันกับของบริษัทของน�ยคช� ศ�ลจึงพิพ�กษ�ให้บริษัทของน�งส�ว
กล้วยไม้ชำ�ระค่�เสียห�ยให้แก่บริษัทของน�ยคช� เป็นเงินจำ�นวน 14,800 ยูโร 

กรณีศึกษา

เป็นก�รระงับข้อพิพ�ทท�งเลือกโดยคู่กรณีมีสิทธิในก�รเลือกผู้ที่จะม�ทำ�หน้�ที่ตัดสินชี้ข�ดข้อพิพ�ท หรือม�ทำ�หน้�ที ่
ในก�รเจรจ�ไกล่เกลี่ยเพื่อให้ได้ข้อยุติในกรณีพิพ�ท ทั้งนี้ส�ม�รถดำ�เนินก�รผ่�นสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�รในประเทศไทยหรือ 
ในประเทศจีนได้ 

แนวทางที่ 3  ระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการ

ผู้ประกอบก�รควรทำ�สัญญ�จ้�งแรงง�น รวมถึงสัญญ�ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้�หรือคู่ค้�ให้ครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพย์สิน 
ท�งปัญญ�และก�รไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นคว�มลับของบริษัทอย่�งละเอียด

ข้อควรระวังของผู้ประกอบการ

• มาตรการทางอาญา
ก�รเปิดเผยหรือก�รใช้คว�มลับท�งก�รค้�โดยขัดต่อกฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้� ไม่ถือเป็นคว�มผิดท�งอ�ญ�ต�มกฎหม�ย

อ�ญ� อย่�งไรก็ต�ม กฎหม�ยอ�ญ�กำ�หนดให้มีบทลงโทษท�งอ�ญ�สำ�หรับก�รเข้�ถือเอ�ทรัพย์สินของเอกชน โดยวิธีที่ไม่ชอบด้วย
กฎหม�ย เช่น ก�รปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ ก�รข่มขู่ หรือก�รติดสินบน เป็นต้น
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3.8   หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องกับก�รบังคับสิทธิ
และระงับข้อพิพ�ทด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�

• คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจีน (China International Economic and 
Trade Arbitration Commission: CIETAC) 
ที่อยู่: 6/F, CCOIC Building, 2 Huapichang Hutong, Xicheng District, Beijing 100035
อีเมล: info@cietac.org
เว็บไซต์: http://www.cietac.org

• กระทรวงตำารวจ (Ministry of Public Security of China: MPS) 
ที่อยู่: No.14 Chang’an Street, Beijing 100741
เว็บไซต์: www.mps.gov.cn

• สำานักงานบริหารกฎระเบียบตลาด (Administration for Market Regulation: SAMR)
ที่อยู่: NIM Hepingli campus : No.18 Beisanhuandonglu, Chaoyang District, Beijing  100029 
NIM Changping campus: No.18 Changchilu, Changping District, Beijing 102200
อีเมล: dfa@saic.gov.cn
เว็บไซต์: http://www.samr.gov.cn/

• ศาลทรัพย์สินทางปัญญาของศาลประชาชนสูงสุดแห่งประเทศจีน (Intellectual Property Court of  
the Supreme People’s Court of China)
ที่อยู่: Building 3, Yard 2, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing 100160     
อีเมล: ipc@court.gov.cn
เว็บไซต์: http://ipc.court.gov.cn/en-us/index.html

• ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ณ เมืองปักกิ่ง  
ที่อยู่: No.18 Zhanghua Road, Beijing 100097
เว็บไซต์: http://bjzcfy.chinacourt.gov.cn/index.shtml

• ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ณ เมืองเซียงไฮ้ 
ที่อยู่: No.988 Zhangheng Road, Pudong New Area, Shanghai 201203
เว็บไซต์: http://www.shzcfy.gov.cn/en/index.jhtml 
อีเมล: shzcfy@hshfy.sh.cn

• ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ณ เมืองกวางโจว
ที่อยู่: No.2662 Kaichuang Avenue , Huangpu District, Guangzhou 510000
เว็บไซต์: http://gzzcfy.chinacourt.gov.cn/index.shtml

• กรมศุลกากร (General Administration of Customs of China: GACC)
ที่อยู่: IPR Enforcement Office, the Department of Policy and Legal Affairs, the General Administration 
of Customs, No. 6 Jianguomennei Avenue, Beijing, 100730
เว็บไซต์: http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=01.htm

mailto:info@cietac.org
http://www.cietac.org
http://www.mps.gov.cn
mailto:dfa@saic.gov.cn
http://www.samr.gov.cn/
mailto:ipc@court.gov.cn
http://ipc.court.gov.cn/en-us/index.html
http://bjzcfy.chinacourt.gov.cn/index.shtml
http://www.shzcfy.gov.cn/en/index.jhtml
mailto:shzcfy@hshfy.sh.cn
http://gzzcfy.chinacourt.gov.cn/index.shtml
http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=01.htm
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บทที่ 4 
เคล็ดลับคู่มังกร: การขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ในฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน
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บทที่ 4
เคล็ดลับคู่มังกร: 
ก�รขอรับคว�มคุ้มครอง
ทรัพย์สินท�งปัญญ�
ในฮ่องกง ม�เก๊� และไต้หวัน

ก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� ก�รดำ�เนินคดี หรือก�รบังคับใช้สิทธิ ใช้หลักดินแดน ห�กผู้ประกอบ
ก�รต้องก�รทำ�ธุรกิจในฮ่องกง ม�เก๊� หรือไต้หวัน ต้องดำ�เนินก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนไปยังสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ� 
ณ ฮ่องกง ม�เก๊� หรือไต้หวัน ด้วยหลักคว�มคุ้มครองเดิมคือ หลักก�รยื่นจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่� (First-to-fi le) 

ดังนั้น ใครยื่นจดก่อนจึงมีสิทธิดีกว่�และมีบ�งกรณีเท่�นั้นที่ทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ไม่ได้จดทะเบียนจะได้รับ
คว�มคุ้มครอง ทั้งนี้ ผู้ประกอบก�รควรตั้งตัวแทนในประเทศนั้น ๆ เพร�ะทน�ยคว�มท้องถิ่นส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
กลยุทธ์และวิธีก�รบังคับสิทธิที่เหม�ะสม

4.1 ก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในฮ่องกง

ในฐ�นะที่ฮ่องกงเป็นศูนย์กล�งท�งก�รเงินระหว่�งประเทศและมีระบบเศรษฐกิจเสรี รวมถึงโครงสร้�งพื้นฐ�น
ที่ครอบคลุมและสนับสนุนบริก�รก�รค้� ฮ่องกงจึงดึงดูดนักลงทุนจ�กทั่วทุกมุมโลก นักลงทุนจำ�นวนม�กจึงได้จดทะเบียน
ปกป้องทรัพย์สินท�งปัญญ�ในฮ่องกง เพื่อปกป้องทรัพย์สินท�งปัญญ�และเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งก�รค้� 
ตลอดจนรับมือได้อย่�งมีประสิทธิภ�พในกรณีที่ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของท่�นถูกละเมิด

4.1.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คุณสมบัติในการยื่นคำาขอจดทะเบียน
• มีสัญช�ติฮ่องกงหรือมีภูมิลำ�เน�ในฮ่องกง  
• มีสถ�นประกอบอุตส�หกรรมหรือพ�ณิชยกรรมที่ยังคงประกอบกิจก�รอยู่ในฮ่องกง  
• ห�กเป็นช�วต่�งช�ติ หรือบริษัทต่�งช�ติต้องมอบอำ�น�จให้ตัวแทนที่มีสัญช�ติ หรือมีสถ�นประกอบอุตส�หกรรม 

หรือพ�ณิชยกรรมในฮ่องกง โดยมอบอำ�น�จผ่�นหนังสือมอบอำ�น�จ
ผู้ยื่นคำ�ขอส�ม�รถขอใช้สิทธิย้อนหลัง (Priority claim) ในก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ได้ ถ้�ผู้ยื่นคำ�ขอได้

จดทะเบียนในจำ�พวกสินค้�และบริก�รเดียวกันในประเทศสม�ชิกอนุสัญญ�กรุงป�รีสว่�ด้วยก�รคุ้มครองทรัพย์สิน
อุตส�หกรรม (Paris Convention) หรือองค์ก�รก�รค้�โลก (WTO) ภ�ยใน 6 เดือน ก่อนที่จะยื่นจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�
ในฮ่องกง   

เรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนยื่นคำาขอ
• เครื่องหม�ยก�รค้�ส�ม�รถแยกสินค้�หรือบริก�รของผู้ยื่นคำ�ขอออกจ�กผู้ค้�ร�ยอื่นหรือไม่
• เครื่องหม�ยก�รค้�มีลักษณะบ่งเฉพ�ะหรือไม่
•  เครื่องหม�ยก�รค้�เป็นคำ�ทั่วไปในอุตส�หกรรมนั้นหรือไม่
• เครื่องหม�ยก�รค้�นั้นเหมือนกันหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�อื่น ๆ หรือไม่

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/
https://www.wto.org/
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำาขอ
• กรณีนิติบุคคล - สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ต้้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
• กรณีบุคคลธรรมด� - สำ�เน�หนังสือเดินท�งหรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ
• รูปเครื่องหม�ยก�รค้� 
• หนังสือมอบอำ�น�จ กฏหม�ยฮ่องกงไม่ได้บังคับให้ต้องยื่นหนังสือมอบอำ�น�จในก�รจดทะเบียน แต่ผู้ประกอบก�รส�ม�รถ

ทำ�หนังสือมอบอำ�น�จระหว่�งตัวแทนในก�รยื่นคำ�ขอได้

ขั้นตอนการพิจารณา
• พิจ�รณ�ตรวจสอบเครื่องหม�ยก�รค้� (Substantive Examination)
• ประก�ศโฆษณ� (Publication)
• ออกหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (Issuance of Certifi cate)

การสืบค้นเครื่องหมายการค้า
ขั้นตอนก�รสืบค้นเครื่องหม�ยก�รค้�เป็นเพียงท�งเลือก เพื่อป้องกันก�รละเมิดในอน�คตเท่�นั้น จุดประสงค์ของก�รสืบค้น

เครื่องหม�ยก�รค้�คือ เพื่อให้แน่ใจได้ว่�เครื่องหม�ยก�รค้�ของท่�นไม่เหมือนหรือคล้�ยกับของบุคคลอื่น ซึ่งจะช่วยลดคว�มเสี่ยง
ที่จะถูกน�ยทะเบียนปฏิเสธคำ�ขอ 

ระยะเวลาการพิจารณา 4-8 เดือน
ระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปี
การต่ออายุ ส�ม�รถดำ�เนินก�รต่ออ�ยุได้ ทุก 10 ปี โดยยื่นคำ�ร้องขอต่ออ�ยุภ�ยใน 6 เดือน ก่อนวันหมดอ�ยุ

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในฮ่องกง

ตรวจรับคำ�ขอ

ตรวจสอบเบื้องต้น

รับจดทะเบียน

ตรวจสอบ
เครื่องหม�ยก�รค้�

ประก�ศโฆษณ�ในหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นฮ่องกง (HKIP) 3 เดือน

https://www.ipd.gov.hk/eng/trademarks.htm
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4.1.2 การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ฮ่องกงกำ�หนดให้ส�ม�รถยื่นคำ�ขอเพื่อขอรับคว�มคุ้มครอง

สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ได้ 2 แบบ ได้แก่

2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ระยะสั้น (Short-term Patent)
ผู้ยื่นคำ�ขอส�ม�รถขอรับสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ระยะสั้นได้ โดยยื่นคำ�ขอโดยตรงไปยังสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของฮ่องกง 

โดยมีเงื่อนไขว่�ผู้ยื่นคำ�ขอจะต้องส่งร�ยง�นก�รสืบค้นที่จัดทำ�โดยหนึ่งในหน่วยง�นต่อไปนี้ พร้อมกับก�รยื่นคำ�ขอ
1. สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน 
2. สำ�นักง�นสิทธิบัตรยุโรป
3. สำ�นักง�นสิทธิบัตรแห่งสหร�ชอ�ณ�จักร
หรือหน่วยง�นสืบค้นระหว่�งประเทศ เช่น สหรัฐอเมริก� ญี่ปุ่น เก�หลี และสเปนที่ได้รับก�รรับรองต�มสนธิสัญญ�

คว�มร่วมมือสิทธิบัตร

• ระบบสิทธิบัตร Original Grant Patent system
• พิจ�รณ�ต�มวันที่มีก�รยื่นคำ�ขอ 
• พิจ�รณ�คำ�ขอเบื้องต้น (Examination on formal requirements)
• ประก�ศโฆษณ� (Publication)
• พิจ�รณ�ส�ระสำ�คัญของคำ�ขอ (Substantive examination)
• รับจดทะเบียนและประก�ศโฆษณ� (Grant and publication of patent) หรือปฏิเสธไม่รับ

จดทะเบียน (Final refusal of patent grant)

• ระบบสิทธิบัตร Re-registration system

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ก�รร้องขอให้มีก�รจดแจ้ง ต้องยื่นขอรับคว�มคุ้มครองไปยังสำ�นักง�นทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ของฮ่องกง ภ�ยใน 6 เดือน หลังจ�กได้รับหนังสือก�รพิจ�รณ�เบื้องต้น 
(The receipt of a formal examination notice) อย่�งเป็นท�งก�รจ�กสำ�นักง�น
สิทธิบัตรที่มีอำ�น�จ เช่น สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (China National 
Intellectual Property Administration: CNIPA) สำ�นักง�นสิทธิบัตรยุโรป (European 
Patent Offi ce: EPO) หรือสำ�นักง�นสิทธิบัตรสหร�ชอ�ณ�จักร (United Kingdom 
Intellectual Property Offi ce: UKIPO)

ก�รร้องขอให้มีก�รจดทะเบียนและก�รร้องขอให้มีก�รออกสิทธิบัตร ส�ม�รถยื่น
ได้หลังจ�กที่ได้มีก�รประก�ศคำ�ร้องขอให้มีก�รจดแจ้ง และผู้ขอรับสิทธิบัตรจะได้รับ
สิทธิบัตรจ�กสำ�นักง�นสิทธิบัตรที่มีอำ�น�จ ทั้งนี้ก�รร้องขอให้มีก�รจดทะเบียนและ
ก�รร้องขอให้มีก�รออกสิทธิบัตรต้องยื่นภ�ยใน 6 เดือน หลังจ�กมีก�รประก�ศโฆษณ�
และมีก�รจดแจ้งดังกล่�ว

http://english.cnipa.gov.cn/
https://www.epo.org/
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
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3. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
เมื่อยื่นคำ�ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว เจ้�ของมีสิทธิที่จะห้�มผู้อื่นใช้ ข�ย หรือเช่�ผลิตภัณฑ์ที่ได้

จดทะเบียนแล้ว ก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยปกป้องรูปร่�ง ก�รตกแต่ง และคว�มรู้สึกด้�นสุนทรียภ�พ
ของก�รออกแบบใหม่ แต่ไม่รวมถึงฟังก์ชันและวิธีก�รใช้ง�น

ก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์อ�จถูกนำ�ไปใช้สำ�หรับก�รออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ประเภทต่�ง ๆ  
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ สิ่งทอ เครื่องประดับ และน�ิก� เป็นต้น

ผู้ยื่นคำ�ขอส�ม�รถขอใช้สิทธิย้อนหลัง (Priority claim) ในก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ ถ้�ผู้ยื่น
คำ�ขอได้จดทะเบียนในประเทศสม�ชิกอนุสัญญ�กรุงป�รีสว่�ด้วยก�รคุ้มครองทรัพย์สินอุตส�หกรรม (Paris Convention) หรือ 
องค์ก�รก�รค้�โลก (WTO) ภ�ยใน 6 เดือน ก่อนที่จะยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในฮ่องกง  

เอกสารประกอบการยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรและระยะเวลาคุ้มครองในฮ่องกง

ประเภท เอกสารท่ีใช้ ระยะเวลา
ความคุ้มครอง หมายเหตุ

สิทธิบัตร
ก�รประดิษฐ์

• ชื่อภ�ษ�จีน (Traditional Chinese) 
และภ�ษ�อังกฤษของก�รประดิษฐ์

• ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นคำ�ขอ
• ชื่อและที่อยู่ของนักประดิษฐ์
• เอกส�รสิทธิบัตร
• บทคัดย่อในภ�ษ�จีน (Traditional 

Chinese) และภ�ษ�อังกฤษ
• สำ�เน�ก�รประก�ศโฆษณ� (ใช้ได้กับ

ระบบก�รจดทะเบียน Re-registration 
เท่�นั้น)

• ก�รแปลเนื้อห�และเอกส�รที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภ�ษ�จีนและภ�ษ�อังกฤษ

20 ปี นับจ�ก
วันที่ยื่นคำ�ขอรับ
สิทธิบัตร

สิทธิบัตร
ก�รประดิษฐ์
ระยะสั้น 
(Short-term 
Patent)

• ชื่อภ�ษ�จีน (Traditional Chinese) 
และภ�ษ�อังกฤษของก�รประดิษฐ์

• ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นคำ�ขอ
• ชื่อและที่อยู่ของนักประดิษฐ์
• เอกส�รสิทธิบัตร
• ร�ยง�นก�รสืบค้น
• บทคัดย่อภ�ษ�จีน (Tradi t ional 

Chinese) และภ�ษ�อังกฤษ

8 ปี นับจ�กวันที่
ยื่นคำ�ขอรับ
สิทธิบัตร

ผู้ยื่นคำ�ขอส�ม�รถขอรับสิทธิบัตร
ก�รประดิษฐ์ระยะสั้นได้ โดยยื่นคำ�ขอ
โดยตรงไปยังฮ่องกง โดยมีเงื่อนไขว่�
ผู้ยื่นคำ�ขอจะต้องส่งร�ยง�นก�รสืบค้น
ที่ออกโดยหนึ่งในหน่วยง�นต่อไปนี้
พร้อมกับก�รยื่นคำ�ขอ:
1. สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�

ของจีน
2. สำ�นักง�นสิทธิบัตรยุโรป
3. สำ�นักง�นสิทธิบัตรแห่งสหร�ช

อ�ณ�จักร
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ประเภท เอกสารท่ีใช้ ระยะเวลา
ความคุ้มครอง หมายเหตุ

สิทธิบัตร
ก�รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

• ชื่อภ�ษ�จีน (Traditional Chinese) 
และภ�ษ�อังกฤษของผลิตภัณฑ์

• ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นคำ�ขอ
• ชื่อและที่อยู่ของนักออกแบบ
• ภ�พเขียนของง�นออกแบบ
• คำ �อธิบ�ยแบบย่อถึ งลั กษณะของ

ก�รออกแบบ

ต่ออ�ยุได้ทุก 5 
ปี รวมระยะเวล�
คุ้มครองทั้งหมด
เป็น 25 ปี

• หนังสือมอบอำ�น�จต้องมีก��รรับรองล�ยมือชื่อ โดยทน�ยคว�มผู้ทำ�คำ�รับรองล�ยมือชื่อและเอกส�ร (Notary 
service) รับรองนิติกรณ์เอกส�รจ�กกรมก�รกงสุล กระทรวงก�รต่�งประเทศ (Legalization) และสถ�นเอกอัครร�ชทูตจีน
ประจำ�ประเทศไทย ห�กเป็นภ�ษ�อื่นนอกเหนือจ�กภ�ษ�จีน (Traditional Chinese)  จะต้องมีก�รแปลเอกส�รด้วย

• ห�กมีก�รดำ�เนินก�รอื่น ๆ เช่น โอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร ต้องแนบเอกส�รประกอบเพิ่มเติมด้วย

4.1.3 ลิขสิทธิ์
ในฮ่องกงไม่มีระบบก�รจดทะเบียน หรือก�รจดแจ้งสำ�หรับง�นอันมีลิขสิทธิ์  แต่สม�พันธ์อุตส�หกรรมฮ่องกง 

(Federation of Hong Kong Industries: FHKI) ซึง่มใิชห่นว่ยง�นร�ชก�ร ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรม�ธกิ�รก�รออกแบบ (Design council) 
เพื่อให้บริก�รรับฝ�กง�นอันมีลิขสิทธิ์เพื่อเก็บรักษ�ข้อมูลลิขสิทธิ์หรือง�นอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่ใช่ของท�งร�ชก�ร โดยมีค่�ธรรมเนียม
ร�ยปี 500 เหรียญฮ่องกง ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.industryhk.org/en/

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
เครื่องหมายการค้า ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/trademarks_559.htm
สิทธิบัตรการประดิษฐ ์ ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ip-prd.net/db_patents_e.htm
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ipprd.net/db_design_e.htm
ลิขสิทธิ์ ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ip-prd.net/db_copyrights_e.htm

แพลตฟอร์มการสืบค้น
แพลตฟอร์มการสืบค้นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์
https://esearch.ipd.gov.hk/nis-pos-view/#/

การขอรับความคุ้มครอง ณ จุดผ่านแดน
เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�ส�ม�รถร้องขอให้กรมศุลก�กรช่วยคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่จดทะเบียนแล้ว ณ จุดผ่�นแดน

ได้ โดยส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ https://www.customs.gov.hk/en/enforcement/ipr_protection/index.html

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยง�นที่รับผิดชอบคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�มี 2 หน่วยง�น ได้แก่
1. สำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ� (Intellectual Property Department) มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รจดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ�

ในฮ่องกงและส่งเสริมก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�แก่ส�ธ�รณชน
2. กรมศุลก�กรและสรรพส�มิต (Customs & Excise Department) มีหน้�ที่ปกป้องและปร�บปร�มก�รละเมิดทรัพย์สิน

ท�งปัญญ� ตรวจค้น และจับกุมผู้ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� โดยได้รับคว�มร่วมมือกับเจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�

https://www.industryhk.org/en/
https://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/trademarks_559.htm
http://ip-prd.net/db_patents_e.htm
http://ipprd.net/db_design_e.htm
http://ip-prd.net/db_copyrights_e.htm
https://esearch.ipd.gov.hk/nis-pos-view/#/
https://www.customs.gov.hk/en/enforcement/ipr_protection/index.html
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4.2 ก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในม�เก๊� 
ม�เก๊�เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีคว�มสำ�คัญและน่�สนใจอย่�งยิ่ง รัฐบ�ลจีนเปิดโอก�สให้มีก�รลงทุนในม�เก๊�ได้อย่�ง

เสรี และจัดให้มีก�รอำ�นวยคว�มสะดวกทั้งในด้�นกฎหม�ยและกฎระเบียบให้แก่ผู้ที่สนใจไปลงทุนหรือทำ�ธุรกิจในม�เก๊� 
ทำ�ให้มีนักลงทุนจำ�นวนม�กที่ต้องก�รเข้�ไปทำ�ธุรกิจในม�เก๊� 

4.2.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คุณสมบัติในการยื่นคำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
• มีสัญช�ติม�เก๊�หรือมีภูมิลำ�เน�ในม�เก๊�  
• มีสถ�นประกอบอุตส�หกรรมหรือพ�ณิชยกรรมที่ยังคงประกอบกิจก�รอยู่ในม�เก๊�  
• ห�กเป็นช�วต่�งช�ติ หรือบริษัทต่�งช�ติต้องมีก�รมอบอำ�น�จให้ตัวแทนที่มีสัญช�ติ หรือมีสถ�นประกอบอุตส�หกรรม

หรือพ�ณิชยกรรมในม�เก๊�  
ผู้ยื่นคำ�ขอส�ม�รถขอใช้สิทธิย้อนหลัง (Priority claim) ในก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ได้ ถ้�ผู้ยื่นคำ�ขอได้จดทะเบียน

ในจำ�พวกสินค้�และบริก�รเดียวกันในประเทศสม�ชิกอนุสัญญ�กรุงป�รีสว่�ด้วยก�รคุ้มครองทรัพย์สินอุตส�หกรรม (Paris 
Convention) หรือองค์ก�รก�รค้�โลก (WTO) ภ�ยใน 6 เดือน ก่อนที่จะยื่นจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในม�เก๊� 

เรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนยื่นคำาขอ
1. เครื่องหม�ยก�รค้�ส�ม�รถแยกสินค้�หรือบริก�รของผู้ยื่นคำ�ขอออกจ�กผู้ค้�ร�ยอื่นหรือไม่
2. เครื่องหม�ยก�รค้�มีลักษณะบ่งเฉพ�ะหรือไม่
3. เครื่องหม�ยก�รค้�เป็นคำ�ทั่วไปในอุตส�หกรรมนั้นหรือไม่
4. เครื่องหม�ยก�รค้�นั้นเหมือนกันหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�อื่น ๆ หรือไม่

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำาขอ
• กรณีนิติบุคคล - สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ต้้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
• กรณีบุคคลธรรมด� - สำ�เน�หนังสือเดินท�งหรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ
• รูปเครื่องหม�ยก�รค้�
• หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มีก�รตั้งตัวแทน)
• เอกส�รรับรองก�รอ่�นและแปล ห�กเครื่องหม�ยก�รค้�ไม่ได้ประกอบด้วยภ�ษ�อังกฤษ 
• ห�กผู้ยื่นคำ�ร้องขอถือสิทธิย้อนหลังผู้ยื่นคำ�ร้องต้องนำ�ส่งเอกส�รก�รยื่นจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศสม�ชิก 

(เอกส�รภ�ษ�อังกฤษ)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาในฮ่องกง 
(Hong Kong Intellectual Property Department) 

ที่อยู่: 24/F Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wanchai, 
Hong Kong 
เบอร์ติดต่อ: (852)2961 6901
แผนกสิทธิบัตร: (852)2838 6315
แผนกเครื่องหม�ยก�รค้�: (852)2838 6082, (852)2574 4345, 
อีเมล: enquiry@ipd.gov.hk
เว็บไซต์: https://efi ling.ipd.gov.hk/nis-efi ling/home/home.action#/

mailto:enquiry@ipd.gov.hk
https://efi
https://www.ipd.gov.hk/eng/home.htm
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ขั้นตอนการพิจารณา
• พิจ�รณ�คำ�ขอเบื้องต้น
• ประก�ศโฆษณ� (Publication)
• พิจ�รณ�ตรวจสอบเครื่องหม�ยก�รค้�
• ประก�ศโฆษณ�และออกหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (Issuance of Certifi cate)

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในมาเกา

ยืน่คาํขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา
พรอมชาํระคาธรรมเนยีม

พจิารณาคาํขอเบือ้งตน

ประกาศโฆษณา (2เดอืน)

พจิารณาเครือ่งหมายการคา

ประกาศคาํส่ังรบัจดทะเบยีน ปฏเิสธคาํขอจดทะเบยีน

ออกหนงัสือสําคญั แกไข/อทุธรณ

อทุธรณคาํวนิฉิยัตอ
คณะกรรมการเครือ่งหมายการคา

(TRAB)

คดัคานเครือ่งหมาย

โตแยงคาํคดัคาน

โตแยงสาํเรจ็

โตแยงไมสาํเรจ็

ไมสาํเรจ็

สาํเรจ็

ถาไมมี
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การสืบค้นเครื่องหมายการค้า
ก�รสืบค้นเครื่องหม�ยก�รค้�เป็นเพียงท�งเลือกเท่�นั้น เพื่อป้องกันก�รละเมิดในอน�คตจุดประสงค์ของก�รสืบค้น

เครื่องหม�ยก�รค้�คือ เพื่อให้แน่ใจว่�เครื่องหม�ยก�รค้�ของท่�นไม่เหมือนหรือคล้�ยกับของบุคคลอื่น เพื่อลดคว�มเสี่ยง
ที่จะโดนปฏิเสธ 

ระยะเวลาการพิจารณา 9-14 เดือน
ระยะเวลาความคุ้มครอง  7 ปี นับจ�กวันที่จดทะเบียน 
การต่ออายุ ส�ม�รถดำ�เนินก�รต่ออ�ยุได้ ทุก 10 ปี โดยยื่นคำ�ร้องขอต่ออ�ยุภ�ยใน 6 เดือน ก่อนวันหมดอ�ยุ 

4.2.2 การจดทะเบียนสิทธิบัตร
สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ ส�ม�รถดำ�เนินก�รขอรับคว�มคุ้มครองในม�เก๊�

ได้ ระบบคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรจะใช้ระบบเดียวกันกับระบบคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรโปรตุเกส ซึ่งกำ�หนดให้
1. ก�รขอคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ส�ม�รถยื่นคำ�ขอเพื่อขอรับคว�มคุ้มครอง ได้ 2 แบบ ได้แก่

• ยื่นเป็นคำ�ขอภ�ยในประเทศต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของม�เก๊� (DSEDT)
• ยื่นคำ�ขอรับคว�มคุ้มครองโดยขอขย�ยคว�มคุ้มครองม�จ�กสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) 

ผู้ประกอบก�รที่ได้ยื่นคำ�ขอภ�ยในประเทศต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) หรือสหภ�พ
ยุโรป (EPO) ส�ม�รถเลือกขอขย�ยคว�มคุ้มครองไปยังม�เก๊�ได้ (Re-registration of a patent) ภ�ยใน 3 เดือน 
นับจ�กวันที่ได้รับก�รจดทะเบียนจ�กสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA) และ EPO

* ในกรณีที่ต้องก�รขอรับคว�มคุ้มครองย้อนหลัง (Priority claim) ต้องยื่นคำ�ขอไปยังม�เก๊�ภ�ยใน 12 เดือน นับจ�ก
วันที่ได้ยื่นคำ�ขอในประเทศสม�ชิก  

2. ก�รขอคว�มคุ้มครองสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design Patent) ส�ม�รถยื่นคำ�ขอเพื่อขอรับ
คว�มคุ้มครองได้ ดังนี้
• ยื่นเป็นคำ�ขอภ�ยในประเทศต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของม�เก๊� (DSEDT)
* ในกรณีที่ต้องก�รขอรับคว�มคุ้มครองย้อนหลัง (Priority claim) ต้องยื่นคำ�ขอไปยังม�เก๊�ภ�ยใน 6 เดือน นับจ�ก
วันที่ได้ยื่นคำ�ขอในประเทศสม�ชิก  

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำาขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
• กรณีนิติบุคคล - สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ต้้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
• กรณีบุคคลธรรมด� - สำ�เน�หนังสือเดินท�งหรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ
• หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มีก�รตั้งตัวแทน)
• คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับคว�มใหม่และคุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์
• วัตถุประสงค์ของก�รประดิษฐ์
• ภ�พเขียน
• บทคัดย่อของก�รประดิษฐ์
• ห�กผู้ยื่นคำ�ร้องขอถือสิทธิย้อนหลัง ผู้ยื่นคำ�ร้องต้องนำ�ส่งเอกส�รก�รยื่นจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศ

สม�ชิก (เอกส�รภ�ษ�อังกฤษ)

http://www.macauip.com/
http://www.macauip.com/
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ขั้นตอนการพิจารณา
• ผู้ตรวจรับคำ�ขอก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์
• ผู้ตรวจประก�ศโฆษณ�พร้อมกับระบุบทคัดย่อ ผู้ยื่นคำ�ขอจะได้รับคว�มคุ้มครองหลังจ�กสิทธิบัตรได้รับ

ก�รจดทะเบียนแล้ว หลังจ�กที่ผู้ตรวจสอบได้รับคำ�อธิบ�ยและภ�พเขียนแล้ว ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบคำ�ขอหลังจ�กนั้น 
ผลก�รตรวจสอบจะถูกจัดทำ�ขึ้นภ�ยใน 6 เดือนหลังจ�กที่ได้ประก�ศโฆษณ�

• ประก�ศโฆษณ� (Publication) ห�กผู้ตรวจสอบพบว่�สิ่งประดิษฐ์ดังกล่�วส�ม�รถจดทะเบียนได้ ผู้ตรวจสอบจะมีคำ�สั่ง
ให้ประก�ศโฆษณ�เพื่อให้โอก�สสำ�หรับบุคคลที่ส�มส�ม�รถม�ดำ�เนินก�รคัดค้�นได้ ห�กไม่มีก�รคัดค้�น สิ่งประดิษฐ์
ดังกล่�วจะได้รับก�รจดทะเบียน  

• ออกหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (Issuance of Certifi cate)

ประเภท เอกสารท่ีใช้ ระยะเวลา
ความคุ้มครอง หมายเหตุ

สิทธิบัตร
ก�รประดิษฐ์

• ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นคำ�ขอ
• ชื่อและที่อยู่ของนักประดิษฐ์
• ร�ยละเอียดก�รประดิษฐ์ โดยระบุถึงชื่อที่แสดงถึงก�รประดิษฐ์เป็น

ภ�ษ�องักฤษ และภ�ษ�จนี (Traditional Chinese) รวมถงึลกัษณะ
สำ�คัญของก�รประดิษฐ์นั้นด้วย

• ข้อถือสิทธิ
• บทสรุปก�รประดิษฐ์
• รูปเขียน (ถ้�มี)
• คำ�อธิบ�ยรูปเขียนโดยย่อ (กรณีที่มีรูปเขียนประกอบ)
• เอกส�รขอถือสิทธิย้อนหลัง

20 ปี นับจ�กวันที่
ยื่นคำ�ขอรับ
สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร • ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นคำ�ขอ
• ชื่อและที่อยู่ของนักประดิษฐ์
• ร�ยละเอียดก�รประดิษฐ์ โดยระบุถึงชื่อที่แสดงถึงก�รประดิษฐ์ 

เป็นภ�ษ�อังกฤษ และภ�ษ�จีน (Traditional Chinese) 
รวมถึงลักษณะสำ�คัญของก�รประดิษฐ์นั้นด้วย

• ข้อถือสิทธิ
• บทสรุปก�รประดิษฐ์
• รูปเขียน (ถ้�มี)
• คำ�อธิบ�ยรูปเขียนโดยย่อ (กรณีที่มีรูปเขียนประกอบ)
• เอกส�รขอถือสิทธิย้อนหลัง

10 ปี นับจ�กวันที่
ยื่นคำ�ขอรับ
อนุสิทธิบัตร

  เอกสารประกอบการยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรและระยะเวลาคุ้มครองในมาเกา
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ประเภท เอกสารท่ีใช้ ระยะเวลา
ความคุ้มครอง หมายเหตุ

สิทธิบัตร
ก�รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

• ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นคำ�ขอ
• ชื่อและที่อยู่ของนักประดิษฐ์
• ขอ้ถือสทิธใินแบบผลติภณัฑเ์ปน็ก�รระบขุอบเขตของคว�มคุม้ครอง

แบบผลติภณัฑว์�่ ตอ้งก�รใหก้ฎหม�ยคุม้ครองอะไรในตวัผลติภณัฑ์
• คำ�พรรณน�แบบผลิตภัณฑ์ (ถ้�มี) เป็นก�รบรรย�ยรูปร่�ง ลวดล�ย 

และองค์ประกอบต่�ง ๆ ของแบบผลิตภัณฑ์
• ภ�พผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบ โดยภ�พดังกล่�วต้องเป็นภ�พเขียนล�ย

เส้นข�วดำ� หรือภ�พถ่�ย อย่�งใดอย่�งหนี่ง ที่แสดงลักษณะของสิ่ง
ที่ออกแบบนั้น

• รูปเขียน/รูปถ่�ย
• เอกส�รขอถือสิทธิย้อนหลัง

ต่ออ�ยุได้ทุก 5 
ปี รวมระยะเวล�
คุ้มครองทั้งหมด
เป็น 25 ปี

• หนังสือมอบอำ�น�จต้องมีก��รรับรองล�ยมือชื่อ โดยทน�ยคว�มผู้ทำ�คำ�รับรองล�ยมือชื่อและเอกส�ร (Notary 
service) รับรองนิติกรณ์เอกส�รจ�กกรมก�รกงสุล กระทรวงก�รต่�งประเทศ (Legalization) และสถ�นเอกอัครร�ชทูตจีน
ประจำ�ประเทศไทย ห�กเป็นภ�ษ�อื่นนอกเหนือจ�กภ�ษ�จีน (Traditional Chinese) หรือภ�ษ�โปรตุเกส 
จะต้องมีก�รแปลเอกส�รและรับรองคว�มถูกต้องด้วย

• ห�กมีดำ�เนินก�รอื่น ๆ เช่น โอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร ต้องแนบเอกส�รประกอบเพิ่มเติมด้วย

4.2.3 ลิขสิทธิ์
ม�เก๊�เป็นหนึ่งในประเทศสม�ชิกของอนุสัญญ�กรุงเบิร์นว่�ด้วยคว�มคุ้มครองง�นวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne 

Convention) มีผลให้ง�นใด ๆ ที่มีต้นกำ�เนิดในม�เก๊� ซึ่งผู้สร้�งสรรค์ง�นเป็นคนช�ติม�เก๊�หรือเผยแพร่ง�นครั้งแรกในม�เก๊� 
จะได้รับก�รคุ้มครองลิขสิทธิ์แบบเดียวกันในแต่ละประเทศสม�ชิกของอนุสัญญ�กรุงเบิร์นว่�ด้วยคว�มคุ้มครองง�นวรรณกรรม
และศิลปกรรม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dsedt.gov.mo/en_US/web/public/pg_ip_rf?_refresh=true
สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ip-prd.net/db_patents_e.htm
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ip-prd.net/db_design_e.htm 
ลิขสิทธิ์ ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ip-prd.net/db_copyrights_e.htm

แพลตฟอร์มการสืบค้น
แพลตฟอร์มการสืบค้นเครื่องหมายการค้า 
https://www.dsedt.gov.mo/en_US/web/public/Pg_ES_AE_QE_TRADEMARK?_refresh=true
แพลตฟอร์มการสืบค้นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
https://www.dsedt.gov.mo/en_US/web/public/Pg_ES_AE_QE_PATENT?_refresh=true

การขอรับความคุ้มครอง ณ จุดผ่านแดน
เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�ส�ม�รถร้องขอให้กรมศุลก�กรช่วยคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่จดทะเบียนแล้ว 

ณ จุดผ่�นแดนได้ โดยส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dsedt.gov.mo/edi/en_US/

https://www.dsedt.gov.mo/en_US/web/public/pg_ip_rf?_refresh=true
http://ip-prd.net/db_patents_e.htm
http://ip-prd.net/db_design_e.htm
http://ip-prd.net/db_copyrights_e.htm
https://www.dsedt.gov.mo/en_US/web/public/Pg_ES_AE_QE_TRADEMARK?_refresh=true
https://www.dsedt.gov.mo/en_US/web/public/Pg_ES_AE_QE_PATENT?_refresh=true
https://www.dsedt.gov.mo/edi/en_US/
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาในมาเกา 
(Macao Intellectual Property Department)

ที่อยู่: Rua do Dr. Pedro Jose Lobo, N°. 1-3, 8th Floor, Luso 
International Bank Building, Macao
เบอร์ติดต่อ: (853) 2888 2088
อีเมล: info@dsedt.gov.mo
เว็บไซต์: https://www.dsedt.gov.mo/en_US/pg_home

4.3 ก�รขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในไต้หวัน 

ไต้หวันมีพื้นฐ�นท�งเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีสภ�พเศรษฐกิจที่เหม�ะแก่ก�รลงทุน ทั้งก�รลงทุนจ�กในประเทศและ
ต่�งประเทศ ห�กผู้ประกอบก�รสนใจที่จะทำ�ธุรกิจในไต้หวัน ควรให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องทรัพย์สินท�งปัญญ�ด้วย เนื่องจ�กไต้หวัน
ใช้หลักก�รยื่นจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่� (First-to-File) ท่�นจึงควรดำ�เนินก�รจดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ�ก่อนเริ่มทำ�ธุรกิจ 
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของท่�นได้รับคว�มคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ในไต้หวัน อีกทั้งยังช่วยให้ท่�นส�ม�รถรับมือได้อย่�ง
มีประสิทธิภ�พในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของท่�นถูกละเมิด

4.3.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
คุณสมบัติในการยื่นคำาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

• มีสัญช�ติไต้หวันหรือมีภูมิลำ�เน�ในไต้หวัน  
• มีสถ�นประกอบอุตส�หกรรมหรือพ�ณิชยกรรมที่ยังคงประกอบกิจก�รอยู่ในไต้หวัน  
• ห�กเป็นช�วต่�งช�ติ หรือบริษัทต่�งช�ติต้องมีก�รมอบอำ�น�จให้ตัวแทนที่มีสัญช�ติ หรือมีสถ�นประกอบอุตส�หกรรม

หรือพ�ณิชยกรรมในไต้หวัน  
ผู้ยื่นคำ�ขอส�ม�รถขอใช้สิทธิย้อนหลัง (Priority claim) ในก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ได้ ถ้�ผู้ยื่นคำ�ขอได้จดทะเบียน

ในจำ�พวกสินค้�และบริก�รเดียวกันในประเทศสม�ชิกอนุสัญญ�กรุงป�รีสว่�ด้วยคว�มคุ้มครองทรัพย์สินอุตส�หกรรม (Paris 
Convention) หรือองค์ก�รก�รค้�โลก (WTO) ภ�ยใน 6 เดือน ก่อนที่จะยื่นจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในไต้หวัน

เรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนยื่นคำาขอ
1. เครื่องหม�ยก�รค้�ส�ม�รถแยกสินค้�หรือบริก�รของผู้ยื่นคำ�ขอออกจ�กผู้ค้�ร�ยอื่นหรือไม่
2. เครื่องหม�ยก�รค้�มีลักษณะบ่งเฉพ�ะหรือไม่
3. เครื่องหม�ยก�รค้�เป็นคำ�ทั่วไปในอุตส�หกรรมนั้นหรือไม่
4. เครื่องหม�ยก�รค้�นั้นเหมือนกันหรือคล้�ยกับเครื่องหม�ยก�รค้�อื่น ๆ หรือไม่

mailto:info@dsedt.gov.mo
https://www.dsedt.gov.mo/en_US/pg_home
http://www.macauip.com/
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำาขอ
• กรณีนิติบุคคล - สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
• กรณีบุคคลธรรมด� - สำ�เน�หนังสือเดินท�งหรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ
• รูปเครื่องหม�ยก�รค้�
• หนังสือมอบอำ�น�จ (กรณีมีก�รตั้งตัวแทน)
• ห�กผู้ยื่นคำ�ร้องขอถือสิทธิย้อนหลัง ผู้ยื่นคำ�ร้องต้องนำ�ส่งเอกส�รก�รยื่นจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศ

สม�ชิก (เอกส�รภ�ษ�อังกฤษ)

ขั้นตอนการพิจารณา
• พิจ�รณ�ตรวจสอบเครื่องหม�ยก�รค้� 
• ประก�ศโฆษณ� (Publication)
• ออกหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (Issuance of Certifi cate)

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไต้หวัน

ไมชําระคาธรรมเนียม
ภายใน 2 เดือน

ชําระ

- ไมชําระคาธรรมเนียม
  โดยไมเจตนา 

- ยื่นคําขอผอนผันการชําระ
  คาธรรมเนียม

ไมชําระ
คาธรรมเนียม

2 เทา

ไมประกาศโฆษณา
เครื่องหมายการคา

ประกาศโฆษณา
เครื่องหมายการคา

ประกาศโฆษณา
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน

คําวินิจฉัย

คําคัดคาน

ผูยื่นคําขอ

ยื่นคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา

ปฏิเสธคําขอ

พิจารณาคําขอ
เบื้องตน

ปฏิเสธ
ภายใน 30 วัน

ละทิ้งคําขอ
ภายใน 20 วัน

อุทธรณตอศาลสูง

อุทธรณตอ
หนวยงานทางปกครอง

อุทธรณตอศาล
ทรัพยสินทางปญญา

ละทิ้งคํา ขอ
ภายใน 2 เดือน

เพิกถอน

ชําระคาธรรมเนียม
2 เทา

รับคําขอ

ชําระคาธรรมเนียม

พิจารณา
เครื่องหมายการคา

R
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การสืบค้นเครื่องหมายการค้า
ก�รสืบค้นเครื่องหม�ยก�รค้�เป็นเพียงท�งเลือกเท่�นั้น เพื่อป้องกันก�รละเมิดในอน�คต ก�รสืบค้นเครื่องหม�ยก�รค้�           

มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่�เครื่องหม�ยก�รค้�ของท่�นไม่เหมือนหรือคล้�ยกับของบุคคลอื่นเพื่อลดคว�มเสี่ยง
ที่จะโดนปฏิเสธก�รจดทะเบียน
ระยะเวลาการพิจารณา 8-12 เดือน 
ระยะเวลาความคุ้มครอง  10 ปี นับจ�กวันที่ได้รับก�รจดทะเบียน 
การต่ออาย ุ ส�ม�รถดำ�เนินก�รต่ออ�ยุได้ ทุก 10 ปี โดยยื่นคำ�ร้องขอต่ออ�ยุภ�ยใน 6 เดือน ก่อนวันหมดอ�ยุ 

4.3.2 การจดทะเบียนสิทธิบัตร
สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ ส�ม�รถดำ�เนินก�รขอรับคว�มคุ้มครองในไต้หวัน 

โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการพิจารณา
• ผู้ตรวจรับคำ�ขอก�รจดทะเบียนสิทธิบัตร 
• พิจ�รณ�เบื้องต้นของคำ�ขอ (Examination on formal requirements of application)
• พิจ�รณ�ส�ระสำ�คัญของคำ�ขอ (Substantive examination of application)
• ประก�ศโฆษณ� (Publication of application)
• ออกหนังสือสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียน (Issuance of Certifi cate)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำาขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
• กรณีนิติบุคคล - สำ�เน�หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ต้้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
• กรณีบุคคลธรรมด� - สำ�เน�หนังสือเดินท�งหรือเอกส�รสำ�คัญอื่น ๆ ที่ออกให้โดยรัฐ เป็นภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�จีน) 
• หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มีก�รตั้งตัวแทน)
• คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับคว�มใหม่และคุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์
• วัตถุประสงค์ของก�รประดิษฐ์
• ภ�พเขียน
• บทคัดย่อของก�รประดิษฐ์
• ห�กผู้ยื่นคำ�ร้องขอถือสิทธิย้อนหลัง ผู้ยื่นคำ�ร้องต้องนำ�ส่งเอกส�รก�รยื่นจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศ

สม�ชิก (เอกส�รภ�ษ�อังกฤษ)
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ประเภท เอกสารท่ีใช้ ระยะเวลา
ความคุ้มครอง หมายเหตุ

สิทธิบัตร
ก�รประดิษฐ์

• ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นคำ�ขอ
• ชื่อและที่อยู่ของนักประดิษฐ์
• ร�ยละเอียดก�รประดิษฐ์ โดยระบุถึงชื่อที่แสดงถึงก�รประดิษฐ์

เป็นภ�ษ�อังกฤษ และภ�ษ�จีน (Traditional Chinese) รวมถึง
ลักษณะสำ�คัญของก�รประดิษฐ์นั้นด้วย

• ข้อถือสิทธิ
• บทสรุปก�รประดิษฐ์
• รูปเขียน (ถ้�มี)
• คำ�อธิบ�ยรูปเขียนโดยย่อ (กรณีที่มีรูปเขียนประกอบ)
• เอกส�รขอถือสิทธิย้อนหลัง

20 ปี นับจ�ก
วันที่ยื่นคำ�ขอรับ
สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร • ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นคำ�ขอ
• ชื่อและที่อยู่ของนักประดิษฐ์
• ร�ยละเอียดก�รประดิษฐ์ โดยระบุถึงชื่อที่แสดงถึงก�รประดิษฐ์

เป็นภ�ษ�อังกฤษ และภ�ษ�จีน (Traditional Chinese) 
รวมถึงลักษณะสำ�คัญของก�รประดิษฐ์นั้นด้วย

• ข้อถือสิทธิ
• บทสรุปก�รประดิษฐ์
• รูปเขียน (ถ้�มี)
• คำ�อธิบ�ยรูปเขียนโดยย่อ (กรณีที่มีรูปเขียนประกอบ)
• เอกส�รขอถือสิทธิย้อนหลัง

10 ปี นับจ�กวัน
ที่ยื่นคำ�ขอรับ
อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร
ก�รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

• ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นคำ�ขอ
• ชื่อและที่อยู่ของนักประดิษฐ์
• ขอ้ถือสทิธใินแบบผลติภณัฑเ์ปน็ก�รระบขุอบเขตของคว�มคุม้ครอง

แบบผลติภณัฑว์�่ ตอ้งก�รใหก้ฎหม�ยคุม้ครองอะไรในตวัผลติภณัฑ์
• คำ�พรรณน�แบบผลิตภัณฑ์ (ถ้�มี) เป็นก�รบรรย�ยรูปร่�ง ลวดล�ย 

และองค์ประกอบต่�ง ๆ ของแบบผลิตภัณฑ์
• ภ�พผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบ โดยภ�พดังกล่�วต้องเป็นภ�พเขียนล�ย

เส้นข�วดำ� หรือภ�พถ่�ย อย่�งใดอย่�งหนี่ง ที่แสดงลักษณะของสิ่ง
ที่ออกแบบนั้น

• รูปเขียน/รูปถ่�ย
• เอกส�รขอถือสิทธิย้อนหลัง

ต่ออ�ยุได้ทุก 5 
ปี รวมระยะเวล�
คุ้มครองทั้งหมด

เป็น 25 ปี

• หนังสือมอบอำ�น�จต้องมีก��รรับรองล�ยมือชื่อ โดยทน�ยคว�มผู้ทำ�คำ�รับรองล�ยมือชื่อและเอกส�ร (Notary 
service) รับรองนิติกรณ์เอกส�รจ�กกรมก�รกงสุล กระทรวงก�รต่�งประเทศ (Legalization) และสถ�นเอกอัครร�ชทูตจีน
ประจำ�ประเทศไทย ห�กเป็นภ�ษ�อื่นนอกเหนือจ�กภ�ษ�จีน (Traditional Chinese) จะต้องมีก�รแปลเอกส�รและรับรอง
คว�มถูกต้องด้วย

• ห�กมีดำ�เนินก�รอื่น ๆ เช่น โอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร ต้องแนบเอกส�รประกอบเพิ่มเติมด้วย

เอกสารประกอบการยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรและระยะเวลาคุ้มครองในไต้หวัน
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4.3.3 ลิขสิทธิ์
ไต้หวันไม่มีระบบก�รจดทะเบียนเจ้�ของลิขสิทธิ์ แต่ลิขสิทธิ์จะได้รับสิทธิคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยโดยอัตโนมัติ เว้นแต่

ง�นลิขสิทธิในแบบพิมพ์ (Plate rights) และก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิแบบเชิงบังคับ (Compulsory licensing) ซึ่งในกรณีดังกล่�ว
เจ้�ของลิขสิทธิ์ต้องนำ�ง�นอันมีลิขสิทธิ์ของตนม�ยื่นจดทะเบียนต่อสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�

นอกจ�กนี้ผู้สร้�งสรรค์ของประเทศซึ่งเป็นสม�ชิกของอนุสัญญ�ระหว่�งประเทศใด ๆ ซึ่งไต้หวันได้เข้�ร่วมเป็นสม�ชิก
ของอนุสัญญ�ดังกล่�ว รวมถึงสิทธิและง�นซึ่งได้รับคว�มคุ้มครองภ�ยใต้องค์กรระหว่�งประเทศซึ่งไต้หวันเป็นสม�ชิกอยู่ ให้ถือว่�
เป็นง�นที่ได้รับคว�มคุ้มครองภ�ยใต้กฎหม�ยลิขสิทธิ์ของไต้หวัน

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.dsedt.gov.mo/en_US/web/public/pg_ip_rf?_refresh=true
สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tipo.gov.tw/en/cp-822-873215-9905e-2.html
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.tipo.gov.tw/en/cp-822-873215-9905e-2.html
ลิขสิทธิ์ ส�ม�รถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.tipo.gov.tw/en/cp-295-364391-4e335-2.html

แพลตฟอร์มการสืบค้น
แพลตฟอร์มการสืบค้นเครื่องหมายการค้า 
https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0101.jsp?l6=en_US&isReadBulletinzh_TW=true
แพลตฟอร์มการสืบค้นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
https://twpat.tipo.gov.tw/

การขอรับความคุ้มครอง ณ จุดผ่านแดน
เจ้�ของทรัพย์สินท�งปัญญ�ส�ม�รถร้องขอให้กรมศุลก�กรช่วยคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่จดทะเบียนแล้ว 

ณ จุดผ่�นแดนได้ โดยส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ https://www.tipo.gov.tw/tw/mp-1.html

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานทรัพย์สินทางปัญญาในไต้หวัน  
(Taiwan Intellectual Property Offi ce)

ที่อยู่: 3F., No. 185, Sec. 2, Sinhai (Xinhai) RD., Da-an District, 
Taipei City 106, Taiwan, R. O. C. 
เบอร์ติดต่อ: +886-(02)-2738-0007
อีเมล: ipo@tipo.gov.tw 
เว็บไซต์: https://www.tipo.gov.tw/en/mp-2.html 

https://www.dsedt.gov.mo/en_US/web/public/pg_ip_rf?_refresh=true
https://www.tipo.gov.tw/en/cp-822-873215-9905e-2.html
https://www.tipo.gov.tw/en/cp-822-873215-9905e-2.html
https://www.tipo.gov.tw/en/cp-295-364391-4e335-2.html
https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0101.jsp?l6=en_US&isReadBulletinzh_TW=true
https://twpat.tipo.gov.tw/
https://www.tipo.gov.tw/tw/mp-1.html
mailto:02)-2738-0007%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5:ipo@tipo.gov.tw%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C:
mailto:02)-2738-0007%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5:ipo@tipo.gov.tw%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C:
mailto:02)-2738-0007%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5:ipo@tipo.gov.tw%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C:
mailto:02)-2738-0007%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5:ipo@tipo.gov.tw%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C:
https://www.tipo.gov.tw/en/mp-2.html
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หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศ

• สำานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, Beijing
No. 21 Guanghua Road, Chaoyang District,
Beijing 100600, China
Tel : 8610-8531-8776
Fax : 8610-8531-8788
E-mail :  office@thaicombj.org.cn
Website : www.thaicommerce.cn, www.thaicombj.org.cn

• สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง
Office of Trade Commissioner, Royal Thai Consulate General, Hong Kong
8th Floor, Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive
Hong Kong, China
Tel : 001-852 25259716
Fax : 001-852 28684927
E-mail : thaicomm@netvigator.com

• สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้
Commercial Section, Royal Thai Consulate-General, Shanghai
No. 18, Wanshan Road Changning District,
Shanghai 200336, China
Tel : 001-86-2152609881, 001-86-2152609882
Fax : 001-86-2152609880
E-mail : ttcshanghai@thaitradechina.cn

• สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู 
Commercial Section, Royal Thai Consulate General, Chengdu
12/F, Building C, Fund International Plaza,
No.6, Hangkong Rd., Chengdu, Sichuan 610041, China
Tel : 001-86-28-6689-7861 Ext. 8011 , 8013 , 8014
Fax : 001-86-28-6687-7904
E-mail : thaitcchengdu@ditp.go.th

• สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกวางโจว 
Commercial Section, Royal Thai Consulate General, Guangzhou 
36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou 510310, China
Tel : 001-8620-83849453, 83858988 Ext. 203-205
Fax : 001-8620-83849760
E-mail : thaitcguangzhou@ditp.go.th

mailto:office@thaicombj.org.cn
http://www.thaicommerce.cn
http://www.thaicombj.org.cn
mailto:thaicomm@netvigator.com
mailto:ttcshanghai@thaitradechina.cn
mailto:thaitcchengdu@ditp.go.th
mailto:thaitcguangzhou@ditp.go.th
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• สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Consulate-General, Kunmin

6th Floor, Crowne Plaza Kunming City Centre,
No. 399 Qingnian Road, Kunming, Yunnan 650011, China
Tel : 001-86-871-6316-5006 , 5011 , 5019
Fax : 001-86-871-6316-5026
E-mail : thaitckunming@ditp.go.th

• สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครหนานหนิง
Commercial Section, Royal Thai Consulate-General, Nanning
Nanning 52-1 Jinhu Road, Orient Manhattan,
Nanning, Guangxi 530022, China
Tel : 001-86-771-556-7359 , 5581-637 ext. 601-605
Fax : 001-86-771-558-1797
E-mail : thaitcnanning@hotmail.com

• สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว
Commercial Section, Royal Thai Consulate-General, Qingdao
Unit 2504 Shangri-la Centre, No.9 Xiang Gang Zhong Road,
Shi Nan District, Qingdao, Shandong 266071, China
Tel : 001-86 532 68621206-9
Fax : 001-86 532 68621210
E-mail : qingdao@ditp.go.th

• สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองเซีย่เหมิน
Commercial Section (Thai Trade Center), Royal Thai Consulate General, Xiamen 
Bldg. 3, Xiamen City Hotel No.16 Huyuan road,
Siming District, Xiamen, Fujian 361003, China
Tel : 001-86-592-2663064-68
Fax : 001-86-592-2663061
E-mail : thaitcxiamen@ditp.go.th

• สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมะนิลา (สวนที ่2)
Thai Trade Office
TWTC Rm.7E10, No.5, Xinyi Rd., Sec. 5 Taipei 11011, Taiwan
Tel : 001-88 62 27231800 to 2
Fax : 001-88-62 27231821
E-mail : thaitctaipei@ditp.go.th ; thaicom.taipei@msa.hinet.net

mailto:thaitckunming@ditp.go.th
mailto:thaitcnanning@hotmail.com
mailto:qingdao@ditp.go.th
mailto:thaitcxiamen@ditp.go.th
mailto:thaitctaipei@ditp.go.th
mailto:thaicom.taipei@msa.hinet.net
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ฐานข้อมูลและเครื่องมือช่วยเหลือในความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำาหรับผู้ประกอบการ

• กฎหม�ยหลักที่เกี่ยวข้องสำ�หรับทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศจีน
• กฎหม�ยเครื่องหม�ยก�รค้� (Trademark Law)
• กฎหม�ยสทิธบิตัร ครอบคลมุสทิธบิตัรก�รประดษิฐ ์อนสุทิธบิตัร และสทิธบิตัรก�รออกแบบผลติภณัฑ ์(Patent Law)
• กฎหม�ยลิขสิทธิ์ (Copyright Law)
• กฎหม�ยโดเมนเนม (China Internet Domain Name Regulation)

• ฐ�นข้อมูลและเครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องหม�ยก�รค้�
• ก�รสืบค้นเครื่องหม�ยก�รค้�ในประเทศไทย DIP THAILAND
• ก�รสืบค้นเครื่องหม�ยก�รค้�ในต่�งประเทศ

• WIPO Global Brand database เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเครื่องหม�ยก�รค้�ที่รวบรวมฐ�นข้อมูล
เครื่องหม�ยก�รค้�จ�กทั่วโลก จัดทำ�ขึ้นโดยองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (World Intellectual
Property Organization: WIPO)

• ASEAN TM VIEW เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเครื่องหม�ยก�รค้�ที่รวบรวมเครื่องหม�ยก�รค้�จ�กประเทศสม�ชิก
อ�เซียน 9 ประเทศ (ไม่มีฐ�นข้อมูลของประเทศเมียนม�)

• TM VIEW เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเครื่องหม�ยก�รค้�ที่รวบรวมเครื่องหม�ยก�รค้�จ�กทั่วโลก
• CNIPA เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเครื่องหม�ยก�รค้� เฉพ�ะที่มีก�รยื่นคำ�ขอในประเทศจีน และจัดทำ�ขึ้น

โดยสำ�นักง�นเครื่องหม�ยก�รค้�ประเทศจีน
• ก�รสืบค้นจำ�พวกสินค้�/บริก�รเพื่อใช้ในก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้� ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั่วโลก

WIPO Nice Classification
• ก�รสืบค้นร�ยก�รสินค้�/บริก�รที่เป็นม�ตรฐ�น หรือที่ได้รับอนุมัติจ�กสำ�นักเครื่องหม�ยก�รค้�ของประเทศ

ต่�ง ๆ เพื่อใช้ในก�รจดทะเบียนเครื่องหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศผ่�นระบบม�ดริด WIPO Madrid Goods
& Services Manager

• สืบค้นจำ�พวกสินค้�ที่ในภูมิภ�คอ�เซียน (ยกเว้นสหภ�พเมียนม�) แพลตฟอร์มข้อมูลจำ�พวกสินค้�ที่ทำ�ขึ้น
โดยประเทศสม�ชิกอ�เซียน 9 ประเทศ ASEAN TM CLASS

• ฐ�นข้อมูลและเครื่องมือเกี่ยวกับสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
• ฐ�นข้อมูลของสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งช�ติจีน (CNIPA)
• ฐ�นข้อมูลขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลก (WIPO patent scope)
• ฐ�นข้อมูลของสำ�นักง�นสิทธิบัตรและเครื่องหม�ยก�รค้�แห่งสหรัฐอเมริก� (USPTO)
• ฐ�นข้อมูลของกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวงพ�ณิชย์ (DIP THAILAND)

• ฐ�นข้อมูลและเครื่องมือเกี่ยวกับสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์
• ฐ�นข้อมูลของสำ�นักง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งประเทศจีน (CNIPA)
• ฐ�นข้อมูลของสำ�นักง�นสิทธิบัตรแห่งสหภ�พยุโรป (Design View)
• ฐ�นข้อมูลของสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ในภูมิภ�คอ�เซียน (ASEAN Design View)
• ฐ�นข้อมูลขององค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�โลกสำ�หรับข้อมูลจำ�พวกสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์  

(Locarno Classification)
• ฐ�นข้อมูลของกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวงพ�ณิชย์ (DIP THAILAND)

• ฐ�นข้อมูลและเครื่องมือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
• สืบค้นลิขสิทธิ์ในประเทศไทย (DIP THAILAND)
• สืบค้นในหน่วยง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศที่ต้องก�รขอรับคว�มคุ้มครอง เช่น Copyright Protection

Center of China

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/13195
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/21066
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/21040
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6564
http://ipthailand.go.th/th/e-service/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99.html
https://www3.wipo.int/branddb/en/
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do
https://www.wipo.int/classifications/nice/en/
https://webaccess.wipo.int/mgs/
http://asean-tmclass.org/ec2/
http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do
https://www.wipo.int/patentscope/en/
https://patents.google.com/
https://patentsearch.ipthailand.go.th/dip2013/simplesearch.php
http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do
https://euipo.europa.eu/ohimportal/rcd-search-availability
http://support.ecap3.org/en/asean-designview/about
https://www.wipo.int/classifications/locarno/en/
https://patentsearch.ipthailand.go.th/dip2013/simplesearch.php
https://copyright.ipthailand.go.th/search
http://www.ccopyright.com/en/mobile/
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บรรณ�นุกรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและความตกลงระหว่างประเทศ
อนุสัญญ�กรุงป�รีสว่�ด้วยก�รคุ้มครองทรัพย์สินอุตส�หกรรม 
(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)

คว�มตกลงว่�ด้วยสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่เกี่ยวกับก�รค้� 
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

อนุสัญญ�กรุงเบิร์นว่�ด้วยก�รคุ้มครองง�นวรรณกรรมและศิลปกรรม  
(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic works)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหม�ยเครื่องหม�ยก�รค้�  
(Trademark Law of the People’s Republic of China)

กฎหม�ยสิทธิบัตร 
(Patent Law of the People’s Republic of China)

กฎหม�ยลิขสิทธิ์ 
(Copyright Law of the People’s Republic of China)

กฎหม�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่ไม่เป็นธรรม  
(Anti-Unfair Competition Law of the People’s Republic of China)

กฎหม�ยสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์  
(Geographical Indication Law)

ระเบียบว่�ด้วยก�รจดทะเบียนโดเมนเนม  
(China Internet Domain Name Regulations)

กระบวนก�รก�รระงับข้อพิพ�ทโดเมนเนม  
(China Internet Network Information Center (CNNIC) Domain Name Dispute Resolution Procedure)

กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รระงับข้อพิพ�ทท�งเลือก  
(Alternative Dispute Resolution)

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/
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https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19557
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19559
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/15138
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/15143
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กองพัฒนาความรวมมือทรัพยสินทางปญญา
กรมทรัพยสินทางปญญา

คัมภีรพิชิต IP แดนมังกร
IP Toolkit for Running Business in China

 คูมือที่จะทำใหทรัพยสินทางปญญา (IP) เปนเรื่องงาย

 สำหรับผูประกอบการที่สนใจจะทำธุรกิจในประเทศจีน

  คูมือที่รวบรวมสุดยอดเคล็ดวิชาพิชิต IP ที่จะทำให
 ทานสามารถคุมครองและบังคับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
 ในประเทศจีนไดอยางมีประสิทธิภาพ




