กรมทรัพยสินทางปญญาเดินหนาปฏิรูปบริการจดเครื่องหมายการคา
เปดเฟสแรก “จดทะเบียน-ตออายุเครื่องหมายการคา Fast Track”
เอื้อผูประกอบการใชประโยชนเครื่องหมายการคาไดเร็วขึ้น
กรมทรัพยสินทางปญญา เดินหนาปฏิ รูปกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค า เป ดใหบริการ
“ตออายุเครื่องหมายการคาเรงดวน” จากเดิม 60 วัน เหลือ 60 นาที ดานบริการ “จดเครื่องหมายการคา
เรงดวน” แจงผลการพิจารณาครั้งแรก จากเดิม 12 เดือน เหลือ 6 เดือน เร็วขึ้นกวาเทาตัว แตคาธรรมเนียม
เทาเดิม เพียงเขาเกณฑที่กำหนด คาดชวยผูประกอบการใชประโยชนเครื่องหมายการคาไดเร็วขึ้น
นายวุ ฒิ ไ กร ลี วี ร ะพั น ธุ อธิ บ ดี ก รมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา เป ด เผยว า “เครื่ อ งหมายการค า ”
เป น เครื่ อ งมือทางการค า ที่ส ำคัญ สำหรับ ผูป ระกอบการและเป น ทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ ยื่ น ขอจดทะเบีย น
มากที่สุด โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2559 – 2563) มีผูยื่นคำขอจดเครื่องหมายการคากวา 47,000 คำขอ
ตอป คิดเปน 64% ของคำขอทุกประเภท ดวยปริมาณคำขอที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กรมฯ จึงกำหนดแนวทาง
ปฏิ รูป กระบวนการจดทะเบีย นขึ้น โดยเฟสแรกเป นการรับ จดและตออายุ เครื่องหมายการคาแบบเรงด ว น
(Fast Track) เพื่ อ ให ผูป ระกอบการสามารถนำเครื่อ งหมายการคา ไปใชป ระโยชน ในเชิ งพาณิ ช ยได เร็วขึ้ น
และในระยะตอไป กรมฯ จะพัฒนาบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหตอบโจทยการใชงานในยุคดิจิทัล
ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และใชงานงายกวาเดิม อาทิ การออกหนังสือสำคัญจดทะเบียนเครื่องหมายการคาอิเล็กทรอนิกส
(e-Certificate) บริการยื่นคำขอจดเครื่องหมายการคาอิเล็กทรอนิกส (e-Form) เปนตน”
นายวุฒิไกร กลาวเพิ่มเติมวา “การตออายุเครื่องหมายการคาเรงดวน ผูยื่นสามารถรอรับหนังสือสำคัญ
ได เลยภายใน 60 นาที จากเดิ ม 60 วัน เพี ย งเข า 2 หลัก เกณฑ (1) รายการสิน ค าที่ ข อต ออายุ ไม เกิ น
30 รายการ (2) ขอมูลรายการจดทะเบียนคงเดิม โดยแจงความประสงคตอเจาหน าที่ วาตองการรับบริการ
ตออายุแบบเรงดวน ณ กรมทรัพยสินทางปญญา สวนคาธรรมเนียมเทาเดิม”
“สำหรับบริการจดเครื่องหมายการคาเรงดวน ผูยื่นคำขอจะทราบผลการพิจารณครั้งแรก ไมวาจะเปน
สั่งประกาศโฆษณา แกไข หรือปฏิ เสธคำขอ ภายใน 6 เดือน จากเดิ ม 12 เดื อน เพี ยงเข า 2 หลั กเกณฑ คื อ
(1) ระบุ รายการสิ นค า ไม เกิ น 10 รายการ ตามบั ญชี รายการสิ นค าจาก https://tmsearch.ipthailand.go.th
(2) คำขอไม มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในภายหลั ง โดยสามารถยื่ น คำขอได ทุ กช อ งทาง อาทิ ระบบ e-Filing
กรมทรัพยสินทางปญญา สำนักงานพาณิชยจังหวัด หรือไปรษณีย”
นายวุฒิ ไกร ทิ้ งท ายวา “กรมทรั พย สิ น ทางป ญ ญาจะไม ห ยุ ด พั ฒ นาการให บ ริ ก าร เพื่ อตอบโจทย
ผูประกอบการ พรอมเชื่อมั่ นวาการเปด บริการจดทะเบียน-ตออายุเครื่องหมายการค า Fast Track จะช วย
อำนวยความสะดวกผูประกอบการใหสามารถนำเครื่องหมายการคาไปใชประโยชนเชิงพาณิชยไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผูสนใจศึกษารายละเอียดไดที่เว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา www.ipthailand.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม
ไดทางสายดวนกรมทรัพยสินทางปญญา โทร. 1368 ในวันและเวลาราชการ”
-----------------------------------------------------

563 Nonthaburi Rd, Tumbon Bangkrasor, Amphur Muang, Nonthaburi 11000 Hot Line: 1368
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