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Q10: จะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในสิงคโปร์ได้อย่างไร? 

ในประเทศสิงคโปร์หน่วยงานที่ร ับผิดชอบเรื่องการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คือ 

Intellectual Office of Singapore (IPOS) อย ู ่ภายใต ้  Ministry of Law ต ั ้ งอย ู ่ที่  51 Bras Basah Road 

#01-01, Manulife Centre, Singapore 189554 โทรศัพท์ : (65) 63398616 โทรสาร : (65) 6339-0252 

เว็บไซต์ : www.ipos.gov.sg 

 IPOS มีหน้าที่ควบคุมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในสิงคโปร์ อันได้แก่ เครื่องหมายการค้า 

(Trademark) ลิขสิทธิ ์ (Copyright) สิทธิบัตร(Patents) สิทธิบัตรการออกแบบอุตสาหกรรม( Industrial 

Designs) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indications and Appellations of Origin) แบบผังภูมิของ

วงจรรวม (Layout-design of and Integrated Circuit) และการค ุ ้ มครองพั นธ ุ ์พ ื ช (Plant Varieties 

Protection) รวมถึง IPOS ให้คำปรึกษาและบริหารจัดการระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการ

พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาในสิงคโปร์ให้เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ 

หากบริษัทมีความประสงค์จะได้รับการคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนเครื ่องหมายการค้า

(Trademark) ในสิงคโปร์ถึงแม้เครื่องหมายการค้าของบริษัทได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองในประเทศอื่นๆ 

โดยกฎหมายของแต่ละประเทศแล้วนั้นไม่สามารถได้รับการคุ้มครองในสิงคโปร์ บริษัทจะต้องยื่นขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าต่อสำนักงาน IPOS ของสิงคโปร์ โดยมีสาระและขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การจดทะเบียนเครื่องหมายฯภายใต้ Trade Marks Act (Cap.332; 2005 Rev Ed) จะต้องได้รับการ

จดทะเบียนกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ ( Intellectual Property Office of 

Singapore : IPOS) ซึ่งเป็นระบบการจดทะเบียนก่อน (First to File System) 

2. การยื่นขอจดทะเบียน 

การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์สามารถดำเนินการได้โดย 

• ยื่นขอจดทะเบียนโดยตรงทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน Intellectual Property Office 

of Singapore (IPOS : www.ipos.gov.sg) โ ด ย ก ร อ ก แ บ บ ฟ อ ร ์ ม  TM4 eFiling ผ ่ า น 

eTrademarks ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 341 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอ ทั้งนี้สามารถดูวิธีการกรอก

ฟอร์มจากวิดีโอในเว็บไซต์ IPOS ภายใต้หัวข้อ Video Tutorial for Filing TM4 (Application 

to Register a Trade Mark, Collective Mark or Certification Mark) 

http://www.ipos.gov.sg/
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• ยื่นขอจดทะเบียนโดยผ่านสำนักงานทนายความในสิงคโปร์ (รายชื่อท้ายบท) อนึ่ง สามารถให้

สำนักงานทนายความในประเทศไทยติดต่อสำนักงาน ทนายความในสิงคโปร์เพื ่อยื ่นขอจด

ทะเบียนได้ 

ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มการยื่นขอจดทะเบียน ผู้ยื่นขอฯจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องหมายของผู้ขออื่นๆ 

ก ่อน โดยผ่าน eTrademarks (www.ipos.gov.sg) เพ ื ่อให้แน่ใจว่าไม ่ม ีเคร ื ่องหมายใดๆ ท ี ่ เหม ือนกับ

เครื่องหมายที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียน ซึ่งตามระเบียบNICE Classification ผู้ยื่นขอจะต้องกำหนดใหไ้ด้ถึง

สินค้าหรือบริการของเครื ่องหมายที ่ประสงค์จะยื ่นขอจดทะเบียน โดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ 

www.ipos.gov.sg ภายใต้ IPOS Classification Database 

 

3. ขั้นตอน ระยะเวลา แผนภูมิแสดงขั้นตอน ตามท้ายบท 

โดยปกติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์จะใช้เวลาประมาณ 18-24 เดือนนับตั้งแต่วนัยื่น

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจนกระทั่งถึงวันออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้า หน่วยงาน IPOS ใช้เวลาทำการพิจารณาเอกสารทั้งหมดประมาณ 4-6 เดือน ซึ่ง IPOS จะแจ้งให้ผู้ยื่น

ขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคำขอได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

• ยื่นขอโดยแบบฟอร์ม TM4 ผ่าน eTrademarks (341 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอ และไม่มีการคืน

เงิน หากไม่ได้จดทะเบียน) 

• โดยทั่วไปวันที่จดบันทึกในการยื่นคำขอต่อ IPOS จะเป็นวันที่ซึ่งผู้ยื่นขอได้จัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ 

IPOS ครบถ้วนแล้ว 

 

- คำขอที่ผู้ยื่นขอในการลงทะเบียน - ช่ือ สกุล และที่อยู่ 

- ภาพอย่างชัดเจนแสดงเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน พร้อมขนาดและมิติของภาพ 

- รายการสินค้าและบริการที่ผู้ขอยื่นจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย (รายละเอียดต้องเป็นไปตาม 

International Classification of Good and Services) 

- การแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องหมาย  

http://www.ipos.gov.sg/
http://www.ipos.gov.sg/
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หลังจากที่ส่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว IPOS จะออกหมายเลขการยื่นขอเครื่องหมาย

ให้ผู ้ขอ และจะจัดส่งจดหมายรับทราบให้ผู ้ขอ ทั ้งนี ้ผู ้ขออาจดูข้อมูลทางเว็บไซต์ Online Trademarks 

Enquiry ได้อีกทางหนึ่ง 

หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ครบถ้วน IPOS จะส่งจดหมายให้ผู้ขอเพื่อแก้ไขและส่งคืนให้ IPOS ภายใน 

ระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ออกจดหมาย ซึ่งระยะเวลานี้ไม่สามารถขยายเวลาต่อได้ ถ้าผู้ยื่นขอไม่ส่งข้อมูล 

แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด IPOS จะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ยื่นขอว่าคำยืนขอนี้ไม่เคยมีการยื่นขอ 

• IPOS จะพิจารณาคำขอที่ลงทะเบียนเรียบร้อยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ Trademarks ซึ่ง

ในช่วง การพิจารณานี้ ผู้ยื่นขออาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การแก้ไขคำขอที่ส่งโดยตรงจาก

ผู้พิจารณา ใช้ฟอร์ม TM27A ค่าใช้จ่าย 40 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งคำขอโดยผ่าน eTrademarks 

หรือฟอร์ม TM27B 

• ค่าใช้จ่าย 40 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งเครื่องหมาย โดยผ่าน eTrademarks ทั้งนี้หากผู้ยื่นขอต้องใช้

เวลา เพิ่มขึ้นในการดำเนินการส่งคำขอเพิ่ม ผู้ยื่นขอจะต้องใช้ฟอร์ม CM5 ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใน

การยื่นครั้งที่ 1 และ 2 สำหรับในการยื่นครั้งที่ 3 มีค่าใช้จ่าย 50 เหรียญสิงคโปร์ อนึ่ง หากผู้ยื่นขอ

ไม่ได้ขอขยายเวลาเพิ่มเติม IPOS จะถือว่าคำขอจดทะเบียนนั้นๆ ได้ถูกยกเลิกไป 

• การยื่นขอคำขอที่ถูกยกเลิกไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยใช้ฟอร์ม CM13 ค่าใช้จ่าย 100 เหรียญ

สิงคโปร์ต่อหนึ ่งเครื่องหมายเลขคำขอภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่ได้รับแจ้งการยกเลิก 

นอกจากนี้ ผู้ยื่นขอจะต้องตอบข้อสอบถามต่างๆ ที่ผู้พิจารณาถามด้วย 

• การประกาศโฆษณาเมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำส่ังให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าใด คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถูกนำไปลงประกาศโฆษณาในหนังสือ

ประกาศโฆษณาเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านคำขอจดทะเบียน 

เครื่องหมาย 

• ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีผู้คัดค้าน แต่ในที่สุดมีคำส่ังหรือคำ

วินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกคำคัดค้านนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำส่ังให้รับจดทะเบียนและ

ออก หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อไปและให้

มีผลคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี 

• ในกรณีที่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนฯ และไม่สามารถยกคำคัดค้านนั้นได้ คำยืนขอดังกล่าวจะถูก

ยกเลิก 
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• สำหรับการขอต่ออายุเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

- เมื่อถึงปลายปีที่ 10 เจ้าของเครื่องหมายสามารถขอต่ออายุโดยใช้ฟอร์ม TM19 ค่าใช้จ่าย 250 เหรียญ

สิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอโดยผ่าน eTrademarks 

- ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเครื่องหมายหมดอายุ เจ้าของเครื่องหมายสามารถต่ออายุโดยใช้

ฟอร์ม TM24 ค่าใช้จ่าย 370 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอโดยผ่าน eTrademarks 

- ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากเครื่องหมายหมดอายุ เจ้าของเครื่องหมายสามารถต่ออายุโดยใช้

ฟอร์ม TM21 ค่าใช้จ่าย 400 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอโดยผ่าน eTrademarks 

 

4. ค่าธรรมเนยีม/ ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายรวมจะขึ้นอยู ่กับการยื ่นขอโดยใช้แบบฟอร์มคำขอต่างๆ แล้วแต่กรณี ซึ่งแบบฟอร์มคำขอ

สำคัญ ได้แก่ 

• การยื่นขอจดทะเบียน  (ออนไลน์)  341 เหรียญสิงคโปร์ 

   (ยื่นเอกสารด้วยตนเอง)  374 เหรียญสิงคโปร์ 

• การยื่นเพื่อแจ้งที่ติดต่อ     8.50 เหรียญสิงคโปร์ 

• การยื่นคำขออื่น ๆ เช่น  

- แก้ไขคำขอจดทะเบียน    40 เหรียญสิงคโปร์ 

- แก้ไขเครื่องหมาย   375 เหรียญสิงคโปร์ 

- แก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อหรือที่อยู่   13 เหรียญสิงคโปร์ 

- ขอต่ออาย ุ    220 เหรียญสิงคโปร์ 

อนึ่ง การยื่นขอโดยตรงที่ IPOS มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 40 เหรียญสิงคโปร์ต่อแบบฟอร์ม และ 0.50 เหรียญ

สิงคโปร์ต่อจำนวนหน้าของเอกสาร 

ทั้งนี้ หากให้สำนักงานทนายความเป็นผู ้ดำเนินการ จะต้องมีค่าธรรมเนียมสำนักงานทนายความใน

สิงคโปร์ ประมาณ 1,500-2,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งคำขอ 
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5. ประมาณการค่าใช้จา่ยในการยื่นคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวน 1 คำขอ 

- ทางออนไลน์ เป็นเงินประมาณ 1,000 เหรียญสิงคโปร์ 

- หากให้สำนักงานทนายความดำเนินการเป็นเงิน ประมาณ 3,000 เหรียญสิงคโปร์ 

 

6. ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทรัพย์สนิทางปัญญา ไม่ได้มีที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้ในสิงคโปร์ 

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้ตัวแทนในสิงคโปร์ดำเนินการในการ

ติดต่อกับ IPOS 

 

7. ในกรณีที่มีการละเมิดการใช้เครื่องหมายการค้า 

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองในสิงคโปร์สามารถฟ้องร้องเพื ่อขอรับ

ค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นแต่ละกรณีไป 

 

Madrid Protocol 

ในสิงคโปร์นอกจากจะมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายทางการค้าที่เป็นกฎหมายคุ้มครองแล้วนั้น การจด

เครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์ยังมีอนุสัญญากรุงปารีสที่สิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของพิธีสาร กรุงมาดริด 

(Madrid Protocol) ทำให้ได้รับประโยชน์ที่จะสามารถย่ืนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับความ

คุ้มครองในประเทศต่างๆ ได้หลายประเทศในคราวเดียวกันด้วย โดยการจดทะเบียนที่ IPOS นั้น จะเป็นระบบ

การจดทะเบียนก่อน (First to File System) ทั้งนี้อาจถูกเพิกถอนได้โดยผู้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนหน้านั้น 

อย่างไรก็ดี มีอายุการคุ้มครอง 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน 

อนึ่ง เนื่องจากสิงคโปร์เป็นสมาชิกขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO (World Intellectual 

Property Organization) แห่งสหประชาชาติ มีสำนักงาน WIPO ในสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในเอเชีย ทำ

หน้าที ่หลักในการกำหนดนโยบายเพื ่อผลักดันการคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพิ ่มโอกาสในการสร้าง

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน ให้สามารถนำไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ยังให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย 

รายช่ือสำนักงานทนายความในสิงคโปร์ เพื่อการ จดทะเบียนเครื่องหมายฯ ในสิงคโปร์ 
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