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กฎหมายเครืองหมายการค้า
และการจดทะเบียนในประเทศกัมพู ชา
กฎหมายทีเกียวกับเครืองหมายการค้าในกัมพูชา ได้แก่กฎหมายว่า
ด้วยเครืองหมาย ชือทางการค้า และการกระทําทีถือได้ว่าเปนการแข่งขันอัน
ไม่เปนธรรม ซึงสภาแห่งชาติกัมพูชาให้ความเห็นชอบเมือเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2545 ตามมาด้วยการประกาศใช้อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการดําเนินการให้
เปนไปตามกฎหมายข้างต้นในพ.ศ.2549 อย่างไรก็ตามด้วยเหตุทีการ
บัญญัติกฎหมายและระบบกฎหมายส่วนใหญ่ในกัมพูชายังอยูใ่ นระยะเริม
ต้นกฎหมายเครืองหมายการค้าจึงยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือมีความซับซ้อน
เหมือนหลายๆประเทศและยังมีชอ
่ งว่างและข้อสงสัยทียังไม่มีความกระจ่าง
ในตัวกฎหมายเช่นเดียวกับทีหลายๆบทบัญญัติทีมีการนํามาใช้อย่างไม่เปน
แบบแผนเดียวกัน ในทางปฏิบัติกฎหมายเครืองหมายการค้าของกัมพูชา
ให้การคุ้มครองเครืองหมายการค้า (Trademarks) เครือง หมายการ
บริการ(Service Marks) เครืองหมายร่วม (Collective Marks) และ ชือ
ทางการค้า(Trade Names) โดยนิยามของคําเหล่านีเปนไปในทางเดียวกัน
กับของประเทศอืนๆ และข้อตกลงสนธิสัญญาทังหลาย ทังนีกัมพูชาเปน
สมาชิกของ WIPO (World Intellectual Property Organization) และ
อนุสัญญามาดริด (Madrid Protocol)

การจดทะเบียนเครืองหมายการค้า
เอกสารทีใช้
แบบคําขอ: ซึงรวมถึงชือ ทีอยู่ สัญชาติ และทีพํานักของผู้ยืนคําขอแต่ละราย พร้อมแนบเครืองหมายการค้า
จํานวน 15 ชิน
หนังสือมอบอํานาจ: ทีได้รับการรับรองจากโนตารีพับลิคหรือทนายความ ซึงให้อํานาจแก่ตัวแทนหนึงใดเพือ
กระทําการในนามของผู้ยืนคําขอในกระบวนการจดทะเบียนนัน โดยผู้ยืนคําขอชาวต่างชาติจะต้องมอบ
อํานาจตัวแทนทีมีถินพํานักและประกอบการอยูใ่ นกัมพูชา
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและระยะเวลาการจดทะเบียน
การจดทะเบียนเครืองหมายการค้า 1 เครืองหมาย มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
เท่ากับ 350-400 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ใช้เวลาในการจดทะเบียนประมาณ 3 - 6 เดือน หากกรมทรัพย์สินทางปญญา
พิจารณาเห็นว่าข้อกําหนดทางกฎหมายต่างๆ ทังหมดได้รับการปฏิบัติโดย
สมบูรณ์แล้ว กรมทรัพย์สินทางปญญาจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้
แก่ผู้ยืนขอจดทะเบียนและลงพิมพ์เครืองหมายดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
ของกระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานรับผิดชอบ/ ทีอยูต
่ ิดต่อ
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สน
ิ ทางปญญา กระทรวงพาณิชย์
ทีอยู่
: Lot 19-61, Russian Federation Blvd, Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh

โทรศัพท์ : (+855) 12 26 15 36
อีเมล์
: cambodiaip.dip@gmail.com
เว็บไซต์ : www.cambodiaip.gov.kh
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กฎหมายเครืองหมายการค้า
และการจดทะเบียนในประเทศกัมพู ชา
การรักษาเครืองหมายการค้า

1

การจดทะเบียนครังแรกจะมีอายุ 10 ป นับจากวันที
ยืนเรือง และอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ อีกครังละ
10 ป โดยการยืนคําขอขยายระยะเวลาจะต้องดําเนิน
การภายใน 6 เดือนก่อนทีจะถึงวันหมดอายุ หากยืน
หลังจากวันหมดอายุ 6 เดือนต้องชําระค่าธรรมเนียม
การยืนคําขอล่าช้า

3

เจ้าของเครืองหมายมีพันธกรณีอย่างต่อเนืองในการ
จดทะเบียนเปลียนชือและทีอยู่ การควบรวม การ
มอบหมาย และเปลียนตัวแทน โดยแต่ละ
กระบวนการเหล่านี ต้องยืนแบบฟอร์มและเอกสาร
สนับสนุน และชําระค่าธรรมเนียมแก่ทางราชการ

2

ในปที 6 ของการจดทะเบียนครังแรก และในการ
ขยายระยะเวลาแต่ละครังเจ้าของเครืองหมายจะต้อง
ยืนคําให้การทีจะใช้หรือไม่ใช้เครืองหมาย (Affidavit
of Use or Non-Use) และชําระค่าธรรมเนียมแก่ทาง
ราชการสําหรับเรืองนีด้วย ในการนี เจ้าของจะต้อง
แจ้งว่า เครืองหมายนันยังมีการใช้งานอยูใ่ นปจจุบัน
ในกัมพูชา (พร้อมยืนหลักฐานสนับสนุน) หรือว่า ยัง
ไม่ได้มีการใช้งานแต่มีความตังใจจะนํามาใช้ และไม่มี
ความประสงค์ทีจะละทิงเครืองหมายดังกล่าวแต่อย่าง
ใด ทังนีการละเลยทีจะยืนคําให้การทีจะใช้หรือไม่ใช้
เครืองหมายนันจะนําไปสูก
่ ารยกเลิกเครืองหมายดัง
กล่าวโดยอัตโนมัติ

การเยียวยาทางแพ่ง การระงับพิธก
ี ารทางศุลกากร และการลงโทษทางอาญา
1) ฟองเรียกค่าเสียหายเปนเงินและ/หรือการช่วยเหลืออย่างเฉพาะเจาะจงต่อศาลแพ่ง
เจ้าของเครืองหมายหรือผู้รับอนุญาตภายใต้เงือนไขทีกําหนดเท่านัน สามารถเรียกร้องการเยียวยาทางแพ่งสําหรับการ
ละเมิดสิทธิในเครืองหมายการค้าได้โดยศาลแพ่งมีอํานาจในการออกคําสังห้าม ให้การชดใช้ค่าเสียหายทางการเงิน และ
ให้การช่วยเหลืออืนๆ ตามทีมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายทัวไป ทังนี กฎหมายเครืองหมายการค้ามิได้ระบุวิธีการในการ
คํานวณความเสียหายเอาไว้แต่อย่างใด
2) ร้องขอให้หน่วยงานด้านศุลกากรระงับการดําเนินพิธีการทางศุลกากรของสินค้านําเข้าทีละเมิดสิทธิ
เจ้าของเครืองหมายการค้าสามารถร้องขอต่อหน่วยงานด้านศุลกากร หรือศาลแพ่ง ให้ระงับการดําเนินพิธีการทาง
ศุลกากรและทําลายสินค้าปลอมแปลงนันได้ โดยทีฐานการผลิตของกัมพูชามีขนาดค่อนข้างเล็ก ดังนันสินค้าละเมิดสิทธิ
ส่วนใหญ่จึงถูกนําเข้าจากต่างประเทศทังนี เฉพาะกรณีการละเมิดทีชัดเจนเท่านันทีจะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการนี
3) ขอให้มีการดําเนินคดีอาญาและ/หรือปรับ
เจ้าของเครืองหมายการค้าสามารถร้องขอให้ดําเนินคดีอาญากับผู้ละเมิดสิทธิได้โดยโทษสําหรับการละเมิดสิทธิ
ทัวไป(ไม่มีการปลอมแปลง) คือ ปรับไม่เกิน 10 ล้านเรียล (US$1,250 - US$2,500) หรือจําคุกตังแต่ 1 เดือน ถึง 1ป หรือ
ทังจําทังปรับ ส่วนโทษสําหรับการปลอมแปลงคือ 1 ถึง 20 ล้านเรียล (US$250 – US$5,000) หรือจําคุกตังแต่ 1 ถึง 5 ป
หรือทังจําทังปรับ สําหรับ ผู้ทีกระทําผิดซาจะได้รับโทษสูงสุดเปน 2 เท่าของโทษเหล่านัน
*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563
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