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          กฎหมายที�เกี�ยวกับเครื�องหมายการค้าในกัมพูชา ได้แก่กฎหมายว่า
ด้วยเครื�องหมาย ชื�อทางการค้า และการกระทําที�ถือได้ว่าเป�นการแขง่ขันอัน
ไมเ่ป�นธรรม   ซึ�งสภาแหง่ชาติกัมพูชาให้ความเห็นชอบเมื�อเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2545 ตามมาด้วยการประกาศใช้อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการดําเนินการให้
เป�นไปตามกฎหมายข้างต้นในพ.ศ.2549 อยา่งไรก็ตามด้วยเหตุที�การ
บัญญัติกฎหมายและระบบกฎหมายสว่นใหญใ่นกัมพูชายังอยูใ่นระยะเริ�ม
ต้นกฎหมายเครื�องหมายการค้าจึงยังไมไ่ด้รับการพัฒนาหรือมีความซับซ้อน
เหมือนหลายๆประเทศและยังมีชอ่งว่างและข้อสงสัยที�ยังไมม่ีความกระจ่าง
ในตัวกฎหมายเชน่เดียวกับที�หลายๆบทบัญญัติที�มีการนํามาใช้อยา่งไมเ่ป�น
แบบแผนเดียวกัน ในทางปฏิบัติกฎหมายเครื�องหมายการค้าของกัมพูชา
ให้การคุ้มครองเครื�องหมายการค้า (Trademarks) เครื�อง หมายการ
บริการ(Service Marks) เครื�องหมายรว่ม (Collective Marks) และ ชื�อ
ทางการค้า(Trade Names) โดยนิยามของคําเหล่านี�เป�นไปในทางเดียวกัน
กับของประเทศอื�นๆ และข้อตกลงสนธิสัญญาทั�งหลาย ทั�งนี�กัมพูชาเป�น
สมาชิกของ WIPO (World Intellectual Property Organization) และ
อนุสัญญามาดริด (Madrid Protocol)

กฎหมายเครื�องหมายการค้า
และการจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา

แบบคําขอ: ซึ�งรวมถึงชื�อ ที�อยู ่สัญชาติ และที�พํานักของผู้ยื�นคําขอแต่ละราย  พร้อมแนบเครื�องหมายการค้า
จํานวน 15 ชิ�น

การจดทะเบียนเครื�องหมายการค้า 1 เครื�องหมาย มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
เท่ากับ 350-400 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การจดทะเบยีนเครื�องหมายการค้าการจดทะเบยีนเครื�องหมายการค้า

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและระยะเวลาการจดทะเบียน

หนังสือมอบอํานาจ: ที�ได้รับการรับรองจากโนตารี�พับลิคหรือทนายความ ซึ�งให้อํานาจแก่ตัวแทนหนึ�งใดเพื�อ
กระทําการในนามของผู้ยื�นคําขอในกระบวนการจดทะเบียนนั�น โดยผู้ยื�นคําขอชาวต่างชาติจะต้องมอบ
อํานาจตัวแทนที�มีถิ�นพํานักและประกอบการอยูใ่นกัมพูชา

ใช้เวลาในการจดทะเบียนประมาณ 3 - 6 เดือน หากกรมทรัพย์สินทางป�ญญา
พิจารณาเห็นว่าข้อกําหนดทางกฎหมายต่างๆ ทั�งหมดได้รับการปฏิบัติโดย
สมบูรณ์แล้ว กรมทรัพย์สินทางป�ญญาจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนให้
แก่ผู้ยื�นขอจดทะเบียนและลงพิมพ์เครื�องหมายดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
ของกระทรวงพาณิชย์

AEC Business Support Center
Phnom Penh, Cambodia

เอกสารที�ใช้เอกสารที�ใช้

หน่วยงานรบัผดิชอบ/ ที�อยูติ่ดต่อ

หนว่ยงาน 

โทรศพัท์ 
อีเมล์ 

กรมทรัพยสิ์นทางป�ญญา กระทรวงพาณิชย์

(+855) 12 26 15 36
cambodiaip.dip@gmail.com          

ที�อยู ่

www.cambodiaip.gov.khเว็บไซต์ 
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AEC Business Support Center
Phnom Penh, Cambodia

เจ้าของเครื�องหมายการค้าสามารถร้องขอต่อหนว่ยงานด้านศุลกากร หรือศาลแพง่ ให้ระงับการดําเนินพิธีการทาง
ศุลกากรและทําลายสินค้าปลอมแปลงนั�นได้  โดยที�ฐานการผลิตของกัมพูชามีขนาดค่อนข้างเล็ก ดังนั�นสินค้าละเมิดสิทธิ
สว่นใหญจึ่งถูกนําเข้าจากต่างประเทศทั�งนี� เฉพาะกรณีการละเมิดที�ชัดเจนเท่านั�นที�จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการนี�

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 
196, M.V. Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, 

Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, CAMBODIA
Office (Cambodia): +855 23 726 304-5

Email: thaicompnh@gmail.com  
Website: www.ditp.go.th

กฎหมายเครื�องหมายการค้า
และการจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา

เจ้าของเครื�องหมายหรือผู้รับอนุญาตภายใต้เงื�อนไขที�กําหนดเท่านั�น สามารถเรียกร้องการเยียวยาทางแพง่สําหรับการ
ละเมิดสิทธิในเครื�องหมายการค้าได้โดยศาลแพง่มีอํานาจในการออกคําสั�งห้าม ให้การชดใช้ค่าเสียหายทางการเงิน และ
ให้การชว่ยเหลืออื�นๆ ตามที�มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายทั�วไป  ทั�งนี� กฎหมายเครื�องหมายการค้ามิได้ระบุวิธีการในการ
คํานวณความเสียหายเอาไว้แต่อยา่งใด

เจ้าของเครื�องหมายการค้าสามารถร้องขอให้ดําเนินคดีอาญากับผู้ละเมิดสิทธิได้โดยโทษสําหรับการละเมิดสิทธิ
ทั�วไป(ไมม่ีการปลอมแปลง)  คือ ปรับไมเ่กิน 10 ล้านเรียล (US$1,250 - US$2,500) หรือจําคุกตั�งแต่ 1 เดือน ถึง 1ป� หรือ
ทั�งจําทั�งปรับ  สว่นโทษสําหรับการปลอมแปลงคือ 1 ถึง 20 ล้านเรียล (US$250 – US$5,000) หรือจําคุกตั�งแต่ 1 ถึง 5 ป�
หรือทั�งจําทั�งปรับ สําหรับ ผู้ที�กระทําผิดซ�าจะได้รับโทษสูงสุดเป�น 2 เท่าของโทษเหล่านั�น

การจดทะเบียนครั�งแรกจะมีอายุ 10 ป� นับจากวันที�
ยื�นเรื�อง และอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ อีกครั�งละ
10 ป� โดยการยื�นคําขอขยายระยะเวลาจะต้องดําเนิน
การภายใน 6 เดือนก่อนที�จะถึงวันหมดอายุ หากยื�น
หลังจากวันหมดอายุ 6 เดือนต้องชําระค่าธรรมเนียม
การยื�นคําขอล่าช้า

เจ้าของเครื�องหมายมีพันธกรณีอยา่งต่อเนื�องในการ
จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อและที�อยู ่การควบรวม การ
มอบหมาย และเปลี�ยนตัวแทน โดยแต่ละ
กระบวนการเหล่านี� ต้องยื�นแบบฟอร์มและเอกสาร
สนับสนุน และชําระค่าธรรมเนียมแก่ทางราชการ

การเยยีวยาทางแพง่ การระงับพิธกีารทางศุลกากร และการลงโทษทางอาญา

2) ร้องขอให้หนว่ยงานด้านศุลกากรระงับการดําเนินพิธีการทางศุลกากรของสินค้านําเข้าที�ละเมิดสิทธิ

1)  ฟ�องเรียกค่าเสียหายเป�นเงินและ/หรือการชว่ยเหลืออยา่งเฉพาะเจาะจงต่อศาลแพง่

3)   ขอให้มีการดําเนินคดีอาญาและ/หรือปรับ

ศนูยพั์ฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน

การรักษาเครื�องหมายการค้า

1 2

3

ในป�ที� 6 ของการจดทะเบียนครั�งแรก และในการ
ขยายระยะเวลาแต่ละครั�งเจ้าของเครื�องหมายจะต้อง
ยื�นคําให้การที�จะใช้หรือไมใ่ช้เครื�องหมาย (Affidavit
of Use or Non-Use) และชําระค่าธรรมเนียมแก่ทาง
ราชการสําหรับเรื�องนี�ด้วย  ในการนี� เจ้าของจะต้อง
แจ้งว่า เครื�องหมายนั�นยังมีการใช้งานอยูใ่นป�จจุบัน
ในกัมพูชา (พร้อมยื�นหลักฐานสนับสนุน) หรือว่า ยัง
ไมไ่ด้มีการใช้งานแต่มีความตั�งใจจะนํามาใช้ และไมม่ี
ความประสงค์ที�จะละทิ�งเครื�องหมายดังกล่าวแต่อยา่ง
ใด ทั�งนี�การละเลยที�จะยื�นคําให้การที�จะใช้หรือไมใ่ช้
เครื�องหมายนั�นจะนําไปสูก่ารยกเลิกเครื�องหมายดัง
กล่าวโดยอัตโนมัติ

*ขอ้มลู ณ เดือน ธันวาคม 2563
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