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วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรป 

โดยน ามาใช้เป็นแม่แบบ เพ่ือน ามาปรับใช้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มของ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยุโรปนั้น ล้วนมุ่งรวมตัวกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจ ตลอดจนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพ่ิมความมั่งคงในภูมิภาค ดุษฎีนิพนธ์นี้ยังได้ศึกษา
เปรียบเทียบระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดด้วย เพ่ือเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้า อันน าไปสู่การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 

เครื่องหมายการค้ามีความส าคัญทางเศรษฐกิจต่อทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและประเทศ
ต้นก าเนิดเครื่องหมายการค้านั้น จึงพึงต้องจดทะเบียนเพ่ือขอรับความคุ้มครองเครื่ องหมายการค้า
ของตนให้ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว เพ่ือรักษาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อีกท้ังยังป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า 

เนื่องจากแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีกฎหมายเครื่องหมายการค้า    
ที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดปัญหา อาทิ หลักเกณฑ์การพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแตกต่างกัน 
เครื่องหมายการค้าดียวกันอาจได้รับความคุ้มครองในประเทศหนึ่ง แต่ไม่ได้รับความคุ้มครองอีกประเทศ 
ก่อให้เกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าและท าให้เสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้า การขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศสมาชิกต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ตลอดจนการที่ต้องต่ออายุเครื่องหมายการค้าใน 
แต่ละประเทศ ซึ่งมีวันหมดอายุไม่พร้อมกัน มีภาษาท่ีแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความยุ่งยากจนละเลยหรือ
หลงลืมที่จะด าเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ซึ่งสหภาพยุโรปได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
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ของปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงได้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความแตกต่างของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ดังนั้น การรวมตัว
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับสหภาพยุโรปเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ จึงด าเนินการตามแผนปฎิบัติการตามพันธกรณีในแผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint) ให้เข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด 
(Madrid Protocol) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 
อันน าไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันทางการค้า  

แม้ว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดจะมีความคล้ายคลึงกับระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรป (Community Trade Mark) โดยมี
ลักษณะเป็นการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว ที่เดียว ภาษาเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองหลายประเทศ
ในคราวเดียว อย่างไรก็ดี ยังพบว่ามีความแตกต่างกันประการ อาทิ การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด
จ าเป็นที่เครื่องหมายการค้านั้น ต้องได้รับการจดทะเบียนในประเทศต้นก าเนิดเสียก่อน ซึ่งการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปไม่มีข้อจ ากัดดังกล่าว เป็นต้นนอกจากนี้ระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปยังมีข้อดีแตกต่างจากระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด ทั้งสองระบบจึงไม่เป็นระบบการจดทะเบียนที่ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งหาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งตามพิธีสารมาดริดควบคู่กับ
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะยิ่งเสริมให้เครื่องหมายการค้า
ได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

วิทยานิพนธ์นิพนธ์นี้ ผู้เขียนได้ศึกษาอุปสรรคปัญหาของการมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเสนอแนะแนวทางที่ท าให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมระบบเดียวที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
แม้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต
อันใกล้ เนื่องด้วยยังมีความแตกต่างกันทั้งเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ระดับการพัฒนาประเทศ 
แต่หากทุกประเทศมีความตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าร่วมกัน 
และหาแนวทางการท างานร่วมกัน ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จึงสามารถเกิดขึ้นได้ 
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ABSTRACT 

Title of Dissertation The Registration of Community Trademark: The Comparison 
Study of the European Union and the Asean Economic 
Community 

Author Miss Chomphunud Sathitsemakul 
Degree Doctor of Laws 
Year 2016 

 

 

This research aims to study the registration of community trademark of the 
European Union (EU). The community trademark of the EU is used as a model to apply 
with the Asean Economic Community (AEC) in order to have the same standard and 
regulation of the trademark registration system. The objective of the harmonization 
of the member countries in the EU and in the AEC is to develop and maintain the 
stability of the economy. The research also conducts the comparison study of Madrid - 
The International Trademark System to propose the model to have the single registration 
of community trademark in the AEC.  

The trademark plays important role in the business of the trademark owner and 
the country of origin. The trademark should be registered to gain the protection and 
right for using the trademark, to maintain the commercial benefit of the trademark 
owner and to prevent the infringement of the trademark.  
 The member countries in the AEC have the different trademark laws which 
make the problems such as the different regulations of the trademark registration. 
The same trademark may get the protection in one country but not in another country 
which causes the infringement of the trademark and the disadvantage of trade 
competition. The procedures of registering, renewing, including the fees and the language 
of each countries are different, therefore it complicate to register the trademarks in 
each country. The trademark owner ignores to register their trademark. The EU noticed 
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this problem, so they create the community trademark registration system to solve 
the different trademark registration system. The AEC has the same objective as the EU 
which is to boost the economy. The AEC follows ASEAN Economic Community (AEC) 
Blueprint and joins Madrid Protocol to offer the options for international trademark 
registration system. This will make the AEC to be the potential region for business 
competition.  

The trademark registration system of Madrid Protocol is similar to the community 
trademark of EU in some ways. Such as the trademark owner who has registered their 
trademark in one place by using one language will get protection in several countries 
simultaneously. However there are different in many ways for example as for Madrid 
Protocol, the trademark must be registered in the country of origin. EU Community 
trademark does not require the registration in the country of origin. Both systems are not 
exactly the same. If AEC is able to implement both systems, it will encourage the region  
to have the complete system of trademark registration.  

The author studied the lack of integration system in trademark registration of 
AEC to propose the models to integrate the trademarks registration system in single 
ASEAN registration system. The study found that the single trademark registration in 
AEC is not able to happen in the short run. The member countries in AEC have the 
variety in economy, law, social, culture and the development of the country. If the 
member countries realize the important of integrating the trademark registration system 
and find the ways to work together, the community trademark in AEC will be able to 
establish. 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีตามความหวังของผู้เขียนได้ เนื่องมาจากความเมตตากรุณา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีพระคุณยิ่งของผู้เขียน ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วริยา ล้ าเลิศ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนได้สนใจที่จะศึกษาดุษฎีบัณฑิต กรุณารับเป็นที่ปรึกษา 
เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้ค าปรึกษาที่ดีเก่ียวกับหัวข้อ แนวคิด แนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์ 
ให้ค าแนะน าทางวิชาการที่ดีเสมอมา รวมถึงตรวจแก้ความเรียบร้อย ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีและก าลังใจส าคัญในการผลักดันให้ผู้เขียนเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง 

ขอขอบคุณศาสตราจารย์วิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ 
กลาง ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งเพ่ือเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เล่มนี้ โดยกรุณาให้
ข้อเสนอแนะ แก้ไข และให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
และขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ 
ที่กรุณารับเป็นกรรมการดุษฎีนิพนธ์ ให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์นี้
ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ ร้อยโท ดร. ธนพจน เอกโยคยะ นายบุญมา เตชะวณิช และนายวีรวิทย์    
วีรวรวิทย์ เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ข้อมูลอันมีประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และได้กรุณาสละเวลา  
ให้ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ของผู้เขียนที่ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่ผู้เขียนเสมอมา 
คอยให้ก าลังใจและความห่วงใยผู้เขียน และขอขอบคุณ คุณมานี สิงห์สกุล ที่คอยช่วยเหลือและ
ผลักดันให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงด้วยดี ตลอดจนขอขอบคุณบุคคลต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลืออีก
มากที่ผู้เขียนไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่นี้  

ท้ายนี้ ผู้เขียนขอน้อมอุทิศคุณค่าทางวิชาการในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้แก่บูรพาจารย์ทั้งหลาย
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับชีวิตของผู้เขียนตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้  

 
ชมพูนุท สถิตย์เสมากุล 

   สิงหาคม 2559 
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http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลงานของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญามนุษย์ อันน ามา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม สังคม หรืออุตสาหกรรมการผลิต โดยใน
ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาถือได้ว่าเป็นแหล่งสร้างผลประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ อันน าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ดังนั้น เมื่อผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์และการพัฒนาสังคม จึงมีความจ าเป็นเพ่ิมมากขึ้นในการ 
ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และผู้คิดค้น รวมทั้งบรรดาผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้
ในแต่ละประเทศจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยความคุ้มครองสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น  
เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์อันน ามาซึ่งการพัฒนาผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน 

เนื่องจากการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น สินค้าอย่างเดียวกันจึงมี
ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายอยู่หลายคน การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นระหว่างบุคคลเหล่านี้ย่อมมีขึ้นเป็นธรรมดา 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในทางโฆษณาและในทางการค้า บุคคลเหล่านี้ได้คิดเครื่องหมายต่างๆอาจจะเป็นชื่อ
ของตนเองหรือรูปใดๆ ที่ตนชอบหรือคิดว่าลูกค้าจะชอบ และใช้เครื่องหมายเหล่านี้กับสินค้าที่ตนผลิตหรือ
จ าหน่ายเพ่ือให้ลูกค้าจดจ าและใช้เรียกขานในการที่จะซื้อสินค้าของตนต่อไป ทั้งเครื่องหมายดังกล่าว
ยังเป็นเครื่องประกันต่อลูกค้าว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายนั้นมีคุณภาพเท่าเทียมกับสินค้าที่มีเครื่องหมาย
การค้าเดียวกันซึ่งลูกค้าได้เคยใช้มาก่อน1 จึงอาจกล่าวได้ว่า เครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์อันมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจ าแนกผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกิจการค้าที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์นั้นหรือที่เรียกว่า 
“ยี่ห้อ” ซึ่งมีบทบาทในการอ านวยประโยชน์ให้ลูกค้าสามารถใช้แยกแยะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ2 ดังจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ใช้ในทางการพาณิชย์ของผู้ประกอบกิจการ
                                                           

1 มานะ พิทยาภรณ์, กฎหมำยที่เกี่ยวกับเครื่องหมำยกำรค้ำ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508), หน้า 7. 

2 สุณี ตันติอธิมงคล, กฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริม
อาชีวะ, 2551), หน้า 60. 
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ต่างๆ โดยหน้าที่ทางเศรษฐกิจของเครื่องหมายการค้าก็คือ การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายที่ใช้ในกิจการตลอดจนชื่อเสียงในทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของเครื่องหมายในการจ าแนกผลิตภัณฑ์ของตนจากสินค้าของคู่แข่งทางการค้า3 นอกจากเครื่องหมาย
การค้าจะเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ประกอบการค้าแล้ว ยังเป็นสิ่งที่คุ้มครองผู้บริโภค
ด้วยการแสดงข้อมูลอันเกี่ยวกับตัวสินค้าต่างๆ เนื่องจากหน้าที่ของเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ส าคัญ
ดังนี้ (1) หน้าที่ในการแสดงแหล่งที่มา เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายเป็นของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้านั้น ซึ่งสามารถป้องกันมิให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายและผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น (2) หน้าที่ใน
การแสดงคุณภาพ โดยใช้เป็นสิ่งที่แสดงคุณภาพของสินค้าโดยปริยายอันมีพ้ืนฐานมาจากชื่อเสียงของ
เครื่องหมายการค้านั้น และ (3) หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากความคุ้นเคยในเครื่องหมายการค้า
ของสาธารณชนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถกระตุ้นและด ารงความต้องการของ
ผู้บริโภคไว้ จึงจะเห็นได้ว่าหน้าที่ต่างๆ ของเครื่องหมายการค้านั้นน ามาซึ่งคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อ
เครื่องหมายการค้า โดยเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการค้าที่มีชื่อเสียงทางการค้าสามารถใช้เป็น
สินทรัพย์ของผู้ประกอบการได้ 

ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งออกมีความต้องการที่จะไปจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมากขึ้น หรือแม้แต่ผู้ส่งออกต่างชาติเช่น สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพ
ยุโรป ก็มีความต้องการที่จะเข้ามาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอาเซียนมากขึ้นเช่นกัน  
เนื่องจากผู้ประกอบการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือน าทางการค้า ทั้งภายในประเทศและ
การส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีความจ าเป็นต้องจดทะเบียน
ขอรับความคุ้มครองสิทธิในประเทศต่างๆ ก่อนส่งสินค้าไปจ าหน่าย เพ่ือป้องกันปัญหาการละเมิด
เครื่องหมายการค้า และมิให้ผู้ใดน าเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยมิได้
เป็นเจ้าของ4 แต่เนื่องจากการจดทะเบียนมีความล าบาก ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลาในการขอจดทะเบียนนาน 
อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสูง ท าให้เกิดการละเลยไม่ไปจดทะเบียน  จึงเป็นช่องทางให้
คู่แข่งทางการค้าหรือตัวแทนจ าหน่ายสินค้าฉวยโอกาสแอบน าเอาเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียน
เป็นของตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่สามารถส่งสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าที่สุจริตเข้าไปจ าหน่ายยังประเทศนั้น  หรือหากส่งเข้าไปจ าหน่ายก็อาจถูกจับกุม

                                                           
3 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ (พื้นฐำนควำมรู้ทั่วไป), 

พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2553), หน้า 289. 
4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมำยลิขสิทธิ์, ค้นวันที่ 28 เมษายน 2556 จาก http://www. 

ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=20&Item
id=197 

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=20&Itemid=197
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=20&Itemid=197
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=20&Itemid=197
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ด าเนินคดีฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือถูกข่มขู่เรียกร้องค่าตอบแทน ทั้งที่แท้จริงแล้วเครื่องหมาย
การค้านั้นเป็นของตนเอง จึงก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก ตามที่เคยเกิดคดี
ฟ้องร้องกันระหว่างนายหวัง จวินพ่อค้าเสื้อผ้าชาวจีนในอู่ฮ่ัน เห็นช่องโหว่ทางกฎหมายในมาตรา 
“การจดทะเบียนสิทธิบัตรส าหรับสินค้าหนึ่งประเภท” (Single Registration for One Class) และ  
ได้ไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในชื่อเทียบอักษรโรมัน คือ “Louyveiten” และในชื่อ   

จีนคือ 《路易威登》ออกเสียงว่า “ลู่อ้ีเวยเติง” ซึ่งเป็นชื่อ Louis vuitton ที่จีนถ่ายเสียง
ออกมาเป็นภาษาจีน ต่อมา ในวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2003 ส านักงานคุ้มครองสิทธิบัตรแห่งชาติจีน   
ยังได้รับรองสิทธิบัตรแก่นายหวัง จวิน ได้แก่การออกแบบ (Design Patent Right) กระเป๋าถือลาย
ตัวอักษร LV รูปแบบลายดอก ที่รูปพรรณสัณฐานเหมือนกับลายโลโก้หลุยส์วิตตอง ทั้งนี้ หลุยส์ วิตตอง
ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ของตนในจีนได้แก่ สินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องหนัง 
เครื่องประดับ และสินค้าโลหะราคาแพง แต่ไม่ได้จดทะเบียนคุ้มครองสินค้าประเภทกระเป๋า และอีคอม-
เมิร์ซ โดยหลุยส์ วิตตอง ร้องขอให้ยกเลิกการรับรองสิทธิบัตร “หลุยส์จีน” ซ่ึงในปี ค.ศ. 2006 ส านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน ได้ตัดสินยืนยันสิทธิบัตร “หลุยส์จีน” โดยคณะกรรมการแจงเหตุผลว่า 
หลุยส์ วิตตอง ไม่มีหลักฐานเพียงพอในการพิสูจน์ความเสียหายจากการที่นายหวังจะใช้เครื่องหมาย
การค้าของตนในสินค้าของเขา ต่อมาในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2007 หลุยส์ วิตตอง น าค าตัดสินของ
ส านักงานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไปอุทธรณ์ศาลชั้นกลางแห่งกรุงปักกิ่ง เเละในวันที่ 6 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 2007 นายหวัง จวิน ได้ยื่นข้อเสนอขายสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเขา ให้แก่หลุยส์ วิตตองเป็น
เงิน 1 หยวน โดยมีเงื่อนไขว่าหลุยส์ วิตตอง จะต้องอนุญาตให้นายหวัง จวินเป็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้า
หลุยส์ วิตตองแต่เพียงผู้เดียวในอู่ฮ่ัน และในวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 นายหวัง จวินยังได้อ้าง
กฎหมายสิทธิบัตร ร้องให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเมืองอู่ฮ่ัน ยึดและกักกันสินค้าน าเข้าที่ต้องสงสัยละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของหลุยส์ วิตตอง และยื่นข้อเสนอว่าหากหลุยส์ วิตตองต้องการสินค้าที่ถูกยึด
เหล่านี้คืน จะต้องน าเงินหนึ่งแสนหยวนมาประกันสินค้าออกไป พร้อมทั้งยังกล่าวด้วยว่า หากหลุยส์ 
วิตตอง ยังนิ่งเฉยก็จะไม่เจรจาออมชอมด้วยแล้ว และจะลงมือผลิตสินค้าในเครื่องหมายการค้าและ
สิทธิบัตรที่ตนได้มา และสินค้าภายใต้แบรนด์ “หลุยส์” จีน ซึ่งจะมีราคา เพียง 1 ใน 3 ของหลุยส์ฝรั่งเศส
เท่านั้น และจะต้องขายดีจนหลุยส์ฝรั่งเศสอาจไม่มีส่วนเเบ่งทางการตลาดก็ได้ เเละหากจะมาขอซื้อคืน
สิทธิบัตรนี้ภายหลัง อาจขึ้นราคาสูงถึง 120 ล้านหยวนหรือสูงกว่านั้น นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า รูปแบบ
ลายบนประเภทสินค้าหลักของหลุยส์ วิตตองนั้น ได้ละเมิดผลประโยชน์สิทธิบัตรของเขา และหากหลุยส์ 
วิตตองต้องการท าธุรกิจในตลาดจีน ก็มีทางเดียวเท่านั้น คือเปลี่ยนหน้าตารูปแบบโลโก้ ลวดลาย
สัญลักษณ์5 คดีตัวอย่างนี้จึงแสดงให้เห็นว่า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าตัวจริงไม่รอบคอบในการ

                                                           
5 ASTV ผู้จัดกำรออนไลน์, หลุยส์วิตตอง ตะลึงมึนตึบ!?! โดน “หลุยส์จีน” ชี้หน้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
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จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืนๆ แล้ว จะก่อให้เกิดการละเมิด
อันน ามาซึ่งผลกระทบทางพาณิชย์และชื่อเสียงแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา
นั้นๆ จากการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกิดจากระบบกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทยใช้ระบบจดทะเบียน  กล่าวคือ ผู้ที่
ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะต้องน าเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนก่อน  
จึงได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย และขอบเขตของความคุ้มครองจ ากัดเฉพาะเขตแดน
ของแต่ละประเทศ ไม่ได้ครอบคลุมไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์
จะขอรับความคุ้มครองจะต้องน าเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศ
จะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ใช้ภาษาแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความยุ่งยากล าบากในการจดทะเบียน 
และโดยประการส าคัญจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างสูง จึงท าให้ผู้ประกอบธุรกิจละเลย ไม่ไปจดทะเบียน
จนก่อให้เกิดความเสียหายตามมา6 ดังเช่นกรณี UK Gold Services Ltd. และ Dave Soho Ltd.   
ซึ่งต่างก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศอังกฤษ ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2550 บริษัท ยูเค 
โกลด์ (UK Gold) ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า DAVE เป็นเครื่องหมายการค้าประชาคมส าหรับ
สินค้าและบริการประเภท 9, 16, 28, 35, 38 และ 41 ได้แก่ “คอมพิวเตอร์และวีดีโอเกม, สิ่งพิมพ์, 
การโฆษณา, การออกอากาศ, การสื่อสารและการสื่อสารโทรคมนาคม, การให้บริการสื่อสารดิจิตอล, 
รายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์” ต่อมา บริษัท เดฟ โซโห (Dave Soho) ยื่นคัดค้านการจดทะเบียนดังกล่าว 
บริษัท เดฟ โซโห อ้างว่าแม้ตนจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า DAVE ไว้ แต่ก็ได้ใช้เครื่องหมาย
การค้า DAVE กับสินค้าและบริการประเภท 9, 16, 35, 38, 41 และ 42 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดย
ได้แสดงหลักฐานการใช้งาน เช่น ข่าวโทรทัศน์ทางเว็บไซต์ปี พ.ศ. 2547 บทความข่าวในฐานะที่เป็น   
ผู้ร่วมผลิตรายการ รางวัลที่ได้รับและรายละเอียดจากโครงการอ่ืนๆ ของบริษัทเดฟ โซโห และยังกล่าวว่า
เครื่องหมายที่บริษัท ยูเค โกลด์ ยื่นจดทะเบียนนั้นเหมือนกับของตน ซึ่งบริษัท ยูเค โกลด์ ควรตระหนัก
ว่าบริษัท เดฟ โซโห ได้ใช้เครื่องหมายการค้า DAVE ส าหรับประเภทสินค้าและบริการดังกล่าว บริษัท 
ยูเค โกลด์ ได้ท าลายชื่อเสียง ค่าความนิยมของธุรกิจและเป็นการลวงต่อสาธารณชน  ทั้งนี้ ส านักงาน
เครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป OHIM (Office for Harmonization in the Internal 
Market (Trade Mark and Design)) ตัดสินว่า บริษัท เดฟ โซโห ยื่นหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้

                                                                                                                                                                      

ขวางเข้าตลาดจีน (19 มกราคม 2551), ค้นวันที่ 20 มีนาคม 2558 จาก http://www.Manager.co.th/ 
China/ViewNews.aspx?NewsID=9510000007287  

6 สมศักดิ์ พณิชยกุล, ผลกระทบต่อกฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำของไทย ในกรณีเข้ำเป็น
ภำคีสมำชิกข้อตกลงมำดริดหรือพิธีสำรมำดริด (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2544), หน้า 30. 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สมศักดิ์%20พณิชยกุล&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นิติศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยรามคำแหง&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยรามคำแหง&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ว่าเครื่องหมายการค้าของตนมีชื่อเสียงและค่าแห่งความนิยมของธุรกิจในประเทศอังกฤษ อีกทั้งความ
เหมือนกันของเครื่องหมายการค้า DAVE และประเภทสินค้าและบริการ อาจท าให้สาธารณชนสันนิษฐาน 
ได้ว่าสินค้าหรือบริการโดยบริษัท ยูเค โกลด์ เป็นสินค้าหรือบริการของบริษัท เดฟ โซโห อันท าให้บริษัท 
ยูเค โกลด์ ได้รับผลประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัท เดฟ โซโห  ดังนั้น ส านักงาน
เครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป OHIM จึงอนุญาตให้บริษัท เดฟ โซโหคัดค้าน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการที่เหมือนกัน แต่เพียงอนุญาตให้บริษัท ยูเค โกลด์ จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าส าหรับสินค้าและบริการประเภทแม่เหล็กประดับและเครื่องเขียน 7 โดย
การฟ้องร้องดังกล่าวใช้ระยะเวลาถึง 3 ปี8 

จากกรณีศึกษานี้จะเห็นได้ว่า แม้ว่าบริษัท เดฟ โซโห จะชนะคดีในการยื่นคัดค้านการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า DAVE แต่บริษัท เดฟ โซโห ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่า 
บริษัท เดฟ โซโห มีการใช้เครื่องหมายการค้า DAVE จริง นอกจากนี้บริษัท เดฟ โซโห ยังต้องเสียเวลา
ในการฟ้องร้องคดีความเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี หากบริษัท เดฟ โซโห ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการจดทะเบียน
เครือ่งหมายการค้า DAVE ปัญหาการฟ้องร้องคัดค้านเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น 

เมื่อเริ่มมีการตื่นตัวในการให้ความส าคัญกับเครื่องหมายการค้า เพ่ือให้เครื่องหมายการค้าของตน
รับความคุ้มครอง ป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า ด้วยการท าซ้ า ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า 
จึงได้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา   
ที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) ได้ก าหนด
พันธกรณีให้ประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมายภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ า และประเทศสมาชิก
ยังสามารถเลือกใช้มาตราต่างๆ ในข้อตกลงดังกล่าวเพ่ือการตอบโต้ประเทศสมาชิกที่กระท าละเมิด
สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ความตกลงดังกล่าวได้รวมเอากฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในความตกลงฉบับเดียวกัน กล่าวคือ ความตกลงว่าด้วยสิทธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าจะผูกพันประเทศสมาชิกขององค์กรการค้าโลกให้ต้องยึดถือ
ตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ส าคัญ ได้แก่ อนุสัญญา

                                                           
7 Suzy Schmitz, UK Gold Services Ltd v Dave Soho Ltd: Unregistered Rights 

Opposition Against DAVE, Retrieved January 15, 2015 from http://www.lexology.com/ 
library/detail.aspx?g=304a34ff-b89c-4770-99a6-ebbe53cb8500 

8 John Plunkett, Dave Channel Loses Trademark Battle: Parent Company UKTV 
Defeated in Attempt to Register Identity as a Trademark by Brand Consultancy, 
Retrieved January 15, 2015 from http://www.theguardian.com/media/2011/jan/31/ 
dave-channel-trademark-uktv 
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กรุงปารีส ปี ค.ศ. 1967 (Paris Convention) ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 
ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ร่วม (Common Rules) อันเป็นมาตรฐานขั้นต่ า (Minimum Rights) ในส่วนที่เป็น
สารบัญญัติ เพ่ือวางแนวทางให้ประเทศภาคีแห่งสหภาพน าไปปฏิบัติ ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นสมาชิกของ
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรืออนุสัญญากรุงปารีสก็ตาม แต่ประเทศ
สมาชิกเหล่านั้นก็ยังสามารถออกกฎหมายภายในคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้มากกว่าที่ความตกลง
ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรืออนุสัญญากรุงปารีสได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าไว้ 
และสืบเนื่องจากการที่แต่ละประเทศมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันนี้เอง จึงก่อเกิดความ
ต้องการที่จะท าให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ความคุ้มครอง    
ที่ครอบคลุมหลายๆ ประเทศในคราวเดียวกัน จากเดิมที่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระบบ
ภายในประเทศ กล่าวคือ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายใดประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายในประเทศใดก็จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนต่อส านักงานทะเบียนของประเทศนั้น จึงได้เกิดระบบ
การจดทะเบียนตามระบบมาดริด (Madrid System)9 และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (Community Trade Mark: CTM) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า เครื่องหมาย
การค้าประชาคม10 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เป็นระบบ
การจดทะเบียนที่ยื่นขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็ได้รับความคุ้มครองในประเทศสมาชิกที่ระบุขอรับ
ความคุ้มครองไว้ โดยต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิกนั้นๆ เสียก่อน
จึงจะได้รับความคุ้มครอง ในขณะที่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนี้จะให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าครอบคลุมประเทศสมาชิกท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน มิได้ให้ความคุ้มครองในลักษณะ
ของประเทศภาคีสมาชิกที่อยู่ในหลายหลายประเทศทั่วโลก โดยการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมนี้สามารถยื่นขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับความคุ้มครอง ทั่วทั้งสหภาพยุโรป11 

                                                           
9 บุญมา เตชะวณิช, “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงหรือ

พิธีสารมาดริด: ประโยชน์และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก,” บทบัณฑิตย์ 59, 1 
(มีนาคม 2546): 40. 

10 จิรโรจน์ สีสรรพ์, ระบบเครื่องหมำยกำรค้ำภำยใต้กำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
001/2012, ค้นวันที่ 28 เมษายน 2556 จาก http://tgcthailand.com/articles/016-001-2012.pdf 

11 European Union, Member Countries of the EU (Year of Entry), Retrieved 
July 6, 2014 from http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
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นอกจากนี้ยังขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมไปยังประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพ
ยุโรปโดยอัตโนมัติอีกด้วยโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมอีก12  

ประเทศในอาเซียนได้มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic 
Integration) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา เรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตกลงกันเพ่ือลดหรือยกเลิกข้อจ ากัดทางด้านการค้าระหว่างกัน โดยการให้หรือท าให้ได้สิทธิ
เท่าเทียมกันด้าน (1) การค้า (2) การลงทุน และ (3) สิทธิประโยชน์อ่ืนระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งด้าน
ภาษีและไม่ใช่ภาษีศุลกากร วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ (1) เพ่ือผลประโยชน์ทางการค้าและ
การเมือง (Trade Creation and Political Objectives) (2) เพ่ือลดความแตกต่างจะได้เป็นพันธมิตร
ทางการค้าที่ดีต่อกัน (Build Alliances) (3) เพ่ือส่งเสริมการค้าเสรี (Liberalization) อันจะน ามาซึ่งวิถีชีวิต
อันสงบสุขและสันติภาพ (Stability and Peace) (4) เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองทางการค้ากับกลุ่ม
เศรษฐกิจอ่ืนๆ (Increase Bargaining Power in Multilateral Negotiations) ซึ่งยิ่งมีประเทศสมาชิก
รวมกลุ่มมากขึ้นเท่าไหร่อ านาจในการต่อรองก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น และ (5) เพ่ือการเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ13 กล่าวคือ การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้อาเซียน
เป็นตลาดเดียวและมีฐานการผลิตร่วมกันเช่นเดียวกับการสร้างประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในช่วงต้นๆ 
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องทยอยเปิดตลาดสินค้าให้มากขึ้นและลดข้อจ ากัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค
ระหว่างประเทศสมาชิก จึงเกิดความตกลงทางการค้าในภูมิภาค ซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิด
การรวมตัวกันขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้นั้น ได้มุ่งเน้นไปที่การค้าขายระหว่างประเทศสมาชิก
ในประชาคมเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทางการค้า อันน ามาซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
สมาชิก ด้วยเหตุนี้เอง เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสื่อกลางทางการค้าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ
จึงทวีความส าคัญขึ้น เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นของผู้ประกอบการรายใด  
จนเกิดความนิยมในตราเครื่องหมายการค้านั้น ก่อให้เกิดค่าแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าขึ้น โดยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ
ผลประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ณ ปัจจุบัน การขอรับความคุ้มครองยังคง
ต้องด าเนินการเป็นรายประเทศอยู่ เนื่องจากยังคงใช้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศในการพิจารณา  

                                                           
12 European Union Intellectual Property Office, General Questions, Retrieved July 

6, 2014 from https://oami.europa.eu/ohimportal/en/ctm-general-questions 
13 นิลสุวรรณ ลีลารัศมี, “AEC กับการเปิดการค้าเสรีและบันได 6 ขั้นสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

(Economic Integration),” วำรสำรเภสัชกรกำรอุตสำหกรรม 1, 1: 6, ค้นวันที่ 15 มกราคม 2558 
จาก http://www.tipa.or.th/wp-content/uploads/2013/03/4-7.pdf 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/ctm-general-questions
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ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งยังไม่สามารถที่จะยื่นค าขอเพียงครั้งเดียว
แล้วครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะมีความแตกต่างกันกับการขอรับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในกลุ่มยุโรปซึ่งจะมีระบบจดทะเบียนที่เรียกว่า European Community Trade 
Mark (Europe CTM) โดยที่สามารถยื่นค าขอเพียงค าขอเดียว และสามารถได้รับความคุ้มครองในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกทั้งหมดในสหภาพยุโรปหากเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม   
จึงท าให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ง่ายต่อการตรวจสอบเพราะใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน ส าหรับแนวทางในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อการขอรับความคุ้มครอง
ในเรื่องของเครื่องหมายการค้านั้น มีเพียงแต่แนวทางการเข้าร่วม พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) 
ซึ่งระบบนี้จะท าให้การยื่นค าขอรับความคุ้มครองในกลุ่มประเทศสมาชิกสะดวกขึ้น แต่หาได้ท าให้ได้รับ
ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในทุกประเทศกลุ่มสมาชิกไม่ เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติก็ยังคงใช้เงื่อนไข
ตามกฎหมายภายในประเทศของแต่ละประเทศอยู่ดี เพียงแต่ลดทอนความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร
เท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างกับการขอรับความคุ้มครองภายใต้ระบบ Europe CTM14 ซึ่งในขณะนี้ประเทศ
ไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตามระบบมาดริด เพียงแต่มีการก าหนดให้ประเทศสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ต้องเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดภายในปี พ.ศ. 255815 โดยประเทศไทย
ก าลังเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด 
ภายในปี พ.ศ. 2558 ด้วย ซึ่งสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และเวียดนามได้เป็นภาคีพิธีสารมาดริดแล้ว อย่างไรก็ตาม 
การเข้าเป็นภาคีสมาชิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริดก็ยังประสบ
ปัญหาทางด้านความพร้อมของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากกฎหมายภายในเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน หรือบางประเทศยังไม่มีกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าโดยเฉพาะไว้ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะก าหนดให้ทุกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะน าไป
ยื่นขอจดทะเบียนระหว่างประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริดได้นั้น ต้องเป็นค าขอที่มีการยื่นขอจดทะเบียน 
หรือได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศต้นก าเนิดก่อนแล้วจึงจะยื่นขอรับความคุ้มครองต่อประเทศ

                                                           
14 บริษัท เทรดมาร์ค2ยู (ประเทศไทย) จ ากัด, ควำมร่วมมือ AEC กับกำรคุ้มครองทรัพย์สิน

ทำงปัญญำ, ค้นวันที่ 13 มีนาคม 2556 จาก http://trademark2uthailand.blogspot.com/2012 
/09/aec.html#!/2012/09/aec.html 

15 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สรุปประเด็นเครื่องหมำยกำรค้ำ, ค้นวันที่ 28 เมษายน 
2558 จาก http://ftiweb.off.fti.or.th/demo/6101/userfiles/files/2_3%20สรุปประเด็นเครื่องหมาย
การค้า.pdf 

http://trademark2uthailand.blogspot.com/2012/09/aec.html
http://trademark2uthailand.blogspot.com/2012/09/aec.html
http://trademark2uthailand.blogspot.com/2012%20/09/aec.html#!/2012/09/aec.html
http://trademark2uthailand.blogspot.com/2012%20/09/aec.html#!/2012/09/aec.html
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fftiweb.off.fti.or.th%2Fdemo%2F6101%2Fuserfiles%2Ffiles%2F2_3%2520%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2.pdf&ei=nDuFUdHOBonXrQfC14CgDQ&usg=AFQjCNEJriUsoyZEO4iYXTaEswgtv7eILQ&sig2=bfNlpmAFeIn4HUwkAgJCog
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สมาชิกตามพิธีสารมาดริดได้ อีกท้ังการจดทะเบียนด้วยวิธีนี้ยังก าหนดให้ความคุ้มครองเฉพาะประเทศ    
ที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดเท่านั้นที่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้ และแม้ประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้เข้าเป็นพิธีสารมาดริดแล้วก็ตาม แต่หากผู้ขอจดทะเบียนมิได้เป็นประชากรของ
ประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้วนั้น ก็จะไม่สามารถขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ 
หรือหากผู้ขอจดทะเบียนเป็นประชากรของประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริดได้ขอจดทะเบียนโดยยื่นขอ   
ที่ประเทศภาคีสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนั้น มิใช่ว่าจะได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศภาคี
สมาชิกพิธีสารมาดริดหรือจะได้รับความคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกที่ระบุขอรับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าไว้ทั้งหมดไม่ เนื่องจากต้องพิจารณาจากกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกนั้นๆ 
ว่าเข้าตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้หรือไม่ จึงเห็นได้ว่าการเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดมิใช่ว่าจะได้รับ
ความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศภาคีสมาชิก หรือครบทุกประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครองไว้เสมอไป 
อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าเป็นสมาชิกภาคีพิธีสารมาดริดและยินยอมให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมาย
การค้าประชาคมด้วยแล้ว ก็ย่อมจะก่อให้เกิดระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น16 กล่าวคือ หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยินยอมให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมาย
การค้าประชาคมที่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปเป็นแม่แบบ
ควบคู่ไปกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด จะท าให้เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครอง  
ที่สมบูรณ์และครอบคลุมมากข้ึน โดยหากผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นประชากรของประเทศ 
ที่เป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ได้ยื่นขอจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดแล้วก็จะได้รับความคุ้มครอง
ครอบคลุมทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเนื่องมาจากการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม ส่วนจะได้รับความคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนของพิธีสาร
มาดริดด้วยหรือไม่นั้น ยังต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในของประเทศนั้นๆ อีกทีหนึ่ง 
และแม้ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามิได้เป็นประชากรของประเทศภาคีพิธีสารมาดริด 
แต่หากต้องการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็สามารถขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมได้และได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย 
ดังนั้น การจดทะเบียนด้วยระบบมาดริดนั้นแม้ว่าจะมีความเป็นสากลก็ตาม แต่ด้วยเหตุแห่งความเป็น
สากลนี้เอง ที่ก่อให้เกิดข้อยุ่งยากในบางด้านมากกว่าหากเปรียบเทียบกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคม รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอีกด้วย17 ซึ่งผู้เขียนจะท าการวิเคราะห์อย่างละเอียดต่อไป

                                                           
16 Ruth Annand and Helen Norman, Guide to the Community Trade Mark (Great 

Britain: Black Stone Press, 1998), p. 260. 
17 ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศมี 4 ประเภท คือ (1) Basic fee 

เป็นค่าธรรมเนียมเบื้องต้นส าหรับการยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศหนึ่งค าขอ - เครื่องหมายขาว-
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โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ ไทย พม่า และลาว เพ่ือแสดงให้
เห็นว่า หากมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยให้
การคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีความครอบคลุม ก่อให้เกิดความสะดวก อันเป็นการเสริมให้ระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจาก
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระบบมาดริดเพียงอย่างเดียว ตลอดจนยังช่วยเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทางการค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศ ได้แก่  ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน โดยการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วย 3 
เสาหลัก คือ (1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) (2) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) และ (3) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political 
and Security Pillar) โดยมีค าขวัญของอาเซียน คือ “One Vision, One Identity, One Community” 
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม โดยปัจจุบันอาเซียนเป็นตลาดส าคัญอันดับหนึ่งของไทย 
และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไป เนื่องด้วยภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงกรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 มีจ านวนประชากรรวมกันจ านวน 608.80 ล้านคน มูลค่าการค้ารวม 56,600.28 ล้านเหรียญ
สหรัฐ มูลค่าการส่งออก 33,395.66 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าการน าเข้า 23,204.62 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่า 2,338.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าหากต่อไป
ประเทศในอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว การให้ความคุ้มครองแก่
เครื่องหมายการค้าประชาคมอันเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบเดียวที่สอดคล้องกับค าขวัญ
ของอาเซียนในการที่จะรวมระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศทั้ง 10 ประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบเดียวกัน 
จะสามารถช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ภูมิภาคอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง  
เพราะเป็นการช่วยลดปัญหาความยุ่งยากในการจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านภาษา 

                                                                                                                                                                      

ด า 653 สวิสฟรังค์ (= 22,478.55 บาท, อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556) - เครื่องหมาย 
ที่เป็นสี 903 สวิสฟรังค์ (903.00 สวิสฟรังค์ = 31,084.42 บาท, อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 
พ.ศ. 2556) (2) Supplementary fee เป็นค่าธรรมเนียมส าหรับจ าพวกสินค้าและ/หรือบริการ ที่ยื่น
ขอจดทะเบียนเกิน 3 จ าพวก โดยเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่จ าพวกที่ 4 ขึ้นไป จ าพวกละ 73 สวิสฟรังค์  
(3) Complementary fee เป็นค่าธรรมเนียมส าหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ประเทศละ 
73 สวิสฟรังค์ และ (4) Individual fee เป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ, ค้นวันที่ 20 ตุลาคม 2556 
จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=sec 
tion&id=20&Itemid=197 
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กฎระเบียบ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงค่าด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ อันส่งผลให้ผู้ประกอบการสนใจ
และเห็นความส าคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหันมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป   
ซึ่งในสหภาพยุโรปนั้นได้มีการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าประชาคมไว้ โดยระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมได้สร้างระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือการออกแบบใน
ทวีปยุโรปให้เป็นระบบเดียวกัน ด้วยการจดทะเบียนเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถได้รับความคุ้มครองครอบคลุม
ไปถึงภาคีสมาชิกในสหภาพยุโรป โดยมีจ านวนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทนี้เพ่ิมข้ึน
ทุกปี อันแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและประโยชน์ ที่จะ
ได้รับหากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ฉะนั้น เมื่อจะมีการรวมกลุ่มของประเทศในอาเซียน 10 
ประเทศ ที่เรียกว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มกัน
ที่คล้ายคลึงกับการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปอันเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การเมือง ภายใต้นโยบายเดียวกัน ผู้เขียนจึงสนใจที่จะท าการศึกษาถึงการให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงความส าคัญ ประโยชน์และความเหมาะสม
ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะได้รับหากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระบบเดียว
ด้วยการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม โดยน าข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม
ของสหภาพยุโรปมาใช้เป็นแม่แบบเพ่ือพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการก าหนดให้ระบบการจดทะเบียนมีความคล้ายคลึงหรือสอดคล้องกันภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันท าให้การยื่นค าขอจดทะเบียนในหลายประเทศมีความสะดวกรวดเร็ว
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ลดข้อยุ่งยากในการด าเนินการต่างๆ ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจอันน ามาซึ่งผลประโยชน์ในทาง
การค้าให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย  

เนื่องจากผู้เขียนต้องการที่จะใช้ข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปเป็น
แม่แบบในการวิจัย อันเป็นการน าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมที่ใช้ในสหภาพยุโรป
มาปรับให้เข้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นการเลือกส่วนที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาใช้ มิได้ยกข้อบังคับทั้งหมดมาใช้ เพ่ือศึกษาว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมควรจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมแค่ไหน เพียงไร ท าให้มีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้เขียนจ าเป็นต้อง
ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป ขอบเขตของสิ่งที่จะน ามาขอจดทะเบียน  
เป็นเครื่องหมายการค้าประชาคม วิธีและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ตลอดจน
การพิจารณาข้อดี ข้อเสียที่จะได้รับหากมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม อย่างไรก็ดี 
จะเห็นว่านอกจากสหภาพยุโรปจะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมแล้ว สหภาพ



12 

ยุโรปยังได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดด้วย อันแสดงให้เห็นว่าระบบการจดทะเบียนทั้งสองระบบนี้
ล้วนเป็นส่วนเติมเต็มอันท าให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก 
ในแต่ละระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังมีข้อจ ากัดบางประการและมีความแตกต่างกัน   
ในหลายๆ ด้าน ซึ่งผู้เขียนจะได้ศึกษาต่อไปอย่างละเอียดในบทอ่ืนๆ ดังนั้น เมื่อสหภาพยุโรปรวมตัวกัน
เป็นหนึ่งเดียวได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจึงมีการรองรับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยการยอมรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสอง
ระบบดังกล่าว อันท าให้ผู้เขียนสนใจที่จะน าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมมาปรับใช้
กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปควบคู่กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด
โดยมีสหภาพยุโรปเป็นแม่แบบในการศึกษา  ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าประชาคมมีที่มาจากกลุ่มประเทศ  
ในทวีปยุโรปได้รวมตัวกันจัดตั้งองค์การระหว่างรัฐที่เรียกว่า สหภาพยุโรป (The European Union: EU) 
ที่ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรป 
(Treaty of the European Union) หรือสนธิสัญญามาสทริกซ์ (Maastricht Treaty) ซึ่งเป็นสนธิสัญญา 
ที่ก าหนดแนวทางการรวมตัวให้ยุโรปเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535 ต่อมาวันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ประชาคมยุโรปได้รวมกันเป็น Single Market หรือตลาดเดียวอย่างแท้จริง 
หมายถึง จะมิมีเครื่องขีดขวางในการเคลื่อนย้ายถ่ายเทสินค้า บริหาร แรงงาน18 โดยประชาคมยุโรป 
(European Communities: EC) ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหภาพยุโรป (European Union: EU) เพราะ
นอกจากจะร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นองค์การความร่วมมือทางด้านการเมืองระหว่าง
ประเทศสมาชิกด้วย19 การรวมตัวของสหภาพยุโรปมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การเป็นหนึ่งเดียว  คือ     
มีนโยบายด้านการเมือง การต่างประเทศ เศรษฐกิจการเงินและสังคมเพียงนโยบายเดียว มีการเคลื่อนย้าย
ประชากร แรงงาน สินค้า บริการ และเงินทุนได้อย่างเสรีปราศจากอุปสรรคระหว่างกัน 20 โดยมี
ส านักงานภายใต้ชื่อส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป  (Office for 
Harmonization in the Internal Market: OHIM) ตั้งอยู่ที่ประเทศสเปน ที่เมือง Alicante มุ่งประสงค์   
ที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights) และเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้กับรัฐ

                                                           
18 Gotoknow, ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ, ค้นวันที่ 5 มกราคม 2556 จาก http://www. 

gotoknow.org/posts/179490  
19 สหภาพยโุรป, European Union: EU, ค้นวันที่ 5 มกราคม 2556 จาก http://graduate.kru. 

ac.th/eduad/dewey/300/ecc2.html 
20 วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ, สถำบันกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555), หน้า 88. 
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สมาชิกในสหภาพยุโรป รวมถึงเป็นส านักงานที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม จาก
วัตถุประสงค์ที่กล่าวมานี้เองแสดงให้เห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มของประเทศในสหภาพ
ยุโรปมีความคล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นการ
รวมกลุ่มของสมาชิกประเทศในภูมิภาคเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างเอกภาพทางการเมือง การต่างประเทศของประเทศสมาชิก 
และด้วยเหตุที่สหภาพยุโรปได้มีการรับรองให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมได้ ดังนั้น เมื่อ 
มีการรวมตัวกันของชาติในอาเซียน อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาเซียนรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวที่มีเสถียรภาพ เป็นภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแข่งขันสูง มีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน และ
สามารถบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ จึงสมควรให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (Office for Harmonization in 
the Internal Market: OHIM) ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้าประชาคมไว้ว่า “เป็นเครื่องหมาย
การค้าที่มีผลใช้บังคับต่อสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ต่อส านักงาน
เครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป เพ่ือเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อบังคับอันเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้าประชาคม” ซึ่งในสหภาพยุโรปนั้นเครื่องหมายการค้าประชาคมมีผลบังคับใช้ได้ 
โดยเครื่องหมายการค้าประชาคมที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าขอ
จดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี21 ทั้งนี้ ระบบเครื่องหมายการค้าประชาคมได้สร้างระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือการออกแบบในทวีปยุโรปให้เป็นระบบเดียวกัน ด้วยการจด
ทะเบียนเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถได้รับความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงภาคีสมาชิกในสหภาพยุโรป 22 
นอกจากนี้ในข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้า
ประชาคมว่า “สิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าประชาคมอาจประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถ
แสดงได้โดยชัดแจ้ง เป็นค าที่บ่งเฉพาะ ชื่อเฉพาะตัว การออกแบบ ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่างของสินค้า
หรือหีบห่อ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของกิจการ

                                                           
21 Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 

Community Trade Mark, Retrieved January 24, 2013 from http://oami.europa.eu/ows/ 
rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do 

22 Inventa International, Trademarks, Patents, Copyrights, Domains, Retrieved 
January 24, 2013 from http://www.inventa-international.com/european_union 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do
http://www.inventa-international.com/european_union
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หนึ่งออกจากกิจการอ่ืนๆได้23” ทั้งนี้ ยังสามารถได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในประเทศสมาชิก  
ที่เพ่ิมเข้ามาใหม่ ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนในสหภาพยุโรปโดยทั่วกัน โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ24 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นกระบวนการที่รวดเร็ว โดย
การขอจดทะเบียนขั้นพ้ืนฐานที่ไม่มีการคัดค้านจะใช้เวลา 6-9 เดือน ซึ่งสามารถที่จะยื่นลงทะเบียน
เอกสารทางอิเล็คทรอนิกส์ส าหรับเครื่องหมายการค้าประชาคมโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป จึงถือเป็นการบริหารงานไว้ที่จุดศูนย์กลางเพียงจุดเดียวเพ่ือการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและสะดวกครอบคลุม ครบถ้วน นอกจากนี้ยังเพ่ือควบคุม ป้องกันสินค้าปลอมอันเกิด
จากการน าเข้ามาในสหภาพยุโรป25 และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในการขอรับความคุ้มครองแยกใน
แต่ละประเทศ อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนน้อยกว่าการจดทะเบียนในระบบมาดริด  
ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่นอกประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปหรือไม่มีสถานที่ประกอบการอยู่ในประเทศ
กลุ่มสหภาพยุโรปสามารถยื่นจดทะเบียนตามระบบเครื่องหมายการค้าประชาคมได้ จึงถือเป็นการเปิด
กว้างแก่ผู้ประกอบการทั่วโลก โดยที่มิต้องเข้าเป็นภาคีใดๆ26 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นถึงข้อดี
ต่างๆ ที่ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้รับหากมีการให้ความคุ้มครองด้วยระบบเครื่องหมาย
การค้าประชาคม ซึ่งผู้เขียนจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะได้รับเช่นกันหากมีการให้ความคุ้มครองต่อเครื่องหมายการค้าประชาคม ดังนั้น จึงต้องการ
ศึกษาถึงการให้ความคุ้มครองและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมในกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป เพ่ือใช้เป็นแม่แบบในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต่อไป ทั้งนี้ ผู้เขียนได้เลือกประเทศที่เป็นสมาชิกของของสหภาพยุโรป คือ ประเทศอังกฤษ 
และฝรั่งเศส มาใช้การการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษ 
เป็นรากฐานของกฎหมายในประเทศต่างๆ ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่บังคับ

                                                           
23 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community 

Trade Mark 
24 JMTC Trademark Protection, CTM New Countries, Retrieved February 8, 2013 

from http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarknewcountries.html 
25 JMTC Trademark Protection, Community Trademark Benefits, Retrieved 

February 8, 2013 from http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarkbenefits. 
html 

26 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, กำรคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำของไทยในต่ำงประเทศ: กำรเข้ำร่วม
เป็นภำคีระบบกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศตำมพิธีสำรกรุงมำดริด (วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 107. 

http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarknewcountries.html
http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarkbenefits.html
http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarkbenefits.html
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เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2474 ในสมัยรัชกาลที่ 7 กฎหมายฉบับนี้ยังได้ยึดตามแนวทางกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของอังกฤษ คือ Trade Mark Act 1905 ท าให้เราเห็นถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของอังกฤษ ตลอดจนเหตุผล ความจ าเป็นที่อังกฤษได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าประชาคม และกฎหมายเครื่องหมายการค้ายังเป็นส่วนหนึ่ งของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่
อันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมาย Common Law จากประเทศ
อังกฤษ นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันของอังกฤษ (The Trade Marks 
Act 1994) ก็เป็นผลมาจากการที่ประเทศอังกฤษมีพันธะต้องปฏิบัติการแก้ไขเครื่องหมายการค้าให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้มีการก าหนดโดยคณะที่ปรึกษาของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
ค.ศ. 1988 เรียกว่า “Council Directive” ฉบับที่ 89/104/EEC เพราะประเทศอังกฤษเป็นประเทศ
หนึ่งในสหภาพยุโรป27 ส่วนการที่ผู้เขียนเลือกศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศส  
เพราะนอกจากที่ประเทศฝรั่งเศสจะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสหภาพยุโรปแล้ว ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นประเทศ  
ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการออกแบบรูปแบบ
สินค้าต่างๆ จึงท าให้ฝรั่งเศสค่อนข้างเข้มงวดทางด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาประกอบกับประเทศฝรั่งเศสให้ความคุ้มครองหรือมีระบบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อย่างครบวงจร มีมาตรฐานการตรวจสอบที่วางใจได้ รวมทั้งสามารถทราบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ 
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ AOC ซึ่งใช้รับรองแหล่งผลิต (Appellation d’ Origine Contrôlèe), 
ฉลากแดงหรือ LABEL ROUGE เพ่ือแสดงคุณภาพสินค้าเกรดเอ, ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน CCP 
(La Certification de Conformité Produit) ตลอดจนสัญลักษณ์ IGP (Indication Géographique 
Protégée) ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสินค้ากับแหล่งผลิต ที่ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายใน
ระดับยุโรปในการสงวนเรียกชื่อผลิตภัณฑ์ตามแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวเนื่อง
กับเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ดี ทั้งประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสต่างก็เป็นประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป และเป็นประเทศสมาชิกขององค์กรการค้าโลกด้วย จึงมีหลักการด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาคล้ายคลึงกันกับประเทศไทย นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดและ
ได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าประชาคมอีกด้วย รวมถึงภาษาของทั้งสองประเทศดังกล่าว
ยังเป็นภาษาที่เป็นทางการในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งระบบการจดทะเบียนแบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคมและพิธีสารมาดริด ท าให้ผู้เขียนสนใจที่จะศึกษากฎหมายเครื่องหมาย
การค้าของประเทศดังกล่าวเปรียบเทียบ เพ่ือศึกษาว่าการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งตาม

                                                           
27ศรีลา ทองกลาง, ปัญหำกำรพิจำรณำลักษณะบ่งเฉพำะของเครื่องหมำยค ำผสมตำม

พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534 (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2553), หน้า 56. 
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พิธีสารมาดริดกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นเกื้อหนุนกันหรือไม่ เพียงใด 
และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ดี นอกจากที่ผู้เขียนได้เลือกศึกษากฎหมายเครื่องหมาย
การค้าของประเทศไทยแล้ว ผู้เขียนยังต้องศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระหว่างประเทศที่มีการใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ประเทศสิงคโปร์ กับประเทศที่มีการใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าแต่ยังไม่
สมบูรณ์ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศพม่าด้วย เพ่ือท าให้ทราบถึงความ
เป็นไปได้ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมได้หรือไม่ 
อย่างไร อันน าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาความแตกต่างกันของกฎหมายภายในเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะน าไปสู่ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระบบเดียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป สาเหตุที่เลือกประเทศสิงคโปร์เนื่องจาก กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศนี้มีความก้าวหน้า ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประเภทใหม่  
อยู่เสมอ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดอีกด้วย จึงถือว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อม
ทางด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมากหากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยจากผลการส ารวจประจ าปีของ World Economic Forum (WEF) ด้านการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ท าการส ารวจจาก 142 ประเทศ ได้ประกาศว่า สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับเป็น
ล าดับที่ 2 ของโลก28 ทั้งนี้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศล่าสุดในอาเซียน 
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้ 
มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบภายในประเทศมากมายที่เก่ียวข้องกับการค้า เช่น กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร29 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศนี้มีระดับการพัฒนา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างรวดเร็ว จึงมีแนวโน้มที่จะเปิดรับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้ารูปแบบใหม่ ดังเช่นเครื่องหมายการค้าประชาคมได้ นอกจากนี้แม้ว่าในอดีตประเทศพม่าเป็น
ประเทศที่มีปัญหาความไม่มั่นคงภายในประเทศและปิดประเทศมาเป็นเวลายาวนาน จึงท าให้ประเทศ
พม่ายังไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย
การค้าของประเทศพม่าก็ยังได้รับความคุ้มครองภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา ต่อมาประเทศพม่า  

                                                           
28 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “ประตูเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศ,” 

จุลสำรฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2555), ค้นวันที่ 23 เมษายน 2556 จาก http://www.dtn.go.th/files 
upload/AEC_Spacial.pdf 

29 ผู้จัดกำร 360 องศำ, สปป.ลาว น้องใหม่ WTO ล าดับที่ 158….หนุนโอกาสไทยเชื่อม สปป. 
ลาวสู่สากล (กุมภาพันธ์ 2553), ค้นวันที่ 25 เมษายน 2556 จาก http://info.gotomanager.com/news/ 
details.aspx?id=85053 

http://info/
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ได้เปิดประเทศรับการลงทุน และจากการที่ประเทศพม่าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก (WTO) และ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) จึงได้ให้
ความร่วมมือในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้มีการร่วมมือกันของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานทนายความ ตลอดจนองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในการร่าง
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้ในขณะนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศพม่า อยู่ใน
ระหว่างการร่างและทบทวน30 ซึ่งจะถือว่ากฎหมายนี้จะเป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับแรก
ของประเทศพม่า นอกจากนี้ประเทศพม่ายังจะท าการจัดตั้งส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่าอันรับผิดชอบโดยรัฐบาลและจะท าการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 31 ท าให้มี
แนวโน้มว่าประเทศพม่ายังสามารถพัฒนากฎหมายนี้ได้อีกมาก หากมีการปรับใช้กฎหมายเครื่องหมาย
การค้าให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้เกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นสากล ให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าอย่างครอบคลุมภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันท าให้
จ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายภายในเรื่องเครื่องหมายการค้าของประเทศพม่าต่อไป 

แม้ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สังคม การศึกษา และการเมืองแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าจุดประสงค์
หลักของการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมตัวกันนั้น คือ เพ่ือให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนที่เสรีมากขึ้นในระหว่างประเทศสมาชิก อันน ามาซึ่งผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจแก่ประชาคมอาเซียน ซึ่งการประกอบธุรกิจการค้า การลงทุน การส่งออกนั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการบ่งชี้ถึงความเป็นเจ้าของกิจการ โดยเครื่องหมายการค้าถือเป็นสื่อกลางในการด าเนินธุรกิจ 
เป็นสัญลักษณ์ที่เจ้าของธุรกิจสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือให้ผู้บริโภคจดจ า แยกแยะคุณภาพและที่มาของความ
เป็นเจ้าของได้ ดังนั้น ปัญหาความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การศึกษา และการเมือง
จึงเป็นองค์ประกอบที่ท าให้การปรับให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นไป
อย่างล่าช้า นอกจากนี้แต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีความเข้าใจใน

                                                           
30 Bakermckenzie, Trademark Laws, Retrieved November 25, 2014 from http:// 

www.bakermckenzie.com/files/Publication/d740e585-5374-4071-911c-a09915c9b597/ 
Presentation/PublicationAttachment/2c736acc-2300-47d5-9ec8-b162da8a 2c15/al_ap_ 
trademarklaws_apr13.pdf 

31 Darani Vachanavuttivong, Myanmar Trademark Law: The Long Wait May Soon 
Be Over, Retrieved September 30, 2013 from http://www.tilleke.com/resources/myanmar- 
trademark-law-long-wait-may-soon-be-over  

http://www.bakermckenzie.com/files/Publication/d740e585-5374-4071-911c-a09915c9b597/Presentation/PublicationAttachment/2c736acc-2300-47d5-9ec8-b162da
http://www.bakermckenzie.com/files/Publication/d740e585-5374-4071-911c-a09915c9b597/Presentation/PublicationAttachment/2c736acc-2300-47d5-9ec8-b162da
http://www.bakermckenzie.com/files/Publication/d740e585-5374-4071-911c-a09915c9b597/Presentation/PublicationAttachment/2c736acc-2300-47d5-9ec8-b162da
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ความหมายและการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างกันมาก ซึ่งการ
บังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในหลายองค์กร รวมถึง
ยังมีความท้าทายในการน าไปปฏิบัติอยู่มาก32 เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก มักมีประเด็นความแตกต่างด้านกฎหมายที่มีมุมมองต่อค าว่าทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนช่องว่าง
ของความตระหนักในเรื่องดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกยังค่อนข้างห่างกันมาก โดยจะเห็นได้จาก
การที่ประเทศพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ่ิงจะมีหน่วยงานทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาและยังไม่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าไว้ โดยเฉพาะประเทศพม่าไม่มีกฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้าโดยตรง เครื่องหมายการค้ายังได้รับความคุ้มครองอยู่ภายใต้ประมวล
กฎหมายอาญา33 แต่ในขณะที่สิงคโปร์ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศที่มีการพัฒนาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญามากที่สุดในโลก จึงเป็นเรื่องยากที่จะก าหนดเป็นมาตรการเดียวกันให้แต่ละประเทศยึดถือไป
ปฏิบัติ34 ตลอดจนสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศ 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ยังมีความแตกต่างกัน เช่น บางประเทศยังไม่มีการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าภาพสามมิติ กลิ่นหรือเสียง อุปสรรคจากความแตกต่างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กฎหมายภายในระหว่างประเทศสมาชิกนี้เองที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกัน เพ่ือสร้างระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นเอกภาพ ดังนั้น ในการที่จะท าให้ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นระบบเดียวกันที่มีมาตรฐานเป็นสากล เพ่ือเป็น  
การรับรองถึงคุณภาพและความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงระบบ  
การจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรป เพ่ือน ามาเป็นแม่แบบในการปรับใช้
ให้เหมาะสมเข้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็น
หนึ่งเดียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเป็นการหาทางแก้ปัญหาความแตกต่างทางด้านกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากระบบ
การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด โดยเป็นการอ านวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์อ่ืนๆ ต่อ 
ผู้ขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อภูมิภาค 

                                                           
32 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, AEC: ประชำคมอำเซียนกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ, 

ค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 จาก http://tdri.or.th/tdri-insight/asean_measures 
33 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำประเทศพม่ำ, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 

2556 จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/images/law/Trademark_Burma.pdf  
34 Asian Knowledge Institute, ควำมท้ำทำยของไทยใน AEC ว่ำด้วยเรื่องของก๊อปเกรดเอ, 

ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2556 จาก https://www.facebook.com/AsianKnowledgeInstitute/posts/ 
432216220178421  

http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/images/law/Trademark_Burma.pdf
https://www.facebook.com/AsianKnowledgeInstitute/posts/432216220178421
https://www.facebook.com/AsianKnowledgeInstitute/posts/432216220178421
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ตลอดจนเป็นผลดีในการเสริมสร้างการแข่งขันทางการค้าต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้สามารถ
แข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอ่ืนได้อีกด้วย  

 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1)  เพ่ือศึกษาวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย
เปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป 

2)  เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเปรียบเทียบกับประเทศในสหภาพยุโรป 

3)  เพ่ือศึกษาถึงการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหภาพยุโรป เปรียบเทียบ
แนวคิดการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4)  เพ่ือศึกษาถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบมาดริด เปรียบเทียบระบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคม 

5)  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าและระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การศึกษานี้มุ่งศึกษาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม รวมถึงวิธีการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคม โดยศึกษาจากข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรป
เป็นหลัก ซึ่งจ าต้องศึกษาวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีและระบบการจดทะเบียน ข้อดี ข้อเสีย ตลอดจน
กฎหมายภายในเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป ได้แก่ ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส เปรียบเทียบ
กับกฎหมายภายในเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ประเทศ
สิงคโปร์ ไทย พม่า และลาว อีกทั้งยังต้องศึกษาเปรียบเทียบกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ของระบบมาดริด (Madrid Protocol) ประกอบด้วยเพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมต่อไปในอนาคต ว่ามี
ความเป็นไปได้หรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้เพ่ือพิจารณาถึงความเชื่อมโยงในการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในด้านของสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จึงได้
ศึกษาถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2510 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property B.E. 1967) 
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เเละการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) ประกอบด้วย 
 

1.4  สมมติฐำนกำรศึกษำ 
 
 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ในเรื่องของหลักเกณฑ์
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก่อให้เกิดการขาดมาตรฐานและความไม่เท่าเทียมในการรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า อันแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของการจดทะเบียนและให้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ประสบปัญหานี้
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สหภาพยุโรปซึ่งมีรูปแบบในการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเครื่องหมายการค้าและปัญหาดังกล่าว จึงได้ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาด้วย
การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม เพ่ือใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณารับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งสหภาพยุโรป ดังนั้น ประเทศสมาชิก
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงควรที่จะพิจารณา ศึกษาหลักเกณฑ์ของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมของสหภาพยุโรปมาเป็นแม่แบบ เพ่ือท าการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปและน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริทบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือท าให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นระบบเดียวกันต่อไป 

 

1.5  ระเบียบวิธีกำรศึกษำวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวบทกฎหมาย ค าอธิบาย 
ค าพิพากษาฎีกา เอกสาร บทความทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศ อันเกี่ยวกับ
กฎหมายเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท า
การเก็บข้อมูลจากห้องสมุดและฐานข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลที่ได้มาท าการค้นคว้า 
วิเคราะห์และ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ด าเนินการวิจัยด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนอันท าให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  ท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป 

2)  ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ของการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเปรียบเทียบกับประเทศในสหภาพ
ยุโรป 

3)  ท าให้ทราบถึงการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหภาพยุโรป เปรียบเทียบ
แนวคิดการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4)  ท าให้ทราบถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบมาดริด เปรียบเทียบระบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคม 

5)  สามารถน าผลการศึกษาที่ได้มาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้า
และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิดและการให้ความคุ้มครองเครือ่งหมายการค้าประชาคม  
(Community Trade Mark) 

 
 เนื่องจากการประกอบธุรกิจในปัจจุบันโดยปกติจะมีการท าการตลาดและจ าหน่ายสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ เป็นอย่างมาก เพ่ือให้เครื่องหมายการค้านั้นๆ 
เป็นที่จดจ าต่อผู้บริโภคอันน ามาซึ่งผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไป การให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าจึงเป็นสิ่งส าคัญที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความ
คุ้มครองในหลายๆ ประเทศ เพ่ือป้องกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
และรายได้ในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ  ดังนั้น การยื่นจดทะเบียนในลักษณะกลุ่มประเทศนี้
จึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอที่ประเทศใดก็จะคุ้มครอง
เฉพาะในประเทศนั้นเท่านั้น ซึ่งจะมีขั้นตอนการด าเนินการขอรับความคุ้มครอง ขอบเขตในการให้
ความคุ้มครองที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ฉะนั้น เพ่ือให้หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศ
ต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่บนมาตรฐานที่เป็นสากล จึงได้มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าด้วยการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าลักษณะแบบกลุ่มประเทศที่มีการยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองหลายประเทศสมาชิก1 ดังนี้ 
 1)  กลุ่มสหภาพยุโรป (Community Trade Mark หรือ CTM) เป็นระบบการรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทุกประเทศในสหภาพยุโรป2 โดยข้อมูล
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีประเทศสมาชิก 28 ประเทศ ดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บังกาเรีย 
โคลเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟีนแลนค์ ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ ฮังการี 
ไอซ์แลนค์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบริ์ก มอลตา เนเธอร์แลนค์ โปรแลนค์ โปรตุเกส โรมาเนีย    
สโลวาเกีย สโลวาเนีย สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ยังขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

                                                           
1 International Trademark Association, Fact Sheets Introduction to Trademarks, 

Retrieved October 11, 2014 from http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/ 
InternationalTrademarkRightsFactSheet.aspx 

2 European Union, Member Countries of the EU (Year of Entry), Retrieved July 
6, 2014 from http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm 

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/InternationalTrademark
http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/InternationalTrademark
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
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ประชาคมไปยังประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรปโดยอัตโนมัติอีกด้วย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพ่ิมเติมอีก3   
 2)  กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกา (The African Intellectual 
Property Organization) หรือ OAPI คุ้มครอง 17 ประเทศ4 โดยใช้ Bungui Agreement 
 3)  กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกา (African Regional 
Intellectual Property Organization) หรือ ARIPO คุ้มครอง 19 ประเทศ5 โดยมี 9 ประเทศสมาชิกที่ให้
การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบกลุ่มประเทศตาม Banjul Protocol on Marks6 
 4)  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบมาดริด (Madrid System) มีประเทศ
สมาชิกตามความตกลงมาดริด และพิธีสารมาดริด ซึ่งประกอบกันเป็นสหภาพมาดริด รวมทั้งสิ้น 92  
ประเทศ (ปี พ.ศ. 2557)7 โดยมีหลักการคือ ยื่นค าขอจดทะเบียนในประเทศเดียวแต่สามารถระบุประเทศ
ที่ต้องการได้รับความคุ้มครองได้หลายประเทศในประเทศที่เป็นสมาชิกของระบบมาดริด (Madrid 
System)8 
 วิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนได้เลือกที่จะศึกษาถึงระบบการจดทะเบียนแบบกลุ่มเพียง 2 ระบบ ได้แก่ 
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกลุ่มสหภาพยุโรป (Community Trade Mark หรือ CTM) 

                                                           
3 European Union Intellectual Property Office, General Questions, Retrieved July 

6, 2014 from https://oami.europa.eu/ohimportal/en/ctm-general-questions 
4 African Intellectual Property Organization, Etats Membres – OAPI, Retrieved July 

6, 2014 from http://www.oapi.int/index.php/fr/oapi/etats-membres 
5 African Regional Intellectual Property Organization, ARIPO Membership, Retrieved 

October 11, 2014 from http://www.aripo.org/index.php/about-aripo/membership-member 
state 

6 African Regional Intellectual Property Organization, The ARIPO Protocols, Retrieved 
October 11, 2014 from http://www.aripo.org/index.php/about-aripo/legal-framework 

7 WIPO-World Intellectual Property Organization, Madrid Agreement Concerning 
the International Registration of Marks and Protocol Relating to the Madrid Agreement 
Concerning the International Registration of Marks, Retrieved July 3, 2014 from http:// 
www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf 

8 จิรโรจน์ สีสรรพ์, ระบบเครื่องหมายการค้าภายใต้การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
001/2012, ค้นวันที่ 28 เมษายน 2556 จาก http://tgcthailand.com/articles/016-001-2012.pdf 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/ctm-general-questions
http://www/
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คุ้มครองประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป9 ที่ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมไว้ และ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ที่มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 
94 ประเทศ (เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2558)10 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าทั้งสองระบบนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และจะเกิดประโยชน์เช่นไร หากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมใน 10 ประเทศอาเซียนโดยใช้ระบบการให้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปเป็นแม่แบบ พร้อมไปกับการให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างเตรียมการออกกฎหมาย
ภายในเพ่ือรองรับระบบมาดริด (Madrid System) และมีก าหนดการเข้าเป็นสมาชิกภาคีพิธีสารมาดริด
ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งก็คือช่วงปลายปีนี้ 
 

2.1  วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มในสหภาพยุโรป 
 

สหภาพยุโรปพัฒนามาจากประชาคมยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมองค์การทางเศรษฐกิจ 3 องค์การ
เข้าด้วยกัน คือ (1) ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป (2) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือตลาดร่วม
ยุโรป และ (3) ประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 
ในทวีปยุโรปให้ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของประเทศสมาชิก 

สหภาพยุโรปเริ่มต้นจาก พ.ศ. 2493 ประเทศฝรั่งเศสมีโครงการจะก่อตั้งประชาคมถ่านหิน
และเหล็กกล้ายุโรป (The European Coal and Steel Community: ECSC) ขึ้น เพราะนอกจาก 
จะช่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปแล้ว ยังสร้างพ้ืนฐานเพ่ือที่จะก้าวไปสู่การเป็นสหพันธ์รัฐ
ในอนาคตด้วย ฝรั่งเศสจึงขอความร่วมมือจากประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป โดยการแถลงการณ์ต่อบรรดา
ผู้แทนของหนังสือพิมพ์ทั่วโลก และเมื่อฝรั่งเศสแถลงการณ์ออกไปแล้ว ประเทศเยอรมนี เบลเยียม อิตาลี 
ลักเซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์ ได้ตกลงร่วมมือสมัครเข้าเป็นสมาชิกและได้จัดตั้งเป็นประชาคมถ่านหิน
และเหล็กกล้ายุโรป (ECSC) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2494 ต่อมาผู้น าประเทศทั้ง 6 
ได้ร่วมกันจัดตั้งองค์การป้องกันยุโรป (European Defence Council: EDC) ขึ้นอีกองค์การหนึ่ง 
เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้มีความร่วมมือกันทางการเมืองและเพ่ือเป็นการสนับสนุนองค์การนาโตด้วย
และในการจัดตั้งองค์การนี้จะท าให้ยุโรปมีกองทัพที่สมบูรณ์ แต่องค์การป้องกันยุโรปก็ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้เพราะรัฐสภาของฝรั่งเศสไม่ยอมให้สัตยาบัน แต่ด้วยความจ าเป็นที่ยุโรปจะต้องมีนโยบาย
ต่างประเทศร่วมกันเพ่ือจะให้กองทัพมีบูรณภาพ รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกทั้ง 6  จึง

                                                           
9 European Union, op. cit. 
10 WIPO-World Intellectual Property Organization, op. cit. 
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มอบหมายหน้าที่ให้สภาของประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรปเตรียมโครงการจัดตั้งประชาคม
การเมืองยุโรป (European Political Community: EPC) ขึ้น เพ่ือเสนอต่อรัฐบาลของประเทศทั้ง 6  
องค์การประชาคมการเมืองยุโรปมีจุดประสงค์ที่จะด าเนินนโยบายทางการต่างประเทศและการป้องกัน
ประเทศ แต่ก็ถูกวิจารณ์อย่างรุนแรง ดังนั้น ประชาคมการเมืองยุโรปจึงต้องเลิกล้มโครงการไป ต่อมา
ประเทศทั้ง 6 ก็เปลี่ยนแนวทางจากการรวมตัวทางการเมืองมาเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจแทน และ
ได้ร่วมมือกันก่อตั้งกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรือตลาดร่วมยุโรป (The European Economic 
Community: EEC) และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปหรือยูเรตอม (European Atomic Energy 
Community: EAEC หรือ Euratom) ขึ้นใน พ.ศ. 2500 การก่อตั้งองค์การทั้ง 2 นี้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของยุโรปตะวันตก คือ ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้า
ยุโรป (ECSC), ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรือตลาดร่วมยุโรป (EEC) และประชาคมพลังงานปรมาณู
ยุโรปหรือยูเรตอม (EAEC) โดยเฉพาะองค์การประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรือตลาดร่วมยุโรป และประชาคม
พลังงานปรมาณูยุโรปหรือยูเรตอมนี้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรปมาก 
แต่มีอ านาจน้อยกว่าประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป และต่อมาเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความม่ังคั่ง
ให้แก่ทวีปยุโรป จึงมีการรวมองค์การบริหารของประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป (ECSC) ประชาคม
เศรษฐกิจยุโรปหรือตลาดร่วมยุโรป (EEC) และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปหรือยูเรตอม (EAEC) 
เข้าด้วยกัน ใช้ชื่อว่า ประชาคมยุโรป (European Community: EC) ใน พ.ศ. 2510 เพ่ือผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยประชาคมยุโรป (European Community หรือ EC) มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
ประชาคมยุโรป คือ (1) เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกโดยการสร้างเสถียรภาพ และ
เอกภาพทางเศรษฐกิจ (2) เพ่ือยกระดับการด ารงชีวิตของประชากรยุโรปให้ดีขึ้น และ (3) เพ่ือจัดตั้งสหภาพ
ศุลกากรโดยขจัดอุปสรรคต่างๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ11 

ขั้นตอนการเข้าสู่สหภาพยุโรปได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญา
ว่าด้วยการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรป (Treaty of the European Union) หรือสนธิสัญญามาสทริชท์ 
(Maastricht Treaty) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ก าหนดแนวทางการรวมตัวให้ยุโรปเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ต่อมาวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ประชาคมยุโรปได้รวมกันเป็น Single 
Market หรือตลาดเดียวอย่างแท้จริง หมายถึง จะมิมีเครื่องขีดขวางในการเคลื่อนย้ายถ่ายเทสินค้า บริหาร 
แรงงาน12 โดยประชาคมยุโรป (European Community หรือ EC) ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหภาพยุโรป 

                                                           
11 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม, สื่อการสอนครู, ค้นวันที่ 5 มกราคม 2556 จาก http://tc. 

mengrai.ac.th/angkana/sara5_files/p81.htm 
12 Gotoknow, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ค้นวันที่ 5 มกราคม 2556 จาก http://www. 

gotoknow.org/posts/179490 
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(European Union: EU) เพราะนอกจากจะร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นองค์การความ
ร่วมมือทางด้านการเมืองระหว่างประเทศสมาชิกด้วย13 การรวมตัวของสหภาพยุโรปมีเป้าหมายสุดท้าย 
อยู่ที่การเป็นหนึ่งเดียว คือ มีนโยบายด้านการเมือง การต่างประเทศ เศรษฐกิจการเงินและสังคมเพียง
นโยบายเดียว มีการเคลื่อนย้ายประชากร แรงงาน สินค้าบริการ และเงินทุนได้อย่างเสรีปราศจากอุปสรรค
ระหว่างกัน14 
 การคุ้มครองเเละการบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะกระตุ้นให้สหภาพยุโรป
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือที่จะเเข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลก สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า การออกเเบบ ลิขสิทธิ์ หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
เเละธุรกิจในยุโรปสามารถป้องกันการเอาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาช่วยให้ทราบถึงต้นก าเนิดของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า หรือสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์นั้น การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเเละนอกสหภาพยุโรปส่งผลต่อการเจริญ- 
เติบโตเเละการจ้างงานของสหภาพยุโรป หากความคิด ตราสินค้าเเละสินค้า ของชาวยุโรปถูกละเมิด
หรือถูกปลอมเเปลง จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในสหภาพยุโรป สินค้าปลอมจะส่งผลเสี่ยงต่อผู้บริโภค
ทั้งทางด้านความปลอดภัยเเละสุขภาพ สหภาพยุโรปสนับสนุนให้มีมาตรฐานทางด้านสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เเข็งเเกร่ง เพ่ือจัดการกับการละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาในสหภาพยุโรปเเละ
นานาประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิในการปกป้องสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนจาก
นานาประเทศ โดยการที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวนั้นจะต้องมีกฎหมายที่ให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
ที่เข้มงวดเเละครอบคลุมเพียงพอ15 คณะกรรมมาธิการของสหภาพยุโรปให้ความส าคัญกับฐาน ความรู้
ในการเป็นตลาดเดียว โดยมีการใช้กฎหมายเดียวกันในประเทศสมาชิกอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้า จุดประสงค์ของการสร้างระบบที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันนี้ ก็เพ่ือปกป้องสิทธิในเครื่องหมายการค้าประชาคม การออกเเบบ สิทธิบัตร ผ่าน
ทางการยื่นขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว คณะกรรมมาธิการยุโรปยังให้ความสนใจอย่างยิ่งที่จะท าให้

                                                           
13 สมาคมผูป้กครองนักเรียนและครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม, สหภาพยุโรป, ค้นวันที่ 5 มกราคม 

2556 จาก http://www.bp-smakom.org/bp_school/social/Org-Inter/EU.htm 
14 วัลย์ลดา ววิัฒน์พนชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 88. 
15 European Commission, Trade and Intellectual Property in a Nutshell, Retrieved 

October 18, 2014 from http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-
property/ 

http://www.bp-smakom.org/bp_school/social/Org-Inter/EU.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/
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การเป็นตลาดเดียวนั้นท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการละเมิดเเละการปลอมเเปลงต่างๆ16 
การปกป้องอย่างเหมาะสมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเเละกฎหมายด้านการเเข่งขันทางการค้า นับเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในสหภาพยุโรป เเละยังส่งผลต่อการเเข่งขันทางเศรษฐกิจ
ในยุโรปด้วย ซึ่งการให้ความคุ้มครองที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในด้าน
ต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนาเปลี่ยงเเปลงไปในปัจจุบัน จะน าไปสู่การให้ความคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน ท าให้
ระบบกฎหมายทรัยพ์สินทางปัญญา เเละกฎหมายการเเข่งขันทางการค้ามีความทันสมัยเหมาะสมกับ
ความก้าวหน้าในปัจจุบัน17 
 ทั้งนี้  นอกจากที่สหภาพยุโรปจะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
(Community Trade Mark) หรือ CTM อันเป็นลักษณะของการจดทะเบียนแบบกลุ่มประเทศแล้ว 
ยังมีระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะ
เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองในหลายๆ 
ประเทศแบบอ่ืนอีก แบ่งออกเป็น (1) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบมาดริด (Madrid 
System) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจากหลายหลายภูมิภาค โดยสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนใน
ประเทศเดียวแต่สามารถระบุประเทศที่ต้องการได้รับความคุ้มครองได้หลายประเทศในประเทศที่เป็น
สมาชิกของระบบมาดริด โดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องเป็นบุคคล
หรือนิติบุคคลผู้มีสัญชาติแห่งประเทศภาคีสมาชิก หรือมีสถานประกอบการถาวรอยู่ในประเทศแห่งภาคี
สมาชิกตามพิธีสารมาดริด ซึ่งจ าเป็นต้องมีการขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในประเทศต้องก าเนิดก่อน จึงจะสามารถที่จะขอรับความคุ้มครองตามระบบมาดริดในประเทศสมาชิก
อ่ืนได้ (2) กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกา (The African Intellectual Property 
Organization) หรือ OAPI คุ้มครอง 17 ประเทศ โดยใช้ Bungui Agreement (3) กลุ่มประเทศสมาชิก
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกา (African Regional Intellectual Property Organization) 
หรือ ARIPO คุ้มครอง 19 ประเทศ โดยมี 9 ประเทศสมาชิกที่ให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบ
กลุ่มประเทศตาม Banjul Protocol on Marks อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนแบบกลุ่มสหภาพยุโรป 
(Community Trade Mark) หรือ CTM ที่คุ้มครองทุกประเทศในสหภาพยุโรปนั้นเป็นการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่ให้ความคุ้มครองแบบภูมิภาค ด้วยการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับความ

                                                           
16 European Commission, Intellectual Property, Retrieved October 18, 2014 from 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm 
17 Max Planck Institute for Innovation and Competition. Objectives of the European 

Union in Intellectual Property and Competition Law, Retrieved October 18, 2014 from 

http://www.ip.mpg.de/en/pub/research_teaching/ip/main_areas/objectives_of_the_eu.cfm 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm
http://www.ip.mpg.de/en/pub/research_teaching/ip/main_areas/objectives_of_the_
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คุ้มครองครอบคลุมประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งหมดในคราวเดียว โดยมีข้ึนเพ่ือรองรับผู้ที่เป็น
ประชาชาติแห่งประเทศสหภาพยุโรปหรือประเทศที่เป็นสมาชิกแห่งอนุสัญญากรุงปารีส (Paris 
Convention) หรือองค์กรการค้าโลก และประเทศอ่ืนๆ ที่มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้ การจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมยังขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ประชาคมไปยังประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรปโดยอัตโนมัติอีกด้วยซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม โดย
ระบบเครื่องหมายการค้าประชาคมไม่มีข้อจ ากัดให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องมีสถานประกอบธุรกิจใน
สหภาพยุโรปแต่อย่างใด ไม่จ าเป็นต้องมีการขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในประเทศต้องก าเนิดก่อน ก็สามารถที่จะขอรับความคุ้มครองแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมได้รวมถึง
ไม่มีข้อจ ากัดที่ว่า เครื่องหมายการค้าหรือค าขอที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้นจะต้องคงอยู่ในประเทศที่เป็น
ประเทศสมาชิก จึงถือได้ว่าระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นก่อให้เกิดความ
สะดวกเปิดกว้างต่อผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ต้องการได้รับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป 
มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในสหภาพยุโรป ประหยัด ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเท่าเทียมกันในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแก่ประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน ซึ่งการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นนอกจากจะเป็นการส่งเสริมมิให้มีการละเมิด
สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเป็นสิทธิที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางพาณิชย์แก่เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าแล้ว ประการส าคัญยังเพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ภูมิภาคได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 จากที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้นจึงท าให้เข้าใจถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและสหภาพยุโรปในบางแง่มุม เช่น เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ สร้างเอกภาพทางการเมือง การต่างประเทศ เศรษฐกิจการเงินและสังคมของประเทศ
สมาชิก เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกด้วยการสร้างอ านาจการต่อรองโดยเฉพาะทางด้าน
เศรษฐกิจกับประเทศมหาอ านาจ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยการ
ยกเลิกพรมแดนระหว่างกัน ประชาชน สินค้า บริการ และเงินทุน สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี   
ในกลุ่มประเทศสมาชิก18 และด้วยเหตุที่สหภาพยุโรปได้มีการรับรองให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมได้ ดังนั้น เมื่อมีการรวมตัวกันของชาติในอาเซียน อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาเซียนรวมตัวกัน
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ เป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เพ่ือลดช่องว่างของระดับการพัฒนาของ

                                                           
18 กระทรวงเเรงงาน, โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน, หน้า 1, ค้นวันที่ 11 ตุลาคม 2557 จาก http://www.mol.go.th/sites/default/ 
files/downloads/pdf/8._bththii_4_wiekhraaahechingepriiybethiiyb_AC_kab_EU.pdf 

http://www.mol.go.th/sites/default/%20files/
http://www.mol.go.th/sites/default/%20files/
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ประเทศสมาชิกอาเซียน และช่วยให้ประเทศสมาชิกเหล่านี้ เข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ 
และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน19 ทั้งนี้ ปัจจุบันอาเซียนเป็นตลาดส าคัญอันดับ
หนึ่งของไทย และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปด้วยจ านวนประชากรรวมกันกว่า 601 ล้านคน (ข้อมูล
ในปี พ.ศ. 2555)20 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติรวมกันกว่า 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการ
ลงทุนโดยตรงที่เข้ามาในภูมิภาคสูงถึงกว่า 76,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ21 จึงท าให้ผู้เขียนสนใจที่จะศึกษา
ในเรื่องเครื่องหมายการค้าประชาคม โดยใช้ข้อบังคับของเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหภาพยุโรป 
ที่มีวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มกันของประเทศในทวีปยุโรปใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ ในการรวมกลุ่ม
กันของประเทศในทวีปอาเซียน ทั้งยังมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ามาเป็นแม่แบบ ในการวิจัย 
เนื่องจากหากมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว
จะก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สร้าง
ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า 
อันส่งผลต่อการดึงดูดการค้าและการลงทุนจากต่างชาติได้  
 

2.2  การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสหภาพยุโรป 
 

สหภาพยุโรป (EU) ได้จัดตั้งหน่วยงาน European Observatory on Counterfeiting and 
Piracy เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ทั่วทั้งสหภาพยุโรป ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น European Observatory on Infringement of 
Intellectual Property Rights โดยมีส านักงานภายใต้ชื่อ Office for Harmonization in the Internal 
Market (OHIM) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตั้งอยู่ที่ประเทศสเปนที่เมือง Alicante อันมีหน้าที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

                                                           
19 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร, 3 เสาหลักของอาเซียน, ค้นวันที่ 11 ตุลาคม 2557 จาก http:// 

www.asean.smkcc.ac.th/index.php/2013-07-03-07-38-03/3/22-aec 
20 กาญจนา เทียนลาย, ประชากรในประชาคมอาเซียนปี 2555, ค้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 

จาก http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/newsletter/index.php/2012-11-08-03-49-15/vol 33-no2/ 
82-cat-vol33-no3/95-vol33no2-12.html 

21 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “ประตูเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศ,” 
จุลสารฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2555), ค้นวันที่ 23 เมษายน 2556 จาก http://www.dtn.go.th/files 
upload/AEC_Spacial.pdf 

http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/newsletter/index.php/2012-11-08-03-49-15/vol
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1)  ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา 
2)  ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
3)  พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแก่บุคลากรด้านการปราบปรามการละเมิดทั้งจาก

หน่วยงานของสหภาพยุโรปและประเทศท่ีสาม 
4)  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)22 

 OHIM จัดตั้งขึ้นโดย Council Regulation (EU) 40/94 ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 1993 มี
หน้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Trade Mark & Design) 
ของประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) การบริหารงาน รวมถึงจัดการ
เกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายหลังจากที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีเจตนารมณ์ต้องการ
ให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเทศสมาชิกของ
ประเทศในสหภาพยุโรปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีแบบแผนและหลักเกณฑ์เดียวกันเพ่ือให้เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าสามารถยื่นค าขอทะเบียนฉบับเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองทุกประเทศที่อยู่ในกลุ่ม
สหภาพยุโรป โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 1996 เพ่ือให้ครอบคลุมทั่วทั้งสหภาพยุโรปและสามารถใช้ได้ในประเทศ
สมาชิกในสหภาพยุโรป โดยในปัจจุบัน OHIM ได้เป็นตัวแทนบริษัทกว่าแสนแห่งจากทั่วทุกมุมโลก23 
และด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไปแล้วกว่า 1,063,720 เครื่องหมาย (ข้อมูล
จาก Statistics of Community Trade Marks ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557)24 ซึ่งปริมาณการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปี นอกจากนี้ OHIM ยังเป็นองค์กรอิสระที่มี
ความมั่นคงทางการเงินอีกด้วย 
 OHIM ได้จ้างผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า และอีกหลายๆ แผนกด้านการคัดค้านการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า การเพิกถอนเครื่องหมายการค้า การบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า และมี

                                                           
22 กระทรวงพาณิชย์, ส านักบริหารกิจการในต่างประเทศ, ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ 

กรุงบรัสเซลส์, ผู้รวบรวม, หน่วยงานด้านปราบปรามการละเมิดและการพัฒนานวัตกรรมของ EU, 
ค้นวันที่ 26 มกราคม 2556 จาก http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6116 

23 ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์, ปัญหาการพิจารณาบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า: ศึกษา
กรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวหนังสือและตัวเลข (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2555), หน้า 70-71. 

24 European Union Intellectual Property Office, Statistics of Community Trade 
Marks 2014, Retrieved October 17, 2014 from https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/ 
webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_ 
Community_Trade_Marks-2014_en.pdf 

http://www2.moc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6116
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/con%20tentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/con%20tentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/con%20tentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf
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คณะกรรมการการอุทธรณ์ โดยผู้ตรวจสอบจะรับผิดชอบทางด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการสมัคร การจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ส าหรับแผนกคัดค้านจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ประกอบด้วย
สมาชิก 3 ประเภท โดยหนึ่งในสามสมาชิกนั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย ซึ่งจะรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการคัดค้าน แผนกเพิกถอนจะเป็นส่วนที่คล้ายกับการคัดค้านแต่จะรับผิดชอบ
การตัดสินใจในการเพิกถอนหรือประกาศว่าเครื่องหมายการค้านั้นไม่สมบูรณ์ แผนกกฎหมายและแผนก
บริหารจัดการเครื่องหมายการค้าจะดูแลเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งจะต้องผ่าน
แผนกอ่ืนๆ มาก่อน คณะกรรมการการอุทธรณ์น าโดยประธานที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการผู้บริหารของสหภาพยุโรปจะรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอุทธรณ์ที่มาจากการ
ตัดสินใจของผู้ตรวจสอบและแผนกอ่ืนๆ ของ OHIM อย่างไรก็ดี การตัดสินใจของคณะกรรมการการ
อุทธรณ์ก็ยังอยู่ภายใต้ค าตัดสินของศาลสหภาพยุโรป25 
 

2.3  แนวคิดและความหมายของเครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trade   
      Mark) 
 
 ปัจจุบันเป็นยุคของการเปิดเสรีทางการค้า การติดต่อค้าขายสินค้าระหว่างประเทศมีมากขึ้น 
เครื่องหมายการค้าจึงมีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค รวมถึงระดับ
ระหว่างประเทศ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลางที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้เพ่ือสร้างความจดจ า 
เรียกขาน จ าแนก แยกแยะสินค้าของตนออกจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอ่ืน ก่อให้เกิดความนิยม
และเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อมีการจ าหน่ายสินค้าเกิดขึ้นและหาก
สินค้านั้นได้รับความนิยมก็จะเกิดการลอกเลียนแบบ ปลอมอันเป็นการละเมิดเครื่ องหมายการค้า 
ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นที่จะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ือป้องกันการละเมิดดังกล่าว ซึ่งปกติ
แล้วการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจะต้องด าเนินการจดทะเบียนในประเทศที่ตน
ประสงค์จะขอความคุ้มครองซึ่งแต่ละประเทศก็ต่างมีหลักเกณฑ์ วิธีการขอจดทะเบียนและข้อก าหนด
เกี่ยวกับเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนที่แตกต่างกันออกไปอันก่อให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้า และ
เสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็นในการด าเนินการอย่างมาก ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงจัดท าระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบภูมิภาค ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าครอบคลุมหลายๆ ประเทศในคราวเดียวกัน ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ
สหภาพยุโรปมีพัฒนาการในสองลักษณะคือ การท าให้ระบบกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกเป็นไป

                                                           
25 Julie Bak, “OHIM: The European Community Trademark’s PTO,” Journal of 

Contemporary Legal Issues 19 (2010): 419. 
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ในทิศทางเดียวกัน และสร้างระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปขึ้น การท าให้กฎหมาย
ภายในของประเทศสมาชิกเป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้นได้ด าเนินการโดยค าสั่งประชาคมยุโรป 89/104/ 
GGC ว่าด้วยการท าให้กฎหมายของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 26 ส่วนระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นไปตามระเบียบสหภาพยุโรปที่ 14/94 
ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าประชาคม (Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 
on the Community Trade Mark) 27 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1994 (มีการยื่น
ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1996)28 และถูกแก้ไขเรื่อยมา
จนกระทั่งปี ค.ศ. 2004 เช่นเดียวกันกับที่นอกจากมี The Commisson Regulation (EC) no. 2868/95 
Regulation no. 2868 of 13 December 1995 เพ่ือน าไปใช้บังคับกับ The Council Regulation 
no. 40/94 of 20 December 1993 แล้ว ยังมีระเบียบข้อบังคับของประชาคมยุโรป The Regulation 
(EC) no. 2869/95 of 13 December 1995 อันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้ OHIM และ The 
Regulation (EC) no. 207/2009 of 26 February 2009 ว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้าประชาคม29  

ข้อบังคับที่ส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรปใช้ ได้ริเริ่มมาจาก
ข้อบังคับ Council of the European Union in December 1993 ซึ่งเป็นการออกกฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้าประชาคมเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ การบริหารจัดการและการบริหารจัดการทาง
การเงิน30 ข้อบังคับ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 ว่าด้วยเครื่องหมาย

                                                           
26 First Council Directive to Approximate the Laws of the Member States Relating 

to Trademark (1989), OJL40/1 
27 ศรีลา ทองกลาง, ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายค าผสมตาม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2553), หน้า 53. 

28 Caroline Casalonga, International Trdemark Protection: Differences between 
the Madrid System and the European Community System (New York: Aspen Publishers 
Inc., 2001), p. 13. 

29 Cornel Grigorut and Calin Marinescu, The Community Trademark and the 
Office for Harmonization on the Internal Market (OHIM) 7th ed., The International 
Conference European Integration Realities and Perspectives, p. 349, Retrieved August 
29, 2015 from https://www.researchgate.net/publication/277098987  

30 European Union Intellectual Property Office, The Office, Retrieved August 
29, 2015 from https://oami.europa.eu/ohimportal/en/the-office 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/the-office
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การค้าประชาคม เป็นฉบับแรกท่ีออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการรักษาไว้ ซึ่งเครื่องหมาย
การค้าประชาคม ซึ่งได้มีการปรับให้เข้ากับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
การค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs)  
ฉบับล่าสุดคือ Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 ว่าด้วยเครื่องหมาย
การค้าประชาคม เป็นฉบับที่รวบรวมการแก้ไขเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ31 และเป็นฉบับที่ได้รับการเรียบเรียง
ใหม่จากฉบับ Council Regulation No. 40/94 ซึ่งมีการรวบรวมการปรับเปลี่ยนแก้ไขหลายครั้งตั้งแต่
มีการบังคับใช้ เป็นผลให้หมายเลขของมาตราแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เนื้อหายังคงเหมือนเดิม ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อส าคัญทางกฎหมาย เช่นเดียวกันกับ Council Directive 89/104 ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาส าคัญอันใด Directive ฉบับล่าสุดคือ 2008/95/EC32 การเพ่ิมเติมแก้ไขได้ท าเพ่ือให้
เนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ Council Regulation (EC) No 40/941 of 20 December 
1993 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  Council Regulation (EC) No 422/2004 of 19 February 2004 amending 
Regulation (EC) No 40/94 on the Community Trade Mark มีการปรับเพ่ิมข้อมูลจากสนธิสัญญา
การก่อตั้งสหภาพยุโรป, เพ่ิมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ, เพ่ิมความคิดเห็นจากสภายุโรป และ
เพ่ิมความคิดเห็นจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งยุโรป 

2)  Council Regulation (EC) No 1992/2003 of 27 October 2003 amending 
Regulation (EC) No 40/94 on the Community Trade Mark to give effect to the accession of 
the European Community to the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning 
the International registration of marks adopted at Madrid on 27 June 1989 เพ่ิมเกี่ยวกับ
ข้อตกลงพิธีสารมาดริดอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด 

3)  Council Regulation (EC) No 1 6 5 3 /2 00 3  of 18  June 2 0 03  amending 
Regulation (EC) No 40/94 on the Community Trade Mark (Article 118a) (Article 136), in 

                                                           
31 European Union Intellectual Property Office, European Union Trade Mark 

Legal Texts, Retrieved August 29, 2015 from https://oami.europa.eu/ohimportal/en/ 
community-trade-mark-legal-texts 

32 European Patent and Trademark Attorneys, Case Law on Trademarks in 
the European Community, Retrieved August 29, 2015 from http://www.nlo.eu/doc 
umenten/artikelen/uk/case_law_on_trademarks.pdf 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/community-trade-mark-legal-texts
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/community-trade-mark-legal-texts
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicqaX7mubNAhVJrI8KHUz0D6QQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nlo.eu%2F&usg=AFQjCNHdRRGkSC3kB_loBxKSgi9Qkl4bOA&sig2=sPd9jKPv5nId-UysKfXo3w
http://www.nlo.eu/document%20en/artikelen/uk/case_law_on_trademarks.pdf
http://www.nlo.eu/document%20en/artikelen/uk/case_law_on_trademarks.pdf
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force since 1.10.2003 เพ่ิมความคิดเห็นจากสภายุโรป , เพ่ิมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งยุโรป และเพ่ิมความคิดเห็นจากศาลผู้ตรวจสอบบัญชี (Court of Auditors) 

4)  Incorporation of Article 142a to Regulation (EC) No 40/94 on the Community 
Trade Mark according to Annex II (4 . Company Law - C. Industrial Property Rights) of 
the Act of Accession, in force since 1.5.2004 เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

5)  Council Regulation (EC) No 807/2003 of 14 April 2003 adapting to Decision 
1999/468/EC the provisions relating to committees which assist the Commission in 
the exercise of its implementing powers laid down in Council instruments adopted in 
accordance with the consultation procedure (unanimity) – amendment of Article 141 of 
Council Regulation (EC) No 49/94 on the Community Trade Mark, in force since 5.6.2003   
มีการปรับเพ่ิมข้อมูลจากสนธิสัญญาการก่อตั้งสหภาพยุโรป มาตรา 93, 94, 269, 279 และ 308 เพ่ิม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ, เพ่ิมความคิดเห็นจากสภายุโรป และเพ่ิมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งยุโรป 

6)  Council Regulation (EC) No 3288/94 of 22 December 1994 amending 
Regulation (EC) No 40/94 on the Community Trade Mark for the implementation of 
the agreements concluded in the framework of the Uruguay Round, in force since    
1.1.1995 ปรับเพ่ิมข้อมูลตามข้อตกลง การเจรจารอบอุรุกวัย เป็นการเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ (GATT) 
เริ่มการเจรจาในปี ค.ศ. 1986 และสิ้นสุดการเจรจาในปี ค.ศ.1983 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ 
ได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีจากประเทศภาคี การเจรจารอบนี้ถือว่าเป็นการประชุมที่ครอบคลุม
เรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ได้เคยจัดการเจรจามา โดยได้ขยายการเจรจาออกไปยัง
เรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าเกี่ยวกับทรัพย์ทางปัญญา การค้า เกี่ยวกับมาตรฐาน
การลงทุนและการค้าสินค้าบริการ ฯลฯ33 นอกจากนี้ ยังมีการปรับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมให้ครอบคลุมถึงเครื่องหมายการค้าประชาคมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยังปรับให้
เข้ากับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs) ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วย34 

                                                           
33 My First Brain, การเจรจารอบอุรุกวัย, ค้นวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จาก http://www.my 

firstbrain.com/student_view.aspx?ID=6280 
34 Lars Meyer, Much Ado About Nothing?: Characteristics, Benefits, and 

Practical Implications of the European Community Trademark, Retrieved April 29, 

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=6280
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=6280
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2.3.1  แนวคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม 
  สืบเนื่องจากมีการปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าประชาคม อาทิเช่น ปัญหาการน า
เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนไปจดทะเบียนตามกฎหมายภายในของประเทศอ่ืน โดยปราศจากความ
ยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง รวมถึงการน าเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง
เข้ามาขายภายในประเทศ โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า  ปัญหาการใช้
เครื่องหมายการค้าที่ต่างกันส าหรับสินค้าเดียวกันในต่างประเทศ ปัญหาความแตกต่างของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศ ส าหรับการพิจารณาในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
ขอบเขตของการได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้า สาเหตุของการที่ท าให้เกิดความสับสนในเครื่องหมาย
การค้าที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่อยู่ในประเทศ
ต่างๆ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงน ามาซึ่งแนวคิดในการที่จะท าให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในภูมิภาค
เดียวกันเป็นระบบเดียวกันเพ่ือความเป็นเอกภาพ35 
  เครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีผลใช้บังคับต่อสมาชิกของสหภาพยุโรป 
โดยต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ต่อ ส านักงาน OHIM เพ่ือเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อบังคับ
อันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งในสหภาพยุโรปนั้นเครื่องหมายการค้าประชาคมมีผลบังคับ
ใช้ได้ โดยเครื่องหมายการค้าประชาคมที่จดทะเบียนแล้ว จะมีอายุการคุ้มครอง 10  ปี นับตั้งแต่วันที่
ยื่นค าขอจดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี36 
 เครื่องหมายการค้าประชาคม คือ เครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่งที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ
จดทะเบียน หรือได้รับจดทะเบียนไว้แล้วในสหภาพยุโรป ซึ่งวิธีในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมนี้จะมีขั้นตอนในการด าเนินการเช่นเดียวกันกับการขอจดทะเบียนการออกแบบทางอุตสาหกรรม 
โดยระบบเครื่องหมายการค้าประชาคมได้สร้างระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือการออกแบบ
ในทวีปยุโรปให้เป็นระบบเดียวกัน ด้วยการจดทะเบียนเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถได้รับความคุ้มครอง

                                                                                                                                                                      

2015 from http://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/wp-content/uploads/sites/4/2013/06/ 
09_5JIntell Prop1582005-2006.pdf 

35 Ruth Annand and Helen Norman, Guide to the Community Trade Mark 
(Great Britain: Black Stone Press, 1998), p. 6. 

36 Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 
Community Trade Mark, Retrieved January 24, 2013 from http://oami.europa.eu/ows/ 
rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do
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ครอบคลุมไปถึงภาคีสมาชิกในสหภาพยุโรป ระบบเครื่องหมายการค้าประชาคมจึงมีลักษณะเป็น  
หนึ่งเดียว37 
 
 2.3.2  ความหมายของเครื่องหมายการค้าประชาคม 

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นระบบที่ท าให้การจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าเป็นหนึ่งเดียว โดยให้ความคุ้มครองทั่วทั้งสหภาพยุโรป ด้วยการยื่นสมัครเพียงครั้งเดียวของเจ้าของ
เครื่องหมายการ หากเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนจะท าให้การจดทะเบียนเครื่องหมาย
ดังกล่าวได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งสหภาพยุโรป 

OHIM ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ที่ท าหน้าที่แยกแยะสินค้าและบริการของผู้ประกอบกิจการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบกิจการ
รายอื่นๆได้ เครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยเครื่องหมายใดๆ รวมถึงค า ตรา สัญลักษณ์หรือสิ่งที่มี
ลักษณะบ่งชี้อ่ืนๆ ซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นภาพ เครื่องหมายการค้านั้นประกอบด้วยสิ่งต่างๆ เช่น 
รูปร่างหรือรูปทรงของสินค้า บรรจุภัณฑ์ เสียงและกลิ่น เป็นต้น38 ทั้งนี้ เสียงและกลิ่นที่จะจดทะเบียน
ได้ต้องสามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพ39 

OHIM ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้าประชาคมว่าคือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
เพ่ือใช้บังคับในประเทศกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปโดยต้องขอจดทะเบียนกับ OHIM และบังคับใช้ภายใต้
ระเบียบข้อบังคับ CTM Regulations หรือ CTMR40 

เครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นทางเลือกแก่ประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกระบบเครื่องหมาย
การค้า โดยผู้ที่จดทะเบียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั่วทั้งสหภาพ
ยุโรป เครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นเครื่องหมายการค้าส าหรับสินค้าหรือบริการ และอาจประกอบ
ไปด้วยสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถแสดงได้โดยชัดแจ้ง เป็นค าที่บ่งเฉพาะ ชื่อเฉพาะตัว การออกแบบ 

                                                           
37 Inventa International, Trademarks, Patents, Copyrights, Domains, Retrieved 

January 24, 2013 from http://www.inventa-international.com/european_union 
38 Office of Harmonization in the International Market (Trademark and Design), 

What is a Trademark?, Retrieved November 25, 2014 from http://oami.europa.eu/ows/rw/ 
pages/CTM/trademark.en.do 

39 จิรโรจน์ สีสรรพ์, เครื่องหมายเสียง (Sound Mark) และเครื่องหมายกลิ่น (Scent Mark), 
ค้นวันที่ 18 ตุลาคม 2557 จาก http://tgcthailand.com/articles/006-2011.pdf 

40 ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์, เรื่องเดิม, หน้า 71. 

http://www.inventa-international.com/european%20_union
http://oami.europa.eu/ows/rw/%20pages/CTM/trademark.en.do,%202008
http://oami.europa.eu/ows/rw/%20pages/CTM/trademark.en.do,%202008
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ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่างของสินค้าหรือหีบห่อ ซึ่งต้องเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสินค้าหรือ
บริการของกิจการหนึ่ง แตกต่างจากสินค้าหรือบริการของกิจการอ่ืนๆได้41 

ในมาตรา 4 ของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้า
ประชาคมว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าประชาคมอาจประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถ
แสดงได้โดยชัดแจ้ง เป็นค าที่บ่งเฉพาะ ชื่อเฉพาะตัว การออกแบบ ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่างของสินค้าหรือ
หีบห่อ ซึ่งต้องเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่ง แตกต่างจาก
สินค้าหรือบริการของกิจการอ่ืนๆ ได4้2  

ตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมจาก 
OHIM เรียบร้อยแล้วมีดังนี้ 

GUCCI เป็นเครื่องหมายการค้าของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป  
ที่ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมไว้ และยังเป็นประเทศสมาชิกของพิธีสารมาดริด 
ดังปรากฏในเวบไซต์43 ต่อไปนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Emily Bolton, Defining Genuine Use Requirements of Community Trade Marks 

in Light of an Expanding European Union, Retrieved October 2, 2013 from http://www. 
wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic3.pdf 

42 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community 
Trade Mark. 

43 European Union Intellectual Property Office (Trade Marks and Designs), EUTM 
File Information: GUCCI, Retrieved October 2, 2013 from http://oami.europa.eu/eSearch/ 
#details/trademarks/009381096 

http://oami.europa.eu/eSearch%20/
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ภาพที่ 2.1  เครื่องหมายการค้า “GUCCI” และ Trade Mark Information44 
 
ตารางท่ี 2.1  ข้อมูลเครื่องหมายการค้า “GUCCI”45 

 
ข้อมูลเครื่องหมายการค้า “GUCCI” 

ชื่อ Gucci วันที่ยื่นค าขอ 16 ก.ย. 2553 
เลขที่ค าขอ 009381096 วันจดทะเบียน 1 ก.พ. 2544 
กลุ่มเครื่องหมายการค้า CTM วันหมดอาย ุ 16 ก.พ. 2563 
วันที่รับจดทะเบียน 16 ก.ย. 2553 วันที่ก าหนดไว ้  
ประเภท รูปลักษณ ์ ภาษาทีย่ื่น อิตาเลียน 
ลักษณะ เฉพาะ ภาษาที่สอง อังกฤษ 
หลักในการจัดจ าพวกและระบุชนิดของ
สินค้าหรือบริการ (Nice classes) 

3, 9, 12, 14, 18, 25 เลขที่อ้างอิงใบสมัคร C009102 

หลักในการตรวจสอบเครื่องหมายภาพ
(Vienna Classification) 

27.05.01  สถานะเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนแลว้ 

  มีลักษณะบ่งเฉพาะทีแ่สดงถึง
ความแตกต่าง 

ไม่มี 

 
 
 
 
 

                                                           
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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SINGHA เป็นเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และจะเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด ในปี พ.ศ. 2558 โดยได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมไว้ในสหภาพยุโรป ดังปรากฏในเวบไซต์46 ต่อไปนี้ 

 

 
 

 
 
ภาพที่ 2.2  เครื่องหมายการค้า “SINGHA” และ Trade Mark Information47 
 
ตารางที่ 2.2  ข้อมูลเครื่องหมายการค้า “SINGHA”48 
 

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า “SINGHA” 
ชื่อ SINGHA วันที่ยื่นค าขอ 26 ต.ค.2549 
เลขที่ค าขอ 005418348 วันจดทะเบียน 5 พ.ย. 2550 
กลุ่มเครื่องหมายการค้า CTM วันหมดอาย ุ 26 ต.ค.2559 
วันที่รับจดทะเบียน 26 ต.ค.2549 วันที่ก าหนดไว ้  
ประเภท รูปลักษณ ์ ภาษาทีย่ื่น อังกฤษ 
ลักษณะ เฉพาะ ภาษาที่สอง เยอรมัน 
    

                                                           
46 European Union Intellectual Property Office (Trade Marks and Designs), EUTM 

File Information: SINGHA, Retrieved October 2, 2013 from https://oami.europa.eu/eSearch 
/?ticket=ST-711134-YgyiXYq7zfX10p0kdWNF-node2#details/trademarks/005418348 

47Ibid. 
48Ibid. 

https://oami.europa.eu/eSearch/%20?ticket=ST-711134-YgyiXYq7zfX10p0kdWNF-node2#details/trademarks/005418348
https://oami.europa.eu/eSearch/%20?ticket=ST-711134-YgyiXYq7zfX10p0kdWNF-node2#details/trademarks/005418348
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
  

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า “SINGHA” 
หลักในการจัดจ าพวกและระบุชนิดของ
สินค้าหรือบริการ (Nice classes) 

32 เลขที่อ้างอิงใบสมัคร TM21734EU00-22 

หลักในการตรวจสอบเครื่องหมายภาพ 
(Vienna Classification) 

04.03.03 สถานะเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนแลว้ 

  มีลักษณะบ่งเฉพาะทีแ่สดงถึง
ความแตกต่าง 

ไม่มี 

 
KFC เป็นเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 และยังที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไว้ในสหภาพยุโรป ดังปรากฏ
ในเวบไซต์49 ต่อไปนี้  

 

 
 

 
 
ภาพที่ 2.3  เครื่องหมายการค้า “KFC” และ Trade Mark Information50 

 

                                                           
49 European Union Intellectual Property Office (Trade Marks and Designs), EUTM 

File Information: KFC, Retrieved October 2, 2013 from https://oami.europa.eu/eSearch/? 
ticket=ST-711134-YgyiXYq7zfX10p0kdWNF-node2&ticket=ST-615248-BbfZTtpi4jEgdQgehgfo-
node1#details/trademarks/012510566 

50Ibid. 

https://oami.europa.eu/eSearch/?ticket=ST-711134-YgyiXYq7zfX10p0kdWNF-node2&ticket=ST-615248-BbfZTtpi4jEgdQgehgfo-node1#details/trademarks/012510566
https://oami.europa.eu/eSearch/?ticket=ST-711134-YgyiXYq7zfX10p0kdWNF-node2&ticket=ST-615248-BbfZTtpi4jEgdQgehgfo-node1#details/trademarks/012510566
https://oami.europa.eu/eSearch/?ticket=ST-711134-YgyiXYq7zfX10p0kdWNF-node2&ticket=ST-615248-BbfZTtpi4jEgdQgehgfo-node1#details/trademarks/012510566
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ตารางที่ 2.3  ข้อมูลเครื่องหมายการค้า “KFC”51 

 
ข้อมูลเครื่องหมายการค้า “KFC” 

ชื่อ KFC วันที่ยื่นค าขอ 17 ม.ค.2557 
เลขที่ค าขอ 012510566 วันจดทะเบียน 19 มิ.ย.2557 
กลุ่มเครื่องหมายการค้า CTM วันหมดอาย ุ 17 ม.ค.2567 
วันที่รับจดทะเบียน 17 ม.ค.2557 วันที่ก าหนดไว ้  
ประเภท รูปลักษณ ์ ภาษาทีย่ื่น อังกฤษ 
ลักษณะ เฉพาะ ภาษาที่สอง เยอรมัน 
หลักในการจัดจ าพวกและระบุชนิดของ
สินค้าหรือบริการ (Nice classes) 

16, 29, 30, 43 เลขที่อ้างอิงใบสมัคร ALI-T-696816 

หลักในการตรวจสอบเครื่องหมายภาพ 
(Vienna Classification)  

02.01.01, 02.01.05, 02.01.11, 
22.05.01, 27.99.03, 27.99.06, 
27.99.11 

สถานะเครื่องหมาย
การค้า 

จดทะเบียนแลว้ 

  มีลักษณะบ่งเฉพาะที่
แสดงถึงความแตกต่าง 

ไม่มี 

 
TRUNG NGUYEN เป็นเครื่องหมายการค้าของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดแล้ว ในปี ค.ศ. 2006 และ
ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไว้ในสหภาพยุโรป ดังปรากฏในเวบไซต์52 ต่อไปนี้   

 

 
 

 
 
ภาพที่ 2.4  เครื่องหมายการค้า “TRUNG NGUYEN” และ Trade Mark Information53 
                                                           

51 Ibid. 
52 European Union Intellectual Property Office (Trade Marks and Designs), EUTM 

File Information: TRUNG NGUYEN, Retrieved October 2, 2013 from http://oami.europa.eu 
/eSearch/#basic/1+1+1+1/Trung%20Nguyen 

http://oami.europa.eu/
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ตารางที่ 2.4  ข้อมูลเครื่องหมายการค้า “TRUNG NGUYEN”54 
 

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า “TRUNG NGUYEN” 
ชื่อ TRUNG NGUYEN BEGETTING 

NEW SOURCES OF CREATIVE 
INSPIRATION 

วันที่ยื่นค าขอ 14 ส.ค.2544 

เลขที่ค าขอ 002339885 วันจดทะเบียน 28 มี.ค.2546 
กลุ่มเครื่องหมายการค้า CTM วันหมดอาย ุ 14 ส.ค.2564 
วันที่รับจดทะเบียน 14 ส.ค.2544 วันที่ก าหนดไว ้  
ประเภท รูปลักษณ ์ ภาษาทีย่ื่น อังกฤษ 
ลักษณะ เฉพาะ ภาษาที่สอง เยอรมัน 
หลักในการจัดจ าพวกและระบุ    
ชนิดของสินค้าหรือบริการ (Nice 
classes) 

21, 30, 42 เลขที่อ้างอิงใบสมัคร WZ10690EU 

หลักในการตรวจสอบเครื่องหมาย
ภาพ (Vienna Classification)  

24.15.01, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.22, 26.04.99, 26.11.01, 
26.11.13, 29.01.02 

สถานะเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนแลว้ 

  มีลักษณะบ่งเฉพาะที่
แสดงถึงความแตกต่าง 

ไม่มี 

 
2.3.3  การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหภาพยุโรป 
เครื่องหมายการค้าประชาคมมีที่มาจากการที่กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปได้รวมตัวกันจัดตั้ง

องค์การระหว่างรัฐที่เรียกว่า สหภาพยุโรป (The European Union: EU) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญา 
มาสทริชท์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากประชาคมยุโรป (EEC) สหภาพ
ยุโรปนั้นประกอบไปด้วยรัฐสมาชิก 28 ประเทศ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557)55 ซึ่งส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ 
อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย 
ฮังการี ลัตเวียลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย สโลวะเกีย โรมาเนีย และบัลแกเรีย ทั้งหมดนี้
ประกอบด้วยประชากรกว่า 500 ล้านคน56 โดยสหภาพยุโรปได้รวมตัวกันเพ่ือจุดประสงค์ในการปกป้อง
ผลประโยชน์ของรัฐสมาชิกในกลุ่มด้านสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งรวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สิน
                                                                                                                                                                      

53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 European Union, op. cit. 
56 Eucountrylist, List of European Union Countries, Retrieved July 6, 2014 from 

http://www.eucountrylist.com 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B9%8C
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ทางปัญญาของรัฐสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วย โดยสหภาพยุโรปได้ผลิตสินค้าคิดเป็น  30% ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกในปี พ.ศ. 255057 ถือเป็นการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดและ
ก้าวหน้าที่สุดในโลก (Supranational Cooperation) และมีบทบาทส าคัญต่อการก าหนดทิศทางทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมระดับโลก และส าหรับในด้านเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) สูงที่สุดในโลก เป็นตลาดสินค้าและบริการ ตลาด
การเงิน และผู้ลงทุนในต่างประเทศที่ส าคัญ รวมทั้งมีบรรษัทข้ามชาติระดับโลกจ านวนมากที่สุด58 ดังนั้น
สหภาพยุโรปจึงได้ก่อตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่า ส านักงานเพ่ือการประสานการตลาดภายในสหภาพยุโรป 
(The Office of Harmonization for the Internal Market) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ส านักงาน OHIM” 
อันมีส านักงานตั้งอยู่ที่เมืองอลิกานเต้ (Alicante) ราชอาณาจักรสเปน โดยมุ่งประสงค์ที่จะให้ความ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights) และเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้กับรัฐสมาชิกใน
สหภาพยุโรป ซึ่งการยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะท าให้เกิดความคุ้มครอง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวในบรรดารัฐสมาชิกต่างๆ ในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ สหภาพยุโรปได้เข้าเป็นภาคี
ร่วมสัญญาของระบบความตกลงกรุงเฮกฯ ภายใต้บังคับแห่งกรรมสารกรุงเจนีวา ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) 
ด้วย59 

เครื่องหมายการค้าประชาคมสามารถใช้ได้ในทุกประเทศที่เข้าร่วมสหภาพยุโรปและไม่สามารถ
ที่จะจ ากัดการคุ้มครองเขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งได้ แต่หากมี
อุปสรรคในการจดทะเบียนในประเทศใดประเทศหนึ่งและผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ค าขอจดทะเบียนดังกล่าวเป็นอันตกไปทั้งหมด60 สิทธิจากเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนในสหภาพยุโรปจะไม่มีการปฏิเสธ จ ากัด หรือโอน โดยให้มีผลเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งใน

                                                           
57 Inventa International, Trademarks, Patents, Copyrights, Domains, Retrieved 

January 24, 2013 from http://www.inventa-international.com/european_union 
58 กระทรวงการต่างประเทศ, กรอบความร่วมมือ: สหภาพยุโรป (European Union--EU), 

ค้นวันที่ 25 มกราคม 2556 จาก http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19896-สหภาพยุโรป-%
28European-Union----EU%29.html 

59 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, บทสรุปผู้บริหาร, ค้นวันที่ 25 มกราคม 2556 จาก http://www. 
ipthailand.go.th/ipthailand/images/Research/a2.pdf 

60 บุญมา เตชะวณิช, “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงหรือพิธี
สารมาดริด ประโยชน์และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก,” บทบัณฑิตย ์59, 1 (มีนาคม 
2546): 41. 

http://www.inventa-international.com/european_union
http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19896-สหภาพยุโรป-%28European-Union----EU%29.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19896-สหภาพยุโรป-%28European-Union----EU%29.html
http://www/
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อาณาเขตที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น สิทธิดังกล่าวจึงสามารถบังคับได้โดยการด าเนินการทางกฎหมาย
เพียงครั้งเดียวต่อการละเมิดที่เกิดขึ้นไม่ว่าที่ใดในอาณาเขตที่ได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า    
ที่จะขอรับความคุ้มครองแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็นเครื่องหมายการค้า  
ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศต้นก าเนิด61 เครื่องหมายการค้าประชาคมมีอายุการคุ้มครอง
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันยื่นขอจดทะเบียนและสามารถขอต่ออายุการจดทะเบียนได้โดยไม่จ ากัด 
โดยต่ออายุได้คราวละ 10 ปี ซึ่งต้องน าเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้จริงภายในระยะติดต่อกัน 5 ปี 
หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้มีการจดทะเบียนแล้วตามมาตรา 15 ของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม 
การน าเครื่องหมายการค้าไปใช้แม้เพียงในประเทศสมาชิกประเทศเดียวก็ให้ถือว่ามีการน าเครื่องหมาย
การค้าไปใช้จริง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนที่ได้รับการ
จดทะเบียนไว้แล้วไม่ให้ถูกเพิกถอนสิทธิภายใน 5 ปี หลังจากที่ขอจดทะเบียนไว้เพราะไม่ได้น าเครื่องหมาย
การค้าไปใช้จริงเว้นเสียแต่ว่าจะสามารถแจกแจงเหตุผลอันสมควรที่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว62  

การตัดสินคดีความจะอยู่ภายใต้ศาลประชาคม 2 ศาล คือ The Court of First Instance ที่มีอยู่
ในทุกประเทศสมาชิก ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ มาตรา 97 (Council Regulation (EC) No 207/2009 
of 26 February 2009) และ The European Court of Justice (ECJ)63 นอกจากนี้ยังมี Board of 
Appeal และ General Court ที่มีผู้พิพากษามาจากแต่ละประเทศสมาชิก 

เครื่องหมายการค้าประชาคมจะไม่ได้รับความคุ้มครอง หากมีการใช้หรือจดทะเบียนอยู่ก่อน
ภายในประเทศนั้นๆ64 ซึ่งการถูกปฏิเสธค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น ก็มิได้ตัด
สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะน าเครื่องหมายการค้าของตนไปขอจดทะเบียนตามกฎหมายภายใน
ของประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรป รวมถึงยังสามารถไปขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าตามพิธีสารมาดริดได้อีกด้วย  
 
 
 
 
 

                                                           
61 Cornel Grigorut and Calin Marinescu, op. cit., p. 349. 
62 ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์, เรื่องเดิม, หน้า 71. 
63 Cornel Grigorut and Calin Marinescu, op. cit., p. 349. 
64 Sarah Playle, “Legal Update, Henry Stewart Publications 1350-213X,” Brand 

Management 12, 2 (November 2004): 140-143. 
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2.4  ข้อบังคับของการให้ความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าประชาคม 
 

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าในสหภาพ
ยุโรปสามารถด าเนินการได้ 3 วิธีคือ 

1)  การจดทะเบียนในแต่ละประเทศโดยได้รับสิทธิคุ้มครองเฉพาะในประเทศที่จด
ทะเบียนไว้เท่านั้น 

2)  การจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริด โดยเลือกสิทธิคุ้มครองเฉพาะในประเทศที่
เป็นภาคีพิธีสารมาดริด ที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง 

3)  จดทะเบียนภายใต้เครื่องหมายการค้าประชาคม (CTM) กับส านักงานเครื่องหมาย
การค้า เรียกว่า The Office for Harmonization in The Internal Market (OHIM) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่  
ณ เมืองอาริคานเต้ (Alicante) ประเทศสเปน โดยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าของสินค้าและบริการในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป65 โดยได้เริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 
และเพียงในปีแรกก็มีการยื่นค าขอถึง 43,000 ค าขอ โดยล่าสุดในปี ค.ศ. 2011 มีจ านวนค าขอเกินกว่า    
1 ล้านค าขอแล้ว66 และนับจากปี ค.ศ. 1997 ถึง ค.ศ. 2014 นั้น มีกว่า 1,063,720 ค าขอ (ข้อมูลจาก 
Statistics of Community Trade Marks ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557) ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน
ภายใต้ CTM ซึ่งสามารถให้สิทธิคุ้มครองครอบคลุม การเลียนแบบ การถ่ายโอนต่างๆ พร้อมกันทุกประเทศ
สมาชิกในสหภาพยุโรปคราวละ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าขอจดทะเบียน นอกจากนี้ สิทธิในการคุ้มครอง
ดังกล่าวยังอาจคุ้มครองให้แก่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศสมาชิกตามอนุสัญญากรุง
ปารีส (Paris Convention) ที่ให้การคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความตกลงภายใต้กรอบของ
องค์การการค้าโลก (WTO) เครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นวิธีที่สะดวกในการให้คุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าในกลุ่มประเทศยุโรป ด้วยการยื่นค าขอเพียงครั้งเดียวก็สามารถได้รับความคุ้มครองในทุกประเทศ
ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในการขอรับความคุ้มครองแยก  
ในแต่ละประเทศ ซึ่งยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างมาก ดังนั้น หากต้องการจะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศยุโรปแล้วนั้น จึงควรคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าภายใต้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมตั้งแต่วันนี้ 

                                                           
65 ข่าวเศรษฐกิจ RYT9, ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่าน (31 สิงหาคม 2542), 

ค้นวันที่ 26 มกราคม 2556 จาก http://www.ryt9.com/s/ryt9/226020 
66 กรมประชาสัมพันธ์, ท าอย่างไรที่จะให้เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองในกลุ่มประเทศ

ยุโรป, ค้นวันที่ 28 มกราคม 2556 จาก http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=18179&file 
name=index 

file:///D:/ข่าวเศรษฐกิจ
http://www.ryt9.com/s/ryt9/226020
http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=18179&file%20name=index
http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=18179&file%20name=index
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ทางเลือกของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมที่นอกจากจะได้รับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าประชาคมแล้ว ยังสามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยการเเยกจดทะเบียนใน
เเต่ละประเทศ หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบมาดริด โดยระบบมาดริดเป็น
ระบบบริหารจัดการจากส่วนกลางส าหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหลายของเเต่ละเขต
อ านาจศาล การยื่นเเละจดทะเบียนผ่านระบบนี้มิได้เป็นการจดทะเบียนเพียงประเทศหนึ่งประเทศใด
เท่านั้นเเต่เป็นระบบการจดทะเบียนที่ครอบคลุมประเทศที่เป็นภาคีสมาชิก ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ
สมาชิกในการขอรับความคุ้มครอง อันเป็นกลไกที่จะได้รับการคุ้มครองในหลายๆ ประเทศทั่วโลก (เเม้เเต่
ประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกของเครื่องหมายการค้าประชาคม) ซึ่งจะเป็นระบบที่คล้ายกับระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น 
จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการจดทะเบียนแยกเเต่ละประเทศ ส่วนข้อเสียของการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าผ่านระบบมาดริด คือ การบริหารจัดการที่ซับซ้อนเเละมีข้อจ ากัดที่เข้มงวดในการเเบ่งประเภท 
ซึ่งผู้สมัครจะถูกจ ากัดการเเบ่งประเภทของการจดทะเบียนขั้นพ้ืนฐานตามการจดทะเบียนของนานา
ประเทศ67 

 
2.4.1  ลักษณะของเครื่องหมายการค้าประชาคมอันพึงรับจดทะเบียนได้ และไม่สามารถ   

 รับจดทะเบียนได้ 
2.4.1.1  ลักษณะของเครื่องหมายการค้าประชาคมอันพึงรับจดทะเบียนได้ 
ในทุกๆ เขตอ านาจศาลอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั้น เครื่องหมายการค้าประชาคม

จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืน โดยต้องมีลักษณะชัดเจนทางกายภาพ แต่มิใช่ว่า 
ค าทุกค า ชื่อทุกชื่อ ทุกๆ สัญลักษณ์ หรือทุกๆ สิ่งประดิษฐ์ จะสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ทั้งหมด 
ชื่อสามัญทั่วๆ ไปของสินค้าหรือบริการที่ใช้โดยทั่วไปมิสามารถน ามาจดทะเบียนได้ ชื่อที่มีการบรรยาย
หรือท าให้สับสนหลงผิดในสินค้าหรือบริการของผู้บริการรายอ่ืนมักจะถูกปฏิเสธมิให้รับจดทะเบียน  
แต่หากเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว
นั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะมากพอก็จะสามารถได้รับการจดทะเบียนได้68 อย่างไรก็ดี รูปร่างของผลิตภัณฑ์
และหีบห่อ รวมถึงสิ่งใดก็ตามท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ สามารถได้รับการจด

                                                           
67 JMTC Trademark Protection, CTM Alternatives, Retrieved February 8, 2013 from 

http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarkalternatives.html 
68 JMTC Trademark Protection, CTM Distinctive Character, Retrieved February 8, 

2013 from http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarkdistinctivecharacter. 
html 

http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarkdistinctivecharac
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ทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าประชาคมได้69 กล่าวโดยสรุปก็คือ สัญลักษณ์ใดก็ตามที่สามารถแบ่งแยก
ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของแต่ละเจ้าของกิจการได้นั้นสามารถได้รับการจดทะเบียนได้ 
รวมถึงรูปร่างของสินค้า หีบห่อ สี และเสียงด้วยเช่นกัน70   

ทั้งนี้ ในมาตรา 4 ของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม (Council Regulation (EC) 
No 207/2009 of 26 February 2009) ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้าประชาคมว่าสิ่งที่จะเป็น
เครื่องหมายการค้าประชาคมอาจประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถแสดงได้โดยชัดแจ้ง เป็นค าที่
เฉพาะเจาะจง ชื่อเฉพาะตัว การออกแบบ ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่างของสินค้าหรือหีบห่อ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ ของกิจการหนึ่งออกจากกิจการอ่ืนๆ ได7้1  

มาตรา 4 ของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม (Council Regulation (EC) No 
207/2009 of 26 February 2009) ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ก าหนดเงื่อนไขด้านบวกของเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการจดทะเบียนไว้ 2 ประการ คือ เงื่อนไข
ประการแรกเครื่องหมายจะต้องมีลักษณะชัดเจนทางกายภาพ และเงื่อนไขประการที่สอง เครื่องหมาย
การค้าของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืน  

ผู้ขอจดทะเบียนที่อาศัยอยู่ในยุโรป หรือผู้ที่มีสถานที่ตั้งธุรกิจหลักในยุโรป หรือมีการ
ก่อตั้งทางการค้าและอุตสาหกรรมในยุโรปไม่จ าเป็นต้องมีตัวแทนทางวิชาชีพในการขอจดทะเบียน
กล่าวคือ ไม่ว่าบุคคลใดก็สามารถท่ีจะยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมได้ ส่วนผู้สมัคร 
ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จ าต้องมีตัวแทนที่เป็นนักกฎหมายที่ได้รับการรับรองจากหนึ่งในรัฐ
สมาชิกของสหภาพยุโรปหรือเป็นตัวแทนที่มาจากรายชื่อของส านักงานเครื่องหมายการค้าและการ
ออกแบบของสหภาพยุโรปมาด าเนินการขอจดทะเบียน การด าเนินการที่ไม่ต้องท าการนัดหมายตัวแทน
ให้สมัครให้ ท าได้โดยไม่ว่าบุคคลใดก็ตามสามารถยื่นใบค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมได้ 
ซึ่งส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบของสหภาพยุโรปจะไม่ตรวจสอบหนังสือมอบอ านาจ  

                                                           
69 Ron Mascona, Community Registered Designs vs. Earlier Community Trade 

Mark, Retrieved February 28, 2013 from https://www.dorsey.com/newsresources/pu 
bliccations/2011/01/community-registered-designs-vs-earlier-community 

70 Mewburn ELLIS Intellectual Property, Community Trade Marks - The Basics, 
Retrieved February 27, 2013 from http://www.mewburn.com/trade-marks/community-
trade-marks/community-trade-marks-the-basics  

71 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community 
Trade Mark 
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แต่จะต้องยื่นหนังสือมอบอ านาจต่อเมื่อส านักงานเครื่องหมายการค้า และการออกแบบของสหภาพยุโรป
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ72 

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 การค้นหาเครื่องหมายการค้าประชาคมที่ส านักงาน
ตัวแทนแห่งชาติจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้ขอจดทะเบียนร้องขอและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม อย่างไร
ก็ตาม ส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบของสหภาพยุโรปจะท าการค้นหาเครื่องหมาย
การค้าประชาคมที่มีมาก่อนและ ผลการค้นหาที่ได้จะถูกส่งไปให้ผู้ขอจดทะเบียน โดยเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าประชาคมจะได้รับแจ้งถึงการค้นหานี้ และชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคมก็จะปรากฏว่า 
“อ้างถึง” ในผลการค้นหา อย่างไรก็ตาม ส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบของสหภาพยุโรป
จะมิได้ท าการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าประชาคมที่ถูกปฏิเสธไว้ก่อนหน้านี้ (Relative Grounds) 
อย่างเป็นทางการ 

2.4.1.2  ลักษณะของเครื่องหมายการค้าประชาคมอันไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ 
นอกจากเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (เช่น เครื่องหมายที่ขาด

ลักษณะบ่งเฉพาะ) จะถูกปฏิเสธในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังมีกฎเกี่ยวกับการรับจด
ทะเบียนรูปร่างของเครื่องหมายอีกด้วย กล่าวคือ จะปฏิเสธเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อน ตามมาตรา 8 (Council Regulation (EC) No 
207/2009 of 26 February 2009) หรือมีความคล้ายคลึง เหมือนกันกับเครื่องหมายประจ าชาติจะไม่
สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมได้ รวมทั้งเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ 
ที่ใช้ในการค้าซึ่งไม่ได้จดทะเบียน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ยื่นคัดค้านเพ่ือห้ามมิให้มีการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นๆ ไว้ได้ส าเร็จ 

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าประชาคมจะต้องจด
ทะเบียนได้ตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในรัฐสมาชิกทั้งหมดในยุโรป หากมีการปฏิเสธการยื่นขอจดทะเบียน
ในรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่งในยุโรป เครื่องหมายการค้านั้นจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
ประชาคมได้เลย แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนการจดทะเบียนไปเป็นการจดทะเบียนระหว่างประเทศในบางกรณี73 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าคัญส าหรับการด าเนินการในเรื่องการคัดค้าน เรียกร้องสิทธิ
และยกเลิกสิทธิที่ OHIM ไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างสิ้นเชิง (Absolute Grounds 
for Refusal) ก็ตอ่เมื่อสัญลักษณ์นั้น 

                                                           
72 International Trademark Association, CommunityTradeMark Fact Sheet, 

Retrieved February 28, 2013 from http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/ 
CommunityTradeMarkFactSheet.aspx 

73 Ibid. 

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/CommunityTrade
http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/CommunityTrade
http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/CommunityTrade
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1)  มีความเป็นสามัญ (Generic Meaning) 
2)  ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่แตกต่าง (Distinctive Character) มีการอธิบายถึง

คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะอ่ืนๆ ของสินค้าและบริการ เช่น Fresh Each Day 
3)  ขัดแย้งกับหลักจริยธรรม เช่น ใช้ค าไม่สุภาพ 
4)  หลอกลวงประชาชน 
5)  ระบุแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง 
6)  เป็นภาษาท่ีใช้ทั่วไปในสังคมและในการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ OHIM ยังปฏิเสธการจดทะเบียนให้แก่สัญลักษณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
กับผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ที่จดทะเบียนไว้ก่อน
หน้านี้ โดยในการจดทะเบียนดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่ส าคัญตามประเภทของค่าธรรมเนียมเป็นเงินยูโร 
(Euro)74  

ทั้งนี้ ในมาตรา 7 ของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม (Council Regulation 
(EC) No 207/2009 of 26 February 2009) ได้ก าหนดห้ามมิให้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
ประชาคม ดังนี้ 

1)  ห้ามมิให้น าสิ่งเหล่านี้มาจดทะเบียน 
 (a)  สัญลักษณ์ท่ีมิได้เป็นไปตามท่ีมาตรา 4 ของข้อบังคับดังกล่าวก าหนดไว้ 
 (b)  เครื่องหมายการค้าที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ 
 (c)  เครื่องหมายการค้าใดที่ประกอบไปด้วย สัญลักษณ์หรือสิ่งที่เล็งถึงลักษณะ

หรือคุณสมบัติของสินค้า การบริการในทางการค้า คุณภาพ จ านวน วัตถุประสงค์ คุณค่า แหล่งก าเนิด
ทางภูมิศาสตร์ เวลาในการผลิตสินค้าหรือที่เกี่ยวกับการบริการ หรือลักษณ์อ่ืนของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

 (d)  เครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์หรือสิ่งที่ปัจจุบันกลายมา
เป็นภาษาทั่วไป หรือที่เป็นภาษาในการปฏิบัติทางการค้า 

 (e)  สัญลักษณ์ท่ีประกอบไปด้วย 
 (i)  รูปร่างอันเป็นผลมาจากธรรมชาติในตัวของสินค้านั้นเอง 
 (ii)  รูปร่างของสินค้า อันเป็นผลที่เกิดจากทางเทคนิคเป็นส าคัญ 
 (iii)  รูปร่างอันเป็นสาระส าคัญของสินค้า 

                                                           
74 ข่าวเศรษฐกิจ RYT9, เรื่องเดิม. 

file:///D:/ข่าวเศรษฐกิจ
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 (f)  เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามนโยบายของรัฐ เครื่องหมายที่อาจท าให้
เข้าใจได้ว่าเป็นการต่อต้าน หรือเป็นการดูหมิ่นในบางประเทศของสหภาพยุโรป75 เครื่องหมายที่ขัดต่อ
ผลประประโยชน์สาธารณะหรือศีลธรรม 

 (g)  เครื่องหมายการค้าที่ท าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นธรรมชาติ 
คุณภาพ หรือแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ 

 (h)  เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม Article 6ter of the 
Paris Convention เช่น ธงชาติ 

 (i)  เครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตรา
ประจ าตระกูล นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในมาตรา Article 6ter of the Paris Convention และที่เป็น  
ที่สนใจของสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจอนุญาตให้จดได้ 

 (j)  เครื่องหมายการค้าของไวน์ที่ประกอบไปด้วย การระบุที่บ่งชี้ถึงแหล่งที่มา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไวน์ 

 (k)  เครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วยการก าหนดแหล่งก าเนิดหรือสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ที่ถูกจดทะเบียนตาม Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 
ส าหรับการให้ความคุ้มครองถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการก าหนดแหล่งก าเนิดส าหรับผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและสินค้าบริโภค เมื่อสอดคล้องกับข้อใดที่ระบุไว้ในมาตรา 13 อันกล่าวถึงข้อบังคับ   
ที่เกี่ยวกับสินค้าประเภทเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องส่งภายหลัง
จากวันที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการการยื่นค าร้องขอจดทะเบียนการก าหนดแหล่งก าเนิดและสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 

2)  ข้อก าหนดในการห้ามมิให้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าประชาคมใน
ข้อ 1 นั้น จะยังน ามาบังคับใช้ แม้ว่าจะมีการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพียงบางรัฐสมาชิก 

3)  ข้อ 1(b), (c) และ (d) จะไม่ใช้บังคับ หากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของสินค้า
หรือบริการนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเป็นผลมาจากการใช้ที่ได้ถูกร้องขอให้มีการจดทะเบียน76 กล่าวคือ 
ข้อห้ามต่างๆ เช่น การขาดลักษณะบ่งเฉพาะ มีลักษณะเป็นรูปร่างที่แสดงถึงลักษณะของสินค้า เป็น
เครื่องหมายที่มีอยู่ทั่วไป หรืออาจก่อให้เกิดการสับสนหลงผิด จะไม่ถูกน ามาพิจารณา หากเครื่องหมาย

                                                           
75 Mewburn ELLIS Intellectual Property, op. cit. 
76 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community  

Trade Mark. 



51 

การค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเป็นผลที่ได้จากการน าเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ ท าให้เครื่องหมายนั้นมี 
“ความหมายรอง” (ความหมายที่สอง)77  

มาตรา 8 (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) การปฏิเสธ
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

1)  เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนอันมีลักษณะดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการ
คุ้มครอง หากมีการคัดค้านโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน  

 (a)  หากเครื่องหมายการค้านั้นไปเหมือนกับเครื่องหมายการค้าเเละสินค้าหรือ
บริการที่มีมาก่อนหน้านี้ที่ยื่นจดทะเบียนไว้เเละได้รับการคุ้มครองไว้เเล้ว 

 (b)  หากเครื่องหมายนั้น เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน 
และเหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน อันก่อให้เกิดความสับสน 
เเก่สาธารณชนในพ้ืนที่ที่เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนนั้นได้รับความคุ้มครอง 

2)  ตามวรรคท่ี 1 เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน หมายถึง 
 (a)  เครื่องหมายการค้า ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งวันที่ยื่นขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้านั้นๆ ได้ยื่นขอก่อนวันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
 (i)  เครื่องหมายการค้าประชาคม  
 (ii)  เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิก หรือในเบลเยี่ยม 

เนเธอร์เเลนด์ หรือลักเซมเบิรก์ ที่ Benelux Office เพ่ือได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 (iii)  เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีมี

ผลในประเทศสมาชิก 
 (iv)  เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มี

ผลในประชาคม 
 b)  การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อ้างถึงในข้อ A) ภายใต้ข้อบังคับ

ของการจดทะเบียนนั้น 
 c)  หากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันในสหภาพยุโรปว่า

เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ยื่นจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าประชาคม หรือถูกอ้างสิทธิว่าได้ยื่น
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ค าว่า “เป็นที่รู้ทั่วกัน” ใช้ในมาตรา 6 ทวิ 
ของอนุสัญญากรุงปารีส 

                                                           
77 ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์, เรื่องเดิม, หน้า 73. 
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3)  ในกรณีท่ีตัวเเทนไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าท าการคัดค้าน จะท าให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้รับการจดทะเบียน เว้นเเต่
ตัวเเทนสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนสามารถท าเช่นนั้นได้ 

4)  เครื่องหมายต่อไปนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่ใช้ในการค้า (More Than Mere Local Significance) มีสิทธิห้ามหรือคัดค้าน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ให้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ตนใช้อยู่ก่อนนั้น
โดยมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมหรือกฎหมายของ
ประเทศสมาชิก ได้แก่  

(a)  เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้มาก่อนวันที่ยื่นจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคม หรือวันที่มีการอ้างถึงสิทธิที่ได้มาก่อนวันที่ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคม 

(b)  เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการห้ามมิให้ใช้เครื่องหมาย
การค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตน 

5)  การคัดค้านโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน ตามความหมายในวรรคท่ีสอง 
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นจะไม่ได้รับการจดทะเบียน หากไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มี
อยู่ก่อนหน้า ส่วนสินค้าหรือบริการที่ไม่ไปเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนหน้า เครื่องหมาย
การค้าประชาคมที่มีอยู่ก่อนหน้าเครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงในประชาคม เครื่องหมายการค้าประจ า
ชาติที่มีอยู่ก่อนหน้า เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้โดยไม่ขัดกับ
เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของ
เครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนหน้าก็จะได้รับการจดทะเบียน   

 
2.4.2  หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 

 เครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีผลใช้บังคับต่อสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป โดยต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ต่อ ส านักงาน OHIM เพ่ือเป็นไปตามบทบัญญัติของ
ข้อบังคับอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งในสหภาพยุโรปนั้นเครื่องหมายการค้าประชาคม
มีผลบังคับใช้ โดยเครื่องหมายการค้าประชาคมที่จดทะเบียนแล้ว จะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่
วันที่ยื่นค าขอจดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี ตามมาตรา 46 เครื่องหมายการค้าประชาคม
นั้นจะต้องยื่นสมัครด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จึงถือว่าเป็นภาษาแรก
ของการสมัคร นอกจากนี้ยังต้องระบุภาษาที่สองลงด้วย ซึ่งต้องแตกต่างจากภาษาแรกและต้องเป็น    
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1 ใน 5 ภาษาของ OHIM อันได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี หรือสเปน78 ตามมาตรา 119 
โดยภาษาท่ีระบุไว้นั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ รวมถึงการคัดค้านและการเพิกถอน79  
 มาตรา 119 ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องภาษาไว้ว่า  
 1)  การสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นจะต้องยื่นสมัครด้วยหนึ่งในภาษาทางการ
ของสหภาพยุโรป 
 2)  ภาษาของส านักงาน OHIM จะเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาสี และสเปน 
 3)  ผู้สมัครต้องระบุภาษาที่สอง ที่จะเป็นภาษาของส านักงานที่ผู้สมัครจะเข้าใจได้ในการ
คัดค้าน การเพิกถอน หรือโฆฆะ ถ้าผู้สมัครยื่นสมัครด้วยภาษาที่มิใช่หนึ่งในภาษาของส านักงาน ส านักงาน
จะต้องจัดให้การสมัครตามมาตรา 26 (1) แปลไปเห็นภาษาท่ีผู้สมัครระบุไว้ 
 4)  ถ้าผู้สมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นผู้เดียวที่ยื่นกับส านักงาน ภาษาที่ใช้
ต้องเป็นภาษาที่ยื่นสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม หากใช้ภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของส านักงาน 
ส านักงานก็จะแจ้งให้ใช้ภาษาท่ี 2 ที่ใช้ในการสมัคร 
 5)  การแจ้งเรื่องการคัดค้านหรือการยื่นเพิกถอน ควรยื่นด้วยหนึ่งในภาษาของ OHIM 
 6)  ถ้ามีภาษาที่เลือกได้ตามข้อ 5 ในการแจ้งคัดค้านหรือการสมัครเพ่ือเพิกถอน หรือ
การเป็นโมฆะ ถ้าเป็นภาษาสมัครตอนยื่นเครื่องหมายการค้า หรือภาษาที่สองที่การสมัครได้ส่งไปแล้ว 
ภาษานั้นก็จะใช้ในกระบวนการต่างๆ 
 หากภาษาที่เลือกไว้ตามข้อ 5 ในการยื่นเพ่ือคัดค้านหรือเพิกถอน หรือเป็นโฆฆะมิใช่
ทั้งภาษาที่หนึ่งและสองที่ผู้สมัครระบุไว้ตอนที่ยื่นสมัครเครื่องหมาย ผู้คัดค้านจะต้องจ่ายค่าแปลของใบ   
ที่ตนยื่นไปให้เป็นภาษาที่สมัครในเครื่องหมาย โดยให้เป็นภาษาที่หนึ่งและสอง โดยการแปลต้องท าใน
เวลาที่ก าหนดในข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ภาษาท่ีใช้ในการสมัครจะถูกแปลเป็นภาษาท่ีใช้ในกระบวนการ 
 7)  ผู้คัดค้านหรือไม่เพิกถอนว่าเป็นโฆฆะ หรือมาอุทธรณ์ ต้องตกลงว่าภาษาทางการ    
ที่แตกต่างกันของสหภาพยุโรป จะถูกใช้เป็นภาษาในการด าเนินการ 
 
 

                                                           
78 JMTC Trademark Protection, Community Trademark Languages, Retrieved 

September 8, 2014 from http://www.communitytrademark.nl/communitytrademark 
languages.html 

79 International Trademark Association, Community Trade Mark Fact Sheet, 
Retrieved February 28, 2013 from http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/ 
Pages/CommunityTradeMarkFactSheet.aspx 

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Com
http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Com
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 ข้อ 95 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ก าหนดเรื่องภาษาที่ใช้ในใบสมัคร
และการประกาศไว้ว่า 
 (a)  ใบสมัครและการประกาศอันเกี่ยวข้องกับการสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม
อาจยื่นเป็นภาษาที่ใช้ยื่นใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมหรือภาษาที่สองที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบ
สมัคร 
 (b)  ใบสมัครหรือการประกาศอันเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
อาจจะยื่นโดยใช้ภาษาหนึ่งภาษาใดของส านักงาน หากใบสมัครที่ยื่นโดยใช้แบบฟอร์มของส านักงาน
ตามข้อ 83 แบบฟอร์มก็จะเป็นภาษาทางการของประชาคม แบบฟอร์มจะเสร็จสมบรูณ์โดยใช้ภาษา
หนึ่งภาษาใดของส านักงาน 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจดทะเบียนโดยวิธีนี้จะช่วยลดปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับขั้นตอน
พิธีการต่างๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดอุปสรรคต่างๆ เช่น การใช้ภาษาที่แตกต่างกัน80 โดยสามารถ
เลือกกรอกใบสมัครได้จาก 23 ภาษา (ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558) พร้อมก าหนดภาษาที่ 2 
(Second Language) โดยเลือกจาก 5 ภาษาหลัก ได้แก่ สเปน เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส และอิตาลี 
ส าหรับการคัดค้านนั้นต้องเป็นหนึ่งในสองภาษาที่เลือกไว้เช่นกัน แต่โดยส่วนใหญ่มักใช้ภาษาอังกฤษ
ในการคัดค้าน81 ตามท่ีมาตรา 119 ก าหนดไว้ 
 ส าหรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น โดยปกติสามารถขอได้โดยตรง   
ที่ส านักงาน OHIM ที่เมือง Alicante ประเทศสเปน อย่างไรก็ตาม การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมดังกล่าวสามารถยื่นขอผ่านส านักงานเครื่องหมายการค้าของแต่ละรัฐสมาชิก หรือที่ Benelux 
Office ซึ่งแต่ละส านักงานจะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่จะต้องช าระให้แก่ส านักงานในรัฐสมาชิกนั้นๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 25 หากได้รับความคุ้มครองแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมแล้ว และอยากได้รับ
ความคุ้มครองที่ประเทศอ่ืนอีกก็สามารถขอจดทะเบียนแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ได8้2 
 การยื่นขอสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมในมาตรา 25 (Council Regulation (EC) No 
207/2009 of 26 February 2009) ก าหนดว่า 
 
 
 

                                                           
80 Ibid. 
81 Caroline Casalonga, op. cit., p. 15. 
82 International Trademark Association, Community Trade Mark Fact Sheet, 

op. cit. 
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 1)  ผู้สมัครมีสิทธิเลือกดังนี้ 
 (a)  ยื่นที่ส านักงาน OHIM 
 (b)  ยื่นที่ส านักงานส่วนกลางของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก หรือ

ที่ Benelux Office เพ่ือทรัพย์สินทางปัญญา โดยการยื่นจะมีผลเช่นเดียวกันกับวันที่ยื่นที่ส านักงานตาม
ข้อ (a) 
 2)  แต่ละที่จะต้องยื่นมาที่ OHIM ภายใน 2 อาทิตย์ โดยผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพ่ิมเติม โดยต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมในการด าเนินการจัดการในการรับและส่งต่อใบสมัคร (โดยจะถือว่า
วันที่ยื่นที่ส านักงานเป็นวันที่ยื่นต่อ OHIM ด้วย) 
 3)  การสมัครตามวรรค 2 ที่ยื่นมาถึงส านักงาน หากเกินกว่า 2 เดือน ให้ถือว่าวันที่ใบ
สมัครนั้นมาถึง OHIM เป็นวันที่ยื่นสมัคร 
 4)  10 ปีหลังจากบังคับใช้ Regulation (EC) No 40/94 คณะกรรมการจะเขียนรายงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของระบบการจัดเก็บใบสมัคร พร้อมทั้งเขียนข้อเสนอในการที่จะแก้ไขระบบ 
 เงื่อนไขการสมัครนั้น มาตรา 26 (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 
2009) ก าหนดว่า 
 1)  ใบสมัครต้องประกอบด้วย   
  (a)  ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
  (b)  ข้อมูลที่ระบุถึงผู้สมัคร 
  (c)  รายการสินค้าหรือบริการที่ยื่นขอจดทะเบียน 
  (d)  แสดงลักษณะของเครื่องหมายการค้า 
 2)  การสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมต้องช าระค่าสมัครตามสมควร และจะมีค่า 
ใช้จ่ายเพ่ิมเติมตามจ าพวกของสินค้า 
 3)  การสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา 162 (1) ที่ก าหนด
เรื่องการบังคับใช้ตามข้อบังคับ 
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ภาพที่ 2.5  ใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม ต้นฉบับภาษาอังกฤษ หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 2.6  ใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม ต้นฉบับภาษาอังกฤษ หน้าที่ 2 
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ภาพที่ 2.7  ใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม ฉบับแปลภาษาไทย หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 2.8  ใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม ฉบับแปลภาษาไทย หน้าที่ 2 
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นอกจากนี้ในข้อ 3 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ยังได้ก าหนดถึงการ
แสดงถึงเครื่องหมายไว้ว่า  

1)  ถ้าผู้ สมัครมิ ได้ต้องการใช้สิทธิ เรียกร้องลักษณะพิเศษทางกราฟฟิค  หรือสี 
เครื่องหมายการค้าก็จะแสดงเป็นตัวอักษรธรรมดา เช่น พิมพ์ตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายในใบ
สมัคร การจะใช้ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่จะต้องได้รับการอนุญาตและจะต้องเป็นไปตามการตีพิมพ์
เครื่องหมายในการจดทะเบียนจากส านักงาน 

2)  ในกรณีใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในย่อหน้าแรก และการสมัครที่ยื่นทางอิเล็ก-
ทรอนิกส์ เครื่องหมายควรจะแสดงลงในกระดาษอีกใบหนึ่งที่แยกออกจากใบสมัคร กระดาษที่มี
เครื่องหมายแสดงอยู่นั้นต้องมีขนาดไม่เกิน DIN A483 (สูง 29.7 เซนติเมตร กว้าง 21 เซนติเมตร) และ
ระยะที่ใช้ในการพิมพ์ไม่ควรจะใหญ่กว่า 26.2 x 17 เซนติเมตร ระยะห่างจากขอบกระดาษทางซ้าย
ต้องเว้นระยะไว้อย่างน้อย 2.5 เซนติเมตร เครื่องหมายนั้นต้องสามารถลดหรือขยายได้ไม่ควรเกินขนาด
สูง 16 เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร เพ่ือใช้ส าหรับตีพิมพ์ใน Community Trade Mark Bulletin 

3)  หากจะปฏิบัติตามที่ปรากฏในข้อ 2 ใบสมัครต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ใบสมัครอาจ
มีการบรรยายเครื่องหมายแนบมาด้วย  

4)  หากเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามมิติ ใบสมัครจะต้องระบุดังต่อไปนี้ 
การแสดงรูปภาพหรือกราฟฟิคของเครื่องหมาย การแสดงอาจแสดงได้ถึง 6 มิติของเครื่องหมาย  

5)  หากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นเป็นสี เครื่องหมายตามข้อ 2 ต้องประกอบ
ไปด้วยสีของเครื่องหมาย สีของเครื่องหมายต้องระบุเป็นค าและอาจระบุรหัสของสีเป็นการอ้างถึง 

6)  การจดทะเบียนเครื่องหมายเสียง เครื่องหมายการค้านั้นต้องประกอบไปด้วย การแสดง
ทางกราฟฟิคของเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในทางดนตรี ถ้ายื่นสมัครทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งไฟล์เสียงแนบไปด้วย ประธานของส านักงานจะก าหนดรูปแบบและขนาดของ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

หากการสมัครเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมแล้ว และไม่มีการ
คัดค้านการจดทะเบียนตามมาตรา 41 (1) (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 
2009) ในเวลาที่ก าหนด หรือการคัดค้านนั้นถูกปฏิเสธจนเป็นที่ยุติแล้ว เครื่องหมายการค้านั้นก็จะได้รับ
การจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าประชาคม โดยต้องมีการช าระค่าจดทะเบียนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด หากไม่ช าระตามก าหนดเวลา ใบสมัครก็จะถูกเพิกถอน ตามที่มาตรา 45 (Council Regulation 
(EC) No 207/2009 of 26 February 2009) ก าหนดไว้ 

                                                           
83 ขนาดกระดาษตามมาตรฐานสากลของ ISO 216 ที่มีพ้ืนฐานมาจากสถาบันเยอรมัน 
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ทั้งนี้ วันที่ยื่นใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมจะต้องเป็นวันเดียวกับที่เอกสารตามที่
ก าหนดในมาตรา 26 (1) (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) ได้ยื่นไป
ด้วยต่อส านักงาน โดยผู้สมัครต้องยื่นต่อส านักงานกลางของประเทศสมาชิก หรือ Benelux Office 
พร้อมทั้งจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครภายใน 1 เดือน หลังจากท่ียื่นเอกสารข้างต้นกับส านักงาน
นั้นๆ ตามที่มาตรา 27 (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) ก าหนดไว้ 

มาตรา 27 (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) ก าหนดว่า 
วันที่ยื่นสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม นั้นจะต้องช าระค่าสมัครภายใน 1 เดือน หลังจากที่ยื่นเอกสาร
ตามท่ีก าหนดไว้กับส านักงานนั้นๆ  

ในข้อ 4 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ก าหนดว่าค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนการสมัครจะประกอบไปด้วย (A) ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน (B) ค่าธรรมเนียมของจ าพวกสินค้าหรือ
บริการ หากเกินสามจ าพวกตามที่กล่าวไว้ใน Rule 2 และ (C) อ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการตรวจค้น 
 โดยในกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ตาม Commission Regulation (EC) 
No 2868/95 ข้อ 23 ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการช าระค่าธรรมเนียมไว้ดังนี้  

ฉบับก่อนที่จะมีการบังคับใช้ ข้อบังคับของคณะกรรมการ (Commission Regulation (EC) No 
355/2009) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 

1)  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามมาตรา 45 ของข้อบังคับจะประกอบไปด้วย 
 (a)  ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐานและ 
 (b)  ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐานต่อจ าพวกที่เกินสามจ าพวกของเครื่องหมายที่ต้องการ

จดทะเบียน 
2)  เมื่อไม่มีการคัดค้านหรือการคัดค้านถูกละทิ้งไปโดยการเพิกถอน การปฏิเสธหรือ

การสละสิทธิ ส านักงานจะร้องขอให้ผู้สมัครจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในระยะเวลาสองเดือน
นับจากวันรับค าร้อง 

3)  ถ้าไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในเวลาที่ก าหนด จะมีการเตือนให้จ่าย
ภายในสองเดือน อาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามที่ระบุไว้ในค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับ 

4)  เมื่อออกใบรับเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายและตามที่อ้างถึงในข้อ 
84 (2) จะลงบันทึกไว้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม  

5)  การจดทะเบียนจะได้รับการตีพิมพ์ใน Community Trade Marks Bulletin  
6)  จะคืนค่าธรรมเนียมหากเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอไม่ได้รับการจดทะเบียน 
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ฉบับก่อนที่จะมีการบังคับใช้ ข้อบังคับของคณะกรรมการ (Commission Regulation (EC) No 
355/2009) ณวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 

1)  เมื่อไม่มีการคัดค้านหรือการคัดค้านถูกละทิ้งไปโดยการเพิกถอน การปฏิเสธหรือ
การสละสิทธิ เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนตามข้อ 84 (2) จะได้รับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคม 

2)  การจดทะเบียนจะได้รับการตีพิมพ์ใน Community Trade Marks Bulletin 
 นอกจากนี้ ในข้อ 5 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ได้ก าหนดถึงการยื่น 
ใบสมัครไว้ดังนี้  

1)  ส านักงานจะระบุล าดับของเลขที่สมัครตามวันที่ได้รับเอกสาร ส านักงานจะออกใบ
รับแก่ผู้สมัครในทันที ใบรับจะประกอบไปด้วย ล าดับที่ การแสดง การบรรยายหรือลักษณะบ่งเฉพาะ
อ่ืนใดของเครื่องหมาย จ านวนเอกสารและวันที่รับเอกสาร  

2)  ถ้าใบสมัครได้ยื่นต่อส านักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกลางของรัฐสมาชิกหรือที่
ส านักงานเครื่องหมายการค้าเบเนลักซ์ (The Central Industrial Property Office of Member 
State or Benelux Trade Mark Office) ตาม Article 25 ของข้อบั งคับ (Council Regulation 
(EC) No 207/2009 of 26 February 2009) นี้ ส านักงานที่รับจะระบุจ านวนหน้าทั้งหมดเป็นตัวเลข
อาราบิค ก่อนจะส่งต่อ ส านักงานจะระบุวันที่ได้รับใบสมัครและจ านวนหน้า ส านักงานจะออกใบรับ
ให้แก่ผู้สมัครในทันที ในใบรับอย่างน้อยจะประกอบไปด้วย ลักษณะและจ านวนของเอกสารและวันที่
ได้รับเอกสาร  

3)  ถ้าส านักงานได้รับใบสมัครที่ส่งต่อมาโดยส านักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกลาง
ของรัฐสมาชิกหรือที่ส านักงานเครื่องหมายการค้าเบเนลักซ์ (The Central Industrial Property Office 
of Member State or Benelux Trade Mark Office) ส านักงานจะระบุวันที่ได้รับใบสมัครและล าดับ
เลขที ่และจะออกใบรับให้ผู้สมัครทันทีตามประโยคที่สองในย่อหน้าที่ 1 ระบุวันที่ได้รับ ณ ส านักงาน 
 มาตรา 28 (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) ก าหนดถึง 
การแบ่งจ าพวกของสินค้าหรือบริการ ต้องแบ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ โดยในข้อ 2 ของ Commission 
Regulation (EC) No 2868/95 ได้ก าหนดเกี่ยวกับรายการสินค้าและบริการไว้ว่า  
 1)  การจัดจ าพวกที่อ้างถึงตามมาตรา 1 ของความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัดจ าพวกสินค้า
และบริการระหว่างประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Nice Agreement 
Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of 
the Registration of Marks) ลงวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1957 ที่ได้มีการแก้ไขแล้ว จะน ามาใช้ในการจัด
จ าพวกสินค้าและบริการ 
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 2)  รายการสินค้าและบริการเป็นค าเรียกท่ีน ามาใช้ระบุสินค้าและบริการ และให้แต่ละ
รายการจ าแนกจ าพวกเป็นหนึ่งจ าพวกตามระบบการก าหนดจ าพวกสินค้าและบริการนีซ (Nice 
Classification) 
 3)  สินค้าและบริการจะได้รับการจัดกลุ่มตามระบบการก าหนดจ าพวกสินค้าและบริการ
นีซ (Nice Classification) แต่ละกลุ่มจะมีเลขของจ าพวกสินค้าหรือบริการน าหน้าเพ่ือจัดล าดับของ
จ าพวกว่าอยู่กลุ่มใดและแสดงล าดับของจ าพวกตามระบบ  
 4)  การก าหนดจ าพวกสินค้าและบริการกระท าเพ่ือการบริหารจัดการเท่านั้น ดังนั้น 
สินค้าและบริการไม่อาจกล่าวได้ว่าเหมือนกันด้วยเหตุผลที่ว่าปรากฏอยู่ในจ าพวกเดียวกันตามระบบการ
ก าหนดจ าพวกสินค้าและบริการนีซ (Nice Classification) และสินค้าและบริการไม่อาจกล่าวได้ว่าไม่
เหมือนกันด้วยเหตุผลที่ว่าปรากฏต่างจ าพวกกันตามระบบการก าหนดจ าพวกสินค้าและบริการนีซ 
(Nice Classification) 

ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดเงื่อนไขส าหรับการตรวจสอบใบสมัครไว้ในมาตรา 36 (Council Regulation 
(EC) No 207/2009 of 26 February 2009) ดังนี้ 

1)  ส านักงานจะตรวจสอบว่า  
(a)  การสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา 27 

ที่เก่ียวกับการช าระค่าสมัครภายใน 1 เดือน หลังจากมีการยื่นขอสมัครที่ office หรือไม่ 
(b)  การสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อบังคับ

และการบังคับใช้หรือไม่ 
(c)  มีการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมภายในเวลาที่ก าหนด 

2)  การสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมหากมิได้ท าตามที่ก าหนดไว้ใน วรรค 1 
ส านักงานก็จะให้ผู้สมัครท าการแก้ไขข้อบกพร้องหรือแก้ไขการผิดนัดช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด 

3)  หากข้อบกพร่องหรือเงินที่ผิดนัดช าระตามวรรค 1 (เอ) ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะ 
เวลาที่ก าหนด การสมัครนั้นก็จะไม่ถือว่าเป็นการสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม และวันที่ยื่นก็จะ
นับจากวันที่การแก้ไขนั้นได้ยื่นแล้ว 

4)  หากข้อบกพร่องตามวรรค 1 (บี) ไม่ได้แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด ส านักงานก็จะ
ปฏิเสธการจดทะเบียน 

5)  หากข้อบกพร่องตามวรรค 1 (ซี) ไม่ได้แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด ส านักงานก็จะ
เพิกถอนการจดทะเบียน 

6)  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับการอ้างถึงสิทธิที่มีมาก่อน ก็จะเสียสิทธิที่มี
มาก่อน 
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7)  หากไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขที่ อ้างถึงความอาวุโสของเครื่องหมายใน
ประเทศ จะท าให้สูญเสียสิทธิในการสมัคร 

ข้อ 9 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ข้อก าหนดตามวันที่ว่า  

1)  ถ้าผู้สมัครไม่บรรลุข้อก าหนดเกี่ยวกับวันที่ยื่นเพราะว่า 
 (a)  ใบสมัครไม่มี 

 (i)  การร้องขอเพ่ือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายการค้า
ประชาคม 

 (ii)  ข้อมูลของผู้สมัคร 
 (iii)  รายการสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียน 
 (iv)  แสดงเครื่องหมายการค้า หรือ 

 (b)  ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมพ้ืนฐานภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ยื่นใบสมัครกับ
ส านักงาน หรือถ้าใบสมัครได้ยื่นต่อส านักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกลางแห่งรัฐสมาชิก หรือ
ส านักงานเครื่องหมายการค้าเบเนลักซ์ ส านักงานนั้นๆ จะต้องแจ้งผู้สมัครถึงความบกพร่องนี้ 

2)  ถ้าข้อบกพร่องที่อ้างถึงตามย่อหน้า 1 ได้แก้ไขภายในเวลาสองเดือนนับจากวันที่ได้รับ
การแจ้ง วันที่แก้ไขจะถือว่าเป็นวันที่ยื่น ถ้าข้อบกพร่องไม่ได้แก้ไขตามเวลาที่ก าหนดจะไม่ถือว่าใบสมัคร
เป็นใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปจะคืนให้  

3)  หากว่าได้ระบุวันที่ยื่นไว้แล้ว การตรวจสอบได้พบว่า 
 (a)  ข้อก าหนดตามข้อ 1, 2 และ 3 หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับใบสมัครแบบทางการ

อ่ืนๆ ในข้อบังคับหรือในกฎนี้ไม่สอดคล้องกัน 
 (b)  ค่าธรรมเนียมตามจ าพวกสินค้าเต็มจ านวนตามข้อ 6 และ 7 อันสอดคล้องกับ 

Commission Regulation (EC) No 2869/95 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อบังคับเรื่องค่าธรรมเนียม”) 
ที่ไม่ได้จ่ายให้แก่ส านักงาน 

 (c)  เมื่อการขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนตามข้อ 6 และ 7 ในใบสมัครหรือภายใน
สองเดือนหลังจากวันที่ยื่นข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามกฎที่กล่าวมาไม่สอดคล้องกัน 

 (d)  เมื่อขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นในระดับประเทศตามข้อ 8 ในใบสมัคร
หรอืภายในสองเดือนหลังจากวันที่ยื่นข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามข้อที่ 8 ไม่สอดคล้องกัน  

ส านักงานจะเชิญผู้สมัครมาแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุไว้ภายในเวลาที่ก าหนด 
4)  ถ้าข้อบกพร่องที่อ้างถึงตามย่อหน้า 3 (a) ไม่ได้แก้ไขก่อนเวลาที่ก าหนด ส านักงาน

จะปฏิเสธใบสมัคร 
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5)  ถ้าค่าธรรมเนียมตามจ าพวกไม่ได้จ่ายก่อนเวลาที่ก าหนด ใบสมัครจะถูกเพิกถอน 
เว้นแต่ว่าแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าได้จ่ายค่าธรรมเนียมตามจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งไว้แล้ว ส านักงานจะแยก
จ าพวกตามการจัดจ าพวก ใบสมัครจะถูกเพิกถอนถ้าค่าธรรมเนียมจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งไม่ได้จ่ายไว้เต็ม
จ านวน  

6)  ถ้ามีข้อบกพร่องที่ได้อ้างถึงไว้ในย่อหน้าที่ 3 เกี่ยวกับการขอถือสิทธิในค าขอจด
ทะเบียนที่ได้ยื่นครั้งแรก ใบสมัครการขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นครั้งแรกจะถูกเพิกถอน 

7)  ถ้ามีข้อบกพร่องที่ได้อ้างถึงไว้ในย่อหน้าที่ 3 เกี่ยวกับการขอถือสิทธิในค าขอจด
ทะเบียนที่ได้ยื่นในระดับประเทศ ใบสมัครการขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นในระดับประเทศ
จะถูกเพิกถอน 

8)  ถ้ามีข้อบกพร่องที่ได้อ้างถึงไว้ในย่อหน้าที่ 3 เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ส านักงาน  
จะปฏิเสธใบสมัครหรือการขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นครั้งแรกหรือการขอถือสิทธิในค าขอ
จดทะเบียนที่ได้ยื่นในระดับประเทศ ในกรณีที่มีเรื่องเก่ียวกับสินค้าและบริการมาเกี่ยวข้องด้วย 

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้วจะได้รับการรับรองการจดทะเบียนตามที่ข้อ 24 
ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ก าหนดไว้คือ  

1)  ส านักงานจะออกใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้า อันจะประกอบไปด้วยการจดทะเบียนตามข้อ 84 (2) และข้อความที่กล่าวว่าการขอ
จดทะเบียนได้บันทึกไว้ในการจดทะเบียน 

2)  ส านักงานจะให้ส าเนาที่รับรองหรือไม่ได้รับรองของเอกสารการรับรองการจดทะเบียน 
ในมาตรา 87 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 

ก าหนดว่า หากเครื่องหมายนั้นได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าประชาคมแล้ว หน่วยงานจะท า
การเก็บข้อมูลการจดทะเบียนนั้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยการจดทะเบียนหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง     
ซึ่งการจดทะเบียนนั้นต้องเปิดเผยให้ตรวจสอบได้โดยสาธารณะ 
 ข้อ 12 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ก าหนดเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่
ใบสมัครว่าจะต้องประกอบไปด้วย 

(a)  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้สมัคร 
(b)  ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้สมัครตามประโยคแรกมาตรา 88 (3) 

(ปัจจุบันคือ มาตรา 92 (3)) ของข้อบังคับนี้ ถ้ามีตัวแทนมากกว่าหนึ่งตัวแทนที่มีที่อยู่ทางธุรกิจเดียวกัน 
ชื่อและที่อยู่ทางธุรกิจของตัวแทนแรกจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และจะตามด้วยค าว่า “และพวก” ถ้ามี
ตัวแทนสองคนหรือมากกว่าโดยมีที่อยู่ทางธุรกิจแตกต่างกัน ที่อยู่ส าหรับบริการตามข้อ 1 (1) (e) จะได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ หากมีสมาคมได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 76 (9) ชื่อและที่อยู่ทางธุรกิจของสมาคม 
จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
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(c)  แสดงเครื่องหมายพร้อมกับส่วนประกอบและค าบรรยายตามที่อ้างถึงในข้อ 3    
ที่กล่าวว่าการแสดงเครื่องหมายเป็นสีหรือหลายสี การตีพิมพ์เผยแพร่ก็จะเป็นสีและระบุสีหรือหลายสี  
ที่ประกอบเป็นเครื่องหมาย พร้อมทั้งรหัสของสี 

(d)  รายการสินค้าและบริการรวบเป็นกลุ่มตามความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัดจ าพวก
สินค้าและบริการระหว่างประเทศ แต่ละกลุ่มจะน าหน้าโดยตัวเลขจ าพวกที่พวกด้วยกลุ่มของสินค้า
และบริการ โดยแสดงเป็นล าดับตามจ าพวก 

(e)  วันที่ยื่นและล าดับที่ยื่น 
(f)  ถ้ามีการขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นครั้งแรกเป็นไปตามมาตรา 30 ของ

ข้อบังคับนี ้
(g)  ถ้ามีการขอถือสิทธิการแสดงในงานนิทรรศการระหว่างประเทศ (The Claim of 

Exhibition Priority) ตามมาตรา 33 ของข้อบังคับนี้ 
(h)  ถ้ามีการขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นไว้ก่อน (The Claim of Seniority) 

ตามมาตรา 34 ของข้อบังคับนี้ 
(i)  ถ้ามีข้อความที่ว่าเครื่องหมายลักษณะเด่นชัดในเรื่องของการใช้งาน ตามมาตรา 7 (3) 

ของข้อบังคับนี ้
(j)  ถ้ามีข้อความที่ว่าใบสมัครนี้ เป็นเครื่องหมายร่วมประชาคม (A Community 

Collective Mark) 
(k)  ถ้ามี ข้อความที่ว่าใบสมัครนี้สละซึ่งสิทธพิเศษในส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมาย

ตามข้อ 1 (3) หรือข้อ 11 (2) 
(l)  ภาษาในใบสมัครที่ยื่นและภาษาที่สองที่ระบุไว้ในใบสมัครตามมาตรา 115 (3) 

(ปัจจุบันคือ มาตรา 119 (3)) ของข้อบังคับนี้ 
(m)  ถ้ามีข้อความที่ว่าใบสมัครนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของการจดทะเบียน

ระหว่างประเทศเพ่ือบังคับใช้ในประชาคมยุโรป (The European Community) ตามมาตรา 156 
(ปัจจุบันคือ มาตรา 161) ของข้อบังคับนี้ พร้อมทั้งวันที่ที่จดทะเบียนระหว่างประเทศตามมาตรา 3 (4) 
ของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือวันที่มีการขยายอาณาเขตไปยังประชาคมยุโรปตามการ
จดทะเบียนระหว่างประเทศของพิธีสารกรุงมาดริดมาตรา 3 (2) ถ้ามี วันที่ได้จดทเบียนระหว่างประเทศ  

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น ตามมาตรา 22 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 
207/2009 of 26 February 2009) ก าหนดว่า  
 1)  เครื่องหมายการค้าประชาคมที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ส าหรับสินค้าและบริการบางจ าพวก หรือทั้งหมดที่ถูกจดทะเบียนไว้แล้ว และสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ในทุกประเทศหรือบางประเทศของสหภาพยุโรป โดยสิทธินั้นอาจจะเป็นสิทธิแต่เพียงงผู้เดียวหรือไม่ก็ได้ 
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 2)  เจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคมอาจจะเพิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากมีการ
ละเมิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับ 

 (a)  ระยะเวลา 
 (b)  เครื่องหมายการค้าที่ระบุว่าจะใช้กับอะไรได้บ้าง 
 (c)  ขอบเขตของสินค้าหรือบริการที่ได้รับสิทธิ 
 (d)  อาณาเขตที่น าเครื่องหมายการค้าไปใช้ 
 (e)  คุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือบริการที่ได้รับสิทธิ 

 3)  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะไปร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดได้ หากเจ้าของ
เครื่องหมายการค้ายินยอม หากได้แจ้งแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้วและเจ้าของมิได้ด าเนินการใดๆ 
ผู้นั้นสามารถด าเนินการด้วยตนเองได้เลย 
 4)  หากผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวได้รับความเสียหาย ผู้นั้นก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมด าเนินการ
เพ่ือให้ตนได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยได้ 
 5)  เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนหรือเผยแพร่แล้ว จะสามารถให้หรือโอน
สิทธิได้ 

นอกจากนี้  ในมาตรา 29 (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009)  
ยังได้ก าหนดสิทธิที่มีมาก่อนไว้ดังนี้ 

1)  หากผู้สมัครมีการยื่นใบสมัครเครื่องหมายการค้าไปที่ประเทศสมาชิกของอนุสัญญา
กรุงปารีส หรือข้อตกลงตามองค์การการค้าโลก หากเป็นการยื่นใบสมัครเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ
การยื่นเครื่องหมายการค้าประชาคมส าหรับสินค้าและบริการเดียวกัน จะได้รับสิทธิที่มีมาก่อนในระยะ 
เวลา 6 เดือนนับจากท่ียื่นครั้งแรก 

2)  ทุกๆ การยื่นที่เหมือนกับการยื่นโดยปกติภายใต้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก 
ซึ่งอาจท าภายใต้ข้อตกลงแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีนั้น จะได้สิทธิที่มีมาก่อน 

3)  หากเป็นการยื่นภายในประเทศก็เพียงพอแล้วที่จะระบุว่าเป็นวันที่ได้ยื่นใบสมัคร 
4)  การยื่นที่มีมาก่อนนั้นหากถูกเพิกถอนและละเลย ก็ไม่สามารถจะอ้างสิทธิที่มีมา

ก่อนได ้
5)  หากการยื่นครั้งแรกถูกยื่นที่ประเทศท่ีมิได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญาปารีส หรือข้อ 

ตกลงองค์การการค้าโลก ตามวรรค 1 ถึง 4 จะใช้ได้เฉพาะในประเทศนั้น แต่หากมีการพบว่ามีการยื่น
ครั้งแรกที่ส านักงานและเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อบังคับนี้ ก็จะสามารถอ้างสิทธิที่มีมาก่อนได้ 
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 ในข้อ 6 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ก าหนดการขอถือสิทธิในค าขอ
จดทะเบียนที่ได้ยื่นครั้งแรก (Claiming priority) 
 1)  เมื่อมีค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นไว้ก่อนตามมาตรา 30 ของข้อบังคับ ผู้สมัครจะต้องระบุ
เลขที่ใบสมัครของใบสมัครที่ยื่นไปก่อนหน้าพร้อมทั้งส าเนาภายในเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่น ต้อง
รับรองส าเนาใบสมัครที่ยื่นไปก่อนหน้าอันประกอบไปด้วยการรับรองจากเจ้าหน้าที่พร้อมระบุวันที่ได้รับ
ใบสมัครที่ได้ยื่นไปก่อนหน้า ถ้าใบสมัครที่ยื่นไปก่อนหน้าเป็นใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม 
ทางส านักงานจะมีอ านาจโดยต าแหน่งรวมไปถึงการท าส าเนาใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมที่ยื่น 
ไปก่อนหน้า  
 2)  เมื่อผู้สมัครประสงค์จะยื่นขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นไว้แล้วตามมาตรา 30 
ของข้อบังคับ ให้แสดงถึงสิทธิที่มีมาก่อน ระบุวันที่และประเทศที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้โดยต้องยื่นภายใน
สองเดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่น ระบุหลักฐานตามย่อหน้าที่ 1 จะต้องยื่นต่อส านักงานภายในระยะเวลา 3 
เดือน นับจากวันที่ได้รับการประกาศสิทธิก่อนหน้า  
 3)  หากภาษาในใบสมัครที่มีมาก่อนหน้าไม่ใช่ภาษาหนึ่งภาษาใดของส านักงาน ส านักงาน
จะให้ผู้สมัครส่งฉบับแปลภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยส านักงานซึ่งจะไม่น้อยไปกว่าสามเดือน ฉบับ
แปลของใบสมัครที่ยื่นไปก่อนหน้าจะต้องเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งภาษาใดของส านักงาน 
 4)  ประธานส านักงานจะตัดสินว่าหลักฐานที่ผู้สมัครให้มาอาจจะน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน
ย่อหน้าที่ 1 ข้อมูลที่ต้องการอาจหาได้จากส านักงานหรือแหล่งอ่ืนๆ  

และข้อ 8 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 การขอถือสิทธิในค าขอจด
ทะเบียนที่ได้ยื่นในระดับประเทศ (Claiming the Seniority of a National Trade Mark) 

1)  หากมีเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนไว้แล้วตามที่อ้างถึงในมาตรา 34 ของ
ข้อบังคับนี้ ผู้สมัครจะต้องยื่นส าเนาการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ส าเนาต้องได้รับการรับรองจากผู้มีอ านาจ
ว่าเป็นส าเนาที่ถูกต้องอันเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนภายในสามเดือนจากนับวันที่ยื่น  

2)  เมื่อผู้สมัครประสงค์จะยื่นขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นก่อนหน้าตามมาตรา 
34 ของข้อบังคับ ให้แสดงถึงสิทธิที่มีมาก่อน ระบุวันที่และประเทศที่ ได้จดทะเบียนไว้ หมายเลขและ
วันที่ยื่นจดทะเบียนและแสดงเครื่องหมายของสินค้าและบริการที่ได้จดทะเบียนไว้โดยให้ยื่นภายในเวลา
สองเดือน หลักฐานตามย่อหน้าที่ 1 จะต้องยื่นต่อส านักงานภายในเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การประกาศสิทธิที่มีมาก่อน  

3)  ส านักงานจะแจ้งต่อส านักงานเครื่องหมายการค้าเบเนลักซ์ (The Benelux Trade 
Mark Office) หรือส านักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกลางแห่งรัฐสมาชิกท่ีเกี่ยวข้อง (The Central 
Industrial Property Office of the Member State) ถึงผลการขอสิทธิที่มีมาก่อน 
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4)  ประธานส านักงานจะตัดสินว่าหลักฐานที่ผู้สมัครให้มาอาจจะน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน
ย่อหน้าที่ 1 ข้อมูลที่ต้องการอาจหาได้จากส านักงานหรือแหล่งอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ใน Commission Regulation (EC) No 2868/95 ข้อ 28 ก าหนดเกี่ยวกับการยื่นขอ
ถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นไว้ก่อน หลังจากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
(Claiming Seniority after Registration of the Community Trade Mark) 

1)  ผู้สมัครตามมาตรา 35 ของข้อบังคับนี้ที่ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ไว้ก่อนตามมาตรา 34 ของข้อบังคับนี้จะประกอบด้วย  

 (a)  เลขที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
 (b)  ชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคมตามข้อ 1 (1) (b) 
 (c)  ข้อนี้ถูกลบออกไปตาม Commission Regulation (EC) No 2868/95 Regulation 

(EC) No 1041/2005 of 29.6.2005 
 (d)  การระบุว่าเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ก่อนในรัฐสมาชิกใด ตัวเลขและ 

วันยื่นจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง และรายการสินค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้าที่ได้ขอจดทะเบียน
ไว้ก่อน 

 (e)  ระบุว่าต้องการยื่นขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นไว้ก่อนในสินค้าและ
บริการจ าพวกใด 

 (f)  ส าเนาการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ส าเนาการจดทะเบียนต้องได้รับการรับรองว่า
ส าเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่พนักงาน 

2)  ถ้าการยื่นขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นไว้ก่อนไม่ส าเร็จ ส านักงานจะแจ้ง
ให้ผู้สมัครทราบถึงข้อบกพร่อง ถ้าไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่องในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด ส านักงาน
จะปฏิเสธใบสมัคร 

3)  ส านักงานจะแจ้งต่อส านักงานเครื่องหมายการค้าเบเนลักซ์หรือส านักงานทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรมกลางของรัฐสมาชิกเก่ียวกับผลการยื่นขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นไว้ก่อน 

4)  ประธานส านักงานจะตัดสินว่าข้อมูลที่ได้จากผู้สมัครอาจจะน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน  
ย่อหน้า 1 (f) ที่กล่าวว่าข้อมูลที่ต้องการอาจหาได้จากส านักงานหรือแหล่งอื่นๆ  

อย่างไรก็ตาม หากมิได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหภาพยุโรปไว้ ก็จะไม่มี
สิทธิเรียกร้องอันใดในการได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากการจดทะเบียนนั้นจะให้สิทธิในการใช้เครื่องหมาย 
หรือในการท าให้ทราบถึงที่มาของสินค้าหรือบริการที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ โดยสามารถป้องกันบุคคล
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อ่ืนที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนโดยมิได้รับอนุญาตได้ในทุกประเทศของสหภาพยุโรป84 ตามที่มาตรา 9 
ก าหนดไว้ 

การคัดค้านการจดทะเบียนนั้น ตามมาตรา 41 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 
207/2009 of 26 February 2009) ก าหนดว่า 

1)  ต้องกระท าภายใน 3 เดือน ตั้งแต่ตีพิมพ์การสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม 
อันเป็นการคัดค้านการจดทะเบียนตามมาตรา 8  

 (a)  โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนตามที่อ้างในมาตรา 8 (2) เช่นเดียวกัน
กับผู้ที่ได้รับสิทธิจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 8 (1) และ (5)  

 (b)  โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนตามท่ีอ้างในมาตรา 8 (3) 
 (c)  โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน หรือสัญลักษณ์ ตามที่อ้างในมาตรา 8 

(4) และผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายภายในประเทศให้ใช้สิทธินั้น 
2)  การยื่นคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็อาจท าได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 1 

ในเรื่องที่เก่ียวกับการตีพิมพ์การแก้ไขใบสมัครที่เป็นไปตามประโยคที่สองของมาตรา 43 (2) 
3)  การคัดค้านต้องท าด้วยการเขียน และระบุถึงข้อหาในการคัดค้าน ซึ่งการคัดค้าน

จะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด โดยผู้คัดค้านสามารถยื่นข้อเท็จจริง หลักฐาน และ
ข้อโต้แย้งประกอบด้วยก็ได้ 

ในข้อ 15 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ก าหนดเกี่ยวกับการแจ้งคัดค้านไว้
ดังนี้ 

1)  การแจ้งคัดค้านอาจจะเป็นไปตามเครื่องหมายที่มีมาก่อน (Earlier Marks) ตาม
ความหมายในมาตรา 8 (2) ของข้อบังคับนี้ (เครื่องหมายที่มีมาก่อน (Earlier Marks)) และหนึ่งและ
หรือมากกว่านั้นของสิทธิที่มีมาก่อน ตามความหมายในมาตรา 8 (4) ของข้อบังคับ (สิทธิที่มีมาก่อน 
(Earlier Rights)) เครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนหรือสิทธิที่มีมาก่อนเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
หรือเจ้าของสิทธิคนเดียวกัน ถ้าเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนหรือสิทธิที่มีมาก่อนมีเจ้าของมากกว่า
หนึ่ง (เจ้าของร่วมกัน) การคัดค้านอาจจะยื่นในนามเจ้าของหนึ่งคนหรือเจ้าของทั้งหมด 

2)  การแจ้งคัดค้านต้องประกอบไปด้วย 
 (a)  เลขที่ใบสมัครที่ต้องการยื่นคัดค้านพร้อมทั้งชื่อผู้สมัครเครื่องหมายการค้า

ประชาคม 
 

                                                           
84 JMTC Trademark Protection, Trade Mark Protection, Retrieved February 8, 2013 

from http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarkprotection.html 
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 (b)  ระบุให้ชัดเจนถึงเครื่องหมายที่มีมาก่อนหรือสิทธิที่มีมาก่อน ดังนี้ 
 (i)  การแจ้งคัดค้านตามเครื่องหมายที่มีมาก่อน (Earlier Marks) ตาม

ความหมายในมาตรา 8 (2) (a) หรือ (b) ของข้อบังคับนี้ หรือการคัดค้านตามมาตรา 8 (3) ของข้อบังคับ 
ต้องระบุเลขที่เอกสารหรือหรือเลขที่จดทะเบียนของเครื่องหมายที่มีมาก่อน ระบุว่าเครื่องหมายที่มีมาก่อน
ได้รับการจะทะเบียนแล้วหรือยังหรือได้ยื่นสมัครเพ่ือจดทะเบียน พร้อมทั้งระบุว่าจดทะเบียนในรัฐ
สมาชิกใด เครื่องหมายที่จดทะเบียนมาก่อนได้รับความคุ้มครองที่ใด หรือระบุว่าเป็นเครื่องหมายการค้า
ประชาคมหรือไม ่

 (ii)  หากว่าเป็นการคัดค้านเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป 
(Well-Known Mark) ตามความหมายมาตรา 8 (2) (c) ของข้อบังคับนี้ ต้องระบุว่าเครื่องหมายการค้ามี
ชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศสมาชิกใดพร้อมระบุตามท่ีอ้างถึงในข้อ (i) หรือแสดงเครื่องหมาย 

 (iii)  การคัดค้านสิทธิที่มีมาก่อนตามความหมายในมาตรา 8 (4) ต้องระบุ
ประเภท แสดงสิทธิที่มีมาก่อน และระบุว่าสิทธิที่มีมาก่อนมีอยู่ ณ ที่ใดในประชาคมยุโรปหรือในหนึ่ง
รัฐสมาชิกหรือมากกว่าและถ้าท าได้ให้ระบุว่ารัฐสมาชิกใดบ้าง  

 (c)  ต้องระบุว่าคัดค้านด้วยข้อหาอะไร ให้กรอกข้อความตามมาตรา 8 (1) (3) (4) 
และ (5) ที่ข้อบังคับนี้ได้ก าหนดไว้  

 (d)  หากมีวันที่ยื่น วันที่จดทะเบียนของเครื่องหมายที่มีมาก่อน เว้นเสียแต่ว่า
เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ได้จดทะเบียนไว้ 

 (e)  แสดงเครื่องหมายที่มีมาก่อนว่าได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือยื่นจดทะเบียนถ้า
เครื่องหมายที่มีมาก่อนเป็นสี ต้องแสดงเครื่องหมายเป็นสี  

 (f)  ระบุว่าคัดค้านสินค้าและบริการใด 
 (g)  หากเป็นการคัดค้านเครื่องหมายที่มีมาก่อนที่มีชื่อเสียงตามความหมายมาตรา 8 

(5) ของข้อบังคับนี้ ต้องระบุว่าเครื่องหมายมีชื่อเสียงในรัฐสมาชิกใด สินค้าและบริการใด 
 (h)  คู่คัดค้านที่เก่ียวข้อง 

 (i)  ชื่อและท่ีอยู่ของคู่คัดค้านตามข้อ 1 (1) (b) 
 (ii)  คู่คัดค้านได้แต่งตั้งตัวแทนที่ใด ชื่อและท่ีอยู่ตัวแทนตามข้อ 1 (1) (e) 
 (iii)  การคัดค้านนั้นยื่นโดยใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) หรือโดยบุคคลที่มี

สิทธิตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องให้ใช้สิทธิที่มีมาก่อน ข้อความที่แสดงว่าได้รับอ านาจหรือสิทธิที่
จะยื่นคัดค้าน 

3)  การแจ้งคัดค้านอาจประกอบด้วย 
 (a)  ต้องระบุว่าคัดค้านสินค้าและบริการจ าพวกใด หากไม่ระบุว่าคัดค้านสินค้าและ

บริการใดจะถือว่าคัดค้านทุกจ าพวกสินค้าและบริการ 



72 

 (b)  ข้อความแสดงเหตุผล ข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งว่าคัดค้านเรื่องใด รวมทั้งเหตุผล
หลักฐานสนับสนุนการคัดค้าน 

4)  เมื่อมีการคัดค้านมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายที่มีมาก่อนหรือสิทธิที่มีมาก่อน ย่อหน้า 2 
และ 3 จะน ามาใช้กับสิทธิเหล่านี้  

นอกจากนี้ ภาษาที่ใช้ในการคัดค้านใน ข้อ 16 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 
ยังก าหนดว่า  

1)  ระยะเวลาที่ก าหนดตามที่อ้างถึงในมาตรา 115 (6) (ปัจจุบันคือ มาตรา 119 (6)) ของ
ข้อบังคับนี้ที่กล่าวว่าผู้คัดค้านต้องยื่นฉบับแปลการคัดค้านภายในหนึ่งเดือนนับจากวันหมดอายุของ
การคัดค้าน 

2)  ก่อนวันที่กระบวนการคัดค้านจะเริ่มตามข้อที่ 8 (1) ผู้คัดค้านหรือผู้สมัครต้องแจ้ง 
แก่ส านักงานว่าผู้สมัครและผู้คัดค้านตกลงที่จะใช้ภาษาอ่ืนในกระบวนการคัดค้านตามมาตรา 115 (7) 
(ปัจจุบันคือมาตรา 119 (7)) ของข้อบังคับนี้ ผู้คัดค้านจะต้องแจ้งว่าการแจ้งคัดค้านไม่ได้ยื่นเป็นภาษา
ใดและยื่นภาษาแปลเป็นภาษาใดภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่แจ้งไว้ ถ้าไม่มีการยื่นฉบับแปล
หรือยื่นช้า ภาษาท่ีใช้ในกระบวนการคัดค้านจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

ในข้อ 16 เอ ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ก าหนดเกี่ยวกับข้อมูลของ
ผู้สมัคร (Information of the Applicant) ไว้ว่า การแจ้งเตือนใดๆ และเอกสารที่ยื่นโดยผู้คัดค้าน
เช่นเดียวกันกับการสื่อสารใดๆ ที่ยื่นต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนวันหมดอายุตามที่อ้างถึงในข้อ 18 จะต้อง
ยื่นโดยส านักงาน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือบอกกล่าวถึงการริเริ่มที่จะมีการคัดค้าน  

การธ ารงค์ไว้ซึ่งเครื่องหมายจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นจริงภายในประชาคม
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของเครื่องหมายการค้าประชาคม ข้อที่ 15 ซึ่งการ
ใช้จริงนั้นอาจจะถูกพบเมื่อเครื่องหมายนั้นถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคม เช่น ในประเทศสมาชิก
หนึ่งสมาชิกใด บุคคลใดสามารถปกป้องเครื่องหมายการค้าประชาคมของตนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้
หากมีการกล่าวหาว่าไม่ได้ใช้งานจริง โดยต้องแสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานจริงในประชาคมในช่วง 5 ปี
แรกหลังจากการจดทะเบียนหรือระบุเหตุผลที่เหมาะสมว่าเหตุใดจึงไม่ใช้งาน85 ทั้งนี้ มาตรา 42 ข้อ 2 
ระบุว่า ผู้คัดค้านจะต้องยื่นหลักฐานเพ่ือยืนยันว่า 5 ปี ก่อนที่มีการตีพิมพ์เครื่องหมายการค้าประชาคม 
ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นจริงที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น หากมิไดมีการใช้ ก็จ าเป็นต้องแจ้ง
เหตุผลที่เหมาะสม หากไม่มีหลักฐานมาแสดงก็จะท าให้การคัดค้านถูกปฏิเสธ 

                                                           
85 Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), op. cit. 
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ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดส าหรับการป้องไม่ให้เกิดการเพิกถอน คือ การใช้สิทธิที่มีไว้ก่อนที่จะถูก
เพิกถอน โดยต้องไม่เป็นลักษณะสามัญทั่วไป ต้องไม่ท าให้สับสนหลงผิด ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้า
ประชาคมจริงและใช้อย่างต่อเนื่องตลอดมา86 

อย่างไรก็ดี ข้อ 22 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ได้ก าหนดถึงการพิสูจน์
หลักฐานอันเกิดจากการใช้ไว้ดังนี้  

1)  การร้องขอการพิสูจน์หลักฐานอันเกิดการใช้ตามมาตรา 43 (2) หรือ (3) (ปัจจุบันคือ 
มาตรา 42 (2) หรือ (3)) ของมาตรานี้จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้สมัครยื่นร้องขอภายในเวลาที่ก าหนดโดย
ส านักงานตามข้อ 20 (2) 

2)  เมื่อผู้คัดค้านต้องแสดงการพิสูจน์หลักฐานอันเกิดการใช้หรือแสดงให้เห็นว่ามีเหตุผล
ที่ไม่ได้ใช้ ส านักงานจะเชิญผู้คัดค้านมาแสดงหลักฐานที่ต้องการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้คัดค้าน 
ไม่สามารถแสดงหลักฐานก่อนวันหมดอายุ ส านักงานจะปฏิเสธการคัดค้าน  

3)  การระบุและหลักฐานการพิสูจน์ต้องประกอบไปด้วยการระบุสถานที่ เวลา ขอบเขต
และการใช้งานเครื่องหมายการค้าที่ต้องการคัดค้านส าหรับจ าพวกสินค้าและบริการที่ต้องการคัดค้าน 
หลักฐานที่ใช้สนับสนุนตามย่อหน้า 4  

4)  หลักฐานที่ยื่นตามข้อ 79 และ 79a จะต้องเป็นไปตามเอกสารสนับสนุน เช่น 
บรรจุภัณฑ์ ฉลาก ราคา รายการสินค้า ใบแจ้งหนี้ รูปภาพ การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และการเขียนค า 
ให้การตามท่ีอ้างถึงในมาตรา 76 (1) (f) (ปัจจุบันคือ มาตรา 78 (1) (f)) ตามข้อบังคับนี้ 

5)  การขอพิสูจน์หลักฐานอันเกิดการใช้อาจยื่นข้อหาการคัดค้านหรือไม่ยื่นก็ได้ ซึ่งเป็น
การยื่นเพื่อพิสูจน์หลักฐานอันเกิดการใช้ 

6)  หากหลักฐานที่ยื่นโดยผู้คัดค้านไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในกระบวนการคัดค้าน ส านักงาน
อาจ จะให้ผู้คัดค้านยื่นฉบับแปลของหลักฐานตามเวลาที่ก าหนดโดยส านักงาน  

มาตรา 46 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
ก าหนดว่า เครื่องหมายการค้าประชาคมจะได้รับความคุ้มครองคราวละ 10 ปีและจะต่ออายุได้อีก
คราวละ 10 ปีตามมาตรา 47 

การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในมาตรา 47 ข้อบังคับ (Council Regulation 
(EC) No 207/2009 of 26 February 2009) ก าหนดว่า 

1)  การต่ออายุนั้นจะสมบูรณ์เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว   
2)  ส านักงานจะแจ้งถึงวันที่หมดอายุก่อนถึงวันหมดอายุภายในเวลาที่เหมาะสม และแม้

ส านักงานจะมิได้แจ้ง ส านักงานก็ไม่มีความรับผิด 

                                                           
86 Ibid. 
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3)  การขอต่ออายุนั้นจะต้องกระท าภายใน 6 เดือน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ได้รับ
ความคุ้มครอง หากมิได้ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

4)  หากต้องการที่จะต่ออายุสินค้าหรือบริการชนิดใด ก็ช าระเฉพาะชนิดนั้น 
5)  การต่ออายุจะมีผลนับจากวันที่หมดอายุลง การต่ออายุก็จะได้รับการจดทะเบียน 

ใน Commission Regulation (EC) No 2868/95 ข้อ 29 ก าหนดไว้ว่า ในการต่ออายุนั้น จะมี
การแจ้งเตือนวันหมดอายุอย่างน้อยหกเดือนก่อนวันหมดอายุ ส านักงานจะแจ้งเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ประชาคมและผู้ใดก็ตามท่ีมีสิทธิจดทะเบียนรวมถึงใบอนุญาตอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าประชาคม 
ว่าการจดทะเบียนใกล้จะหมดอายุ หากไม่มีการแจ้งเตือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการหมดอายุของการ
จดทะเบียน 

และใน Commission Regulation (EC) No 2868/95 ข้อ 30 ยังก าหนดหลักเกณฑ์การต่อ
อายุการจดทะเบียนไว้ดังนี้  

1)  การต่ออายุใบสมัครจะประกอบไปด้วย 
 (a)  ชื่อผู้ที่ขอต่ออายุ 
 (b)  หมายเลขทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมที่ขอต่ออายุ 
 (c)  ถ้าขอต่ออายุเพียงบางจ าพวกสินค้าและบริการที่จดทะเบียนไว้แล้ว ต้องระบุ

จ าพวกสินค้าและบริการที่ต้องการต่ออายุ หรือระบุว่าไม่ต้องการต่ออายุจ าพวกสินค้าและบริการใด 
ตามการจัดจ าพวก ของความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัดจ าพวกสินค้าและบริการ (Nice Classification) 
แต่ละกลุ่มจะต้องน าหน้าโดยตัวเลขจ าพวกสินค้าและบริการโดยแสดงเป็นล าดับตามจ าพวก 

2)  การจ่ายค่าธรรมเนียมตามมาตรา 47 ของข้อบังคับนี้เพ่ือต่ออายุเครื่องหมาย
การค้าประชาคมจะต้องประกอบไปด้วย  

 (a)  ค่าธรรมเนียมพ้ืนฐาน 
 (b)  ค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทหากเกินสามประเภทตามที่ต้องการต่ออายุ 
 (c)  ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพ่ิมเติมหากมีการจ่ายค่าต่ออายุล่าช้า หรือยื่นขอต่อ

อายุล่าช้าตามมาตรา 47 (3) ของข้อบังคับนี้ ตามท่ีระบุในข้อบังคับว่าด้วยค่าธรรมเนียม 
3)  ต้องมีการขอต่ออายุหากเป็นการจ่ายตามที่อ้างถึงในย่อหน้า 2 อันเป็นการจ่ายตามที่

อ้างถึงในมาตรา 5 (1) ข้อบังคับว่าด้วยค่าธรรมเนียม ที่กล่าวว่าต้องประกอบไปด้วยข้อมูลตามย่อหน้า 
1 (a) และ (b) ของข้อนี้และมาตรา 7 (1) ข้อบังคับว่าด้วยค่าธรรมเนียม 

4)  หากการยื่นขอต่ออายุได้ยื่นตามก าหนดเวลาในมาตรา 47 (3) ของข้อบังคับนี้แต่มี
เงื่อนไขอ่ืนอันเกี่ยวกับการต่ออายุตามมาตรา 47 ของข้อบังคับนี้ และยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ส านักงาน
จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงข้อบกพร่องที่พบ  
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5)  ถ้าไม่ได้ยื่นขอต่ออายุหรือยื่นหลังจากวันหมดอายุตามเวลาที่ก าหนดไว้ในประโยค    
ที่สามของมาตรา 47 (3) ของข้อบังคับนี้ หรือเมื่อไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจาก
หมดอายุ หรือมีข้อบกพร่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด ส านักงานจะตัดสินว่าการจด
ทะเบียนหมดอายุและจะแจ้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคม  

เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมทุกจ าพวกสินค้าและบริการที่ต้องการ
ต่ออายุ จะไม่มีการตัดสินว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่จ าพวกสินค้าและบริการใด หากมีข้อก าหนดใด
ขาดไป ส านักงานจะน าจ าพวกมาพิจารณาตามล าดับการจัดจ าพวก  

6)  หากการตัดสินใจตามย่อหน้าที่ 5 ถือเป็นที่สิ้นสุด ส านักงานจะยกเลิกเครื่องหมายจาก
การจดทะเบียน การยกเลิกจะมีผลในวันต่อมาที่การจดทะเบียนได้หมดอายุลง  

7)  เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมตามย่อหน้า 2 แล้วแต่การจดทะเบียนไม่ได้รับการต่ออายุ ก็จะ
คืนค่าธรรมเนียมให้  

8)  การขอยื่นต่ออายุอาจยื่นขอต่อส าหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย เจ้าของหรือ
ตัวแทนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมของแต่ละเครื่องหมาย  

อย่างไรก็ดี  ใน Commission Regulation (EC) No 2868/95 ข้อ 31 ยังก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการโอนสิทธิว่า  

1)  การสมัครเพ่ือโอนสิทธิตามมาตรา 17 ของข้อบังคับนี้ประกอบไปด้วย  
 (a)  เลขที่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
 (b)  เจ้าของใหม่ตามข้อ 1 (1) (b) 
 (c)  จ าพวกสินค้าหรือบริการที่ต้องการโอน 
 (d)  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนตามมาตรา 17 (2) และ (3) ของข้อบังคับนี้ 

2)  ใบสมัครต้องประกอบไปด้วยชื่อ ที่อยู่ทางธุรกิจของตัวแทนเจ้าของใหม่ ให้เป็นไป
ตามข้อ 1 (1) (e) 

3 )  ข้ อ นี้ ถู ก ล บ ออก ไป ต าม  Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 
29.6.2005 

4)  ข้อนี้ ถูกลบออกไปตาม  Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 
29.6.2005 

5)  ต้องประกอบไปด้วยหลักฐานที่ใช้ในการโอนตามย่อหน้า 1 (d) 
 (a)  ใบสมัครจดทะเบียนการโอนที่มีการลงนามโดยเจ้าของหรือตัวแทนและผู้รับโอน

หรือตัวแทน หรือ 
 (b)  ใบสมัคร หากยื่นโดยผู้รับโอนต้องมีใบประกาศลงนามโดยเจ้าของหรือตัวแทน    

ที่แสดงว่าตกลงให้ผู้รับโอนจดทะเบียน หรือ 
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 (c)  ใบสมัครที่ประกอบไปด้วยเอกสารการโอนโดยสมบูรณ์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 83 (1)  
 (d)  ลงนามโดยเจ้าของหรือตัวแทนและผู้รับโอนหรือตัวแทน  

6)  หากการลงทะเบียนไม่เป็นไปตามการโอนตามมาตรา 17 (1) ถึง (4) ของข้อบังคับนี้ 
ในย่อหน้า 1 ถึง 4 ข้างต้นและกฎการสมัคร ทางส านักงานจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงข้อบกพร่อง ถ้าข้อ 
บกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด ส านักงานจะปฏิเสธการขอโอน 

7)  ใบสมัครขอโอนหนึ่งใบอาจใช้ได้ส าหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย ยื่นโดย
เจ้าของและผู้รับโอน  

8)  ย่อหน้า 1 ถึง 7 อาจจะอนุโลมส าหรับใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม 
ส านักงานจะเก็บการโอนไว้ในแฟ้มที่เก่ียวข้องกับการสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม  

การโอนเพียงบางส่วน Partial transfer ในข้อ 32 ของ Commission Regulation (EC) No 
2868/95 ก าหนดว่า  

1)  หากเป็นการโอนบางจ าพวกสินค้าและบริการ ใบขอโอนจะระบุประเภทสินค้าและ
บริการที่เก่ียวข้อง  

2)  สินค้าและบริการในการจดทะเบียนเดิมจะแยกออกจากการจดทะเบียนใหม่ เพ่ือที่
สินค้าและบริการของการจดทะเบียนเดิมและใหม่จะได้ไม่คาบเก่ียวกัน 

3)  ข้อ 31 จะอนุโลมใช้กับใบสมัครจดทะเบียนการโอนแค่เพียงบางส่วน 
4)  ส านักงานจะแยกแฟ้มส าหรับการจดทะเบียนใหม่ที่จะประกอบไปด้วยส าเนาการ

จดทะเบียนเดิมที่ครบถ้วน รวมทั้งใบสมัครจดทะเบียนการโอนแค่เพียงบางส่วนและเอกสารอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส านักงานจะออกเลขจดทะเบียนใหม่ให้ 

5) ใบสมัครที่ยื่นโดยเจ้าของเดิมที่รอจดทะเบียนใหม่ หากต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบสมัคร
และเจ้าของเดิมได้จ่ายค่าธรรมเนียมไว้แล้ว เจ้าของใหม่ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมใดๆ  

ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น มาตรา 87 (Council Regulation (EC) No 
207/2009 of 26 February 2009) ก าหนดว่า ส านักงานจะต้องเก็บข้อมูลการจดทะเบียน ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยการจดทะเบียน ข้อบังคับ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการจดทะเบียนนั้นจะต้องเปิดเผยให้
ตรวจสอบได้โดยสาธารณะ 

การเก็บข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม Register of Community Trade 
Marks ข้อ 84 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ก าหนดว่า  

1)  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมอาจเก็บไว้ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
2)  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมอาจจะประกอบไปด้วย ดังต่อไปนี้ 

 (a)  วันที่ยื่นใบสมัคร 
 (b)  หมายเลขท่ียื่นสมัคร 
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 (c)  วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใบสมัคร 
 (d)  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้สมัคร 
 (e)  ชื่อและที่อยู่ทางธุรกิจของตัวแทน นอกเหนือจากตัวแทนที่อยู่ในประโยคแรก

ของมาตรา 88 (3) (ปัจจุบันคือมาตรา 92 (3)) ของข้อบังคับนี้ ถ้ามีตัวแทนมากกว่าหนึ่ง ให้ระบุชื่อและ 
ที่อยู่ทางธุรกิจของตัวแทนแรกตามด้วยค าว่า “และพวก” หากมีการแต่งตั้งสมาคมตัวแทน จะเก็บบันทึก
ชื่อและที่อยู่ของสมาคมตัวแทน 

 (f)  การแสดงเครื่องหมาย โดยระบุลักษณะของเครื่องหมาย ถ้าหากว่าเครื่องหมาย 
ไม่เป็นไปตามข้อ 3 (1) หากจดทะเบียนเครื่องหมายเป็นสี ให้ระบุว่า “เป็นสี” พร้อมทั้งระบุสีหรือหลายสี 
ที่ประกอบเป็นเครื่องหมาย หากมี ให้ระบุค าบรรยายเครื่องหมายการค้า 

 (g)  ระบุจ าพวกสินค้าและบริการตามชื่อจ าพวก ตามการจัดจ าพวกความตกลง
กรุงนีซว่าด้วยการจัดจ าพวกสินค้าและบริการ (The Nice Classification) แต่ละกลุ่มจะน าโดยตัวเลข
จ าพวก ว่าอยู่ในจ าพวกสินค้าและบริการใดและจะแสดงตามล าดับจ าพวกสินค้าและบริการ 

 (h)  การขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นครั้งแรก (Claim of Priority) ตาม 
มาตรา 30 ของข้อบังคับนี้ 

 (i)  การขอถือสิทธิการแสดงในงานนิทรรศการระหว่างประเทศ (The Claim of 
Exhibition Priority) ตามมาตรา 33 ของข้อบังคับนี้ 

 (j)  การขอถือสิทธิในค าขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นในระดับประเทศ (Claiming the 
Seniority of a National Trade Mark) ตามมาตรา 34 ของข้อบังคับนี้ 

 (k)  ข้อความที่กล่าวถึงความมีเอกลักษณ์อันเกิดจากการใช้งานตามมาตรา 7 (3) 
ของข้อบังคับนี ้

 (l)  การประกาศโดยผู้สมัครถึงการสละสิทธิพิเศษบางประการของเครื่องหมาย
ตามมาตรา 38 (2) (ปัจจุบันคือมาตรา 37 (2)) ของข้อบังคับนี้ 

 (m)  การระบุว่าเครื่องหมาย คือ เครื่องหมายร่วม (Collective Mark)  
 (n)  ภาษาที่ใช้ในใบสมัครที่ยื่นและภาษาที่สองที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัครตาม

มาตรา 115 (3) (ปัจจุบันคือ มาตรา 119 (3)) ของข้อบังคับนี้ 
 (o)  วันจดทะเบียนเครื่องหมายและหมายเลขทะเบียน  
 (p)  ข้อความในใบสมัครที่ระบุว่ามีการแปลงการจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือขอ

ความคุ้มครองในประชาคมยุโรปตามมาตรา 156 (ปัจจุบันคือมาตรา 161) ของข้อบังคับนี้ พร้อมด้วย
วันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศตามมาตรา 3 (4) ของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรือวันที่
มีการขอขยายอาณาเขตความคุ้มครองมายังประชาคมยุโรปอันเป็นผลมาจากการจดทะเบียนระหว่าง
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ประทศตามมาตรา 3 ter (2) ของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ซึ่งได้บันทึกไว้ ถ้าวันที่ที่จดทะเบียน
ระหว่างประเทศไว้ก่อนหน้านี้ 

3)  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมจะประกอบไปด้วยรายการต่างๆ ต่อไปนี้ 
ซ่ึงแต่ละรายการจะมีวันท่ีก ากับไว้ 

(a)  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่หรือสัญชาติของเจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคม
หรือในรัฐสมาชิกท่ีอาศัยอยู่หรือมีธุรกิจตั้งอยู่  

(b)  การเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ทางธุรกิจของตัวแทน นอกเหนือจากตัวแทนตามมาตรา 
88 (3) (ปัจจุบันคือ มาตรา 92 (3)) ย่อหน้าแรกของข้อบังคับนี้ 

(c)  เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนใหม่ ให้ระบุชื่อและที่อยู่ทางธุรกิจของผู้แทน 
(d)  การเปลี่ยนเครื่องหมายตามมาตรา 48 ของข้อบังคับนี้และการแก้ไขความ

ผิดพลาด 
(e)  การแจ้งแก้ไขตามข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) 

ตามมาตรา 69 (ปัจจุบันคือมาตรา 71) ของข้อบังคับนี้ 
(g)  โอนทั้งหมดหรือโอนแค่เพียงบางส่วนตามมาตรา 17 ของข้อบังคับนี้ 
(h)  การสร้างหรือโอนสิทธิที่บังคับเอากับตัวทรัพย์โดยตรง (Right in Rem) ตาม

มาตรา 19 ของข้อบังคับนี้ และลักษณะของสิทธิที่บังคับเอากับตัวทรัพย์โดยตรง (Right in Rem) 
(i)  การยึดทรัพย์ (Levy of Execution) ตามมาตรา 20 ของข้อบังคับนี้  และการมี

หนี้สินล้นพ้นตัวตามมาตรา 21 ของข้อบังคับนี้ 
(j)  การให้หรือโอนใบอนุญาตตามมาตรา 22 ของข้อบังคับนี้และหากมีประเภทของ

ใบอนุญาตตามข้อ 34  
(k)  การต่อการจดทะเบียนตามมาตรา 47 ของข้อบังคับนี้ วันที่มีผลและข้อห้าม

ต่างๆ ตามมาตรา 47 (4) ของข้อบังคับนี้ 
(l)  บันทึกวันหมดอายุของการจดทะเบียนตามมาตรา 47 ของข้อบังคับนี้  
(m)  วันที่ยื่นสมัครตามมาตรา 55 (ปัจจุบันคือมาตรา 56) ของข้อบังคับนี้หรือการ

ยื่นฟ้องแย้ง (Counterclaim) ตามมาตรา 96 (4) (ปัจจุบันคือมาตรา 100 (4)) ของข้อบังคับนี้ว่าด้วยการ
เพิกถอนหรือการประกาศว่าเป็นโมฆะ 

(n)  วันที่และเนื้อหาการตัดสินใจหรือการฟ้องแย้งตามมาตรา 56 (6) (ปัจจุบันคือ
มาตรา 57 (6)) หรือย่อหน้าสามของมาตรา 96 (6) (ปัจจุบันคือ มาตรา 100 (6)) ของข้อบังคับนี้ 

Commission Regulation (EC) No 2868/95 ข้อ 37 ก าหนดเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหรือ
ขอให้ประกาศเป็นโมฆะ (Application for Revocation or for a Declaration of Invalidity) ว่า
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การยื่นต่อส านักงานเพ่ือขอเพิกถอนหรือร้องขอให้เป็นโมฆะตามมาตรา 55 (ปัจจุบันคือมาตรา 56) ของ
ข้อบังคับนี้ ต้องประกอบไปด้วย 

(a)  การจดทะเบียนใดที่ต้องการเพิกถอนหรือร้องขอให้เป็นโมฆะ 
(i)  เลขทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมที่ต้องการเพิกถอนหรือร้องขอให้เป็น

โมฆะ 
(ii)  ชื่อและที่อยู่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคมที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเพิกถอน

หรือร้องขอให้เป็นโมฆะ 
(iii)  จ าพวกสินค้าและบริการที่จดทะเบียนไว้ที่ต้องการเพิกถอนหรือร้องขอให้เป็น

โมฆะ 
(b)  ระบุว่าร้องขอด้วยข้อหาใด 

(i)  หากเป็นการร้องขอตามมาตรา 50 (ปัจจุบันคือมาตรา 51) หรือมาตรา 51 
(ปัจจุบันคือมาตรา 52) ของข้อบังคับนี้ โดยมีข้อความที่ระบุว่าต้องการเพิกถอนหรือร้องขอให้เป็นโมฆะ
ด้วยข้อหาใด 

(ii)  หากเป็นการร้องขอตามมาตรา 52 (1) (ปัจจุบันคือมาตรา 53 (1)) ของข้อบังคับ
นี้ที่ว่าด้วยสิทธิใดต้องการประกาศให้เป็นโมฆะ ถ้าจ าเป็นต้องแสดงหลักฐานสิทธิที่มีมาก่อนอันเป็นเหตุ
ให้เป็นโมฆะ 

(iii)  หากเป็นการร้องขอตามมาตรา 52 (2) (ปัจจุบันคือมาตรา 53 (2)) ของข้อบังคับ
นี้ที่ว่าด้วยสิทธิใดต้องการประกาศให้เป็นโมฆะ โดยแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของสิทธิที่มีมาก่อนตามที่
อ้างถึงในมาตรา 52 (2) (ปัจจุบันคือมาตรา 53 (2)) ของข้อบังคับนี้ หรือว่าเป็นเจ้าของสิทธิตามกฎหมาย
ระดับประเทศ 

(iv)  ระบุข้อเท็จจริง หลักฐาน และการโต้แย้งที่แสดงเพื่อสนับสนุนการร้องขอ 
(c)  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ร้องขอ 

(i)  ชื่อและท่ีอยู่ตามข้อ 1 (1) (b) 
(ii)  ถ้าผู้ร้องขอได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน ให้ระบุชื่อและที่อยู่ทางธุรกิจของ

ตัวแทน ตามข้อ 1 (1) (e) 
Commission Regulation (EC) No 2868/95 ข้อ 39 ก าหนดว่า การปฏิเสธการยื่นค าขอ

เพิกถอนหรือร้องขอให้เป็นโมฆะ (Rejection of the Application for Revocation or for Declaration 
of Invalidity as Inadmissible) 

1)  เมื่อส านักงานพบว่าไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม ก็จะเชิญผู้ร้องขอมาจ่ายค่าธรรมเนียม
ตามเวลาที่ก าหนด ถ้ายังไม่จ่ายค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ส านักงานก าหนด ส านักงานจะแจ้งให้ผู้ร้อง
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ทราบว่าจะไม่มีการยื่นค าขอเพิกถอนหรือร้องขอให้เป็นโมฆะ ถ้าจ่ายค่าธรรมเนียมหลังจากวันหมดอายุ   
ก็จะคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ร้อง  

2)  หากฉบับแปลตามข้อ 38 (1) ไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่ก าหนด ส านักงานจะปฏิเสธการ
ยื่นค าขอเพิกภอนหรือร้องขอให้เป็นโมฆะ 

3)  หากส านักงานพบว่าผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามข้อ 37 ก็จะเชิญผู้ร้องมาแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่พบตามเวลาที่ก าหนด หากไม่แก้ไขข้อบกพร่องก่อนวันหมดอายุ ส านักงานจะปฏิเสธค าร้องขอ 

4)  การตัดสินใจว่าจะปฏิเสธการยื่นค าขอเพิกถอนหรือร้องขอให้เป็นโมฆะตามย่อหน้า 2 
หรือ 3 จะต้องบอกกล่าวแก่ผู้ร้องขอและเจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคม   

มาตรา 37 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
ได้ก าหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบในการปฏิเสธการจดทะเบียนไว้ คือ 

1)  ภายใต้มาตรา 7 เครื่องหมายที่ไม่สามารถได้รับจดทะเบียนส าหรับสินค้าหรือบริการ 
ก็จะถูกปฏิเสธการจดทะเบียน 

2)  หากเครื่องหมายมีองค์ประกอบที่ไม่เด่นชัด หรือน่าสงสัยเกี่ยวกับการได้รับความ
คุ้มครองเครื่องหมาย ส านักงานจะแจ้งให้ผู้สมัครยืนยัน และการยืนยันนั้นจะถูกตีพิมพ์พร้อมกับ
เครือ่งหมายการค้าประชาคม 

3)  การสมัครจะไม่ถูกปฏิเสธ หากว่าก่อนการสมัครมีโอกาสที่จะเพิกถอน หรือแก้ไข
การสมัคร หรือการยื่นนั้นถูกตั้งข้อสังเกต 

การแจ้งเหตุผลแห่งการตัดสินนั้นมาตรา 75 ก าหนดว่า ส านักงานจะต้องระบุเหตุผลแห่งการ
ตัดสินใจหรือหลักฐาน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น  

การตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น มาตรา 76 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 
of 26 February 2009) ก าหนดว่า  

1)  ก่อนจะด าเนินการ ส านักงานจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิเสธการจดทะเบียน ส านักงานจะจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบตามความจริงของหลักฐานและ
การโต้แย้งที่คู่กรณีให้มา เพ่ือหาวิธีบรรเทา 

2)  ส านักงานจะไม่พิจารณาถึงข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่คู่กรณีมิได้ยื่นมาภายในเวลา
ที่ก าหนด 
 ทั้งนี้ ในข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมได้มีการก าหนดถึงการจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
(International Registration) โดยใช้สิทธิผ่านทางครื่องหมายการค้าประชาคมที่สมัครหรือจดทะเบียนไว้ 

มาตรา 146 ข้ อบั งคั บ  (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009)   
การยื่นใบสมัครระหว่างประเทศ 
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1)  การยื่นใบสมัครระหว่างประเทศตามมาตรา 3 ของพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid 
Protocol) ผ่านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมต้องยื่นที่ส านักงาน  

2)  หากมีการยื่นสมัครการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ผู้สมัครต้องระบุว่าต้องการจด
ทะเบียนระหว่างประเทศผ่านทางการสมัครหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม หากการจด
ทะเบียนระหว่างประเทศเป็นการจดผ่านเครื่องหมายการค้าประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ใบสมัคร
ระหว่างประเทศจะเป็นวันเดียวกันกับที่ส านักงานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
 มาตรา 147 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
แบบฟอร์มและเนื้อหาการสมัครระหว่างประเทศ  

1)  การสมัครระหว่างประเทศต้องยื่นเป็นภาษาหนึ่งภาษาใดที่เป็นภาษาทางการของ
สหภาพยุโรปและใช้แบบฟอร์มของส านักงาน ทางส านักงานจะติตต่อกับผู้สมัครโดยใช้ภาษาที่ระบุไว้ใน
แบบฟอร์ม 

2)  หากการสมัครระหว่างประเทศยื่นเป็นภาษาที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้พิธีสารกรุง
มาดริด (Madrid Protocol) ผู้สมัครต้องระบุภาษาที่สองที่เป็นภาษาที่ได้รับอนุญาตภายใต้พิธีสารกรุง
มาดริด (Madrid Protocol) ซึ่งจะเป็นภาษาที่ส านักงานยื่นการสมัครระหว่างประเทศต่อส านักงานระหว่าง
ประเทศ  

3)  หากการสมัครระหว่างประเทศยื่นเป็นภาษาที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้พิธีสารกรุง
มาดริด (Madrid Protocol) ผู้สมัครต้องแนบฉบับแปลรายการสินค้าและบริการเพ่ือยื่นต่อส านักงาน
ระหว่างประเทศตามย่อหน้า 2 

4)  ส านักงานจะส่งต่อใบสมัครระหว่างประเทศไปยังส านักงานระหว่างประเทศโดย
ทันท ี

5)  การยื่นใบสมัครระหว่างประเทศต้องจ่ายค่าธรรมเนียนให้ส านักงาน หากเป็นกรณี   
ที่อ้างถึงในประโยคที่สองของมาตรา 146 (2) ค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามวันที่จดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคม จะไม่มีการยื่นใบสมัครจนกว่าจะมีการจ่ายค่าธรรมเนียม 

6)  ใบสมัครระหว่างประเทศต้องบรรลุเงื่อนไขตามที่ปรากฏในข้อบังคับใช้ (The 
Implementing Regulation) 
 ข้อ 102 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 ก าหนดเกี่ยวกับกระบวนการ      
ที่เกี่ยวข้องการการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
(International Registration) โดยใช้สิทธิผ่านทางเครื่องหมายการค้าประชาคมที่สมัครหรือจดทะเบียนไว้ 

1)  แบบฟอร์มของส านักงานส าหรับยื่นสมัครจดทะเบียนระหว่างประเทศตามที่อ้างถึง
ในมาตรา 142 (1) (ปัจจุบันคือ มาตรา 147 (1)) ของข้อบังคับนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มโดย
ส านักงานองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (International Bureau of the World Intellectual 



82 

Property Organisation) ต่อไปนี้จะเรียกว่า ส านักงานระหว่างประเทศ (The International Bureau) 
โดยใช้รูปแบบเดียวกันแต่มีข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมกับกฎ ผู้สมัครก็อาจจะใช้แบบฟอร์มที่ออก
โดยส านักงานระหว่างประเทศ  

2)  ย่อหน้าที่ 1 อาจจะได้รับการอนุโลมส าหรับแบบฟอร์มที่ร้องขอเพ่ือขยายอาณาเขต
ตามการจดทะเบียนระหว่างประเทศตามมาตรา 44 (ปัจจุบันคือ มาตรา 149) ของข้อบังคับนี้ 

3)  ส านักงานจะแจ้งให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มระหว่างประเทศโดยลงวันที่ตามที่
ส านักงานได้รับใบสมัครระหว่างประเทศ  

4)  หากใบสมัครระหว่างประเทศได้ยื่นไว้เป็นภาษาทางการของสหภาพยุโรปแต่ไม่ใช่
ภาษาที่ได้รับการอนุญาตภายใต้พิธีสารมาดริดและหากใบสมัครระหว่างประเทศไม่มีฉบับแปลเกี่ยวกับ
รายการสินค้าและบริการและข้อความใดๆ ที่เป็นส่วนของใบสมัครระหว่างประเทศตามมาตรา 142 (2) 
(ปัจจุบันคือ มาตรา 147 (2)) ของข้อบังคับนี้ ผู้สมัครจะต้องอนุญาตให้ส านักงานแนบฉบับแปลรายการ
สินค้าและบริการหรือข้อความอ่ืนใดไปกับใบสมัครที่ยื่นต่อส านักงานระหว่างประเทศตามมาตรา 142 (2) 
(ปัจจุบันคือ มาตรา 147 (2)) ของข้อบังคับนี้ หากฉบับแปลไม่ได้ระบุกระบวนการจดทะเบียนใบสมัคร
เครื่องหมายการค้าประชาคมว่าเป็นการจดทะเบียนระหว่างประเทศแบบใด ส านักงานจะจัดให้มีการแปล
โดยไม่ล่าช้า  

ข้อ 103 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 กล่าวถึง การตรวจสอบใบสมัคร
ระหว่างประเทศ (Rule 103 Examination of International Applications) ว่า 

1)  หากส านักงานได้รับใบสมัครระหว่างประเทศและไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมที่อ้างถึง
ในมาตรา 142 (5) (ปัจจุบันคือมาตรา 147 (5)) ของมาตรานี้เกี่ยวกับการสมัครระหว่างประเทศ ทาง
ส านักงานจะแจ้งผู้สมัครระหว่างประเทศ การสมัครจะไม่สมบรูณ์จนกว่าจะมีการจ่ายค่าธรรมเนียม 

2)  หากการตรวจสอบใบสมัครระหว่างประเทศได้แสดงให้เห็นว่ามีข้อบกพร่อง ทาง
ส านักงานจะเชิญผู้สมัครมาแก้ไขข้อบกพร่องภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 

 (a)  การสมัครระหว่างประเทศไม่ได้ยื่นโดยใช้แบบฟอร์มตามที่อ้างถึงในข้อ 102 (1) 
และไม่ระบุข้อมูลที่แบบฟอร์มต้องการ 

 (b)  รายการสินค้าและบริการที่อยู่ในใบสมัครระหว่างประเทศไม่ครอบคลุมรายการ
สินค้าและบริการในใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม 

 (c)  เครื่องหมายที่สมัครเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศไม่เหมือนกันกับ
เครื่องหมายที่สมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม 

 (d)  การระบุเกี่ยวกับเครื่องหมายในใบสมัครเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ    
ที่ไม่ใช่การสละสิทธิตามมาตรา 38 (2) (ปัจจุบันคือมาตรา 37 (2)) ของมาตรานี้หรือการเรียกร้องเกี่ยวกับสี 
(A Colour Claim) ซึ่งไม่ได้ปรากฏในใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม 
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 (f)  ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มระหว่างประเทศ ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ยื่นการสมัครระหว่างประเทศผ่านทางส านักงานตามมาตรา 2 (1)(ii) ของพิธีสารมาดริด  

3)  หากผู้สมัครไม่ได้อนุญาตให้ส านักงานแนบฉบับแปลตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 102 (4) 
หรือไม่ระบุรายการสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน ทางส านักงานจะเชิญผู้สมัครให้ข้อมูลที่ต้องการตาม
เวลาที่ก าหนด 

4)  ถ้ามีข้อบกพร่องตามที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 2 ไม่ได้รับการแก้ไข หรือที่ระบุไว้ในย่อ
หน้าที่ 3 ไม่ได้กระท าภายในเวลาที่ส านักงานก าหนด ทางส านักงานจะตัดสินปฏิเสธการส่งต่อใบสมัคร
ระหว่างประเทศไปยังส านักงานระหว่างประเทศ  

ข้อ 106 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 กล่าวถึง การจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศที่ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนใบสมัครพ้ืนฐานว่า (Rule 106 Dependence of the International 
Registration on the Basic Application or Registration) 

1)  ส านักงานจะแจ้งส านักงานระหว่างประเทศภายในเวลาห้าปีนับแต่มีการจดทะเบียน
ระหว่างประเทศ 

(a) หากการสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมที่เครื่องหมายการค้าอันจดทะเบียน
ระหว่างประเทศไว้ถูกเพิกถอน เครื่องหมายการค้าประชาคมก็จะถือว่าถูกเพิกถอนหรือถูกปฏิเสธโดย
การตัดสินสุดท้าย  

(b)  เครื่องหมายการค้าประชาคมที่จดทะเบียนระหว่างประเทศไว้จะไร้ผลเพราะว่า   
มีการสละสิทธิ ไม่ได้รับการต่ออายุ ถูกเพิกถอน หรือถูกประกาศว่าเป็นโมฆะโดยการตัดสินสุดท้ายของ
ส านักงานหรือการฟ้องแย้งเก่ียวกับการละเมิดโดยศาลเครื่องหมายการค้าประชาคม  

(c)  การสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมหรือเครื่องหมายการค้าประชาคมที่จด
ทะเบียนผ่านทางเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแบ่งออกเป็นสองการสมัครหรือสองการจดทะเบียน 

2)  การแจ้งเตือนที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 1 จะประกอบไปด้วย 
(a)  หมายเลขการจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
(b)  ชื่อเจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
(c)  ข้อเท็จจริงและการตัดสินที่ส่งผลต่อการสมัครหรือการจดทะเบียน เช่นเดียวกัน

กับวันบังคับใช้ที่ส่งผลต่อข้อเท็จจริงและการตัดสิน 
(d)  ในกรณีที่อ้างถึงในย่อหน้า 1 (a) หรือ (b) การร้องขอเพ่ือยกเลิกการจดทะเบียน

ระหว่างประเทศ 
(e)  การกระท าที่อ้างถึงในย่อหน้า 1 (a) หรือ (b) อันส่งผลต่อการสมัครหรือการ

จดทะเบียนในบางจ าพวกสินค้าหรือบริการ สินค้าหรือบริการทั้งหมด หรือสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบ 
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(f)  กรณีที่อ้างถึงในย่อหน้า 1 (c) หมายเลขใบสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม
หรือการจดทะเบียนที่เก่ียวข้อง 

3)  ส านักงานจะแจ้งเตือนส านักงานระหว่างประเทศเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาห้าปีนับจาก
วันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ  

(a)  การอุทธรณ์ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจสอบที่จะปฏิเสธการสมัคร
เครื่องหมายการค้าประชาคมที่จดผ่านการจดทะเบียนระหว่างประเทศตามที่กล่าวไว้ในมาตรา 38 (ปัจจุบัน 
คือมาตรา 37) ของข้อบังคับนี้ 

(b)  การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมผ่านทางการจด
ทะเบียนระหว่างประเทศอยู่ในระหว่างการพิจารณา  

(c)  การยื่นเพ่ือเพิกถอนหรือการยื่นประกาศว่าเป็นโมฆะต่อการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมผ่านทางการจดทะเบียนระหว่างประเทศอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

(d)  การอ้างถึงในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมที่ฟ้องแย้งการ  
เพิกถอนหรือการประกาศว่าเป็นโมฆะของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมผ่านทางการจด
ทะเบียนระหว่างประเทศได้ยื่นต่อศาลเครื่องหมายการค้าประชาคม แต่ไม่มีการอ้างถึงในการจดทะเบียน
ถึงการตัดสินของศาลเครื่องหมายการค้าประชาคมเกี่ยวกับการฟ้องแย้ง 

4)  เมื่อการด าเนินการตามย่อหน้า 3 ได้ข้อสรุปสุดท้าย ส านักงานจะแจ้งต่อส านักงาน
ระหว่างประเทศตามย่อหน้า 2 

5)  การอ้างถึงตามย่อหน้า 1 และ 3 เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าประชาคมที่ผ่านทาง 
การจดทะเบียนระหว่างประเทศจะรวมอยู่ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นผลมาจาก
การสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมผ่านทางการสมัครระหว่างประเทศ  

มาตรา 148 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
การบันทึกการยื่นสมัครและการจดทะเบียน (Recordal in the Files and in the Register) 

1)  วันที่และหมายเลขการจดทะเบียนระหว่างประเทศท่ีผ่านทางการสมัครเครื่องหมาย
การค้าประชาคมจะบันทึกไว้ในการสมัคร เมื่อเป็นการสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม วันที่และ
หมายเลขการจดทะเบียนระหว่างประเทศจะบันทึกในการจดทะเบียน 

2)  วันที่และหมายเลขการจดทะเบียนระหว่างประเทศผ่านทางเครื่องหมายการค้า
ประชาคมจะบันทึกในการจดทะเบียน 

มาตรา 149 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
การยื่นขอขยายอาณาเขตการจดทะเบียนระหว่างประเทศ (Request for Territorial Extension 
Subsequent to the International Registration) 
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การยื่นขอขยายอาณาเขตการจดทะเบียนระหว่างประเทศมาตรา 3 ter (2) ของพิธีสารกรุง
มาดริดอาจยื่นผ่านทางส านักงานกลาง การยื่นขอต้องใช้ภาษาที่ใช้ในใบสมัครระหว่างประเทศตามมาตรา 
147  

มาตรา 150 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
ค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ (International Fees) 

ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่จ่ายให้กับส านักงานระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid 
Protocol) ต้องจ่ายโดยตรงให้แก่ส านักงานระหว่างประเทศ  

มาตรา 152 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
การตีพิมพ์ (Publication)  

1)  ส านักงานจะตีพิมพ์วันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขอรับความคุ้มครองในสหภาพ
ยุโรปตามมาตรา 3 (4) ของพิธีสารกรุงมาดริด หรือวันที่ได้รับความคุ้มครองในประชาคมตามมาตรา  
3 ter (2) ของพิธีสารกรุงมาดริด ภาษาที่ยื่นตามการจดทะเบียนระหว่างประเทศและภาษาที่สองที่ระบุ
โดยผู้สมัคร หมายเลขการจดทะเบียนระหว่างประเทศ และวันที่ตีพิมพ์การจดทะเบียนในประกาศ 
(Gazette) ซึ่งตีพิมพ์โดยส านักงานระหว่างประเทศ โดยแสดงเครื่องหมายและจ านวนจ าพวกสินค้าและ
บริการที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง  

2)  ถ้าไม่มีการปฏิเสธขอรับความคุ้มครองของการจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือขอรับ
ความครองในสหภาพยุโรปตามมาตรา 5 (1) และ (2) ของพิธีสารกรุงมาดริด หรือถ้าการปฏิเสธถูก
ยกเลิกไป ส านักงานจะตีพิมพ์หมายเลขการจดทะเบียนระหว่างประเทศ วันที่ตีพิมพ์ของการจดทะเบียน
ในประกาศ (Gazette) ซึ่งตีพิมพ์โดยส านักงานระหว่างประเทศ 

ข้อ 107 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 กล่าวถึง การต่ออายุ (Rule 
107 Renewals) การจดทะเบียนระหว่างประเทศจะได้รับการต่ออายุโดยตรงที่ส านักงานระหว่างประเทศ  

มาตรา 151 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
ผลของการจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือน าไปขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป (Effects of 
International Registrations Designating the European Community) 

1)  การจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือน าไปรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป วันที่
จดทะเบียนตามมาตรา 3 (4) ของพิธีสารกรุงมาดริดหรือวันที่รับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปตามมาตรา 
3 ter (2) ของพิธีสารกรุงมาดริด มีผลเช่นเดียวกันกับการสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม 

2)  หากไม่มีการปฏิเสธตามมาตรา 5 (1) และ (2) ของพิธีสารกรุงมาดริด หรือหาก
การปฏิเสธถูกเพิกถอน การจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือน าไปขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป
ตามวันที่อ้างถึงในย่อหน้า 1 จะมีผลเช่นเดียวกันกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
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3)  มาตรา 9 (3) จะน ามาปรับใช้ การตีพิมพ์การจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือน าไป
ขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปตามมาตรา 152 (1) จะน าไปใช้แทนการตีพิมพ์การสมัครเครื่องหมาย
การค้าประชาคม และการตีพิมพ์ตามมาตรา 152 (2) จะน าไปใช้แทนการตีพิมพ์การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคม 

Commission Regulation (EC) No 2868/95 Part B การจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือ
ได้รับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป มีดังต่อไปนี้ 

ข้อ 108 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 กล่าวถึงการขอถือสิทธิที่มีมาก่อน
ในการสมัครระหว่างประเทศ (Rule 108 Seniority Claimed in an International Application) ว่า 

1)  เมื่อมีการอ้างถึงสิทธิที่มีมาก่อนในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้าตาม  
ที่อ้างถึงในมาตรา 34 ของข้อบังคับนี้ ได้ถูกเรียกร้องในการสมัครระหว่างประเทศตามมาตรา 148 (1) 
(ปัจจุบันคือมาตรา 153 (1)) ของข้อบังคับนี้ ผู้สมัครจะต้องยื่นส าเนาการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ส านักงานระหว่างประเทศได้แจ้งเรื่องจดทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ 
ส าเนาจะต้องได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ว่าเป็นส าเนาการจดทะเบียนที่ถูกต้อง 

2)  เมื่อเจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศถูกบังคับให้แสดงตนต่อส านักงานตาม
มาตรา 88 (2) (ปัจจุบันคือมาตรา 92 (2)) ของข้อบังคับนี้ การสื่อสารตามที่อ้างถึงในย่อหน้า 1 จะ
ประกอบไปด้วยการนัดหมายตามความหมายในมาตรา 89 (1) (ปัจจุบันคือมาตรา 93 (1)) ของข้อ 
บังคับนี ้

3)  ประธานส านักงานจะตัดสินว่าหลักฐานที่ผู้สมัครให้มาอาจจะน้อยกว่าตามที่ระบุไว้
ในย่อหน้า 1 ข้อมูลที่ต้องการอาจจะหาได้ท่ีส านักงานหรือจากแหล่งอ่ืน  

ข้อ 109 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 กล่าวถึงการตรวจสอบการขอ
ถือสิทธิที่มีมาก่อน (Rule 109 Examination of Seniority Claims) ว่า 

1)  หากส านักงานพบว่าการขอถือสิทธิที่มีมาก่อนตามข้อ 108 (1) ไม่สอดคล้องกับมาตรา 
34 ของข้อตกลง หรือไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอ่ืนในข้อ 108 ก็จะเชิญผู้สมัครมาแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

2)  หากข้อก าหนดที่อ้างถึงตามย่อหน้า 1 ไม่เสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาที่ก าหนด จะเสีย
สิทธิที่มีมาก่อนตามการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ถ้าเป็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับบางจ าพวกสินค้าและ
บริการ จะเสียสิทธิที่มีมาก่อนในบางจ าพวกสินค้าและบริการนั้น 

3)  ส านักงานจะแจ้งส านักงานระหว่างประเทศถึงการประกาศการเสียสิทธิที่มีมาก่อน
ตามย่อหน้า 2 ส านักงานจะแจ้งต่อส านักงานระหว่างประเทศถึงการเพิกถอนหรือข้อจ ากัดด้านการขอ
สิทธิที่มีมาก่อน 
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4)  ส านักงานจะแจ้งต่อส านักงานเครื่องหมายการค้าเบเนลักซ์ (Benelux Trade 
Mark Office) หรือส านักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกลางของรัฐสมาชิก (The Central Industrial 
Property Office of Member State) ว่าด้วยการขอถือสิทธิที่มีมาก่อน เว้นเสียแต่ว่าสิทธิที่มีมาก่อนได้
สิ้นไปตามย่อหน้าที่ 2 

มาตรา 154 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
การตรวจสอบเพ่ือปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างสิ้นเชิง (Examination as to 
Absolute Grounds for Refusal) 

1)  การจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปจะผ่าน
กระบวนการตรวจสอบเพ่ือปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเช่นเดียวกันกับการสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม 

2)  จะไม่มีการปฏิเสธการขอรับความคุ้มครองระหว่างประเทศ หากไม่ได้ให้โอกาสเจ้าของ
การจดทะเบียนระหว่างประเทศปฏิเสธหรือยื่นข้อสังเกตเรื่องการขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป 

3)  การปฏิเสธการขอรับความคุ้มครองจะเป็นเช่นเดียวกันกับการปฏิเสธการสมัครขอรับ 
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม 

4)  หากการขอรับความคุ้มครองการจดทะเบียนระหว่างประเทศถูกปฏิเสธโดยเป็นการ
ตัดสินสุดท้ายภายใต้มาตรานี้ เจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศจะเพิกถอนการขอรับความคุ้มครอง
ในสหภาพยุโรปตามย่อหน้าที่ 2 ส านักงานจะคืนค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับให้แก่เจ้าของ
การจดทะเบียนระหว่างประเทศ 

ข้อ 112 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 กล่าวถึงการตรวจสอบตามเงื่อนไข
การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างสิ้นเชิง (Rule 112 Examination as to Absolute 
Grounds for Refusal) ว่า 

1)  เมื่อการตรวจสอบตามมาตรา 149 (1) (ปัจจุบันคือมาตรา 154 (1)) ของข้อบังคับนี้ 
ส านักงานจะด าเนินการตามมาตรา 38 (1) (ปัจจุบันคือมาตรา 37 (1)) ของข้อบังคับนี้ เครื่องหมาย
การค้าที่มีการขยายอาณาเขตไปยังสหภาพยุโรปขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความคุ้มครองส าหรับจ าพวก
สินค้าและบริการทั้งหมดหรือบางจ าพวก สินค้าและบริการที่ซึ่งได้รับการจดทะเบียนโดยส านักงาน
ระหว่างประเทศ ส านักงานจะแจ้งเตือนการปฏิเสธตามมาตรา 5 (1) และ (2) แห่งพิธีสารมาดริดและ
ข้อ 17 (1) ว่าด้วยข้อบังคับท่ัวไป (The Common Regulations) 

เมื่อเจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศจ าต้องแสดงตนต่อส านักงานตามมาตรา 
88 (1) (ปัจจุบันคือ มาตรา 92 (1)) ของข้อบังคับนี้ การแจ้งเตือนจะประกอบไปด้วยการเชิญเพ่ือ
แต่งตั้งตัวแทนตามความหมายมาตรา 89 (1) (ปัจจุบันคือ มาตรา 93 (1)) ของข้อบังคับนี้ 
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การแจ้งเตือนการปฏิเสธจะระบุเหตุผลและจะระบุระยะเวลาที่เจ้าของการจดทะเบียน
ระหว่างประเทศจะยื่นหลักฐานและหากเหมาะสม ต้องมีการตั้งตัวแทน ระยะเวลาจะนับจากวันที่
ส านักงานออกการแจ้งปฎิเสธ 

2)  เมื่อมีการตรวจสอบตามมาตรา 149 (1) (ปัจจุบันคือมาตรา 154 (1)) ส านักงาน 
จะด าเนินการตามมาตรา 38 (2) (ปัจจุบันคือมาตรา 37 (2)) ของข้อบังคับนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมาย
จะต้องเป็นไปตามข้อความของเจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ว่าจะสละสิทธิพิเศษใน
เครื่องหมายที่ไม่มีเอกลักษณ์เด่นชัด การแจ้งเตือนของส านักงานจะปฏิเสธการคุ้มครองตามย่อหน้า 1 
ที่ระบุว่าการจดทะเบียนระหว่างประเทศจะถูกปฏิเสธความคุ้มครองหากไม่มีการส่งข้อความที่เกี่ยวข้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

3)  เมื่อการตรวจสอบตามมาตรา 149 (1) (ปัจจุบันคือมาตรา 154 (1)) หากส านักงาน
พบว่าการสมัครระหว่างประเทศที่ขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปไม่ได้ระบุภาษาที่สองตามข้อ 126 
และข้อ 9 (5) (g) (ii) ของข้อบังคับทั่วไป (The Common Regulations) ส านักงานจะออกการแจ้งเตือน
การปฏิเสธตามมาตรา 5 (1) และ (2) ของพิธีสารมาดริดและข้อ 17 (1) ของข้อบังคับทั่วไป (The Common 
Regulations) ย่อหน้า 1 ประโยคท่ีสอง สาม และสี่จะน ามาใช้ 

4)  เมื่อเจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศไม่สามารถชนะข้อหาว่าด้วยการปฏิเสธ
การให้ความคุ้มครองภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในย่อหน้าที่ 2 หรือหากมี ไม่สามารถ
ที่จะแต่งตั้งตัวแทนหรือไม่สามารถที่จะระบุภาษาที่สอง ส านักงานจะตัดสินปฏิเสธการให้ความคุ้มครอง 
ทุกจ าพวกสินค้าและบริการหรือบางจ าพวกสินค้าและบริการที่ได้จดทะเบียนระหว่างประเทศไว้   
การอุทธรณ์การตัดสินเป็นไปตามมาตรา 57 ถึง 63 (ปัจจุบันคือมาตรา 58 ถึง 65) 

5)  เมื่อระยะเวลาในการคัดค้านตามมาตรา 151 (2) ของข้อบังคับนี้ได้เริ่มขึ้น ส านักงาน 
จะไม่ออกการแจ้งเตือนการปฏิเสธตามย่อหน้า 1 ส านักงานจะส่งข้อความให้ความคุ้มครองต่อส านักงาน
ระหว่างประเทศ ระบุว่าการตรวจสอบเงื่อนไขการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม
มาตรา 38 (ปัจจุบันคือมาตรา 37) ของข้อบังคับนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ แต่ส าหรับการจดทะเบียนระหว่าง
อาจถูกคัดค้านได้หรือถูกสังเกตโดยบุคคลที่สาม  

มาตรา 156 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
การคัดค้าน (Opposition)  

1)  การจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรปจะถูกคัดค้าน
เช่นเดียวกับการสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม 

2)  การแจ้งเตือนเรื่องการคัดค้านจะต้องยื่นภายในระยะเวลาสามเดือน โดยนับจาก 6 
เดือนตามวันที่ตีพิมพ์ตามมาตรา 152 (1) การคัดค้านจะไม่มีผลจนกว่าจะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการ
คัดค้าน 
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3)  การปฏิเสธการให้ความคุ้มครองจะเป็นเช่นเดียวกันกับการปฏิเสธการสมัครเครื่องหมาย
การค้าประชาคม 

4)  หากการขอรับความคุ้มครองการจดทะเบียนระหว่างประเทศถูกปฏิเสธโดยเป็นการ
ตัดสินสุดท้ายภายใต้มาตรานี้ เจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศจะเพิกถอนการขอรับความคุ้มครอง
ในสหภาพยุโรปตามย่อหน้าที่ 2 ส านักงานจะคืนค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับให้แก่เจ้าของ
การจดทะเบียนระหว่างประเทศ 

ข้อ 114 ของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 กล่าวถึงกระบวนการคัดค้าน (Rule 
114 Opposition Proceedings) ว่า 

1)  หากการคัดค้านต่อการจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือได้รับความคุ้มครองในสหภาพ
ยุโรปตามมาตรา 151 (ปัจจุบันคือมาตรา 156) ของข้อบังคับนี้ การแจ้งคัดค้านต้องประกอบไปด้วย 

 (a)  หมายเลขการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ต้องการคัดค้าน 
 (b)  ระบุสินค้าและบริการของการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่ต้องการคัดค้าน 
 (c)  ชื่อเจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
 (d)  ข้อบ่งชี้และองค์ประกอบตามข้อ 5 (2) (b) ถึง (h) 

2)  ข้อ 15 (1) (3) (4) และ 16 ถึง 22 จะน ามาปรับใช้ ดังต่อไปนี้ 
 (a)  การอ้างใดๆ ถึงการสมัครจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมจะถือว่า

เป็นการอ้างถึงการจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
 (b)  การอ้างใดๆ ถึงการเพิกถอนการสมัครจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม

จะถือว่าเป็นการอ้างถึงการสละสิทธิการจดทะเบียนระหว่างประเทศ 
 (c)  การอ้างใดๆ ถึงผู้สมัครจะถือว่าเป็นการอ้างถึงเจ้าของการจดทะเบียนระหว่าง

ประเทศ 
3)  ถ้าการแจ้งเรื่องการคัดค้านได้ยื่นก่อนวันหมดอายุในระยะเวลาหกเดือนตามที่อ้างถึง

ในมาตรา 151 (2) (ปัจจุบันคือมาตรา 156 (2)) ของข้อบังคับนี้ การแจ้งเตือนจะถือว่าได้ยื่นเป็นวันแรก
ต่อจากวันหมดอายุในระยะเวลาหกเดือน การสมัครตามมาตรา 42 (3) (ปัจจุบันคือมาตรา 41 (30)) 
ประโยคที่สองของข้อบังคับนี้จะถือว่าไม่มีผล 

4)  เมื่อเจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องแสดงตนต่อส านักงานตามมาตรา  
88 (2) (ปัจจุบันคือมาตรา 92 (2)) ของข้อบังคับนี้ เมื่อเจ้าของไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนตามความหมาย
มาตรา 89 (1) (ปัจจุบันคือมาตรา 93 (1)) ของข้อบังคับนี้ การสื่อสารเรื่องการคัดค้านไปยังเจ้าของ
การจดทะเบียนระหว่างประเทศตามข้อ 19 จะประกอบไปด้วยการเชิญให้แต่งตั้งตัวแทนตามความหมาย 
มาตรา 89 (1) (ปัจจุบันคือ มาตรา 93 (1)) ของข้อบังคับนี้ภายในระยะเวลาสองเดือนนับจากวันที่
สื่อสารไป 
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หากเจ้าของการจดทะเบียนระหว่างประเทศไม่สามารถแต่งตั้งตัวแทนภายในเวลาที่ก าหนด 
ทางส านักงานจะตัดสินปฏิเสธการให้ความคุ้มครองการจดทะเบียนระหว่างประเทศ  

5)  กระบวนการคัดค้านจะยังคงอยู่ หากการมีปฏิเสธการคุ้มครองชั่วคราวหรือเป็นไป
ตามข้อ 112 เมื่อการปฏิเสธการคุ้มครองชั่วคราวน าไปสู่การปฏิเสธการคุ้มครองเครื่องหมายอันถือเป็น
สิ้นสุด ทางส านักงานจะไม่ด าเนินการตัดสินต่อและคืนค่าธรรมเนียมการคัดค้าน  

มาตรา 157 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
การทดแทนเครื่องหมายการค้าประชาคม โดยการจดทะเบียนระหว่างประเทศ (Replacement of a 
Community Trade Mark by an International Registration) 

หากมีการร้องขอส านักงานจะยื่นการเตือนว่าเครื่องหมายการค้าประชาคมจะทดแทนโดยการ
จดทะเบียนระหว่างประเทศตามมาตรา 4bis ของพิธีสารมาดริด 

มาตรา 158 ข้อบังคับ (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 
หากการจดทะเบียนระหว่างประเทศเป็นโมฆะ (Invalidation of the Effects of an International 
Registration) 

1)  จะมีการประกาศว่าการจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือขอรับความคุ้มครองในสหภาพ
ยุโรปเป็นโมฆะ 

2)  หากการสมัครจดทะเบียนระหว่างประเทศเพ่ือขอรับความคุ้มครองในสหภาพยุโรป
เป็นโมฆะก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับการประกาศว่าเพิกถอนการสมัครตามมาตรา 51 หรือการประกาศ
ว่าเป็นโมฆะตามมาตรา 52 และ 53 

จากท่ีได้ศึกษาถึงข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม (Council Regulation (EC) No 207/ 
2009 of 26 February 2009) และข้อก าหนดของ Commission Regulation (EC) No 2868/95 แสดง
ให้เห็นได้ว่าการมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น นอกจากท่ีจะท าให้ระบบ 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันแล้ว   
ยังก่อให้เกิดความสะดวกในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง
ทั่วทั้งภูมิภาคด้วยการยื่นขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว ที่เดียว และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็นธรรมอีกด้วย อีกทั้งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมได้มีการบังคับใช้
มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ซึ่งก็ถือเป็นระยะเวลาที่พอสมควรอันจะท าให้ทราบว่า ข้อบังคับหรือข้อก าหนดที่
เกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมมีข้อดี ข้อเสียเช่นไร ที่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะน ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศสมาชิกต่อไป  
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2.4.3  สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคม 
สิทธิในการบังคับใช้เครื่องหมายการค้าประชาคมให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการ

มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่มิได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายนั้นในทางการค้าของตนโดย
ปราศจากความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ยิ่งไปกว่านั้นตามมาตรา 9 ยังเฉพาะเจาะจงให้
เจ้าของสิทธิมีสิทธิตามกฎหมายในการป้องกันบุคคลอื่นที่มิได้รับอนุญาตกระท าการดังต่อไปนี้ (1) น า
เครื่องหมายการค้าประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วไปใช้กับสินค้าหรือหีบห่อ (2) การเสนอขายสินค้า
โดยใช้เครื่องหมายการค้าประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในตลาด หรือเก็บไว้เพ่ือจุดประสงค์ทางการค้า 
(3) เสนอการบริการโดยใช้เครื่องหมายการค้าประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (4) การน าเข้าหรือส่งออก
สินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และ (5) การใช้เครื่องหมายการค้า
ประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในเอกสารทางธุรกิจและในการโฆษณา87 หากบุคคลอ่ืนที่มิได้รับมอบ
อ านาจกระท าการดังกล่าว จะถือเป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิแต่เพียง  
ผู้เดียว  

เจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคมสามารถป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้โดยการ
ใช้ข้อบังคับของเครื่องหมายการค้าประชาคม อันเกี่ยวเนื่องกับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมาย
การค้าและความถูกต้องสมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้าประชาคมผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ 

กระบวนการพิจารณาคดีจะมีขึ้นที่ศาลเครื่องหมายการค้าประชาคม โดยศาลเครื่องหมายการค้า
ประชาคมท่ีจัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อบังคับของเครื่องหมายการค้าประชาคม 

การยื่นข้อเรียกร้องต่อศุลกากรเพ่ือให้ด าเนินการ โดยศุลกากรได้อนุญาตให้เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าประชาคมยื่นข้อเรียกร้องต่อศุลกากรให้ยึดสินค้าที่ต้องสงสัยว่าเป็นเครื่องหมายการค้าปลอมไว้
เมื่อสินค้าเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากร 

เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ท าให้ทราบถึงแหล่งก าเนิดของสินค้าและบริการ เป็นสิ่งที่รับประกัน
ถึงคุณภาพของสินค้า รวมถึงเป็นสื่อกลางที่ส าคัญของบริษัทที่ช่วยในการในการโปรโมทหรือโฆษณา
สินค้าหรือบริการ  ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ในสหภาพยุโรปจึงควรขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมาย
การค้าประชาคมอันเป็นวิธีการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบทะเบียนเดียวแต่มีผลบังคับ
ได้ในทุกประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรปก่อให้เกิดความสะดวกและประหยัดกว่าการยื่นขอจดทะเบียน
แบบรายประเทศ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบการขอเพียงครั้งเดียวรวมถึงต่ออายุทะเบียนเพียง
ครั้งเดียว  

                                                           
87 Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 

Community Trade Mark, op. cit. 
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2.5  การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมเปรยีบเทียบกบัการให้ความคุ้มครอง 
 เครื่องหมายการค้า 

 
เนื่องจากสังคมโลกยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการติดต่อสื่อสาร   

ที่ฉับไว การขนส่งที่รวดเร็ว ตลอดจนมีการสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งต่างๆ เพ่ือให้อ านวยความสะดวกและ
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมากขึ้น การด าเนินธุรกิจมีการขยายการค้าการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ล้วนน ามาซึ่งการแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ซึ่งเครื่องหมาย
การค้าเป็นสัญลักษณ์ที่จะท าให้ผู้คนจดจ าผู้ประกอบการนั้นๆ ได้ ว่าแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอ่ืน 
ท าให้เข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีแหล่งก าเนิดมาจากที่ใด รวมถึงยัง
สามารถเป็นการรับประกันถึงคุณภาพของการด าเนินธุรกิจที่ใช้เครื่องหมายนั้นๆ ได้อีกด้วย ดังนั้น  
เมื่อการค้าการลงทุนขยายวงกว้างมากขึ้น เครื่องหมายการค้าจึงมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินธุรกิจ เพ่ือขจัดและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน เพ่ือให้มีความเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและการค้าในยุคปัจจุบัน และยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ     
ที่ต้องการรับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ที่ไม่ได้เปรียบ
เสียเปรียบซึ่งกันและกันในการด าเนินธุรกิจ 
 หน้าที่ส าคัญของเครื่องหมายการค้า ได้แก่ หน้าที่ทางเศรษฐกิจของเครื่องหมายการค้าใน
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เป็นไปตามขนาดของตลาด โดยหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าได้กลายเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
ในตลาดที่เต็มไปด้วยการผลิตสินค้าต่างๆ ในปริมาณมาก การเปรียบเทียบสินค้า การแข่งขันในจ านวน
ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายออกไป เหล่าผู้ผลิตจะถูกบังคับให้ผูกติดกับเครื่องหมายการค้ามากยิ่งขึ้นเพ่ือบ่งชี้
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตนเองเนื่องจากเป็นการลดการปะทะกันโดยตรงกับผู้บริโภค และด้วยเหตุผล
เดียวกันนี้ ผู้บริโภคเองจึงยึดติดกับประสบการณ์ส่วนบุคคล ค าแนะน า หรือโฆษณามากขึ้น เพ่ือบ่งชี้
สินค้าหรือบริการในแต่ละรายการ หรือเพ่ือซื้อสินค้าแบบเดิมอีกครั้ง ดังนั้น ลักษณะส าคัญของ
เครื่องหมายการค้าที่ท าหน้าที่เพ่ือบอกให้รู้ว่าสินค้าหนึ่งๆ เป็น “ของแท้” หรือ “เป็นของบ่งชี้สินค้า” 
นั่นก็คือ ความมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะบ่งเฉพาะนั่นเอง บทบาทของเครื่องหมายในการ
บ่งชี้สินค้าก็คือ หลักประกันคุณภาพของสินค้า ไม่ว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าจากประสบการณ์ส่วนตัว 
หรือจากการแนะน าปากต่อปาก หรือจากภาพลักษณ์ของสินค้าที่เครื่องหมายสามารถถ่ายทอดออกมา
ผ่านทางโฆษณา ผู้บริโภคก็จะคาดหวังให้สินค้านั้นมีคุณภาพท่ีดีเท่ากับที่เคยใช้มา88   

                                                           
88 วิชัย กลิ่นหอม, ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าใน 

รูปกลุ่มของกลิ่นและเสียง (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549), หน้า 
89-90. 



93 

 การที่ปัจจุบันเป็นยุคของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมจึงมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ
มากขึ้น ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องรวมตัวกันเพ่ือวางระเบียบ กฎเกณฑ์ในการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งรวมถึงการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่น ามาใช้กับสินค้าที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ  
ดังนั้น การศึกษาถึงระบบและขั้นตอนของการจดทะเบียนเครื่องหมายกฎหมายการค้าของแต่ละประเทศ
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงการ
ปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายค้าทั่วโลก ทั้งนี้ เพราะระบบและขั้นตอนของการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ตลอดถึงการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศที่มี
ความแตกต่างกัน บทนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือท าการศึกษาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม  
ที่เป็นข้อบังคับในสหภาพยุโรปเปรียบเทียบกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เพ่ือศึกษาว่า  
มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 เครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าของประเทศ
สมาชิกในสหภาพยุโรป เพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระบบเดียวกันทั่วทั้ง
ประเทศ ที่ช่วยลดความยุ่งยากในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เป็นการสร้างมาตรฐาน
ของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ
หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่าจะได้รับความคุ้มครองแบบเดียวกัน เสมอภาคกันทุกประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรปด้วยการยื่นขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ    
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความสะดวกมากกว่าการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
แบบรายประเทศ ทั้งยังช่วยลดภาระของส านักทะเบียนประเทศต้นก าเนิดอีกด้วย ทะเบียนเครื่องหมาย
ระหว่างประเทศมีผลบังคับเสมือนหนึ่งเป็นทะเบียนที่ได้รับตามกฎหมายภายในของประเทศที่ระบุ 
เพ่ือขอจดทะเบียน ดังนั้น ทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศหนึ่งทะเบียนจึงมีค่าเท่ากับทะเบียน
ภายในประเทศหลายๆ ทะเบียน89 ในขณะที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปซึ่งเป็นกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศนั้น จะให้ความคุ้มครองตามหลักดินแดน กล่าวคือ จดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่ประเทศใดก็จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้น และโดยส่วนใหญ่ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนใช้ระบบการจดทะเบียนแบบ “ยื่นก่อนมีสิทธิก่อน” ยกเว้นมาเลเซีย ใช้หลัก “ใช้ก่อนมีสิทธิ
ดีกว่า”90 ความแตกต่างเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ในการรับจดทะเบียน

                                                           
89 บุญมา เตชะวณิช, เรื่องเดิม, หน้า 83. 
90 ฐานเศรษฐกิจ, “กฎหมายระหว่างประเทศในการด าเนินธุรกิจในประเทศ AEC,” AEC World 

33, 2871 (18-21 สิงหาคม 2556): 26, ค้นวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จาก http://www.ditp.go.th/ditp_ 
pdf.php?filename=contents_attach/77539/77539.pdf&title=77539 
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เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน ภาษาท่ีใช้ ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาในการขอจดทะเบียนแตกต่างกัน 
เป็นต้น  
 ดังนั้น หากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบกลุ่มประเทศขึ้น จะก่อให้เกิดประโยชน์
ที่ตามมามากมาย ทั้งนี้เพ่ือยับยั้งการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือหวังจะเป็นที่จดจ าส าหรับกิจการของตนเท่านั้น และหากมีการรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบกลุ่มประเทศเช่นนี้ นอกจากจะส่งผลให้ลดปัญหาการละเมิดเครื่องหมาย
การค้าแล้ว ที่ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังเป็นการก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มประเทศดังกล่าวเพ่ือเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือในการค้าการลงทุนได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

2.6  กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
 
 สหภาพยุโรป (European Union: EU) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่ประกอบด้วยรัฐสมาชิก 
28 ประเทศ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ภายใต้
สนธิสัญญามาสทริชต์ แทนที่ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) สหภาพยุโรปมีอิทธิพลสูงต่อเวทีโลก 
เนื่องด้วยมีประชากรกว่า 500 ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ คิดเป็นกว่า 30%  
ของโลก มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม จุดหมายหลัก คือ การพัฒนาด้วย
ความเคารพและยึดมั่นในสนธิสัญญาที่ประเทศสมาชิกได้ลงนามไว้ ในอันที่จะกระท าความสัมพันธ์  
อันซับซ้อนทั้งมวลระหว่างประเทศให้กลายเป็นสหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปมีฐานะเป็นนิติบุคคล91    
มีกฎหมายกลาง (EU Directive) ส าหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สหภาพยุโรป (EU) 
ได้จัดตั้งหน่วยงาน European Observatory on Counterfeiting and Piracy เมื่อปี พ.ศ. 2552 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั่วทั้งสหภาพยุโรป      
ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น European Observatory on Infringement of Intellectual Property 
Rights โดยมีส านักงานภายใต้ชื่อ Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) 
ตั้งอยู่ที่ประเทศสเปน ที่เมือง Alicante  
 OHIM จัดตั้งขึ้นโดย Council Regulation (EU) 40/94 ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1993  
มีหน้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Trade Mark & Design) 
ของประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) มีเจตนารมณ์ต้องการให้มีการ

                                                           
91 OKNATIONBLOG, สหภาพยุโรป (European Union: EU), ค้นวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 

จาก http://www.oknation.net/blog/EuropeanUnion/2011/08/21/entry-1 

http://www.oknation.net/blog/EuropeanUnion/2011/08/21/entry-1
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จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเทศสมาชิกของประเทศใน
สหภาพยุโรปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีแบบแผนและหลักเกณฑ์เดียวกันเพ่ือให้เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าสามารถยื่นค าขอทะเบียนฉบับเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองทุกประเทศที่อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป 
โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 1996 เพ่ือให้ครอบคลุมทั่วทั้งสหภาพยุโรปและสามารถใช้ได้ในรัฐสมาชิกรวม 28 รัฐ 
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) ซึ่งแม้จะมีการก่อตั้ง “กลุ่มเครื่องหมายการค้า” (Community 
Trade Mark) หรือที่เรียกว่า “เครื่องหมายการค้าประชาคม” นั้น เพ่ือเป็นการขยายความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หากประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนดังกล่าวจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าภายใน 
ประเทศสมาชิก แต่อย่างไรก็ตาม การที่แต่ละประเทศมีหลักกฎหมายในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่ไม่เหมือนกัน จึงอาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ ากันบ้าง แต่ก็มีความพยายามที่จะให้มีเนื้อหา
สาระในหลักกฎหมายเหมือนกันมากที่สุด โดยจะถือตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป (EC Directive 
89/104/EC)  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้เขียนได้เลือกท่ีจะศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศในสหภาพ
ยุโรป จ านวน 2 ประเทศ ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร 
และประเทศฝรั่งเศส เพ่ือศึกษาว่ากฎหมายภายในของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสองประเทศดังกล่าว  
มีความคล้ายคลึงกันและสอดคล้องกับข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมเพียงใด อันท าให้ทราบ
ถึงแนวทางการปรับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้มีระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาถึงประเทศ
อังกฤษหรือสหราชอาณาจักร และประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศ
อังกฤษเป็นรากฐานของกฎหมายในประเทศต่างๆ ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 
ที่บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2474 ในสมัยรัชกาลที่ 7 กฎหมายฉบับนี้ยังได้ยึดตามแนวทางกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของอังกฤษ คือ Trade Mark Act 1905 ท าให้เราเห็นถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของอังกฤษ ตลอดจนเหตุผล ความจ าเป็นที่อังกฤษได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าประชาคม และกฎหมายเครื่องหมายการค้ายังเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่
อันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมาย Common Law จากประเทศ
อังกฤษ นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันของอังกฤษ (The Trade Marks 
Act 1994) ก็เป็นผลมาจากการที่ประเทศอังกฤษมีพันธะต้องปฏิบัติการแก้ไขเครื่องหมายการค้าให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้มีการก าหนดโดยคณะที่ปรึกษาของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
ค.ศ. 1988 เรียกว่า “Council Directive” ฉบับที่ 89/104/EEC เพราะประเทศอังกฤษเป็นประเทศ
หนึ่งในสหภาพยุโรป ส่วนการที่ผู้เขียนเลือกศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศส  
เพราะนอกจากที่ประเทศฝรั่งเศสจะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสหภาพยุโรปแล้ว ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นประเทศ



96 

ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการออกแบบรูปแบบ
สินค้าต่างๆ จึงท าให้ฝรั่งเศสค่อนข้างเข้มงวดทางด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาประกอบกับประเทศฝรั่งเศสให้ความคุ้มครองหรือมีระบบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่าง
ครบวงจร มีมาตรฐานการตรวจสอบที่วางใจได้ อย่างไรก็ดี ทั้งประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสต่างก็เป็น
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และเป็นประเทศสมาชิกขององค์กรการค้าโลกด้วย จึงมีหลักการ
ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคล้ายคลึงกันกับประเทศไทย นอกจากนี้ทั้ งสองประเทศยังเป็น
ภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดและได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าประชาคม รวมถึงภาษาของ
ทั้งสองประเทศดังกล่าวยังเป็นภาษาที่เป็นทางการในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งระบบ
การจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมและพิธีสารมาดริดอีกด้วย 
 
 2.6.1  กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ (Trade Marks Act 1994) 
 ประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกท่ีเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในอังกฤษได้เริ่มข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1875 ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า
ฉบับแรกของอังกฤษคือ The Trade Marks Registration Act 1875 ในระยะแรกกฎหมายฉบับนี้
ไม่ได้รับการยอมรับนัก เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นกฎหมายที่มีความยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายและ
ไม่มีความจ าเป็น แต่ต่อมาผู้ประกอบการเห็นว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท าให้สถานะของ
เครื่องหมายการค้ามีความชัดเจนขึ้น และประการส าคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท าให้
ผู้ประกอบการไม่ต้องพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านั้น ท าให้การจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการ ต่อมา The Trade Marks Registration Act 1875  
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 2 ครั้ง คือในปี ค.ศ. 1876 และ ค.ศ. 1877 หลังจากนั้นประเทศอังกฤษก็ได้ตรา
กฎหมายฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับคือ The Patents, Designs, and Trade Mark Act 1883 ซึ่งเป็นการ
ยกเลิกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับเก่าโดยปริยาย อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในฉบับเก่า 
ก็ได้ถูกน ามารวมอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ด้วย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1905 ได้มีการออก
กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่คือ The Trade Marks Act 1905 ซึ่งได้ให้ค านิยาม ความหมาย
ค าว่า “เครื่องหมายการค้า” เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 1919 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเครื่องหมาย
การค้าใหม่ เรียกว่า The Trade Marks Act 1919 ซึ่งบัญญัติเรื่องระบบการจดทะเบียนที่แบ่งเป็น
เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนใน Part A และ Part B กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่จะ
ได้รับการจดทะเบียนใน Part A ได้นั้น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเฉพาะในตัวเอง 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ
ตนใน Part A เป็นหลัก เนื่องจากการจดทะเบียนใน Part A จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายจาก
การละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าได้รับการจดทะเบียนใน Part B เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการ
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จดทะเบียนใน Part A จะพ้นจากการโต้แย้งคัดค้านในเรื่องการมีลักษณะบ่งเฉพาะ และการขัดแย้ง
สิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เมื่อล่วงพ้นเจ็ดปีนับแต่จดทะเบียน ทั้งนี้หากผู้ยื่นค าขอไม่สามารถ
ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน Part A ได้ ก็สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ใน Part B แทนได้ ส าหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน Part B นั้น เป็นการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแต่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นภายหลังโดยการใช้92 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1938 ได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ที่รวมหลักเกณฑ์จากกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าฉบับปี ค.ศ. 1905 และ ค.ศ. 1919 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมปี ค.ศ. 1937 เรียกว่า 
The Trade Marks Act 1938 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1938 กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะ
ซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ จึงก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมาย จนกระทั่งมีการ
ออกกฎหมายฉบับใหม่ที่ยกเลิกฉบับปี ค.ศ. 1938 และมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันคือ The Trade Marks 
Act 1994 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1994 กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ท าให้
ระบบเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษมีความทันสมัยขึ้น อีกทั้งบัญญัติให้ความคุ้มครองสิ่งที่ไม่เคย
ได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้ามาก่อนเช่น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เป็นต้น93  
 การบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ (The Trade Marks Act 1994) เป็นผลมาจาก
การที่ประเทศอังกฤษมีพันธะต้องปฏิบัติการแก้ไขเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้   
มีการก าหนดโดยคณะที่ปรึกษาของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1988 เรียกว่า “Council 
Directive” ฉบับที่ 89/104/EEC เนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรปเพ่ือให้
กลมกลืนกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ส่งผลให้ในกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าฉบับนี้มีบทบัญญัติ เรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป และ
ท าให้ประเทศอังกฤษสามารถให้สัตยาบันต่อพิธีสารมาดริดได้ส าเร็จ ซึ่งเป็นระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศท าให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายในหลายๆ 
ประเทศในคราวเดียวกันหรือขยายการจดทะเบียนไปยังประเทศอ่ืนๆอีกในภายหลังด้วยความสะดวก
รวดเร็ว 
 การที่อังกฤษเป็นประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปจึงรับเอาค าสั่ง (Directive) ดังกล่าวไปบัญญัติไว้
ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันแบบค าต่อค าเพ่ือหลีกเลี่ยงการตีความหรือข้อขัดแย้งใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีผลใช้บังคับ อีกทั้งยังสะดวกต่อการบัญญัติกฎหมาย 
การตีความและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตามศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (European Court of Justice) 

                                                           
92 วิชัย กลิ่นหอม, เรื่องเดิม, หน้า 87-88.   
93 David Bainbridge, Intellectual Property, 4th ed. (London: Pitman Publishing, 

1999), pp. 521-525.  
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หรือ ECJ อีกด้วย94 บทบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันมีความแตกต่างจากบทบัญญัติเครื่องหมาย
การค้าฉบับเก่าๆ มาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักการอ่ืนๆ มากมาย จนมิอาจน าหลักการตาม
บทบัญญัติเดิมๆ มาเป็นหลักในการตีความกฎหมายได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม สาระส าคัญๆ บางประการ
ยังคงได้รับการบัญญัติไว้อยู่เช่นเดิม เช่น หลักว่าด้วยเครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนี้ 
ค าพิพากษาของศาลในคดีใดที่เก่ียวข้องกับหลักการดังกล่าวยังคงสามารถศึกษาประกอบการพิจารณา
เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะได้เช่นเดิม95 
 The Trade Mark Act 1994 ได้ลดบทบาทลงซึ่งจะเห็นได้จากกรณีที่มีการน าสหราชอาณาจักร
เข้ามาอยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป ทั้งนี้ เพ่ือให้บทบาทในการแทรกแซงในเรื่องเครื่องหมายการค้าลดน้อยลง 
ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นหน้าที่โดยส่วนใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเครื่องหมายต่างๆ  
ที่อาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมทั้งในเรื่องใบอนุญาตหรือ
การโอนสิทธิ นอกจากนี้แล้วในอนาคตคงจะต้องมีการทอนอ านาจการตรวจสอบการยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายของส านักทะเบียนลงด้วย เนื่องจากในกฎหมาย The Trade Mark Act 1994 นี้ มีการลด
อ านาจการจดทะเบียนลง อันมีผลท าให้การคัดค้านในเรื่องความสมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้าเป็น
เรื่องปกติธรรมดามากขึ้น 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังเปลี่ยนแปลงขอบเขตการลงโทษการละเมิดสิทธิของ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วเป็นอย่างมากอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากบทนิยามในเรื่องการ
ละเมิดสิทธิในมาตรา 4 ใน The Trade Mark Act 1938 นั้น แม้จะมีหลายแง่มุมที่ค่อนข้างคลุมเครือ 
แต่อย่างน้อยก็ยังมีส่วนที่ชัดเจนว่าสามารถด าเนินการลงโทษผู้กระท าผิดได้ก็ต่อเมื่อมีการกระท าที่ส่งผล
พาดพิงถึงสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ และต่อมาบทลงโทษการละเมิด
สิทธิได้มีการขยายกว้างออกไปตาม The Trade Mark Act 1994 เพ่ือป้องกันการใช้เครื่องหมาย     
ที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเจ้าของเครื่องหมายรายอ่ืน โดยมีผลกระทบเกี่ยวพันถึงสินค้าหรือบริการ

                                                           
94 อมราพร สัจจารักษ์ตระกูล, ข้อพิจาณาเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าที่มี

ลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 
2548), หน้า 28-30. 

95 ปวีณา เอ่ียมศิริกุลมิตร, ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่อง 
ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ศึกษาเฉพาะกรณีการน าเอาค าที่เล็งถึงคุณสมบัติของ
สินค้ามาประสมค าในลักษณะท่ีไม่เป็นไปตามปกติ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ, 2549), หน้า 86-87. 
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มากกว่ากระทบถึงเพียงเรื่องการจดทะเบียน อีกทั้งเนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์
ให้ได้มากกว่าเพียงการแสดงหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายเท่านั้น96  

2.6.1.1  วัตถุประสงค์และความเป็นมาของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
 แม้เครื่องหมายการค้าได้ถูกน ามาใช้เพ่ือบ่งชี้ที่มาของสินค้ามาเป็นเวลานานก็ตาม แต่
กฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพ่ิงจะได้เกิดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 โดยประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น
ประเทศที่เริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเป็นแม่แบบของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ มีการประกาศใช้
บทบัญญัติอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าฉบับแรกในปี  ค.ศ. 1875 อันได้แก่ The Trade Marks 
Registration Act 1875 โดยก่อนการใช้เครื่องหมายดังกล่าวนั้น ศาลอังกฤษได้ใช้หลักกฎหมายคอม-
มอนลอว์แก่คดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดคดีเครื่องหมายการค้า โดยมีคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าคดี
แรกๆ เช่น มีการประกาศห้ามมิให้ช่างทองหรือช่างเงินรายใดค้าเครื่องเงิน จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้
ติดตราหัวเสือดาวและเครื่องหมายรูปคนงาน มิฉะนั้นจะต้องโทษปรับเป็นสองเท่าของราคาสินค้านั้น 
และ ในปี พ.ศ. 2134 (ค.ศ. 1591) มีคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้บันทึกกันไว้เป็นหลักฐานเป็น
ครั้งแรกในศาลอังกฤษ คือ คดีเกี่ยวกับพ่อค้าผ้าใน Gloucestershire (คดี Southern v. How)97 เป็น
กรณีที่พ่อค้าผ้ารายหนึ่งได้น าเครื่องหมายการค้าของพ่อค้าผ้ารายอ่ืนมาใช้กับผ้าคุณภาพต่ า อันก่อให้เกิด
การฟ้องร้องในฐานหลอกลวงเพ่ือขอค าสั่งห้ามการกระท าต่อผู้ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า ซึ่งตัดสิน
ว่าพ่อค้าผ้าผู้หนึ่งมีสิทธิน าคดีขึ้นสู่ศาล หากมีผู้ใดน าเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้กับสินค้าของผู้อื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาตจนประชาชนหลงผิดคิดว่าสินค้านั้นเป็นของพ่อค้าผ้าผู้นั้น ประชาชนที่ได้ซื้อผ้านั้น
ไปโดยหลงผิดย่อมมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาล แต่คดีไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพ่อค้าผู้เสียหาย หรือประชาชนที่ซื้อ
ผ้าไปโดยหลงผิดเป็นผู้ฟ้องร้อง คดีนี้น าไปสู่การวางหลักส าหรับคดีต่อๆ มา คือ คดี Sykes v. Skyes 
ซึ่งเป็นการวินิจฉัยภายใต้หลักกฎหมายละเมิด โจทก์คดีนี้ประสบความส าเร็จในการฟ้องผู้ผลิตซึ่งน า
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจ าเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตและน าสินค้าที่ติดเครื่องหมาย
การค้าดังกล่าวไปขายให้กับพ่อค้าปลีกอีกชั้นหนึ่ง และใน ค.ศ. 1619 ได้มีการอนุญาตให้ผู้ผลิตสินค้า
รายหนึ่งมีสิทธิในการขายกากเพชรผู้เดียว โดยห้ามมิให้พ่อค้าผู้ใดขายกากเพชร ถ้าไม่มีตราสิงโตครึ่ง
ตัวถือคทาพร้อมกับตัวอักษรว่า “Scepters Fovent Artes” อย่างไรก็ตาม เป็นที่เห็นได้ชัดว่ายังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ยังคงมีปัญหาทางด้านการ

                                                           
96 วิชัย กลิ่นหอม, เรื่องเดิม, หน้า 88-89. 
97 สมชัย ศิริสมบัติ, ปัญหาการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า: ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่อง-

หมายการค้าจดทะเบียน (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 
2549), หน้า 28. 
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ด าเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าในศาลเกี่ยวกับความยากล าบากในการพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมาย
การค้า  
 ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ผู้ประกอบการต่างพยายามกดดันให้มีการออกกฎหมายเรื่องการ
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ือให้กฎหมายมีความชัดเจนมากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
เช่นเดียวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าต้องพิสูจน์สิทธิของตนในเครื่องหมายการค้าในคดีที่มีการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
ของตนรวมทั้งต้องพิสูจน์เรื่องกรรมสิทธิในค่าความนิยมของเครื่องหมายการค้านั้นด้วย ซึ่งสร้างปัญหา
ให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ต้องการคุ้มครองสิทธิของตนอย่างมาก ปัญหาเหล่านี้ล้วนน าไปสู่
แนวความคิดของการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพของประเทศอังกฤษในที่สุด98 
 กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งก าหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้จะต้องมี
ลักษณะบ่งเฉพาะและเมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายแต่เพียง  
ผู้เดียว ทั้งนี้ กฎหมายให้สิทธิแก่บุคคลในการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งประสบผลส าเร็จ
เป็นอย่างมาก เห็นได้จากปริมาณค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นจ านวนมาก โดยเครื่องหมาย
การค้าแรกที่ได้รับการจดทะเบียนคือ “Red Triangle” ซึ่งใช้กับสินค้าเบียร์ โดยปัจจุบันนี้เครื่องหมาย
การค้าดังกล่าวก็ยังคงได้รับการจดทะเบียนอยู่และมีการใช้แพร่หลาย99 อย่างไรก็ดี หลักการของกฎหมาย
ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษนี้ได้มีอิทธิพล และใช้เป็นแม่แบบแก่กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย100 

 2.6.1.2  ความหมายของเครื่องหมายการค้า  

 กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษในขณะนี้คือ พระราช-
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 หรือที่เรียกกันว่า The Trade Marks Act 1994 แก้ไขครั้ง

                                                           
98 ปวีณา เอ่ียมศิริกุลมิตร, เรื่องเดิม, หน้า 84. 
99 วีรภัทร ทรัพย์มาดีกุล, ปัญหาการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปกลุ่มของสี 

(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546), หน้า 111. 
100 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พื้นฐานความรู้

ทั่วไป), พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2553), หน้า 265. 
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สุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2553 การให้ความคุ้มครองใช้ทั้งระบบการจดทะเบียนโดยผู้ยื่นค าขอก่อนมีสิทธิ
ดีกว่า (First to File System) และระบบผู้ใช้เครื่องหมายก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use System)101  
  ตาม Trade Mark Act 1994 มาตรา 1 ของอังกฤษนั้นให้นิยามเครื่องหมายการค้า
เอาไว้ว่า เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายใดๆ ที่สามารถแสดงออกมาเป็นภาพวาดหรือการ
เขียนที่สามารถใช้แบ่งแยกความสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการ
ของผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ เครื่องหมายการค้าบางอย่างอาจประกอบด้วยค า (รวมทั้งชื่อของบุคคล) 
แบบอักษร หรือรูปทรงของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นได้  
 หลักเกณฑ์ในการแยกว่าเป็นเครื่องหมายหรือไม่ มีหลักดังนี้ คือ 
 1)  เครื่องหมายสามารถมองเห็นได้หรือไม่ หลักเกณฑ์ข้อนี้ก าหนดขึ้นเพ่ือ
รับรองว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นสามารถใช้ได้ 
 2)  เครื่องหมายนั้น สามารถท าให้สินค้าหรือบริการของเจ้าของสิทธิแตกต่าง
จากสินค้าหรือบริการอ่ืนได้หรือไม่ ซึ่งจุดประสงค์ของประเด็นนี้คือ การรับรองว่ามีเพียงเครื่องหมาย ซึ่ง
ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายเท่านั้นที่สามารถท าหน้าที่ทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าในส่วน
ที่เก่ียวกับสินค้าดังกล่าวได้โดยการเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งก าเนิด 
 2.6.1.3  ลักษณะของเครื่องหมายการค้าประชาคมอันพึงรับจดทะเบียนได้ 
  คุณลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนได้ประกอบด้วย 
   1)  ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าตามที่ก าหนดไว้ใน The Trade Mark 
Act 1938 มาตรา 1 (1) ที่ก าหนดว่า เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายใดๆ ที่สามารถมองเห็นได้
และท าให้ประชาชนหรือผู้ใช้ทราบว่า สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้า
หรือบริการอื่น เครื่องหมายการค้าบางอย่างอาจประกอบด้วยค า (รวมทั้งชื่อของบุคคล) แบบตัวอักษร 
หรือรูปทรงของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นได้102 
   2)  เครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ในข้อนี้เป็นหลักในเชิงปฏิบัติ
และเชิงบริหาร ระบบการจดทะเบียนขึ้นอยู่กับความสามารถของนายทะเบียนในการตรวจสอบค าขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าสอดคล้องกับ The Trade Mark Act 1994 และกฎเกณฑ์ต่างๆ 

                                                           
101 สิริกร จันทร์ดี, การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามข้อ 

10 ทวิ แห่งอนุสัญญาปารีส (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551), 
หน้า 42. 

102 ไกรฤทธิ์ มณีราชกิจ, ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้าของ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและศาล: ศึกษากรณีเครื่องหมายปกตินิยม (วิทยานิพนธ์นิติ- 
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554), หน้า 90. 
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เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความสามารถในการระบุเครื่องหมายที่ขอหรือจะจดทะเบียนได้ถูกต้อง 
จึงมีความส าคัญมาก หากเครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นได้ หรือไม่สามารถน ามาแสดงต่อ
นายทะเบียน นายทะเบียนก็ไม่สามารถแยกประเภทและตรวจสอบค าขอได้ ซึ่งในกรณีนี้หมายถึง
ความสามารถอธิบายลงในกระดาษได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าข้อก าหนดนี้สามารถปฏิบัติได้จริง 
และสามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ หากไม่มีการก าหนดให้เครื่องหมายที่จะน ามาจดทะเบียนนั้นต้อง
สามารถแสดงเป็นภาพหรือลายลักษณ์อักษรได้แล้วจะท าให้ส านักทะเบียนจัดหมวดหมู่และตรวจสอบ
การขอจดทะเบียนได้ยากมาก อีกทั้งการค้นทะเบียนโดยส านักทะเบียนนี้เจ้าของเครื่องหมายตัวแทน
หรือสาธารณะชนก็จะท าได้ยากเช่นกัน103 ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีตัวอย่าง
เครื่องหมายการค้าในค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องมีภาพของเครื่องหมายการค้า ซึ่งท าให้
สามารถตัดสินใจได้ เพ่ือที่จะให้บุคคลที่จะตรวจสอบสมุดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเข้าใจได้ว่า
เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะอย่างไร การเสนอตัวอย่างเครื่องหมายนั้นจะต้องมีรายละเอียดพอให้
เข้าใจถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าได้โดยชัดแจ้งและไม่คลุมเครือหรืออธิบายลักษณะส าคัญของ
เครื่องหมายการค้าได้ชัดแจ้ง โดยเครื่องหมายการค้าต้องสามารถท าให้บุคคลที่ไม่เคยรู้จักเครื่องหมาย
นั้นมาก่อนเข้าใจเครื่องหมายดังกล่าวได1้04 
   3)  สามารถแยกสินค้าหรือบริการจากสินค้าหรือบริการอ่ืนได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคัญในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 1 (1) ใน The Trade Mark Act 1984 ทั้งนี้ 
ก็เพ่ือที่จะรับรองว่าเครื่องหมายการค้านั้นท าหน้าที่ส าคัญในการเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หาก
เครื่องหมายนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้  

   เครื่องหมายการค้าเป็นส่วนส าคัญของการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากว่าหาก
ไม่มีการระบุถึงผลผลิตหรือธุรกิจของผู้ประกอบการที่แข่งขันกันในตลาดการค้าโดยเครื่องหมายการค้า
แล้ว ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการก็จะไม่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าที่ตนชอบออกจาก
สินค้าของบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเลือกจากการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่ผ่านมาหรือจากการโฆษณา105  

   เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในอังกฤษอาจถูกปฏิเสธไม่ให้รับการจดทะเบียน
ใน 2 กรณดี้วยกัน คือ การปฏิเสธโดยกฎหมาย และการปฏิเสธด้วยเหตุผลอันเกี่ยวเนื่องกัน 

                                                           
103 ปกรณ์ เทศท านุ, ปัญหาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของกลิ่นและเสียง 

(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546), หน้า 77-78. 
104เดวิท พุ่มชนะโชคชัย, เครื่องหมายที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง: ศึกษาปัญหา

การใช้และการตีความกฎหมายของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า (วิทยานิพนธ์   
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), หน้า 60. 

105ปกรณ์ เทศท านุ, เรื่องเดิม, หน้า 56. 
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   การปฏิเสธโดยกฎหมาย ตามมาตรา 3 ได้ก าหนดไว้ว่า 
     (1)  สิ่งต่อไปนี้จะไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
          ก)  เครื่องหมายซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา 1 (1)  
          ข)  เครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 
          ค)  เครื่องหมายการค้า ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายหรือเครื่องแสดง
เพ่ือบ่งชี้ชนิด คุณสมบัติ ปริมาณ วัตถุประสงค์ คุณค่า แหล่งก าเนิดของสินค้า เวลาในการผลิตสินค้า 
หรือให้บริการ หรือลักษณะอ่ืนๆ ของสินค้าหรือบริการ 
          ง)  เครื่องหมายการค้า ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมาย หรือเครื่องบ่งชี้  
ซึ่งได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในทางการค้า 

  เครื่องหมายการค้าจะไม่ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนตาม ก) ข) ค) และ ง) ข้างต้น 
ถ้าก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียนปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เกิดขึ้น 

  แต่ทั้งนี้ภาระในการพิสูจน์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าว ได้มีซึ่ง
ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้นั้น จะเป็นหน้าที่ของผู้ขอจดทะเบียนที่จะต้องแสดงต่อนายทะเบียน ซึ่งใน
คดี Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klisjen Handel BV [2000] FSR 77, โดยศาล ECJ ได้
ตัดสินเกี่ยวกับเครื่องหมายว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ โดยได้กล่าวว่า สิ่งที่ถูกน ามาพิจารณารวมถึง
ข้อเท็จจริงว่าเครื่องหมายมีพ้ืนฐานเป็นการพรรณนาถึงสินค้าหรือบริการที่ได้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว
หรือไม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดของเครื่องหมายมีการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน และระยะเวลาในการ  
ใช้เครื่องหมายนั้นมากเท่าใด ผู้ประกอบการได้ลงทุนไปเป็นจ านวนเท่าใดในการส่งเสริมเครื่องหมายนั้น 
สัดส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องที่จ าแนกแยกแยะว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวเป็น
ของผู้ประกอบการรายใดโดยเฉพาะและค าแถลงการณ์จากหอการค้าและสมาคมอุตสาหกรรมหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง106 นอกจากนี้ตามแนวค าพิพากษาของ ECJ ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกน ามา
พิจารณาประกอบด้วยคือ เรื่องของประโยชน์แห่งสาธารณชนว่ายังคงมีสีเดี่ยวอ่ืนๆให้ผู้ประกอบการ
รายอ่ืนได้ใช้อย่างไม่เป็นการจ ากัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งเป็นการน าทฤษฎีว่าด้วยหน้าที่
การใช้งานมาใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องหมายที่ต้องพิสูจน์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการ
ใช้และในการทางปฏิบัติแล้วการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปของสีเดี่ยวส่วนใหญ่แล้วจะเป็น
การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้107  

                                                           
106 David Bainbridge, Intellectual Property (Malaysia: Harlow, 2002), p. 559. 
107 พินิดา อังศุสิงห์, การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปแบบของสีเดี่ยว 

(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2550), หน้า 84. 
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     (2)  เครื่องหมายไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ถ้า 
          ก)  รูปร่างรูปทรงดังกล่าวเป็นผลมาจากธรรมชาติของตัวสินค้านั้น  
          ข)  รูปร่างรูปทรงของสินค้าเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุผลทางด้าน
เทคนิค หรือ 
          ค)  รูปร่างรูปทรงนั้นให้ความส าคัญด้านคุณค่าแก่ ตัวสินค้า 
     (3)  เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียนถ้าเครื่องหมายการค้านั้น 
          ก)  ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดี หรือ 
          ข)  เป็นการลวงสาธารณชนในเรื่องธรรมชาติ คุณภาพ หรือแหล่งก าเนิด
สินค้าหรือบริการ108 
 ส่วนเครื่องหมายการค้าซึ่งขัดต่อกฎหมายของอังกฤษและกฎหมายของประเทศ
ในกลุ่มของสภาพยุโรปจะไม่ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรา 3 (4) เช่น เครื่องหมายธงชาติ ตราสัญลักษณ์
ขององค์กรสหประชาชาติ เป็นต้น 

เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียนถ้าจงใจ หรือพาดพิงถึงเครื่องหมาย
ที่ต้อง ห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 4 ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3 (5) 

   ในกรณีที่มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเจตนาไม่สุจริต ค าขอ
ก็จะถูกปฏิเสธตามมาตรา 3 (6)  

 การปฏิเสธด้วยเหตุผลอันเกี่ยวเนื่องกัน ในกรณีนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียน กับเครื่องหมายการค้าท่ีได้รับการจดทะเบียนก่อนหน้านี้ 

 โดยมาตรา 5 (1) ก าหนดให้เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียน ถ้ามี
ความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนก่อนหน้านี้ตามมาตรา 6 (1) เพ่ือใช้กับ
สินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน ในกรณีดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดของ
สาธารณชนแต่อย่างใด 

 เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันเพ่ือใช้กับสินค้าและบริการที่คล้ายกัน หรือ
เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันเพ่ือใช้กับสินค้าและบริการที่เหมือนกัน หรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน
เพ่ือใช้กับสินค้าและบริการที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนก่อนหน้านี้ และ
ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งก าเนิดของสินค้าขึ้นก็จะไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า 

                                                           
108 ประภาพร พ่วงรอด, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้า   

ที่จดทะเบียน (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2552), หน้า 
65-66. 
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 นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับ
การจดทะเบียนก่อนเพ่ือใช้กับสินค้าหรือบริการที่ต่างชนิดกันจะไม่ได้รับการจดทะเบียนในฐานะ
เครื่องหมายการค้า ถ้าเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มี
ชื่อเสียงแพร่หลายในอังกฤษหรือในกลุ่มสหภาพยุโรป ตามมาตรา 5 (3)  

 ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าอาจถูกปฏิเสธโดยไม่ได้รับการจดทะเบียน ถ้าการใช้
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อกฎหมายซึ่งให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่
จดทะเบียน หรือสัญลักษณ์ในทางการค้าอ่ืนๆ หรือสิทธิที่มีอยู่ก่อน ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 5 (4) 
ซึ่งบัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียน ถ้ามีการให้ความคุ้มครองการใช้ในอังกฤษ
อยู่แล้ว 
  ก)  โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย (โดยเฉพาะกฎหมายเรื่องลวงขาย) คุ้มครอง
แก่เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนหรือการใช้เครื่องหมายอ่ืนในทางการค้า หรือ 
  ข)  โดยอาศัยอ านาจของสิทธิที่มีอยู่ก่อน (Earlier Right) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาศัยอ านาจของกฎหมายลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่จดทะเบียน 

 ดังนั้น บุคคลจึงมีสิทธิป้องกันการใช้เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฉบับนี้ใน
ฐานะเจ้าของ “สิทธิที่มีอยู่ก่อน” ในอันที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 

 ไม่มีข้อความใดในมาตรานี้ที่จะยับยั้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้หรือความยินยอมในสิทธิในเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่มี
อยู่ก่อนหน้านี้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 5 (5) 

 กรณีเกี่ยวเนื่องที่ท าให้ไม่สามารถจดทะเบียนได้นี้เป็นสิ่งรับรองว่า สิทธิที่มีอยู่
ก่อนจะได้รับความคุ้มครองโดยการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนค าขอที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในอนาคต 
ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญต่อระบบการยื่นขอจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ109 

ทั้งนี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะไม่ปฏิเสธค าขอโดยเหตุแห่งเครื่องหมาย
การค้าที่มีอยู่ก่อนหรือสิทธิอ่ืนๆ ที่มีอยู่ก่อน นอกจากเป็นการปฏิเสธเนื่องจากถูกคัดค้านโดยเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนหรือโดยเจ้าของสิทธิอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนนั้นตามมาตรา 7 (2)  

อย่างไรก็ดี หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนหรือ
เจ้าของสิทธิที่มีอยู่ก่อนให้ความยินยอมในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจท าให้เครื่องหมาย
การค้านั้นได้รับการจดทะเบียน110 

                                                           
109 ศรีลา ทองกลาง, ปัญหาการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายค าผสมตาม

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2553), หน้า 60. 
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2.6.1.4  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
  การเตรียมค าขอ111 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้มีสิทธิยื่นค าขออาจเป็นบุคคล
ธรรมดา บริษัท หรือองค์การร่วม (Collective Organization) กรณีผู้ยื่นค าขอที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหราช-
อาณาจักรสามารถยื่นค าขอได้ โดยต้องมีสถานที่ติดต่อได้ในสหราชอาณาจักร มิฉะนั้น จะต้องตั้งตัวแทน
ในสหราชอาณาจักร ภาษาที่ใช้ในค าขอดทะเบียนให้ใช้ภาษาอังกฤษในการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า โดยที่จ านวนและจ าพวกสินค้า/บริการในค าขอจดทะเบียนค าขอจดทะเบียน 1 ค าขอ สามารถ
ขอจดทะเบียนคุ้มครองสินค้า และ/หรือบริการได้โดยไม่จ ากัดจ าพวก โดยที่การยื่นค าขอ ผู้ยื่นค าขอ 
ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่สามารถยื่นค าขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หากมีการยื่นค าขอเป็นจ านวนมาก 
การขอถือสิทธิย้อนหลัง ผู้ยื่นค าขอสามารถขอให้ถือวันยื่นค าขอจดทะเบียนครั้งแรกในต่างประเทศ
โดยอาศัยการยื่นค าขอในสหราชอาณาจักรได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถขอถือสิทธิดังกล่าวในต่าง 
ประเทศโดยอาศัยการยื่นค าขอในสหราชอาณาจักรภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
กลุ่มประชาคมยุโรป (Community Trade Marks) และระบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)  
ได้เช่นกัน และหลังจากการตรวจสอบแล้วจะประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และอนุญาตได้รับการ
จดทะเบียนโดยจะท าการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนในวารสารเครื่องหมายการค้า (Trade Marks 
Journal) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน  
  อายุความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนมีระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่
ได้รับการจดทะเบียน โดยผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอต่ออายุความคุ้มครองได้โดยไม่จ ากัดโดยต่ออายุ
ได้คราวละ 10 ปี  
   กระบวนการจดทะเบียนโดยปกติใช้ระยะเวลาประมาณ 8-9 เดือน หากไม่มีการคัดค้าน
หรือการปฏิเสธค าขอ 
  หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษในการพิจารณาค าขอที่ยื่นเข้ามาสู่การพิจารณาของ
นายทะเบียนนั้น โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแล้วนายทะเบียนจะไม่พิจารณาความเหมือนคล้ายเป็น
อันดับแรกก่อน แต่จะอนุญาตให้ทุกค าขอลงประกาศโฆษณาฯ ได้ หากพิจารณาได้ว่าเครื่องหมายการค้า
นั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness of Mark) แล้ว 
 ผู้มีสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถที่จะคัดค้านค าขอที่ลงประกาศโฆษณาฯ ภายใต้หลัก-
เกณฑ์ที่ว่าผู้ขอรายแรกสามารถที่จะคัดค้านค าขอที่ยื่นจดทะเบียนเข้ามาในภายหลัง ซึ่งการที่จะคัดค้าน 
ได้นั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนรายแรกต้องจดทะเบียนได้เสียก่อน  และอีกกรณีหนึ่ง 

                                                                                                                                                                      
110 วีรภัทร ทรัพย์มาดีกุล, เรื่องเดิม, หน้า 113-115. 
111 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่าง 

ประเทศ 30 ประเทศ (กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2548), หน้า 451-452. 
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หากเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนรายแรกได้ผ่านการใช้จนเป็นที่รู้จักจนแพร่หลายแล้ว เจ้าของ
เครื่องหมายก็สามารถที่จะยื่นคัดค้านค าขอที่ยื่นขอจดทะเบียนเข้ามาในภายหลังได้ โดยไม่ต้องให้
เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนเสียก่อน 
 2.6.1.5  สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคม 
  เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักร การจดแจ้งการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าและการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในเครื่องหมายการค้า ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังคับ อย่างไรก็ดี เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรด าเนินการ
จดแจ้งการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่มีการโอนสิทธิหรือมีการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ มิฉะนั้น ผู้รับโอนสิทธิและผู้ได้รับอนุญาตจะไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือก าไรที่ควรได้รับ
จากการกระท าละเมิดต่อเครื่องหมายการค้านั้น ในช่วงเวลาหลังจากวันที่ท าการโอนสิทธิหรือการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ และก่อนวันรับจดทะเบียนการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้รับ
โอนสิทธิและผู้อนุญาตไม่สามารถอ้างสิทธิยันบุคคลภายนอกที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับเครื่องหมาย
การค้าจดทะเบียนที่ไม่ทราบถึงการโอนสิทธิดังกล่าว และไม่มีสิทธิป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
หรือได้รับการเยียวยา ในกรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าก่อนวันยื่นการจดแจ้งการโอนสิทธิหรือ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
  เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วนั้น อาจถูกเพิกถอนในเวลาใดๆ ก็ได้ หากไม่มี
การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนภายในเวลา 5 ปี หลังจากท่ีได้มีการจดทะเบียน หรือในกรณี
ที่เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า112 
 

2.6.2  กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศฝรั่งเศส 
กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศฝรั่งเศส (Law No. 91-7 of January 4, 1991) / (Law 

No.92-597 on Intellectual Property Code), (Decree on Trade Mark and Service Marks) 
ปัจจุบันฝรั่งเศสเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอันดับ 5 ของโลก เป็นอันดับ 2 ในสหภาพยุโรป 

เป็นผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์) อันดับที่ 4 และส่งออกสินค้าเกษตร 
(ธัญพืชและอุตสาหกรรมอาหาร) เป็นอันดับ 2 ของโลก ในด้านการลงทุน ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มี   
การลงทุนจากต่างประเทศมากเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยจุดแข็ง คือ คุณภาพของแรงงาน ความก้าวหน้า
ในเรื่องการค้นคว้าและวิจัย และเทคโนโลยีชั้นสูง โดยนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลฝรั่งเศสชุดปัจจุบัน 
คือการด าเนินนโยบายแบบเชิงรุก เน้นเร่งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตั้งเป้าหมายในการรักษา

                                                           
112 ณัฐวุฒิ ชินประดิษฐสุข, การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันทางธุรกิจ (วิทยานิพนธ์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552), หน้า 81-82. 
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สมดุลงบประมาณให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2017 อีกท้ังยังด าเนินมาตรการเพ่ือแก้ไขอัตราการว่างงาน และ
การเพ่ิมการลงทุนในประเทศ รัฐบาลฝรั่งเศสยังได้จัดวางแนวคิดริเริ่มเพ่ือปฏิรูปสหภาพยุโรปและส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจภายในสมาชิกยูโรโซน113 จากข้อเท็จจริงนี้เอง ท าให้ผู้เขียนเห็นว่าประเทศ
ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่น่าสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และ
เครื่องหมายการค้าประชาคมในสภาพยุโรป เนื่องจากนอกจากที่ประเทศฝรั่งเศสจะเป็นประเทศที่ติด
อันดับ 1 ใน 5 ของโลกในด้านต่างๆ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องหมายการค้าเป็นส่วนประกอบใน
การด าเนินธุรกิจเพ่ือส่งออกสินค้าแล้ว ฝรั่งเศสยังเป็นประเทศท่ีมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็น
ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการออกแบบรูปแบบสินค้าต่างๆ จึงท าให้ฝรั่งเศสค่อนข้างเข้มงวด
ทางด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับประเทศฝรั่งเศสให้
ความคุ้มครองหรือมีระบบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร มีมาตรฐานการตรวจสอบ    
ที่วางใจได้ รวมทั้งสามารถทราบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสินค้ากับแหล่งผลิต ที่ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายในระดับยุโรปในการสงวนเรียกชื่อผลิตภัณฑ์
ตามแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการค้า อีกท้ังฝรั่งเศสยังเป็น 
คู่ค้าส าคัญล าดับที่ 4 ของไทยในกลุ่มประเทศอียู (รองจากเยอรมนี สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์) 
ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้องการศึกษาว่าประเทศฝรั่งเศสมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และ
เครื่องหมายการค้าประชาคมในสหภาพยุโรปเช่นไร และหากมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว จะท าให้การแข่งขันทางการค้ากับสหภาพยุโรปมีศักยภาพ
มากขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ การที่พบว่าสินค้าลอกเลียนแบบที่ถูกจับกุมและยึดโดยศุลกากรฝรั่งเศส    
มีแหล่งก าเนิดจากประเทศไทยมากที่สุด จึงท าให้ประเทศฝรั่งเศสค่อนข้างมีปัญหาทางการค้ากับกลุ่ม
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งไทย โดยเฉพาะความผิดเรื่องการลอกเลียนแบบเครื่องหมาย
การค้า ซึ่งพบว่า 7 ใน 10 ของเครื่องหมายการค้าที่พบว่ามีการลอกเลียนแบบนั้น เป็นเครื่องหมาย
การค้าของประเทศฝรั่งเศส ผู้เขียนจึงต้องการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าประชาคมที่มีสหภาพ
ยุโรปเป็นแม่แบบว่า หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบ
เดียวแล้ว ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าน่าจะลดลงอย่างมาก เพราะมีระบบการจดทะเบียนที่ง่าย
เป็นระบบเดียว เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจดทะเบียนแบบรายประเทศ ทั้งยังน ามาซึ่งผลประโยชน์
ทางด้านอ่ืนๆ ที่ตามมาอีกด้วย  

                                                           
113 กระทรวงการต่างประเทศ, ความสัมพันธ์กับประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ, ค้นวันที่ 21 

มิถุนายน 2557 จาก http://www.mfa.go.th/main/th/world/74/10412-สาธารณรัฐฝรั่งเศส.
html  

http://www.mfa.go.th/main/th/world/74/10412-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/74/10412-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA.html
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ในประเทศฝรั่งเศส “พระราชบัญญัติว่าด้วยโรงงาน การผลิตและสถานที่ท างาน” (ลงวันที่ 20 
เมษายน) 2346 (มาตราที่ 16) ได้บัญญัติเกี่ยวกับระบบเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ อ่ืนว่าเป็น   
การก่ออาชญากรรม นอกจากนั้น พระราชบัญญัติอาญา 2353 (มาตรา 142) และ 2367 (มาตรา 433) 
ระบุว่าการใช้ชื่อของผู้อ่ืน หรือใช้ชื่อสถานที่ที่ผลิตสินค้าในทางที่มิชอบ เป็นการก่ออาชญากรรมที่ต้อง
ถูกลงโทษ 

แม้ว่าระบบนี้จะไม่ก้าวหน้าเท่าระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน พ.ศ. 2400 ประเทศฝรั่งเศสได้ก่อตั้งระบบเครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกของโลกชื่อว่า 
“พระราชบัญญัติเครื่องหมายการผลิตและสินค้า” เป็นระบบเครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วยการ
ใช้งานและระบบตรวจสอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จนกระทั่งได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ประเทศฝรั่งเศสจึงได้ใช้ระบบการใช้งานเพียงอย่างเดียว แม้ว่าจะมีเรื่องหลักดินแดนของ
อาณานิคมเก่าฝรั่งเศส แต่ระบบนี้ก็ยังใช้เรื่อยมา กฎหมายนี้ได้มีการแก้ไขบางส่วนในปี พ.ศ. 2433 และ 
พ.ศ. 2487 และได้เลิกใช้ไปในปี พ.ศ. 2507 ต่อมาวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ประเทศฝรั่งเศสได้ใช้
ระบบการลงทะเบียน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยื่นขอสิทธิในเครื่องหมายการค้า และการสูญเสียสิทธิ
อันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่ล้มเหลว กฎหมายปัจจุบันได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2534 
อันครอบคลุมหลายๆ ประเด็น เช่น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เครื่องหมายการค้าแบบ
สามมิติ เครื่องหมายการค้าเสียง และระบบการจดทะเบียนที่ต้องมีการเผยเเพร่ จนกระทั่งประเทศฝรั่งเศส
ได้เป็นผู้น าในการก่อตั้งสหภาพยุโรป114 

ประเทศฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความส าคัญในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น ฝรั่งเศส
จึงมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากในการด าเนินการปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก ภายใต้รูปแบบ
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะได้รับการปกป้องโดยสิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้า ฝรั่งเศสเป็นภาคีของอนุสัญญามาดริดว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้า115 โดยกฎหมาย
ที่คุ้มครองเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐฝรั่งเศส คือ กฎหมายเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมาย
บริการ (Law No. 91-7 of January 4, 1991) ซึ่งประเทศฝรั่งเศสเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ข้อเรียกร้อง  
ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายจึงต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรป ภายใต้กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าฝรั่งเศสนั้น บริษัทหรือบุคคลที่มิได้อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหรือมิได้เป็นประชากร

                                                           
114 Shoen Ono, Overview of Japanese Trademark Law, 2nd ed., Published on 

December 25, 1999, Retrieved October 14, 2014 from http://www.iip.or.jp/translation/ 
ono/ch2.pdf 

115 ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ, สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศฝรั่งเศส,    
ค้นวันที่ 19 มิถุนายน 2557 จาก http://112.121.130.212/DEP/DOC/55/55000849.pdf 

http://www.iip.or.jp/translation%20/
http://112.121.130.212/DEP/%20DOC/55/55000849.pdf
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ที่อาศัยในสหภาพยุโรปหรือประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป ต้องจัดหาตัวแทนในประเทศฝรั่งเศส 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในฝรั่งเศสให้ความคุ้มครองการละเมิดสิทธิ  ในเครื่องหมายการค้า 
ที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุม 11 อาณาเขตในประเทศฝรั่งเศส กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าฝรั่งเศสบังคับให้ใช้เครื่องหมายการค้าฝรั่งเศสภายใน 5 ปีแรก หลังจากที่จดทะเบียน
แล้ว และยังก าหนดให้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างจริงจังและเปี่ยมประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนจากการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า116 นอกจากนี้ยังมีประมวลกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาใน ค.ศ. 1992 (Law No.92-597 on Intellectual Property Code) ซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2002 โดยกฎหมายฉบับนี้
จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภท ส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า คือมาตรา L711-1 
ถึง L717-7 กฎหมายอีกฉบับที่คุ้มครองเครื่องหมายการค้าคือ กฤษฎีกาว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและ
เครื่องหมายบริการ ค.ศ. 1992 (Decree on Trade Mark and Service Marks) ซึ่งได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติม
ครั้งหลังสุดเมื่อ ค.ศ. 1996117 ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองโดยระบบการจดทะเบียน 
โดยใช้ระบบผู้ยื่นค าขอก่อนมีสิทธิดีกว่า 

2.6.2.1  วัตถุประสงค์และความเป็นมาของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
  ในตลาดการค้าปัจจุบันนี้ ความส าคัญของ“ เครื่องหมายการค้า” (Marque) นอกจาก
จะใช้ในการแบ่งแยกสินค้าชนิดเดียวกันออกจากกันแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อการบริโภคของผู้บริโภคด้วย 
โดยจะเห็นได้ว่าในหลายๆ กรณีผู้บริโภคได้เลือกบริโภคสินค้าหรือบริการจาก “ยี่ห้อ” หรือ “เครื่องหมาย
การค้า” นั้นเอง ทั้งนี้ เพราะในเครื่องหมายการค้าได้แฝงไปด้วยภาพลักษณ์ คุณภาพ และความน่าเชื่อถือ 
ดังนั้น ผู้ผลิตส่วนมากจึงได้ให้ความส าคัญอย่างมากในการเลือก “เครื่องหมายการค้า” ของตน118 
กอปรกับเหตุที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะการออกแบบรูปแบบสินค้าต่างๆ ฝรั่งเศสจึงให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งด้านเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายสากลระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องและระเบียบปฏิบัติภายใน
ของฝรั่งเศสอีกส่วนหนึ่งด้วย เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของสิทธิผู้ลงทุน ลงแรง สร้างสรรค์ผลงานทาง

                                                           
116 European Financial Service Advisory Group, Trademark Registration Benefits, 

Retrieved October 22, 2014 from http://www.registertrademarks.net/france-trademark/ 
117 ชลลดา คงภู, ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้า 

(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2555), หน้า 104.  
118 จิรวัฒน์ จงสงวนด,ี การใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้า, ค้นวันที่ 20 ตุลาคม 

2557 จาก http://thaiaixois.online.fr/etc/ik_nomgeo.htm 
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ปัญญาขึ้น ด้วยประสงค์ที่จะใช้ผลงานทางปัญญาเหล่านั้นก่อให้เกิดมูลค่าทางพาณิชย์ให้แก่ตน อันเป็น
การรักษาไว้ซึ่งสิทธิทางกฎหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิให้ถูกละเมิดจากผู้ที่มิได้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องจะส่งผลให้คู่แข่ง
ทางการค้าทราบถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเป็นการป้องกันการใช้เครื่องหมายการค้า 
ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และที่ส าคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จะก่อให้เกิดสิทธิทางกฎหมายต่างๆ เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน119 
 2.6.2.2  ความหมายของเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายการค้าและบริการ หมายความว่า สัญลักษณ์ที่ใช้จ าแนกสินค้าและบริการ
ของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าและบริการจากกิจการอ่ืนโดยสัญลักษณ์ที่สามารถน ามาเป็นเครื่องหมาย
การค้าได้คือ ชื่อต่างๆ ในทุกรูปแบบ (Denominations) สัญลักษณ์ทางเสียง (Audible Signs) และ
รูปร่างต่างๆ (Figurative Signs) ประเทศฝรั่งเศสไม่ได้แยกค าจ ากัดความเครื่องหมายการค้า และ
เครื่องหมายบริการอย่างในกรณีประเทศไทย120 

ในประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใน ค.ศ. 1992 มาตรา แอล 711-1 ได้ให้
ความหมายของ เครื่องหมายการค้าและบริการ คือ “สัญลักษณ์ที่สามารถแสดงออกมาเป็นภาพหรือ
การเขียน (Graphic) เพ่ือใช้แยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  
 สัญลักษณ์ท่ีกล่าวในข้างต้น อาจหมายถึงสิ่งดังต่อไปนี้  

 1)  ชื่อในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค า ค าผสม นามสกุล ชื่อทางภูมิศาสตร์ นาม 
ปากกา ตัวอักษร ตัวเลข ค าย่อ เป็นต้น 

 2)  สัญลักษณ์ท่ีสามารถได้ยินได้ อาทิ เสียง เสียงดนตรี เป็นต้น 
 3)  สัญลักษณ์ที่แสดงออกเป็นรูปร่าง อาทิ ภาพประดิษฐ์ ฉลาก ตราประทับ 

ภาพนูน ภาพสามมิติ โลโก้ ภาพสังเคราะห์ รูปร่างรูปทรงของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ หรือการจัดเรียง 
การผสมผสาน หรือกลุ่มของสี”121 

 
 
 

                                                           
119 European Financial Service Advisory Group, Trademark Registration Benefits, 

Retrieved October 22, 2014 from http://www.registertrademarks.net/trademark-registration/ 
120 ชลลดา คงภู, เรื่องเดิม, หน้า 104. 
121 World Intellectual Property Organization (WIPO), France: Intellectual Property 

Code, Retrieved June 21, 2014 from http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563 

http://www.registertrademarks.net/trademark-
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2.6.2.3  ลักษณะของเครื่องหมายการค้าประชาคมอันพึงรับจดทะเบียนได้ 
เครื่องหมายการค้าจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ และยังไม่มีผู้ใดใช้หรือจดทะเบียนมาก่อน 

อีกทั้งจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามและไม่ท าให้เกิดความสับสนต่อสาธารณะชน ทั้ งนี้ การมี
ลักษณะบ่งเฉพาะอาจเกิดจากการใช้122 
  เครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะดังนี้ 

1)  สามารถเขียนหรือออกแบบเครื่องหมายการค้า 
2)  เครื่องหมายการค้าประเภทเสียง เช่น เสียงดนตรี ถ้อยค า สโลแกน 
3)  ต้องไม่เป็นสิ่งที่ท าให้เข้าใจผิดจากลักษณะหรือแหล่งก าเนิดของสินค้า 
4)  ต้องรับรู้ได้โดยการมองเห็นหรือการได้ยินเสียง 
5)  ต้องมีความใหม่ ส าหรับสายการผลิตสินค้านั้นๆ123 

มาตรา แอล 711-2 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 
1)  สัญลักษณ์หรือชื่อที่เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือเป็นภาษาทาง

เทคนิคที่เป็นค าอธิบายที่จ าเป็นหรือที่เป็นปกติท่ัวไปของสินค้าและบริการนั้น 
2)  สัญลักษณ์หรือชื่อที่แสดงถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะชนิด 

คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ คุณค่า แหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ เวลาในการผลิตสินค้าหรือในการ
ให้บริการ 

3)  เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างที่แสดงถึงลักษณะหน้าที่การท างานของสินค้าหรือ
แสดงถึงคุณค่าของสินค้าโดยส าคัญ  
  ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าตามข้อ 1 และข้อ 2 อาจเกิดลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ 
   มาตรา แอล 711-4 สัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิที่มีอยู่ก่อนนั้น ไม่อาจใช้
เป็นเครื่องหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิที่มีอยู่ก่อนดังต่อไปนี้ 
   1)  เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนมาก่อน หรือมีชื่อเสียงแพร่หลายมาก่อน
ตามความหมายของอนุสัญญากรุงปารีส ส าหรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 
   2)  ชื่อบริษัทที่อาจท าให้สาธารณชนเกิดความสับสน 
  3)  ชื่อทางการค้าหรือป้ายชื่อที่เป็นที่รู้จักภายในประเทศ ซึ่งอาจท าให้สาธารณชน
เกิดความสับสน 
   4)  ชื่อแหล่งก าเนิด (Appellation of Origin) ที่ได้รับความคุ้มครอง 

                                                           
122 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, คู่มือการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ 

31 ประเทศ (กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2554), หน้า 65. 
123 ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ, เรื่องเดิม, หน้า 2. 
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  5)  สิทธิของผู้สร้างสรรค์ 
   6)  สิทธิที่ได้รับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 
   7)  สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยเฉพาะสิทธิในชื่อ นามแฝง หรือรูปภาพ 
   8)  ชื่อ รูปภาพ หรือชื่อเสียงของส านักงานท้องถิ่น  

2.6.2.4  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอจด

ทะเบียนในต่างประเทศสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศสได้โดยตรงต่อส านักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาฝรั่งเศส (INPI) หรือส านักงานจดทะเบียนของศาลพาณิชย์ (The Registry of the Commercial 
Court)124 หากมีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมยุโรป หรือในประเทศ
ที่ท าความตกลงในข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป มิฉะนั้นจะต้องตั้งตัวแทนในประเทศฝรั่งเศสเพ่ือด าเนินการ
จดทะเบียนแทน125 

ขั้นตอนการจดทะเบียนและการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า เริ่มจากยื่นค าขอไปที่
ส านักทรัพย์สินทางปัญญา จากนั้นนายทะเบียนจะตรวจสอบว่าเอกสารที่จ าเป็นครบถ้วนหรือไม่ 
ตลอดจนตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเฉพาะและเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของ
ผู้อ่ืนหรือไม่ นอกจากนี้ เครื่องหมายที่จะได้รับการจดทะเบียนต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยของสังคม เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ลงประกาศโฆษณาในประกาศ
ของส านักงาน (Office Bulletin) โดยภายใน 2 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอจดทะเบียน หากไม่มีผู้คัดค้าน
ส านักทรัพย์สินทางปัญญาจึงจะออกใบรับรองให้ ส าหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุ
ความคุ้มครอง 10 ปี และเมื่อครบก าหนดจะสามารถที่ต่ออายุได้คราวละ 10 ปี126 ทั้งนี้ การต่ออายุ
ความคุ้มครองสามารถด าเนินการได้ภายในเวลา 6 เดือนก่อนระยะความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง และ 6 
เดือนหลังจากอายุความคุ้มครองสิ้นสุดลง ทั้งนี้ กระบวนการจดทะเบียนโดยปกติใช้เวลาประมาณ 8-9 
เดือน ในกรณีไม่มีการคัดค้านหรือการปฏิเสธค าขอ  

เครื่องหมายการค้าจะได้รับการจดทะเบียนหากไม่ได้รับการปฏิเสธหรือเพิกถอน และ
การคัดค้านไม่เป็นผลส าเร็จ โดย INPI จะออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้ผู้ยื่นค าขอ และ 
จะมีการประกาศการจดทะเบียนดังกล่าวลงในสิ่งตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

                                                           
124 Decree on Trademark and Service Marks 1992 ข้อ 1 
125 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายแบบผังภูมิวงจรรวม: ประเทศเยอรมัน, หน้า 8, ค้นวันที่ 

19 มิถุนายน 2557 จาก http://onestopservice.ditp.go.th/download/file/281dip.pdf 
126 ชลลดา คงภู, เรื่องเดิม, หน้า 105. 
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(Official Bulletin of Industrial Property) ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
ให้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้นการจดแจ้งการโอนสิทธิเป็น
สิ่งบังคับเพ่ือวัตถุประสงค์ในการโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่อย่างไรก็ตาม การไม่ด าเนินการ
จดแจ้งการโอนสิทธิไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิดังกล่าว ซึ่งระยะเวลาในการจดแจ้ง
การโอนสิทธิขึ้นอยู่กับปริมาณงานของสถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ปกติ
จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ผู้ยื่นค าขอจดแจ้งการโอนสิทธิต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 

1)  ส าเนาหนังสือการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า หากส าเนาหนังสือการโอน
สิทธิเป็นภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสต้องน าส่งค าแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย 

2)  กรณีที่ตัวแทนของผู้โอนสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิเป็นผู้ยื่นจดแจ้งการโอนสิทธิ 
ให้ยื่นหนังสือมอบอ านาจที่ลงลายมือชื่อโดยตัวแทนทางกฎหมายของผู้โอนสิทธิหรือผู้รับโอน127 

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการสมัคร (การจดทะเบียนครั้งแรกหรือการต่ออายุ) 225 
ยูโร (แบบธรรมดา) และ 200 ยูโร (แบบอิเล็กทรอนิกส์) ส าหรับประเภทสินค้าหรือบริการ 3 ชนิดขึ้นไป 
และ 40 ยูโร ส าหรับสินค้าที่เพ่ิมข้ึนแต่ละชนิด128 

ผู้ยื่นค าขออาจขอให้ถือวันที่ยื่นค าขอในต่างประเทศเป็นวันยื่นค าขอในประเทศฝรั่งเศสได้ 
หากค าขอในต่างประเทศเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน และครอบคลุมถึงสินค้าและบริการที่เหมือนกัน
กับที่ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศส โดยผู้ยื่นค าขอต้องน าส่งส าเนารับรองถูกต้องของค าขอจด
ทะเบียนในต่างประเทศพร้อมค าแปลภาษาฝรั่งเศสหากเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ 
ต้องน าส่งเอกสารดังกล่าวให้ INPI ในเวลาที่ยื่นค าขอจดทะเบียนหรือภายในเวลา 3 เดือนนับแต่วัน 
ยื่นแบบค าขอ129 

2.6.2.5  สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคม 
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับส านักทรัพย์สินทางปัญญาฝรั่งเศส (Institut National 

de la Propriété Industrielle หรือ INPI) จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยเจ้าของเครื่องหมาย
การค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้ และสามารถ
ท าสัญญาอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้เครื่องหมายของตนได้ 130 รวมถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิ

                                                           
127 ชลลดา คงภู, เรื่องเดิม, หน้า 105-106. 
128 ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
129 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายแบบผังภูมิวงจรรวม: ประเทศเยอรมัน, เรื่องเดิม, 

หน้า 9. 
130 ชลลดา คงภู, เรื่องเดิม, หน้า 105. 
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ห้ามมิให้บุคลอ่ืนใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันส าหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน 131  
บุคคลที่ปลอมหรือเลียนแบบ เครื่องหมายการค้าจะมีโทษทางอาญา132 

ข้อยกเว้นสิทธิของเครื่องหมายการค้า/ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิมีดังนี้ 
1)  การสิ้นสุดของสิทธิ (Exhaustion of Rights)  
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไม่มีสิทธิห้ามการใช้เครื่องหมายการค้า

กับสินค้าที่ได้น าออกสู่ตลาดในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรือในเขตเศรษฐกิจยุโรปแล้ว 
โดยผู้เป็นเจ้าของหรือด้วยความยินยอมของเจ้าของเอง 

อย่างไรก็ดี เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจท าการคัดค้านการด าเนินการใดๆ 
ในด้านการตลาดส าหรับสินค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้าหรือท าให้สภาพสินค้าแย่ลง 

2)  การใช้เป็นชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า ป้ายเครื่องหมาย 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถห้ามผู้อื่นใช้ชื่อ สกุลของตนในทางสุจริต 

และไม่สามารถห้ามการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันเป็นชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า หรือป้าย
เครื่องหมาย หากการใช้ดังกล่าวเป็นการใช้ที่มาก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน 

3)  การอ้างอิงที่จ าเป็น 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่มีสิทธิห้ามการใช้สัญลักษณ์ส าหรับการอ้างอิง      

ที่จ าเป็นเพ่ือบอกถึงวัตถุประสงค์ของสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะส าหรับอุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ที่ไม่
ก่อให้เกิดความสับสนในแหล่งที่มา 

4)  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
การจดแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นสิ่งบังคับเพ่ือวัตถุประสงค์ในการโต้แย้ง

สิทธิในเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม การไม่ด าเนินการจดแจ้งการอนุญาตสิทธิจะไม่กระทบต่ อ
ความสมบูรณ์ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว133 

จากท่ีได้ศึกษากฎหมายภายในเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ประเทศ
ฝรั่งเศส และข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมแล้วนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า
ของทั้งสองประเทศดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกันกับข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม เนื่องด้วย
เดิมทีแต่ละประเทศสมาชิกได้มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศตน เพ่ือใช้ในการให้ความ
คุ้มครอง และเมื่อมีความประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน จึงได้วางกรอบแนวการในการด าเนินการทางด้านกฎหมายเครื่องหมายของ

                                                           
131 ประภาพร พ่วงรอด, เรื่องเดิม, หน้า 71. 
132 Law No.92-597 on Intellectual Property Code 1992 มาตรา L716-9 
133 ประภาพร พ่วงรอด, เรื่องเดิม, หน้า 71-72. 
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สหภาพยุโรปขึ้น โดยได้น าหลักการพื้นฐานด้านเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 
มารวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดเป็นข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์
เดียวกันแก่การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องบัญญัติ
กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม ส่งผลให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการได้อย่างเสรี อันท าให้มั่นใจได้ว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นๆ 
จะได้รับความคุ้มครองเดียวกัน ภายใต้ระบบกฎหมายเดียวกันของทุกรัฐสมาชิก นอกจากนี้ทุกประเทศ
สมาชิกในสหภาพยุโรปล้วนเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 
เพราะฉะนั้น Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 
October 2008 (ข้อ 13) ก็จะมีข้อก าหนดที่สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม134 
 
 

                                                           
134 European Union Intellectual Property Office, Community Trademark Directive, 

Retrieved May 5, 2015 from https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/ 
document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctm_directive_en.pdf 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/%20contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctm_directive_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/%20contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctm_directive_en.pdf
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บทท่ี 3 
 

แนวคิดและการให้ความคุ้มครองเครือ่งหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) 

 
ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญกับ

การรวมตัวกันในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่าง
ประเทศ ขณะที่ปัญหาหลายอย่างซึ่งเคยเป็นปัญหาในประเทศกลับขยายวงกว้างขึ้นเป็นปัญหาระหว่าง
ประเทศ อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคติดต่อ อาชญากรรมข้ามชาติ หรือแม้แต่
ปัญหายาเสพติด รวมถึงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาเซียนจึงต้องปรับตัวให้เท่าทัน
สถานการณ์เพ่ือให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เอเชีย 
จีนและอินเดีย ทวีบทบาทในภูมิภาคมากข้ึนตามล าดับ การผนึกก าลังของอาเซียนซึ่งมีประเทศสมาชิก 
10 ประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ย่อมท าให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงและปัญหาท้าทายได้ดียิ่งขึ้น เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยให้เสียงของ
อาเซียนมีน้ าหนัก เพราะการที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียวในเวทีระหว่างประเทศจะท าให้
ประเทศและกลุ่มความร่วมมืออ่ืนๆ ให้ความเชื่อถือในอาเซียนมากขึ้นและท าให้อาเซียนมีอ านาจต่อรอง
ในเวทีระหว่างประเทศมากข้ึนด้วย1 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก าเนิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และไทยได้ร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียน หรือปฏิญญากรุงเทพ ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก
ทั้งหมด 10 ประเทศ โดยบรูไนดารุสซาลามได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนล าดับที่ 6 เมื่อวันที่  7 มกราคม 
พ.ศ. 2527 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกล าดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สปป. ลาว และ
เมียนมาร์ เข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันเป็นล าดับที่ 8 และ 9 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และกัมพูชา
เข้าเป็นสมาชิกล าดับที่ 10 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ผู้น าอาเซียนได้รับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายว่า ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะเป็นวงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออก
                                                           

1 กรมประชาสัมพันธ์, ส านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์, ท าไมจึงจ าเป็นต้องสร้างประชาคม
อาเซียน, ค้นวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จาก http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/ewt_news. 
php?nid=541&filename=index 

http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/ewt_news
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เฉียงใต้ หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างมีพลวัต มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอกและประชาคมแห่ ง
สังคมที่เอ้ืออาทร ในการประชุมผู้น าอาเซียน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่บาหลี 
ผู้น าอาเซียนได้ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนเพ่ิมเติม โดยได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วย
ความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้มี
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ในระหว่าง
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ผู้น าอาเซียนได้เห็นชอบที่จะเร่งรัด
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้น เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2563 เป็นปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
ประชาคมอาเซียนจะประกอบด้วย 3 เสาหลัก (pillars) ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC)2 

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังที่ปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของอาเซียน 
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยให้อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตาม
หลักการดังต่อไปนี้ 

1)  การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์
แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 

2)  ความผูกพันและความรับผิดชอบร่วมกันในการเพ่ิมพูนสันติภาพความมั่นคงและ
ความมั่งค่ังของภูมิภาค 

3)  การไม่ใช้การรุกราน และการข่มขู่ว่าจะใช้หรือการใช้ก าลัง หรือการกระท าอ่ืนใด
ในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ 

4)  การอาศัยการระงับข้อพิพาทโดยสันติ 
5)  การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
6)  การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธ ารงประชาชาติของตนโดยปราศจาก

การแทรกแซง การบ่อนท าลาย และการบังคับจากภายนอก 
7)  การปรึกษาหารือที่เพ่ิมพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์

ร่วมกันของอาเซียน 

                                                           
2 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ เเละส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, การศึกษาเพื่อ

อาเซียน: หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, 2554), หน้า 12. 
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8)  การยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญ 

9)  การเคารพเสรีภาพพ้ืนฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริม
ความยุติธรรมทางสังคม 

10)  การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมาย
ด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 

11)  การละเว้นจากการมีส่วนร่วมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการใช้ดินแดน
ของตน ซึ่งด าเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือรัฐที่มิใช่สมาชิกอาเซียนหรือผู้กระท าที่ไม่ใช่รัฐใดๆ 
ซ่ึงคุกคามอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน 

12)  การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาที่แตกต่างของประชาชนอาเซียน โดยเน้น
คุณค่าร่วมกันของประชาชนอาเซียนด้วยจิตวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย 

13)  ความเป็นศูนย์รวมของอาเซียนในความสัมพันธ์ภายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยคงไว้ซึ่งความมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันการมองไปภายนอก การไม่ปิดกั้นและการ
ไม่เลือกปฏิบัติ และ 

14)  การยึดมั่นในกฎการค้าพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซึ่งมีกฎเป็นพื้นฐานส าหรับ
การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและการลดอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือน าไปสู่
การขจัดอุปสรรคทั้งปวงต่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อน 
โดยตลาด3 

ปัญหาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าเลียนแบบ 
เป็นปัญหาที่มีการลุกลามอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย การเติบโตของตลาด   
ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน และก าไร
อย่างมหาศาลที่ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายจะได้รับ ช่องว่างทางกฎหมาย และปัจจัยส าคัญที่สุดคือ กระแส
ความนิยมจากผู้บริโภค ส าหรับเหตุผลที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าเลียนแบบนั้นเนื่องจากความต้องการคุณค่า
ของตราสินค้าที่เป็นของแท้ ศักดิ์ศรี ผลประโยชน์ด้านภาพลักษณ์ และการบริโภคเพ่ือสถานภาพทาง
สังคม ซึ่งเป็นความต้องการด้านคุณค่าทางจิตใจมากกว่าลักษณะทางกายภาพของสินค้า แต่เนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินในราคาสูง จึงมีความคิดว่าด้วยราคาที่ต่ ากว่าของสินค้าเลียนแบบท าให้
คุ้มค่าที่จะซื้อ ดังนั้น ผู้ประกอบการตราสินค้าที่เป็นของแท้จะต้องพยายามสร้างคุณค่าตราสินค้า เพ่ือให้
ผู้บริโภครับรู้คุณภาพที่เหนือกว่า หรือมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของตราสินค้าที่เป็นของแท้ 
ขณะเดียวกันการสร้างคุณค่าตราสินค้าในจิตใจของผู้บริโภคจะเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนให้

                                                           
3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3. 
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ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้าและมีความตั้งใจซื้อสินค้าที่เป็นของแท้มากขึ้น 4 ด้วยเหตุที่เมื่อมี
การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการน าเข้า ส่งออก สินค้า มีการเคลื่อนย้ายการ
บริการระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงท าให้การละเมิด
เครื่องหมายการค้าทวีความรุนแรง แต่เนื่องจากระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกต่างกัน เมื่อมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมาย
การค้ามากขึ้น อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม มีความขัดแย้งจากการขาดเอกภาพทางกฎหมาย
เครื่องหมายการค้า ดังนั้น แต่ละประเทศในขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย
เครื่องหมายการค้า เพ่ือให้การดูแลคุ้มครองสิทธิของแต่ละประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี 
แผนการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ต้องเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด ภายในปี พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นว่า ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพ่ือให้ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น 
โดยเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นขอจะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้สามารถยื่นค าขอจดทะเบียน
ระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว แต่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ในหลายประเทศ ทั้งยังแสดงให้เห็น
ด้วยว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังที่ปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียน เนื่องจากการมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเป็นระบบเดียวกันนั้น เป็นการสร้างความผูกพันและความรับผิดชอบร่วมกันใน 
การก่อให้เกิดสันติภาพความม่ันคงของภูมิภาค มีการปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือหาแนวทางที่จะป้องกัน
การละเมิดเครื่องหมายการค้าอันจะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน ตลอดจนก่อให้เกิด
ความเป็นศูนย์รวมของอาเซียนในความสัมพันธ์ภายนอกทางเศรษฐกิจโดยคงไว้ซึ่งความมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน ไม่ปิดกั้นและการไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่การขจัดอุปสรรคทั้งปวงต่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค  
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 สุมาลี เล็กประยูร, สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและคุณค่าแห่งแบรนด์, ค้นวันที่ 20 

สิงหาคม 2557 จาก http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_10/ 
pdf/aw31.pdf 
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3.1  วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic     
Community) 

 
 อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้น
ตามปฏิญญากรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 สมาชิกเริ่มแรกมี 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2527 เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพ่ือสร้าง
สันติภาพในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อันน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และน าไปสู่ความเจริญ 
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มุ่งหวังจะพัฒนาอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่เจริญมั่งคั่ง มั่นคง 
ขจัดความยากจน และลดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ  ส่งผลให้อาเซียนพัฒนาอยู่ในระดับที่
เทียบเคียงกัน โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนจะมีการค้าขาย การแลกเปลี่ยนบริการ 
และการลงทุนข้ามพรมแดนกันอย่างเสรี ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งพลเมืองอาเซียน 10 ประเทศสามารถ
เดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนอ่ืนได้อย่างเสรี ทั้งนี้ ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกัน
ทางการค้ารุนแรงขึ้น อันส่งผลให้ให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเองเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากระบบ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ จึงท าให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์ ได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือขยายความ
ร่วมมือและการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นโดยการจัดท าเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เมื่อปี พ.ศ. 
2535 ต่อมาผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. 2545 ให้จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจ
ของอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)” ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อีกสองเสาหลัก คือ 
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) โดยได้มีการจัดท ากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
เพ่ือการด าเนินงานไปสู่ประชาคมอาเซียน  
 การที่อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) อาเซียนได้
จัดท าแผนงานในเชิงบูรณาการในด้านเศรษฐกิจต่างๆ หรือพิมพ์เขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 เรื่อง ดังนี้  
 1)  การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น  
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 2)  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสร้างความสามารถ
ในด้านต่างๆ เช่น นโยบายการแข่งขัน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (การเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 3)  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสมาชิก และลด
ช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่ เช่น การสนับสนุนการพัฒนา SMEs  
 4)  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยการร่วมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่
ในภาวะที่เสียเปรียบ โดยเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค 
เช่น การจัดท าเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จ าหน่าย เป็นต้น5 
 กระบวนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักในการที่จะท าให้อาเซียน
บรรลุสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” ภายในปี พ.ศ. 2558 มีรากฐานมาจากน าความร่วมมือและ
ความตกลงทางเศรษฐกิจที่อาเซียนได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้วมาต่อยอดให้มีผลเป็นรูปธรรมและ 
มีความแบบแผนมากยิ่งขึ้น อาทิ ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ความตกลงด้าน
การส่งเสริมการลงทุนอาเซียน ความตกลงด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน และความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน 
 ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขยายปริมาณการค้าและการ
ลงทุนภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศที่สาม สร้างอ านาจการต่อรองและศักยภาพในการ
แข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก เพ่ิมสวัสดิการและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน บนหลักการของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ การประหยัดต่อขนาด 
การแบ่งงานกันท า และการพัฒนาความช านาญในการผลิตของประเทศสมาชิกอาเซียน6 
 

3.2  การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นแนวโน้มส าคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจโลกตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในปัจจุบันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ (Regional Trade Agreements: RTAs) 
มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลองค์การการค้าโลก  ณ 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีการรวมกลุ่มในภูมิภาคต่างๆ ที่ได้แจ้งกับองค์การการค้าโลกสูงถึง  

                                                           
5 ส านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ, กลุ่มพหุภาคี, ค้นวันที่ 28 มิถุนายน 2557 

จาก http://www.kan1.go.th/asean55/page004.html 
6 กรมอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จาก http://www. 

mfa.go.th/asean%20/th/customize/30641-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.html  

http://www.kan1.go.th/asean55/page004.html
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511 กลุ่ม7 ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของอาเซียนเพ่ิงจะเด่นชัด
เมื่อปี พ.ศ. 2519 เมื่ออาเซียนได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรก และผู้น าประเทศสมาชิก
ได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความสมานฉันท์ของอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord) ขึ้น 
 อาเซียนได้พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจก้าวส าคัญไปอีกระดับหนึ่งด้วยการประกาศจัดตั้ง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนในระยะต่อมาถึงปัจจุบัน โดยได้มีการจัดตั้งคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) 
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement 
of the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN) เพ่ือรับผิดชอบการ
ด าเนินงานเขตการค้าเสรีอาเซียน อาฟตานับเป็นความส าเร็จครั้งแรกของอาเซียนในการส่งเสริมการเปิด
เสรีทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกโดยการยกเลิกอุปสรรคทางการค้าทั้งในด้านภาษีและมาตรการ
ที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ระหว่างกันเมื่อการเปิดเสรีทางการค้าได้มีความคืบหน้าไปล าดับหนึ่งจึงเกิดแนวคิด
ของการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ และการลงทุนขึ้นในปี พ.ศ. 2538 และปี  พ.ศ. 2541 ตามล าดับ 
เพ่ือสร้างจุดแข็งและเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นผู้ให้บริการระดับภูมิภาค และจัดตั้งเขต
การลงทุนที่มีศักยภาพ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาเซียนจะได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการ
จัดท า “เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งส่งผลให้
เกิดโอกาสและประโยชน์ทางการพัฒนาในระดับหนึ่ง แต่บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค เช่น 
ความไม่มีเสถียรภาพของระบบการเงินโลก การเพ่ิมของราคาพลังงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดน 
เป็นต้น ได้ผลักดันให้อาเซียนตระหนักถึงความส าคัญและของความร่วมมือไปสู่ก้าวประวัติศาสตร์คือ 
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มีจุดเริ่มต้นจากการ
ลงนามร่วมกันของผู้น าอาเซียนในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of 
ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เมื่อครั้งประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11 เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ณ ประเทศมาเลเซีย ผู้น าอาเซียนได้มีความเห็นชอบร่วมกันให้เร่งรัด
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีก 5 ปีจากปี พ.ศ. 2563 
(ค.ศ. 2020) เป็นปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยระบุคุณลักษณะและองค์ประกอบส าคัญของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่จะจัดตั้งขึ้นภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ไว้สอดคล้องกับแถลงการณ์บาหลี

                                                           
7 The World Trade Organization, Regional Trade Agreements Gateway, Retrieved 

January 20, 2012 from http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm 

http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm
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ฉบับที่ 2 ซึ่งระบุเป้าหมายและกรอบระยะเวลาในการด าเนินมาตรการต่างๆ พร้อมทั้งความยืดหยุ่น   
ที่จะตกลงกันล่วงหน้าในการด าเนินงานตามแผนงานส าหรับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้น  
ในการประชุมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)    
จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials Meeting: SEOM) 
จัดท า “แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)” และ “ตารางเวลาด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ (Strategic Schedule)”เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ต่อไป 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ผู้น าอาเซียนยืนยันพันธกรณีที่จะเร่งรัดการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 จากเดิมที่ระบุไว้ในปี ค.ศ. 2020 ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 
และแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 โดยลงนามแถลงการณ์เซบูเพ่ือจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 
2015 โดยในด้านเศรษฐกิจ ผู้น าอาเซียนได้เห็นชอบที่จะเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ภายในปี ค.ศ. 2015 และเปลี่ยนแปลงอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการการลงทุน 
แรงงานฝีมืออย่างเสรีและมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) คือ การไปสู่เป้าหมาย
สุดท้ายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามที่ระบุไว้ใน “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึก
และกว้างขวางมากขึ้นผ่านความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันและแผนการด าเนินงานใหม่ภายใต้กรอบระยะ 
เวลาที่ชัดเจน โดยประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่จะส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเปิดมอง
บริบทภายนอก และส่งเสริมกลไกตลาด ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในกรอบพหุภาคีและยึดมั่นในระบบ
กฎเกณฑ์เพ่ือความสอดคล้องของการปฏิบัติตามพันธกรณีในด้านเศรษฐกิจ8 
 ทั้งนี้ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ก็เป็นหนทางหนึ่งในการท าให้เป้าหมายที่ต้องการท าให้
ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการเเข่งขันสูงนั้นบรรลุเป้าหมายได้ สืบเนื่องจาก
ปัจจุบันเมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น เกิดการน าเข้าส่งออกสินค้าเเละบริการไปขายยังต่างประเทศ 
เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่งจึงมีความส าคัญต่อการสร้างรายได้แก่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการ โดยเครื่องหมายการค้านั้นมีความส าคัญ 4 ประการดังนี้ 
 1)  หน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการซื้อสินค้าและบริการ เครื่องหมายการค้าจะท าหน้าที่
เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับผู้บริโภคสินค้า โดยจะเป็นสัญลักษณ์แทนตัวผู้ผลิตสินค้า บอกแหล่ง 

                                                           
8 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, รายงานการศึกษาโอกาสและผลกระทบของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย, หน้า 12-13, ค้นวันที่ 21 กันยายน 2557 จาก http://www. 
ppb.moi.go.th/midev01/upload/asean_final.pdf 

http://www/
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ที่มาของสินค้า รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์แสดงคุณภาพของสินค้าด้วย ซึ่งผู้ซื้อสินค้าจะเลือกซื้อสินค้าโดย
การจดจ าเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้น 
 2)  หน้าที่ในการรักษาสิทธิประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ที่ประดิษฐ์หรือ
สร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นใช้ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่จะได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้
เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าของตน รวมทั้งสิทธิที่จะโอนหรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้เครื่องหมายการค้า
ของตนได้โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ นอกจากนั้น ยังมีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนทางแพ่งหรือฟ้องร้อง
ด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าละเมิดเครื่องหมายการค้าของตน 
 3)  หน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคสินค้า เมื่อสินค้าของแต่ละเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
ใช้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพราะสามารถทราบตัวผู้ผลิตและ
แหล่งที่มาของสินค้า รวมทั้งคุณภาพของสินค้าโดยการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้นๆ 
ท าให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ รสนิยมการบริโภค และสภาพเศรษฐกิจ
ของแต่ละบุคคลได้โดยไม่สับสนหลงผิด 
 4)  หน้าที่ในการโฆษณาสินค้า โดยผู้บริโภคจะสามารถจดจ าสินค้าต่างๆ ได้จากเครื่อง-
หมายการค้าที่ก ากับอยู่กับตัวสินค้านั้น การโฆษณาสินค้าจึงจ าเป็นที่จะต้องให้ผู้บริโภครับรู้และจดจ า
เครื่องหมายการค้าได้โดยง่าย ติดหูติดตาเพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันและการขยายตลาดการค้า ดังนั้น 
การสร้างหรือประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า จึงควรให้มีลักษณะที่สามารถจดจ าเรียกขานได้ง่าย  และมี
ความทันสมัยอยู่เสมอ  
 ด้วยเหตุนี้เอง การที่จะสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าแบบหนึ่งเพ่ือใช้กับสินค้าหรือบริการ จึงอาจ
ต้องใช้ทั้งความสามารถในการออกแบบให้เครื่องหมายนั้นน่าสนใจ สร้างความจดจ า ต้องใช้เงินลงทุน
ในการสร้างความนิยม พัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้ตราเครื่องหมายการค้านั้น รวมถึง 
ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างการจดจ า สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพแก่สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมาย
การค้านั้นๆ ดังนั้น เมื่อค านึงถึงความยากล าบากในส่วนนี้แล้ว จึงได้มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้า เพ่ือป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้ อ่ืนโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมาย
การค้า เครื่องหมายการค้าจึงมีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเเละผู้ประกอบการ 
ตลอดจนประเทศชาติเนื่องจากสามารถสร้างรายได้จากการเเข่งขันทางการค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย    
ซึ่งการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิอันเกิดจากความคิดทางปัญญาที่ได้
สร้างสรรค์ แสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อันสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สร้างสรรค์ความคิดนั้นๆ จึงก่อให้เกิดสิทธิที่ผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นพึงจะได้รับ    
ความคุ้มครอง ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทส าคัญต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนื่องด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
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เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถน ามาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพ่ือแปลงเป็นทุน  อันจะช่วยเสริม
สภาพคล่องในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการ ดังเช่นในประเทศไทยที่มีการสนับสนุน
ให้สามารถใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือค ้าประกันในการขอสินเชื่อได้ และสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญายังมีประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าวิจัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม 
เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต และน าไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะผู้สร้างสรรค์ได้รับความคุ้มครองให้มีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากงานสร้างสรรค์ของตน 
รวมถึงค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น จึงมีแรงกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนางานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ยังมีคุณค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เนื่องจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเชื่อมภาคการศึกษาวิจัยและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  ท าให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความมั่นใจ   
ที่จะศึกษาวิจัยอยู่เสมอ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่จะน ามาใช้ประโยชน์  
ได้จริงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์
จึงเป็นกลไกที่ช่วยน าไปสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในที่สุด ดังนั้น ในปี 
พ.ศ. 2558 ที่ได้มีความร่วมมือที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้เน้นให้สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา9 
 
 3.2.1 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
 กฎบัตรอาเซียน หรือกฎบัตรสมาคมแห่งอาเซียนเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะ
ท าให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน 
โดยนอกจากจะประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกัน
เป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้น 
พร้อมก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่ส าคัญในอาเซียนตลอดจนความสัมพันธ์ใน
การด าเนินงานขององค์กรเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของอาเซียนให้สามารถด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อน
การรวมตัวของประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้น าอาเซียนได้ตกลงกันไว้ในประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

                                                           
9 วริยา ล ้าเลิศ, “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในมิติประชาคมอาเซียน,” วารสารพัฒนบริหาร-

ศาสตร์ 54, 1 (2557): 10-11. 
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 ทั้งนี้ ผู้น าอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครั้งที่ 13 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อตั้งอาเซียน 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าอาเซียนก าลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนที่ก าลัง   
จะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ ทั้ง 10 ประเทศ และถือเป็นเอกสาร
ประวัติศาสตร์ชิ้นส าคัญที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะที่เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาล ซึ่งประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนครบทั้ง 10 ประเทศแล้ว  เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
เป็นต้นไป 
 กฎบัตรอาเซียนได้กลายเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ และได้จดทะเบียนกับส านักเลขาธิการสหประชาชาติ ตามข้อ 102 วรรค 1 ของกฎบัตร
สหประชาชาติ วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนคือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ        
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการท างานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะให้
สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Organization)  
 โครงสร้างและสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน 
 กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ ได้แก่ 
 หมวดที่ 1  ความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน 
 หมวดที่ 2  สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน 
 หมวดที่ 3  สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับสมาชิกใหม่) 
 หมวดที่ 4  โครงสร้างองค์กรของอาเซียน 
 หมวดที่ 5  องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน 
  หมวดที่ 6  การคุ้มกันและเอกสิทธิ 
  หมวดที่ 7  กระบวนการตัดสินใจ 
  หมวดที่ 8  การระงับข้อพิพาท 
  หมวดที่ 9  งบประมาณและการเงิน 
  หมวดที่ 10  การบริหารและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  หมวดที่ 11  อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 
  หมวดที่ 12  ความสัมพันธ์กับภายนอก 
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  หมวดที่ 13  บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย10 
 กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วย บทบัญญัติ 13 บท 55 ข้อดังกล่าวมีข้อก าหนดใหม่ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของอาเซียนที่ช่วย ได้แก่ (1) การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (2) การให้อ านาจ
เลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการท าตามความตกลงของรัฐสมาชิก (3) การจัดตั้งกลไกส าหรับ
การระงับข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก (4) การให้ผู้น าเป็นผู้ตัดสินว่าจะด าเนินการอย่างไร
ต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดย
หลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอ่ืนๆ ได้ตามที่ผู้น าก าหนด (5) การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอ่ืน  
ในการตัดสินใจได้หากไม่มีฉันทามติ (6) เพ่ิมความยืดหยุ่นในการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการ
ภายใน โดยมีข้อก าหนดว่าหากเกิดปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของอาเซียน หรือเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน ประเทศสมาชิกต้องหารือกันเพ่ือแก้ปัญหา และก าหนดให้ประธานอาเซียนเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอันเป็นการส่งเสริมการปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ประทบต่อผลประโยชน์ร่วม (7) การเพ่ิมบทบาทของประธานอาเซียนเพ่ือให้อาเซียนสามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที (8) การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
องค์กรภาคประชาสังคมมากขึ้น และ (9) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เช่น ก าหนดให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 ครั้งต่อปี จากเดิมปีละครั้ง เพ่ือให้ผู้น ามีโอกาสหารือ
กันมากข้ึน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองที่จะผลักดันอาเซียนไปสู่การรวมตัวกันเป็น
ประชาคมในอนาคต จัดตั้งคณะมนตรีเพ่ือประสานความร่วมมือในแต่ละ 3 เสาหลัก คือ การเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการก าหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้งเอกอัคราชฑูต
ประจ าอาเซียนไปประจ าที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแนวแน่ของอาเซียน   
ที่จะท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือมุ่งไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต และยังช่วย
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียน นอกจากนี้ยังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก11 เป็นต้น 
 กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างกลไกการ
ติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม มีการก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของ

                                                           
10 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, ศูนย์ข้อมูลอาเซียนของกรุงเทพมหานคร, กฎบัตรอาเซียน 

(ASEAN Charter), ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จาก http://asean.bangkok.go.th/index.php/2014- 
02-15-14-02-16/2014-02-15-14-02-42 

11 กระทรวงพาณิชย์, ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-สปป. ลาว จังหวัดมุกดาหาร, คว้าโอกาส
เศรษฐกิจลาว 2557: ม้ามืดปีมะเมีย, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จาก http://www.moc.go.th/op 
scenter/md/?p=434 

http://asean.bangkok.go.th/index.php/
http://www.moc.go.th/op%20scenter/md/?p=434
http://www.moc.go.th/op%20scenter/md/?p=434
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อาเซียน โดยข้อบทต่างๆ ในกฎบัตรอาเซียนแสดงเป้าหมายชัดเจนว่าอาเซียนก าลังผลักดันองค์กรให้
เป็นประชาคมเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง ในข้อแรกของกฎบัตรฯ จึงก าหนดให้การลดความยากจน
และช่องว่างการพัฒนาเป็นเป้าหมายหนึ่งของอาเซียน โดยจะมีการศึกษาหาวิธีการระดมทุนแบบใหม่ๆ 
เพ่ือให้ทุกประเทศมีความพร้อมส าหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ือให้ความร่วมมือกัน
ในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กฎบัตรอาเซียนยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชา
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในอาเซียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ของอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง
ก าหนดให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่าง
รัฐสภาของประเทศสมาชิก12 
 กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามความตกลงต่างๆ ของ
ประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ อาทิ (1) ให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณี
และค าตัดสินขององค์กรระงับข้อพิพาท (2) หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ท าให้เกิด
ข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก สามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาททั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะตั้งขึ้นใหม่
เพ่ือแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี (3) หากมีกรณีละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผู้น า
อาเซียนสามารถก าหนดมาตรการใดๆ ที่เหมาะสมเพ่ือลงโทษได้ แม้จะไม่ได้ระบุโทษอย่างชัดเจนว่าเป็น
การเพิกถอนสิทธิ หรือขับออกจากการเป็นสมาชิกก็ตาม มาตรการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้สมาชิกให้
ความส าคัญกับความตกลง และกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันมากขึ้น รวมถึงมีการปฏิบัติตามพันธกรณี
ต่างๆ มากข้ึน เพราะมีกลไกตรวจสอบและติดตามผลไปจนถึงการลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดกฎบัตร
ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์จากความตกลงที่มีของอาเซียนอย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วยมากขึ้นนั่นเอง13 
 นอกจากนี้ การปรับปรุงการด าเนินงานและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการเสริมสร้างความร่วมมือในอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนจะเป็นฐาน
ส าคัญที่จะท าให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก รวมทั้ง
ยกสถานะและอ านาจต่อรอง และภาพลักษณ์ของประเทศสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น  
ซึ่งจะเอ้ือให้ไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น อาเซียน

                                                           
12 กรมประชาสัมพันธ์, ส านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์, กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้อาเซียน

เป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร, ค้นวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จาก http://hq.prd.go.th/pr 
TechnicalDM/ewt_news.php?nid=521&filename=index 

13 กรมประชาสัมพันธ์, ส านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์, กฎบัตรอาเซียนจะเสริมสร้างกลไก
การติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร, ค้นวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จาก 
http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/ewt_news.php?nid=519&filename=index 

http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/ewt_news.php?nid=521&filename=index
http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/ewt_news.php?nid=521&filename=index
http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/ewt_news.php?nid=519&filename=index
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ขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็นประชาชนอาเซียนกว่า 550 ล้านคน 
ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า 
โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย นอกจากนี้ อาเซียน
ยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย และไทยได้เปรียบประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ที่มีที่ตั้งอยู่
ใจกลางอาเซียน จึงสามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งของประชาคม ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ และบุคคล ระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาเซียนช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น SARs ไข้หวัดนก 
การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติด ปัญหาโลกร้อน และปัญหาความยากจน 
เป็นต้น และที่ส าคัญอาเซียนจะช่วยเพ่ิมอ านาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็นเวทีที่ไทยสามารถ
ใช้ในการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของเพ่ือนบ้านที่กระทบมาถึงไทยด้วย เช่น ปัญหาพม่า ในขณะ 
เดียวกันความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุนความสัมพันธ์ของไทยในกรอบทวิภาคี เช่น 
ความร่วมมือกับมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย14  

 
3.2.2  แม่แบบเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) 

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 ผู้น าอาเซียนยืนยันพันธกรณีที่จะเร่งรัดการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 จากเดิมที่ระบุไว้ปี ค.ศ. 2020 ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 
และแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 โดยการลงนามแถลงการณ์เซบู เพ่ือจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 
ค.ศ. 2015 ซึ่งในด้านเศรษฐกิจ ผู้น าอาเซียนได้เห็นชอบที่จะเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายในปี ค.ศ. 2015 และเปลี่ยนแปลงอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
แรงงานฝีมืออย่างเสรี และมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น โดยในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่จะส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเปิด มองบริบท
ภายนอก พิจารณาองค์รวมและส่งเสริมกลไกตลาด ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในกรอบพหุภาคี และยึด
มั่นในระบบกฎเกณฑ์เพ่ือความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพันธกรณีในด้านเศรษฐกิจ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพ่ือสร้างอาเซียนให้มีพลวัตร
และขีดความสามารถมากขึ้น ด้วยกลไกและมาตรการใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมความแข็งแกร่งในการปฏิบัติ
ตามแผนงานด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม การเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขาส าคัญ การอ านวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักลงทุน แรงงานฝีมือ และผู้มีความสามารถพิเศษ และการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในด้านกลไกสถาบันของอาเซียน โดยก้าวแรกของการมุ่งไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
คือ การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะท างานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ

                                                           
14 กระทรวงพาณิชย์, ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-สปป. ลาว จังหวัดมุกดาหาร, เรื่องเดิม. 
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อาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 ในขณะเดียวกันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะให้ความส าคัญกับ
การลดช่องว่างการพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า 
และเวียดนาม (CLMV) (Initiative for ASEAN Integration: IAI) และความคิดริเริ่มในระดับภูมิภาค
อ่ืนๆ รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงานแผนความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การส่งเสริมขีดความสามารถ การยอมรับคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ การหารือร่วมกันที่ใกล้ชิด
มากขึ้นในการด าเนินนโยบายในเรื่องเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายทางการเงิน มาตรการทางการเงิน
เพ่ือสนับสนุนทางการค้า การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมและการพัฒนาความเชื่อมโยงในการ
ติดต่อสื่อสารทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง e-ASEAN การรวมกลุ่ม
ของอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมการจัดซื้อในภูมิภาค และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน15  
 อาเซียนได้จัดท าแผนงานในเชิงบูรณาการการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือไปสู่
เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้เห็นการด าเนินงานในภาพรวมที่จะน าไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การท าพิมพ์เขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากพิมพ์เขียวดังกล่าวเป็นการก าหนดทิศทาง
ด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดจนบรรลุเป้าหมาย AEC ในปี ค.ศ. 
2015 และเป็นการสร้างพันธะสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกที่จะด าเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
ร่วมกัน โดยอาเซียนได้จัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายหลัก 
4 ประการ ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน  ตามแถลงการณ์บาหลี 
ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) คือ 
  1)  การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว (Single Market & Production Base) 
โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี
มากขึ้น ได้แก่ การยกเลิกภาษีศุลกากร การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ก าหนด
มาตรฐานอาเซียน การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า การอ านวยความสะดวกทางการค้า การปรับ
ประสานพิธีการศุลกากร การจัดตั้ง ASEAN Single Window ปรับประสานมาตรฐานและลดอุปสรรค
ทางเทคนิคต่อการค้า และการเปิดเสรีภาคบริการและการลงทุน  นอกจากนี้ การเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวได้รวมองค์ประกอบส าคัญอีก 2 ส่วน คือ การรวมกลุ่มสาขาส าคัญของอาเซียน และ
ความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ นอกจากนี้  การเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรีเป็นหนึ่งใน

                                                           
15 กรมอาเซียน, แผนงานการจดัตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา) (กรุงเทพมหานคร: ค าริสม่า 

มีเดีย, 2555), หน้า 62-63. 
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หลักการส าคัญที่จะส่งเสริมการไปสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพ่ือช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค และส่งเสริมขีดความสามารถของอาเซียนในการที่จะเป็น
ศูนย์กลางการผลิตของโลก หรือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของโลก 
  2)  การพัฒนาไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive 
Economies Region) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจะให้
ความส าคัญกับประเด็นด้านนโยบายอ่ืนๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น การมีกฎหมาย
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) และความร่วมมือด้านพลังงาน มาตรการภาษีที่เหมาะสม (Taxation) การส่งเสริมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการแข่งขัน คือ การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานอย่างเป็นทางการของอาเซียนท าหน้าที่ประสานงาน
ด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในภูมิภาค เพ่ือเป็นเครือข่ายส าหรับหน่วยงานก ากับ
ดูแลนโยบายด้านการแข่งขันหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนโยบาย 
ตลอดจนแบบแผน แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
  3)  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค มีความเท่าเทียมกันในประเทศ (Equitable 
Economic Development) สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การลด
ช่องว่างระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าผ่านโครงการต่างๆ 
เช่น โครงการ Initiative for ASEAN Integration (IAI) และ ASEAN-Help-ASEAN Program เป็นต้น 

4)  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Integration into Global Economy) อาเซียน
ด าเนินงานในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกมากขึ้น ด้วยการพ่ึงพาตลาดและอุตสาหกรรม  
ในระดับโลก เพ่ือส่งเสริมนักธุรกิจของอาเซียนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สร้างอาเซียนให้มี
พลวัตรและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของโลกที่แข็งแกร่งมากขึ้น ตลอดจนสร้างความมั่นใจว่า
ตลาดภายในยังคงน่าดึงดูดส าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
ของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดท าเขตการค้าเสรี การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุน
ภายใต้เขตการลงทุนอาเซียน (IAI) กับนักลงทุนภายนอกอาเซียน และการสร้างเครือข่ายในด้านการ
ผลิตและจ าหน่าย16 ภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

มาตรการดังกล่าวเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ล้วนมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ส่งผลเกื้อกูลกัน 
โดยมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาก็เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากร
ประมาณ 567 ล้านคน และมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีเกือบ

                                                           
16 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, องค์ประกอบของ AEC Blueprint, ค้นวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

จาก http://www.dip.go.th/Portals/0/AEC/องค์ประกอบของAEC_Blueprint.pdf 
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เท่ากับประเทศจีน17 การรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ ของคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ภายใต้แผนงานนี้จะสร้าง
ให้เกิดความสอดคล้องและสอดประสานขององค์ประกอบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามแผนงานและ
การประสานงานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม   

กฎหมายที่อาจต้องแก้ไขให้เป็นไปตามแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)  
ซึ่งเป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการเข้าสู่ AEC นั้นพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ. 2534 ถือเป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่สมควรได้รับการแก้ไข โดยจาก
ยุทธศาสตร์แนบท้าย AEC Blueprint หัวข้อบี 3 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property 
Rights) เรื่องการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด ทั้งนี้  
พิธีสารมาดริดเป็นความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้า ซึ่งมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า 
“ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า หากค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามที่ก าหนดในอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าค าขอดังกล่าวเป็นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ตามพระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น การยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดจึงเป็น
การยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ด้วย อย่างไรก็ดี 
พระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกการพิจารณาค าขอ จึงอาจแก้ไขพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าฯ โดยเพ่ิมบทบัญญัติเรื่องกลไกการพิจารณาค าขอระหว่างประเทศในพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับพิธีสารมาดริด18 แก้ไขบทบัญญัติอันเกี่ยวข้องกับประเภท
ของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ แก้ไขบทบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียน 
และแก้ไขบทบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นและผลภายหลังการจดทะเบียน 

อย่างไรก็ดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา วางแผนแนวทางที่จะเข้าเป็นสมาชิกระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558 
ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถด าเนินการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าของตนเองในต่างประเทศได้สะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการมากขึ้น 

                                                           
17 กรมประชาสัมพันธ์, ส านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์, อาเซียนส่งเสริมเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างไร, ค้นวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จาก http://hq.prd.go.th/prTechnical 
DM/ewt_news.php?nid=935&filename=index 

18 จุฑาลักษณ์ จ าปาทอง, “บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน,” บทความ
วิชาการ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3, 3 (มีนาคม 2556): 6, ค้นวันที่ 13 กันยายน 
2557 จาก http://library.senate.go.th/document/Ext5360/5360224_0002.PDF 

http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/ewt_
http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/ewt_
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ปัจจุบัน (ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557) มีสมาชิกพิธีสารมาดริด จ านวน 91 ประเทศ ส าหรับในกลุ่ม
อาเซียนมีประเทศที่เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้ว จ านวน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เตรียมการเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ทั้งด้านการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การจัดเตรียมองค์กร และอุปกรณ์เทคโนโลยี
เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งเมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 รัฐสภาได้เห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดของไทยแล้ว ส่วนการ
แก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ เพ่ือรองรับการเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด 
ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคาดว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้ว 
กระทรวงพาณิชย์จะเร่งเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาพิจารณาตามล าดับต่อไป19  

 
3.2.3  แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี พ.ศ. 2554-2558 (ASEAN  

 IPR Action Plan 2011-2015) 
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่บุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้ สามารถขายหรืออนุญาตให้

บุคคลอ่ืนใช้สิทธิของตนได้ ซึ่งจะไม่เหมือนกับสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นสิ่ งที่จับต้องไม่ได้ 
เเละมีลักษณะเฉพาะเช่น สิทธิบัตร การออกเเบบ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินที่เกิดจาก
การสร้างสรรค์ของมนุษย์ หรือนวัตกรรม เเละเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงต้อง  
มีการก าหนดมาตรการเพ่ือให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ 
เเต่มีค่าควรเเก่การได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับทรัพย์สินที่จับต้องได้ จากการถูกละเมิดน าทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต จึงเป็นเหตุผลหลักในการจัดตั้งส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก 
การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ อันก่อให้เกิดนวัตกรรม 
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม จนกระท่ังก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ 

การตระหนักรู้ถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่มีศักยภาพส าหรับการพัฒนาของประเทศ
ก าลังพัฒนา การได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครอง เเละการสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดขึ้นในประเทศอาเซียนเป็นสิ่งที่ควรท าอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะมีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากเเต่ละ

                                                           
19 ณัฏฐ์ สินันตา, “AEC กับการจดเครื่องหมายทะเบียนการค้าระหว่างประเทศ,” ข่าวภาคเหนือ 

ส.ปชส. เชียงใหม่ (30 เมษายน 2557), ค้นวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จาก http://northernnews24thai 
land.blogspot.com/2014/04/aec.html 

http://northernnews24/
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ประเทศในอาเซียนสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุนในภูมิภาค ฉะนั้นจึงต้องมีการท าให้มั่นใจได้ว่า  
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนจะได้รับความคุ้มครอง  

แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN IPR Action Plan) เป็นแผนการ
ด าเนินงานที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้เกิดขึ้น ก าหนดขอบเขตการสร้างสรรค์
ทรัพย์สินทางปัญญา การท าการค้า เเละการคุ้มครอง เพ่ือการพัฒนาเเผนการทางภูมิภาคเเละองค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเเละสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงการพัฒนาระบบการ
จดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นอันนึงอันเดียวกัน โดยสนันสนุนให้เกิดความร่วมมือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา เเละให้เกิดการสื่อสารกันภายในภูมิภาค กระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่ อง  
ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา  

แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินในทางปัญญาของอาเซียน 2004-2010 (ASEAN IPR Action Plan 
2004-2010) และแผนงานความร่วมมืออาเซียนด้านลิขสิทธิ์ (ASEAN Cooperation on Copyrights) 
เเละแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint)  
มีขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน โดยค านึงถึงระดับความเเตกต่างของเเต่ละประเทศ
สมาชิก เข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาเเละการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เท่าเทียมกัน เเละ
สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน ตลอดจนคาดเดาความต้องการในอนาคตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินในทางปัญญาของอาเซียน 2011-2015 ได้ก าหนดขึ้น
เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการที่จะท าให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มี
ศักยภาพในการเเข่งขันผ่านทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตน เพ่ือที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าภูมิภาค 
ยังมีส่วนร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ20 

การสร้างสรรค์ การท าธุรกิจ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IPRs) ถือเป็นแหล่งผลประโยชน์ของกิจการและเศรษฐกิจที่ส าคัญ และถือเป็นตัวขับเคลื่อน
หลักของแผนยุทธศาสตร์การแข่งขัน ความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ได้รับแนวทางจากแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินในทางปัญญาของอาเซียน 2004-2010 (ASEAN IPR 
Action Plan 2004-2010) และแผนงานความร่วมมืออาเซียนด้านลิขสิทธิ์ (ASEAN Cooperation on 
Copyrights) ซึ่งมุ่งพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สภาวะแวดล้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นมิตรกับนักธุรกิจ นักลงทุน นักประดิษฐ์ และผู้สร้างสรรค์

                                                           
20 Asean Intellectual Property Portal, ASEAN Intellectual Property Rights Action 

Plan 2011-2015, Retrieved October 11 2014 from http://www.asean.org/archive/docu 
ments/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan% 202011-2015.pdf 

http://www.asean.org/archive/documents/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan%25%20202011-2015.pdf
http://www.asean.org/archive/documents/ASEAN%20IPR%20Action%20Plan%25%20202011-2015.pdf
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ในอาเซียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แผนงานเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมให้สาธารณชนมีความ
เข้าใจ การประสานงานและการสร้างเครือข่าย การคาดการณ์ การเพ่ิมขีดความสามารถ และการมี
ส่วนร่วมของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
และการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกันด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ
อาเซียน (IPRs) เพ่ือ (1) บังคับใช้แผนปฏิบัติการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ปี 2547-2553 
และแผนงานส าหรับความร่วมมือของอาเซียนทางด้านลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วน (2) จัดตั้งระบบยื่นค าขอ 
จดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของอาเซียน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ในการยื่นค าขอให้แก่ผู้ขอรับความคุ้มครอง และส่งเสริมการประสานงานระหว่างส านักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะที่เป็นส านักงานรับค าขอ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านภาษา 
ที่จะใช้ (3) เพ่ือลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศร่วมกัน รวมถึงพิธีสารมาดริด (4) เพ่ือสนับสนุน
ให้มีการหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานผู้ดูแลระดับชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา และ (5) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในภูมิภาคด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional 
Knowledge: TK) ทรัพยาการชีวภาพ (Genetic Resources: GR) และการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรม
ดั้งเดิม (Cultural Traditional Expressions: CTE)21 กิจกรรมความร่วมมือเหล่านี้ได้ถูกระบุไว้ใน
พิมพ์เขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากแผนการด าเนินงานข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยไม่ต้องยอมรับพันธกรณีด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เข้มงวดเกินกว่าพันธกรณีของไทยภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) โดยในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 
ไทยจะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2554-2558 (ASEAN 
IPR Action Plan 2011-2015) ซึ่งเป็นแผนความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยครอบคลุม
กิจการต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น การเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาระบบการรับจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ พิธีสารมาดริดส าหรับเครื่องหมายการค้า และความตกลงกรุงเฮก 
ด้านสิทธิบัตรการออกแบบ การแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรภายใต้โครงการ ASEAN Patent 
Search and Examination Cooperation (ASPEC) การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบ การเผยแพร่ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 
(IP Portal) เป็นต้น22 

                                                           
21 กรมอาเซียน, แผนงานการจดัตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา), เรื่องเดิม, หน้า 80-81. 
22 จิรโรจน์ สีสรรพ์, ระบบเครื่องหมายการค้าภายใต้การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

001/2012, ค้นวันที่ 28 เมษายน 2556 จาก http://tgcthailand.com/articles/016-001-2012.pdf 

http://tgcthailand.com/articles/016-001-2012.pdf
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คณะท างานเกี่ยวกับความร่วมมือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (AWGIPC) มีหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าส าหรับความร่วมมือของอาเซียนทางด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 
ความร่วมมือดังกล่าวท าให้เกิดความชัดเจนในการประสานงานการจดทะเบียนและการคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาภายในอาเซียน รวมถึงกิจกรรมในอาเซียน ทั้งนี้ การประชุมคณะท างานความ
ร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาเซียน (AWGIPC) ก าหนดให้ ASEAN IPR Action Plan เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ AEC ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด 28 ยุทธศาสตร์ โดยประเด็นส าคัญๆ ได้แก่ ให้สมาชิก
อาเซียน ต้องมีส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา บุคลากร และระบบไอที เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธี
สารมาดริดเพื่ออ านวยความสะดวกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และภาคความ
ตกลงเฮกเพ่ืออ านวยความสะดวกการจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2558 

สิงคโปร์ได้เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดเมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ฟิลิปปินส์ได้เข้าเป็นสมาชิก
เมื่อ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และได้เข้าเป็นภาคีเพราะประเมินว่ามาดริดเป็นระบบเครื่องหมายการค้า
สมัยใหม่ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการยื่นค าขอให้เป็นแนวเดียวกัน และเป็นทางเลือกของประเทศ 
ที่น่าสนใจจะเข้ามาลงทุน เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น ส่วนเวียดนามเป็นสมาชิกเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 เพราะเห็นถึง
ข้อดีระบบมาดริดที่ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนในต่างประเทศ สามารถยื่นค าขอเพียง 1 
ค าขอแต่ได้รับความคุ้มครองในประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิก กัมพูชายังอยู่ระหว่างเริ่มต้นด าเนินการทั้งด้าน
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพิธีสารมาดริด เช่นเดียวกับ
พม่าที่อยู่ระหว่างจัดท าร่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงกฎหมายเครื่องหมายการค้า  ซึ่งจะ
ประกาศใช้เร็วๆ นี้ ประเทศอินโดนีเซียมีร่างกฎหมายพร้อมแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และการจัดเตรียมองค์กรรองรับ ลาวอยู่ระหว่างจัดท าร่างกฎหมายการค้า ส่วนประเทศไทย กระบวนการ
เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
แก้ไขกฎหมาย ซึ่งกรมได้เสนอไว้ 2 ฉบับ อยู่ระหว่างพิจารณาของรัฐสภา (สถานะเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558) สาระส าคัญว่าด้วยการให้ความคุ้มครอง Non-Trasitional Trade Mark ได้แก่ เครื่องหมาย
กลุ่ม และเครื่องหมายเสียง การให้ยื่นได้หลายจ าพวกในหนึ่งค าขอ (Malti Class) การขยายระยะเวลาการ
ยื่นขอต่ออายุต่อไปอีก 6 เดือนนับตั้งแต่วันหมดอายุ การลดระยะเวลาการด าเนินการตามกระบวนการจด
ทะเบียนจาก 90 วัน เหลือ 60 วัน ส่วนร่างกฎหมายฉบับที่สองว่าด้วย การแก้ไขเพ่ือรองรับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ พิธีสารมาดริด ซึ่งร่างฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ประกอบด้วย 19 
มาตรา เช่น การแจ้งตอบผลการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนภายใน 18 เดือน การยกเลิกการจดทะเบียน
เครื่องหมายชุด 

อาเซียนได้ก าหนดให้สมาชิกมีการจัดท าเว็บไซต์กลางเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ของอาเซียน คือ www.aseanip.org รวมถึงการก าหนดความร่วมมือในการปราบปรามการละเมิด
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ทรัพย์สินทางปัญญา อาเซียนแต่ละประเทศสมาชิกต้องแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานในเรื่องการ
ปราบปราม (Focal Point) ให้อาเซียนทราบ เพราะเมื่อมีปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศหนึ่งแต่มีการหนีออกไปอีกประเทศ หรือไปเกี่ยวข้องกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มสมาชิก จะได้มี
เจ้าหน้าที่ประสานงานที่ชัดเจน และท าให้การปราบปรามบรรลุผลโดยเร็ว อาเซียนยังตกลงที่จะจัดท า
แบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งจะรณรงค์เรื่อง
การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและร่วมกันด าเนินกิจกรรม เพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน ซึ่งกิจกรรมเด่นๆ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการประสานการป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน การเสริมสร้างมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ณ จุดน าเข้า ส่งออก 
ในภูมิภาค การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการเพ่ิม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบังคับใช้กฎหมาย23 

อาเซียนมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทส าคัญทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เเละการรวมตัวกันของภูมิภาค ซึ่งแผน 
ปฏิบัติการด้านทรัพย์สินในทางปัญญาของอาเซียน 2011-2015 (ASEAN IPR Action Plan 2011-
2015) เเละคณะท างานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาเซียน (AWGIPC) ได้ออกเเบบ
แนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือที่จะน าไปสู่ความร่วมมือทางภูมิภาค โดยค านึงถึงความเเตกต่างของประเทศ
สมาชิก เพ่ือที่จะพัฒนาการรวมตัวกันให้มีการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเท่าเทียมกันเเละได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เเละตอบสนองกับความต้องการในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
มีการคาดเดาความต้องการในอนาคตของระบบทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยข้อก าหนดที่มีเป้าหมาย 
5 ประการของแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (IPRs) นั้นมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศ
สมาชิกในอาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นภูมิภาค 
ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เเละมีศักยภาพทางการเเข่งขันด้วยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศตน ทั้งนี้ 
ในส่วนของเป้าหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั้น ได้มีการวางเเผนแก่นโยบายเเละกฎหมายของ
ภูมิภาค โดยมีการเตรียมการให้ประเทศสมาชิกของอาเซียนเข้าร่วมระบบทรัพย์สินทางปัญญาโลก    
ในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาจะมีการพัฒนาเปลี่ยนเเปลงตลอดเวลา ผู้สร้างสรรค์
ทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกมีความต้องการคล้ายคลึงกัน จึงส่งผลให้มีการสร้างระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก เพ่ือให้กระบวนการเเละการจดทะเบียนระหว่างประเทศเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ระบบ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโลกท่ีมักจะน าเอาหลายข้อตกลงของหลายๆ ประเทศมารวมกันเพ่ือ

                                                           
23 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “เปิดยุทธศาสตร์ “ทรัพย์สินทางปัญญา” ปูทางไทยแกร่ง

ในอาเซียน,” กรุงเทพธุรกิจ (18 มีนาคม 2557): 6-7, ค้นวันที่12 ตุลาคม 2557 จาก http://dtn.go.th/ 
filesupload/18_Mar_2014.pdf 

http://dtn.go.th/filesup
http://dtn.go.th/filesup


139 
 

น ามาพัฒนา ส าหรับอาเซียนนั้นเเม้จะมีความเเตกต่างทางด้านกฎหมายภายในของเเต่ละประเทศ  
เเต่อาเซียนก็มีความพยายามที่จะสร้างกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาคให้มี
ความทัดเทียมกับนานาชาติด้วยการเข้าร่วมระบบทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเเข่งขัน 
ดังนั้น คณะท างานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาเซียน (AWGIPC) จึงได้ตกลงที่จะก่อตั้ง
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาค เพ่ือช่วยให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนพัฒนาไปพร้อมกันโดย
ประเทศสมาชิกในอาเซียนจะร่วมกันตัดสินใจว่าสิ่งใดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเเก่ภูมิภาค ในการพิจารณา
ที่จะเข้าร่วมข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาของหลายๆ ประเทศว่า สมควรที่จะเข้าร่วมข้อตกลงใด 
เเละจะเริ่มใช้ระบบนั้นเมื่อใด อย่างไรก็ดี การที่จะเข้าร่วมระบบทรัพย์สินทางปัญญาโลกนั้น คณะท างาน
ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาเซียน (AWGIPC) จะปรับไปตามความเปลี่ยนเเปลงของ
เเผนทรัพย์สินทางปัญญาโดยจะพิจารณาจากเทคโนโลยีเเเละการพัฒนาของภูมิภาค โดยประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้มีการวางเเผนที่จะเข้าร่วมในพิธีสารมาดริด อันเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าระหว่างประเทศภายในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งมีประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้รับผิดชอบในเเผนงานนี้ โดยต้อง
มีการด าเนินการดังนี้ (1) จัดการงานที่คั่งค้างให้เรียบร้อย ลดระยะเวลาในการด าเนินงาน เตรียมพร้อม
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเข้าร่วมพิธีสารมาดริด (2) ศึกษาข้อกฎหมายเพ่ือที่จะเข้าร่วมพิธีสารมาดริด 
โดยน าผลการศึกษาที่ได้มาเเบ่งปันในประเทศสมาชิก (3) เตรียมวิธีการและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา
เพ่ือการเข้าร่วมพิธีสารมาดริด (4) ให้กลุ่มธุรกิจหลักมีการสนับสนุนการเข้าร่วมพิธีสารมาดริด (5) เมื่อ
จ าเป็นให้เเก้ไขหรือร่างข้อกฎหมายเเละ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนพิธีสารมาดริด
ในกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน (6) เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญาต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามพิธีสารมาดริด และ (7) รวบรวมข้อมูลหรือรณรงค์ให้มีการเผยเเพร่ข้อมูลเเก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการใช้ระบบมาดริด24 

คณะท างานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาเซียน (AWGIPC) จะท าให้มั่นใจได้ว่า 
ประเทศสมาชิกของอาเซียนจะเป็นเจ้าของเเละมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเพ่ิมความร่วมมือให้เกิด
การประสานงานร่วมกัน สร้างความเชื่อมโยงของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในเเละนอกอาเซียน มีการบังคับ
ใช้เเผนงานนี้ในภูมิภาค ซึ่งคาดหวังว่าเเผนนี้จะสร้างรากฐานส าหรับวิวัฒนาการของตราสินค้าเเละ
ภาพลักษณ์ของระบบทรัพย์ทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในการบรรลุพันธกรณีตามที่ก าหนดไว้ในพิมพ์เขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประเทศสมาชิกได้มีการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ลิขสิทธิ์ โดยได้มีการจัดประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกต่อ 

                                                           
24 Asean Intellectual Property Portal, ASEAN Intellectual Property Rights Action 

Plan 2011-2015, op. cit. 
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พิธีสารมาดริด และจัดตั้งโครงการน าร่องเกี่ยวกับความร่วมมือในการตรวจสอบสิทธิบัตรของอาเซียน 
(ASPEC) และ “IP Direct” ของอาเซียน นอกจากนี้ คณะท างาน AWGIPC ได้พยายามเผยแพร่ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางนโยบายและตรวจสอบความสอดคล้องของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่อ
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าของประเทศสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ   
โดยในการด าเนินงานของ AWGIPC ได้มีการร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนและองค์การต่างๆ รวมถึงสมาคม
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน (ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ของรัฐ - SIPO) คณะกรรมาธิการยุโรป ญี่ปุ่น (ส านักงานสิทธิบัตรของญี่ปุ่น - JPO) ส านักงานสิทธิบัตร
และเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO) กรมยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา และองค์การว่า
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนงานความร่วมมือระยะยาวได้ถูกพัฒนา
ระหว่าง AWGIPC และ USPTO ส าหรับปี พ.ศ. 2547-2553 โดยจะขยายแผนงานนี้ต่อไปอีก 5 ปี ใน
ระหว่างนั้นโครงการใหญ่ระยะ 4 ปี ของอาเซียนเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา 
(ECAP III) ได้เริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นโครงการต่อจาก ECAP II AWGIPC 
และได้ร่วมมือกันในหลายๆ แผนงานซึ่งเกี่ยวกับการขับเคลื่อนอุปสงค์ทางทรัพย์สินทางปัญญา 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในภูมิภาคส าหรับการบังคับใช้ในอนาคต คณะท างาน AWGIPC 
ได้ตัดสินใจรวบรวมและบังคับใช้แผนยุทธศาสตร์ IPR ของอาเซียน ปี พ.ศ. 2554-2558 ต่อเนื่องจาก
แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2547-2553 โดยมีฟิลิปปินส์เป็นประเทศหลัก ประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญามีความซับซ้อนทางเทคนิคมากข้ึน (เช่น การคุ้มครองสิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์ ที่มีขอบเขตกว้างขึ้นและลึกมากขึ้น เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพและการสื่อสาร) นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงสาขาที่กว้างมากขึ้นในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) ทรัพยากรชีวภาพ (Generic Resourees LGR) และการ
แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิม (Cultural Traditional Expressions: CTE) โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาและความเชี่ยวชาญมีความแตกต่างอย่างมากภายในอาเซียน โดยมีช่องว่างความ
แตกต่างระหว่างอาเซียน-6 และอาเซียน-4 ความแตกต่างดังกล่าวมีนัยยะเกี่ยวกับธรรมชาติ ความเอาจริง
เอาจังทางด้านความร่วมมือในภูมิภาค และความต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคภายในอาเซียนและ
ระหว่างกลุ่มย่อยของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ
ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา และศักยภาพทางสถาบันในอาเซียนยังคงมีจ ากัด ในระหว่างนี้จึงได้มี
ความพยายามที่จะบังคับใช้แนวทาง “อาเซียน-ช่วย-อาเซียน” รวมถึงการแลกเปลี่ยนบทเรียนและการ
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พิจารณาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับนโยบายของประเทศสมาชิกในการเข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ และการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือแผนงานที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา25 

 
3.3  แนวคิดและการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน 
 
 การพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การเป็นภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแข่งขันสูงนั้น สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาถือเป็นนโยบายที่ส่งผลต่อการพัฒนาภูมิภาคให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมาก 
นับเป็นแรงผลักดันที่ทรงอานุภาพในด้านต่างๆ เช่น การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม สติปัญญา ศิลปะ 
รวมถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากการสร้างสรรค์นี้ การรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรลุผลการปฏิบัติงานตามความคาดหวังที่เพ่ิมขึ้นอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี้ นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญายังมีส่วนช่วยก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการ
สร้างสรรค์และการประดิษฐ์ที่รุ่งโรจน์ ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าถึงและได้รับ
ประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งนโยบาย
ด้านทรัพย์สินทางปัญญายังส่งอิทธิพลต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา 
จึงเป็นปัจจัยหลักของการเพ่ิมมูลค่าการผลิตภายในประเทศและขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ 
 จากจุดประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้เป็นตลาดเดียว เป็นภูมิภาค 
ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน เเละบูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่างเสรีมากขึ้น เครื่องหมายการค้า
จึงความความส าคัญต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการอย่างยิ่ง เนื่องจากเครื่องหมาย
การค้าเป็นส่วนหนึ่งทางการค้าที่ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึง จดจ าจนท าให้เกิดการบริโภคสินค้าหรือบริการ 
ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ ซึ่งหากมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เท่าเทียมกัน อยู่บน
มาตรฐานเดียวกันก็จะเป็นการช่วยให้การแข่งขันทางการค้ามีประสิทธิภาพ โดยแผนการด าเนินงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิก 10 ประเทศของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ต้องเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ภายในปี พ.ศ. 2558 อันเป็นระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ื อขอรับความ

                                                           
25 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ยุทธศาสตร์: การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว, ค้นวันที่ 12 กันยายน 

2557 จาก http://www.thaifta.com/trade/aec/aec_strategy.pdf 

http://www.thaifta.com/trade/aec/aec_strategy.pdf
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คุ้มครองในประเทศต่างๆ ได้หลายประเทศในคราวเดียวกัน โดยยื่นค าขอจดทะเบียนเพียงค าขอเดียว 
ใช้เพียงภาษาเดียว (อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน) และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ท าให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วในการยื่นค าขอจดทะเบียน และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการ
ด าเนินการแยกทีละประเทศอีกด้วย จึงเห็นได้ว่าการก าหนดดังกล่าวมีส่วนช่วย ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเท่าเทียม เพราะเป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายความการค้าที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
ช่วยบูรณการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ในแง่การดึงดูดการลงทุนให้แก่ภูมิภาค ได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการมี
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นสากลนี้จะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการละเมิด
เครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ดี ยังมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบกลุ่มประเทศอีก
ระบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจและเอ้ือประโยชน์แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการอีก
ระบบหนึ่งก็คือ ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งเป็นระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าแบบกลุ่มประเทศที่สหภาพยุโรปใช้อยู่ โดยให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า   
ทั่วทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ด้วยการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว ใช้ภาษาเดียวในการด าเนินการ
ดังกล่าว เป็นต้น จึงเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีเอกภาพ ควรแก่การน ามาพิจารณา
เพ่ือปรับใช้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปควบคู่กับระบบ การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด   
สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ก าลังร่วมมือกันที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน คือ การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง  มีความเจริญรุ่งเรือง มีเสถียรภาพ   
ทางเศรษฐกิจ และลดความเลื่อมล้ าในการพัฒนาด้านต่างๆ ในภูมิภาค ดังนั้น การให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าด้วยการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดจึงเป็นการตอบโจทย์ของการท าให้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ การท าให้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) นโยบาย
การแข่งขัน (2) การคุ้มครองผู้บริโภค (3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) (4) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (5) มาตรการด้านภาษี และ (6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันที่จะน ากฎหมายและนโยบายการแข่งขันมาบังคับใช้ภายใน 
ประเทศ เพ่ือท าให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกันและสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันของภาคธุรกิจที่เป็น
ธรรม อันน าไปสู่การเสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาว ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการค้า เสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะเพ่ิมอ านาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก ช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอาเซียนเพ่ือยกระดับการแข่งขันทางการค้าให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สหภาพยุโรปดูเหมือนจะเป็นแม่แบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั้น      
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มีวัตถุประสงค์การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเดียวกันคล้ายคลึงกับการรวมตัวกันของสหภาพ
ยุโรปคือ มีการมุ่งหวังให้มีการรวมตัวกันในทางเศรษฐกิจ การเป็นตลาดเดียว (Single Market) ที่มี
การเคลื่อนที่อย่างเสรีของสินค้า บริการ บุคคล และเงินทุนระหว่างประเทศสมาชิก อย่างไรก็ดี สหภาพ
ยุโรปได้มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม เนื่องจากในปัจจุบันมีการขยายการลงทุน
ไปยังต่างประเทศ มีการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น ซึ่งเครื่องหมายการค้าจะเป็นสัญลักษณ์ที่สร้าง
ความจดจ าให้แก่สินค้าหรือบริการ การใช้เครื่องหมายการค้าเพ่ือสื่อสารให้ผู้บริโภค รู้จักสินค้าหรือ
บริการเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการค้าการลงทุนเป็นอย่างมาก สหภาพยุโรปจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้ระบบเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการขอจดทะเบียน
ในการขอรับความคุ้มครอง อันเป็นการลดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า และช่วยส่งเสริมการ
แข่งขันทางการค้าในอีกทางหนึ่งด้วย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นระบบการจด
ทะเบียนที่ช่วยลดข้อยุ่งยากในการด าเนินการขอจดทะเบียนแยกทีละประเทศ เนื่องจากสามารถขอ 
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียว ที่เดียว แต่ได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศสมาชิก  
จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกในการต่ออายุความคุ้มครอง รวมถึงน ามาซึ่งประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ 
อีกมากมาย แตกต่างจากระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดที่แม้จะเป็นระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าแบบกลุ่มก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อยุ่งยากคือ ต้องระบุประเทศที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง 
ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ อีกทีหนึ่ง มิใช่ว่าจะได้รับความคุ้มครอง
ทั่วทุกประเทศสมาชิกเสมอไปไม่  

การที่มีระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งสหภาพยุโรปนั้น  
มีหลายเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรป
เป็นระบบการจดทะเบียนที่มีค่าควรแก่การศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแม่แบบให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป เนื่องจาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็มีความคล้ายคลึงกับสหภาพยุโรปในด้านต่างๆ ดังนี้  

ประการแรกคือ สหภาพยุโรปมีตลาดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
สหภาพยุโรปมีบทบาทในการสร้างกระแสและทิศทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ระดับโลก เป็น 1 ใน 3 ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก เป็นตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในการซื้อสูง
ที่สุดของโลกตลาดหนึ่ง มี GDP ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าการค้ามากที่สุดในโลกคือประมาณ 1 ใน 5 
ของการค้าโลก เป็นตลาดสินค้าและบริการ ตลาดการเงิน และแหล่งที่มาของการลงทุนที่ส าคัญที่สุด  
และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศท่ีใหญ่ที่สุด รวมทั้งมีบรรษัทข้ามชาติระดับโลกเป็นจ านวน
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มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง26 ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงเป็นการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด  

ส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้อาเซียนต้องเร่งด าเนินการรวมกลุ่ม
ภายในระหว่างประเทศสมาชิกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพ่ือน าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     
ในลักษณะคล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC)27 
เนื่องจากได้เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญส าคัญส าหรับการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดข้ึนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2541-2554 ท าให้อาเซียนจ าเป็นต้อง
วางแผนด าเนินงานด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถใน
การแข่งขันของภูมิภาค ทั้งนี้ การเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้ความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
ซึ่งความเข้มแข็งของอาเซียนท าให้กลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่นับทวีบทบาทและ
ความส าคัญต่อโลกมากยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเอเชียได้ก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อ
เศรษฐกิจโลกมากขึ้นตามล าดับ ดังค ากล่าวที่ว่า “เอเชียเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ าของโลก” มูลค่าการ
ส่งออกและน าเข้าของเอเชียคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออกและน าเข้ารวมของโลก  
ท าให้หลายฝ่ายมองว่าเอเชียก าลังก้าวเข้ามาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกตัวใหม่  
ถนนทุกสายก าลังมุ่งหน้าสู่เอเชียไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน รวมถึงเงินทุน เรียกได้ว่าโลกก าลังเข้า
สู่ยุคสมัยแห่งเอเชียอย่างแท้จริง ท าให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
และด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศท าให้อาเซียนมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ และได้รับการยอมรับจากประเทศเเละภูมิภาคอ่ืนๆ มากยิ่งขึ้น 28 ด้วยสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงมหาอ านาจทางเศรษฐกิจส าคัญ และนโยบายการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างสมาชิกและประเทศนอกภูมิภาค อาเซียนได้กลายเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากเป็นฐานการลงทุนที่สามารถดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน จากความได้เปรียบด้าน

                                                           
26 ธณัฏชา ชลายนนาวิน, กานต์สิรี พุ่มมณีกร และจุฑามาศ ศรีเมืองธน, วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป, 

ค้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://econ.tu.ac.th/archan/Pichittra/EC%20452%201_54% 
20report/กลุ่ม%2014%20วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป.doc 

27 เนติมา คงแคล้ว, อนาคตประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ค้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2559 จาก http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=976 

28 ปรารถนา คงนาค, บทบาทและหน้าที่ของสหภาพยุโรปกับประชาคมอาเซียน: ความเหมือน
บนความแตกต่าง, ค้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.thaiworld.org/th/thailand_ 
monitor/answer.php?question_id=1364 
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ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูก นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
ภูมิภาคอ่ืนๆ ยังเป็นการเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจที่ส าคัญอ่ืนๆ ของโลก ซึ่งเป็น
การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่อาเซียนมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน อาเซียนได้มีความตกลงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ การขยาย  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก ในกรอบอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) จะท าให้    
มีประชากรรวมกันกว่า 2,100 ล้านคน (ร้อยละ 31 ของประชากรโลก) และมี GDP รวมกันกว่า 13,900 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 22 ของ GDP โลก) หรือในกรอบอาเซียน+6 ที่มีสมาชิกเพ่ิมจาก
กรอบ+3 อีก 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย จะมีจ านวนประชากรเกือบครึ่งหนึ่ง
ของประชากรโลก (กว่า 3,300 ล้านคน) และมี GDP รวมกันมากกว่า 1 ใน 4 ของ GDP ของโลก  
ท้ายที่สุดแล้ว ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศอ่ืนๆ ภายใต้กรอบอาเซียน อาเซียน+3 และ
อาเซียน+6 จะท าให้เอเชียกลายเป็น 1 ใน 3 เขตเศรษฐกิจส าคัญของโลก29 ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนและอินเดียยิ่งดึงดูดให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจที่จะลงทุนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
การที่มีการขยายจ านวนประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ิมขึ้น ยิ่งส่งผลให้ภูมิภาคนี้  
มีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึนในอนาคต  

ประการที่สอง คือ มีทั้งระบบคอมมอนลอว์ และระบบซีวิลลอว์  
ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ (Common Law) หรือเรียกกันว่า “ระบบกฎหมายไม่เป็นลาย

ลักษณะอักษร” หรือ “ระบบกฎหมายจารีตประเพณี” เกิดจากจารีตประเพณี และค าพิพากษาของ
ศาลค าพิพากษาของศาลยุติธรรมเป็นที่มาของกฎหมาย กล่าวคือเมื่อมีคดีเกิดขึ้นและศาลได้วินิจฉัยไป
แล้ว ค าพิพากษาของศาลย่อมถือเป็นบรรทัดฐานของศาลต่อๆ มา ซึ่งจะพิพากษาคดีที่มีประเด็นอย่าง
เดียวกันเหมือนๆ กัน เป็นกรณีที่พิจารณาจากเรื่องเฉพาะเรื่องมาสู่หลักเกณฑ์ทั่วไป ถือได้ว่าค าพิพากษา
ของศาลคือกฎหมาย กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงข้อยกเว้นของกฎหมายคอมมอนลอว์ ในกรณีที่
ไม่มีค าพิพากษามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ระบบนี้มีแหล่งก าเนิดและวิวัฒนาการในประเทศ
อังกฤษเป็นแห่งแรกเนื่องจากมีประวัติศาสตร์ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการปกครอง
ในระบบศักดินา ท าให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นต่างพิจารณาข้อพิพาท พิพากษาโดยใช้จารีตประเพณีของ
ท้องถิ่นนั้น ระบบคอมมอน ลอว์ ปัจจุบันมีที่ใช้อยู่ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และประเทศที่เคยอยู่ในเครือจักรภพของอังกฤษ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้ในประเทศ
อังกฤษก็ใช้ทั้งระบบกฎหมายแบบซีวิล ลอว์ และคอมมอน ลอว์ ควบคู่กันไป  

                                                           
29 ส านักงานปลัดกระทรวงหาดไทย, ส านักนโยบายและแผน, รายงานการศึกษาโอกาสและ

ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย, ค้นวันที่ 21 กันยายน 2557 จาก 
http://www.ppb.moi.go.th/midev01/upload/asean_final.pdf 

http://www.ppb.moi.go.th/midev01/upload/asean_final.pdf
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ระบบกฎหมาย ซีวิล ลอว์ (Civil Law System) หรือ “ระบบกฎหมายลายลักษณะอักษร” หรือ 
“ระบบประมวลกฎหมาย” ระบบซีวิล ลอว์ ต้นก าเนิดอยู่ที่อาณาจักรโรมัน เริ่มต้นจากขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีและถูกปรุงแต่งให้เจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลของกฎหมายระบบซิวิล ลอว์ ระบบ
กฎหมายนี้ มีลักษณะเป็นการรวมรวมกฎหมายหรือประเพณีขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎหมายสิบ
สองโต๊ะ (Law of Twelve Table 450 B.C.) และต่อมาในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน แห่งกรุงโรม ก็ได้รวบรวม
เอากฎหมายประเพณีซึ่งบันทึกไว้ในกฎหมายสิบสองโต๊ะ หลักกฎหมายของนิติศาสตร์ น ามาบันทึกไว้
ในประมวลกฎหมายของพระเจ้าจัสติเนียน ชื่อ Corpus Juris Civilis และเป็นรากฐานในการจัดท า
ประมวลกฎหมายที่เรียกว่า Codification ในศตวรรษที่ 18 และ 19 และประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศ
แรกในภาคพ้ืนยุโรปที่จัดท าประมวลกฎหมาย ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่ทันสมัย มีการน าไปใช้อย่าง
กว้างขวาง ระบบกฎหมายดังกล่าว จึงได้ยึดถือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นบ่อเกิดหลักของกฎหมาย กระบวนการ
พิจารณาคดีในศาลเป็นระบบไต่สวนและศาลไม่ผูกพันตามค าพิพากษาในคดีก่อนๆ โดยที่กฎหมายนั้น
ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรค าพิพากษาของศาลเป็นเพียงส่วนที่ช่วยในการตีความกฎหมาย ระบบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรเป็นระบบกฎหมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นระบบกฎหมายที่เก่าแก่ท่ีสุด ตัวอย่าง
ของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สเปน 
โปรตุเกส30  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปใช้ทั้งระบบกฎหมายซิวิล ลอว์ เเละระบบ
กฎหมายคอมมอน ลอว์ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เช่นกัน โดยประเทศที่ใช้
ระบบซีวิลลอว์ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา 
และประเทศลาว ส่วนประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์, ประเทศเมียนมาร์ และ
ประเทศมาเลเซีย ด้วยเหตุนี้ ทั้งสหภาพยุโรปและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงมีความคล้ายคลึงกัน
ในด้านระบบกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก  

ประการที่สามคือ มีหลากหลายภาษา  
การรวมตัวของสหภาพยุโรปที่มีประเทศสมาชิกถึง 28 ประเทศนั้น มีลักษณะเป็นชุมชนพหุภาษา 

(Multilingual Community) ซึ่งสหภาพยุโรปได้พยายามใช้จุดนี้เป็นจุดเด่นขององค์กร โดยสหภาพยุโรป
ต้องการสื่อให้รู้ว่าองค์กรของตนเป็นองค์กรที่เป็นประชาธิปไตย31 ที่มีภาษาทางการ 24 ภาษา32 อย่างไรก็ดี 

                                                           
30 Thethailaw, ระบบกฎหมาย, ค้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.thethailaw. 

com/law/law4/more4-1-3.html 
31 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, การจัดการองค์ความรู้, ค้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จาก 

http://www.senate.go.th/km/knowledge/mod/resource/view.php?id=81 
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ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป มีภาษาที่พัฒนามาจากภาษาละตินร่วมกัน33 ภาษาละตินนับเป็นอารยธรรม
ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คนในปัจจุบันได้รับมาจากชาวโรมัน โดยภาษาละตินเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลาย
ในดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันและชาวคริสต์ แม้ต่อมาจักรวรรดิจะเสื่อมสลายไป
แล้วแต่ภาษาละตินก็ยังเป็นภาษาที่ใช้กันในหมู่ผู้ทรงความรู้ในประเทศต่างๆ ในยุโรปเป็นส่วนมาก34 ทั้งนี้ 
วัฒนธรรมทางด้านภาษาที่ใช้ในทวีปยุโรปเป็นภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปียน (1) กลุ่มภาษาโรแมนซ์ มีต้น
ก าเนิดมาจากภาษาละติน เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปใต้ แยกย่อยออกเป็นภาษาผรั่งเศส 
ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส (2) กลุ่มภาษา ติวตอนิก เป็นภาษาที่ใช้กันในยุโรปเหนือและ
ยุโรปกลาง แยกย่อยออกเป็นภาษานอร์เวย์ ภาษาสวีเดน ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน ภาษาดัตช์ ภาษา
เฟลมิช และภาษาอังกฤษ และ (3) กลุ่มภาษาสลาฟ นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในยุโรปตะวันออก แยก
ย่อยออกเป็นกลุ่มสลาฟเหนือ เช่น ภาษาที่ใช้อยุ่ในประเทศโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย รัสเซีย 
ลิทัวเนีย ลัตเวีย เบลารุส ส่วนกลุ่มสลาฟใต้ ได้แก่ ภาษา ที่ใช้กันอยู่ในประเทศเซอร์เบีย มอนเตเนโกร 
ฮังการี บัลแกเรีย และตอนใต้ของยูเครน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสหภาพยุโรปใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา 
กลางในการติดต่อสื่อสาร35  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสหภาพยุโรปแม้จะมีรากภาษาเดียวกันแต่ก็มีการใช้ภาษาหลากหลาย โดยมี
ภาษาทางการถึง 24 ภาษา แต่ก็ยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งถือได้ว่ามีความ
คล้ายเคียงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความหลากหลายทางภาษาเช่นกัน มีการใช้ทั้งภาษาประจ า
ชาติและภาษาถิ่นด้วย เช่น ในฟิลิปปินส์มีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ มีความหลากหลายทางชาติพันธ์
และมีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา อินโดนีเซียซึ่งเป็นหมู่เกาะเช่นกันมีชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม
และพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา ในสิงคโปร์มีการใช้ทั้งภาษามาเลน์ ภาษาจีย ภาษาทมิฬ และภาษา 

                                                                                                                                                                      
32 สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, EU: สหภาพยุโรป, 

ค้นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.apecthai.org/index.php/คลังความรู้/องค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ส าคัญ.html 

33 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, ประชาคมอาเซียน: พัฒนาการ  
ทีแ่ตกต่างจากสหภาพยุโรป, ค้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.sscthailand.org/up 
loads_ssc/SSC%20ASEAN%20weekly%20focus%2042-2013.pdf 

34 อารยธรรมโรมัน, ค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://wl.mc.ac.th/s32102/006.htm 
35 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป, ค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http:// 

61.19.32.212/teach/social/aumporn/wp-content/uploads/2014/03/b5.pdf 
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อังกฤษ36 อย่างไรก็ดี เมื่อชาวตะวันตกเข้ามาในยุคอาณานิคมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ดัชท์ได้เข้ามา
แทนที่ภาษาท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ และเพ่ิมความส าคัญมากขึ้นด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษ  
จึงเป็นภาษาราชการของบางประเทศในอาเซียนและเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน โดยในกฎบัตร
อาเซียนข้อ 34 ว่า “The Working Language of ASEAN Shall be English” “ภาษาที่ใช้ในการท างาน
ของอาเซียน”37 

ประการสุดท้ายคือ เป็นการรวมตัวของประเทศที่มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

มีความคล้ายกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสหภาพยุโรป (European Union: EU) อยู่มาก และอาจมีการใช้
สหภาพยุโรปเป็นแม่แบบในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาค และการเพ่ิม
บทบาทในระบบเศรษฐกิจโลกอีกด้วย โดยความเป็นมาของการก่อตั้ง และวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งของ
สหภาพยุโรปและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถกล่าวโดยสังเขปได้ ดังนี้ 

สหภาพยุโรป มีการเริ่มต้นหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งยุโรปในขณะนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก ต่างก็มีสภาพความเสียหายจากสงคราม จึงเกิดมีแนวคิดที่ว่า ยุโรป
ควรรวมตัวกันเพ่ือรักษาสันติภาพ และเพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจให้มากขึ้น เริ่มมี Schumann Declaration 
ในปี ค.ศ. 1950 เพ่ือเตรียมก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็ก (European Coal and Steel Community: 
ECSC) เพ่ือสร้างสันติภาพให้ยุโรป และมีวัตถุประสงค์ในการรวมเอาทรัพยากร ที่มีความส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้ามาอยู่ในความควบคุมขององค์กร และได้บรรลุผลส าเร็จ ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 
โดยมีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศเหนือรัฐ (Supra-National International Organization) มีการ
บริหารงานและการตัดสินใจที่มีผลผูกพันรัฐสมาชิกให้ต้องปฏิบัติตาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1957 ได้มีการก่อตั้ง
ประชาคม 2 สาขา คือ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) และ
ประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป (European Atomic Energy Community: EAEC) เพ่ือขยายความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขยายตลาดร่วม เคลื่นอย้ายเงินทุน แรงงาน สินค้าและบริการระหว่างกัน
ได้อย่างเสรีในอนาคต ต่อมาประชาคมเศรษฐกิจยุโรปได้พัฒนาเป็นสหภาพศุลกากร (Customs Union) 

                                                           
36 นพพร วีรกุล, มองอาเซียน 360 องศา: การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ตอนที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยการปกครอง, 2556), ค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2559 จาก http://www.iadopa.org/index.php/component/content/article/80-2013-04-10-06-
58-31/119-as0003 

37 โสภนา ศรีจ าปา, ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์: ความท้าทายของประเทศ
ไทย, ค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/view 
File/3834/3823 
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ในปี ค.ศ. 1968 โดยประเทศสมาชิกมีการยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
และใช้นโยบายการค้าร่วมกัน (Common Commercial Policy: CCP) และในปี ค.ศ. 1993 ได้เรียกชื่อ
ใหม่ว่าประชาคมยุโรป (European Community: EC) โดยมุ่งเน้นการเป็นตลาดร่วม มีการเคลื่อนย้าย
สินค้าบริการ ประชาชน และเงินทุนได้โดยเสรี และต่อมาจึงพัฒนามาเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ที่เรียกว่าสหภาพยุโรป (European Union: EU) ปัจจุบัน มีสมาชิก 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย 
เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี 
กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส 
โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร ซึ่งเข้ามารวมกลุ่มกันบนพ้ืนฐาน
ของกฎหมาย โดยต้องได้รับความเห็นชอบโดยสมัครใจและเป็นประชาธิปไตยจากประเทศสมาชิกทั้งหมด 
มีเป้าหมายของการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรปที่ครอบคลุมความร่วมมือทั้งด้านการค้าและเศรษฐกิจ 
การเมือง การต่างประเทศ ความม่ันคง ด้านมหาดไทย และยุติธรรม อย่างไรก็ดี การต่อรองและเจรจา
ให้ประเทศอ่ืนๆ เข้าเป็นสมาชิกยังคงด าเนินการอยู่เรื่อยๆ ขั้นตอนการขยายสหภาพยุโรปนี้บางครั้ง
เรียกว่าการรวมกลุ่มยุโรป ก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้นั้น ประเทศนั้นจะต้องผ่านเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่รู้จักกันดีในชื่อ “เกณฑ์โคเปน-เฮเกน” ซึ่งก าหนดไว้ว่าประเทศที่มีสิทธิเข้า
เป็นสมาชิกจะต้องเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีองค์กรที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
และเคารพต่อกฎหมาย ภายใต้สนธิสัญญาสหภาพยุโรป การขยายสหภาพยุโรปต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ของแต่ละรัฐสมาชิกและผ่านการรับรองจากสภายุโรป อีกด้วย38  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีจุดเริ่มต้นมาจากการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรืออาเซียน ในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันแบบไม่เคร่งครัด ไม่มีสถานะเป็นองค์กรทาง 
นิตินัย ยึดหลักความเท่าเทียมกัน ความร่วมมือที่เกิดขึ้นใช้หลักฉันทามติ ไม่แทรกแซงกิจการภายในของ
แต่ละประเทศภาคีสมาชิก ต่อมามีความตกลงการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค มีสันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความมั่นคงทางการเมือง สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ พัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม การกินดี
อยู่ดีของประชาชน บนหลักการพ้ืนฐานคือความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศภาคี
สมาชิก โดยประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วย 3 เสาหลักส าคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเพ่ือรับรอง
ประชาคมอาเซียน ผู้น าอาเซียนได้มีการลงนามในกฎบัตรอาเซียนเมื่อปี  ค.ศ. 2007 เพ่ือสร้างสภาพ
นิติบุคคลของอาเซียน และจัดโครงสร้างองค์กรโดยเน้นการสร้างนิติฐานะ (Legal Status) ในเวทีระหว่าง

                                                           
38 Thai Forex School, รัฐสมาชิกสหภาพยุโรป, ค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http:// 

thaiforexschool.com/index.php?topic=3422.0;wap2 



150 
 

ประเทศให้กับอาเซียน (Intergovernmental Organization) โดยปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งสิ้น 10 ประเทศ 
ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา39 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล้วนเป็นการรวมตัว
ของประเทศที่มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เพ่ือเพ่ิม
บทบาททางเศรษฐกิจให้แก่ภูมิภาคของตน โดยต่างมีเป้าหมายสุดท้ายในการรวมตัวเพ่ือความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน คือ มีนโยบายด้านการเมือง การต่างประเทศ เศรษฐกิจการเงิน และสังคมเพียงนโยบายเดียว 
มีการเคลื่อนย้ายประชากร แรงงาน สินค้าบริการ และเงินทุน ได้อย่างเสรีปราศจากอุปสรรคระหว่างกัน  

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าระบบเครื่องหมายการค้าประชาคมสหภาพยุโรปได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1996 (พ.ศ. 2539) ซึ่งมีการด าเนินการมาแล้วหลายทศวรรษ ข้อบังคับได้มีการปรับแก้มาหลายครั้ง 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้ลดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการน าไปปฏิบัติใช้จริงมาแล้ว 

จากเหตุผลข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่าสหภาพยุโรปกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความ
คล้ายคลึงกันในเรื่องใด อันท าให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรป
เป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมาะสมควรแก่การศึกษาเพ่ือน ามาเป็นแม่แบบแก่  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ทั้งนี้ ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบกลุ่มประเทศจะมีสองแบบหลักๆ คือ (1) ระบบ
การจดทะเบียนแบบพิธีสารมาดริด (2) ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม แต่
เนื่องจากหากพิจารณาในด้านเวลาส าหรับการเตรียมความพร้อมของระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเพ่ือที่จะใช้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความเป็นไปได้แล้ว ระบบการจดทะเบียน
แบบพิธีสารมาดริดมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปัจจุบันมากกว่า
ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งแม้จะมีลักษณะ การจดทะเบียนแบบระหว่าง
ประเทศเช่นเดียวกัน แต่การจะใช้ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นจ าเป็น
จะต้องปรับปรุงกฎหมายภายในเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเสียก่อน ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการดังกล่าว 
อีกทั้งบางประเทศก็มิได้ให้ความส าคัญกับเรื่องเครื่องหมายการค้ามากนัก จึงมีความแตกต่างกันของ
กฎหมายเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก อันเป็น
การยากที่จะสร้างระบบการจดทะเบียนให้เป็นระบบเดียวกันและมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในคราวเดียว รวมถึงยังขาดระบบการบูรณาการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี หากมีการศึกษา

                                                           
39 เติมธรรม สิทธิเลิศ, ประเด็นและบทเรียนที่น่าสนใจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ค้น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4214&filename= 
index 



151 
 

ถึงข้อดี ข้อเสียของระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม และมีเวลาที่จะปรับปรุง
กฎหมายภายในอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้อยู่
บนพื้นฐานเดียวกันแล้ว ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมน่าจะเป็นระบบที่ช่วย
เสริมให้มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพ่ือกระตุ้นการแข่งขันทางการค้าในภูมิภาคอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้น เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการก าหนดให้เข้าเป็น
สมาชิกของพิธีสารมาดริดก็จะท าให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอยู่ภายใต้ข้อก าหนดเดียวกันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด หากประเทศสมาชิก
สามารถด าเนินการตามข้อก าหนดเดียวกันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดแล้ว ก็จะเป็น
การง่ายที่จะพัฒนาระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปในหลักเกณฑ์เดียวกับแบบระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม อย่างไรก็ดี สมควรให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะ ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษาถึงระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปเป็นแม่แบบและน ามาปรับใช้ให้เข้ากับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพ่ือเป็นการเสริมให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภูมิภาคอาเซียนมีความสมบูรณ์ 
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับที่สหภาพยุโรป มีระบบการจดทะเบียนทั้งแบบพิธีสารมาดริดและ
เครื่องหมายการค้าประชาคมควบคู่กัน 
 

3.4  ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างมี       
      ประสิทธิภาพ 
 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ เป็นสิทธิทางกฎหมาย
ที่จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในดินแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น หลักการเช่นนี้เรียกว่า 
หลักดินแดน (Territoriality Principle) ซึ่งหมายความว่า หากบุคคลใดต้องการจะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศใด บุคคลนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ประสงค์
จะได้รับความคุ้มครองก่อนเสมอ และหากบุคคลนั้นได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแล้ว
สิทธินั้นก็จะมีผลเฉพาะแต่ในดินแดนของประเทศนั้นเท่านั้น แต่หากผู้ประกอบการต้องการให้ได้รับ
ความคุ้มครองในประเทศอ่ืนด้วย ผู้ประกอบการก็จะต้องด าเนินการตามกฎหมายของประเทศนั้น    
ที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง 

ประเทศสิงคโปร์นั้นแม้จะเป็นประเทศมีขนาดพ้ืนที่และจ านวนประชากรน้อยที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เเต่ก็เป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ สิงคโปร์ได้ให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาการศึกษาของคนในชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งระบบการศึกษาของสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับของคน
ทั่วโลก นอกจากนี้ สิงคโปร์เรียนรู้จากประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีว่าการพัฒนานวัตกรรม
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ต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของ
สิงคโปร์ โดยได้จัดตั้งส านักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นเพ่ือท าหน้าที่คุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างเป็นระบบ ในต้นทศวรรษท่ี 2000 สิงคโปร์จึงริเริ่มพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนา
ขีดความสามารถทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคเอกชน ซึ่งมีโครงการหลายประเภท โดยหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์ (Intellectual Property Office of 
Singapore: IPOS) จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2001 ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
ส่งเสริมความรู้ทางทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดให้มีโครงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาของประเทศ ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ได้ท างานร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (EDB) คณะกรรมการมาตรฐาน ผลิตผล และนวัตกรรม (Standards, Productivity 
and Innovation Board: SPRING Singapore) องค์การพัฒนาสื่อสารและสารสนเทศ (Infocomm 
Development Authority: IDA) บรรษัทสิงคโปร์ระหว่างประเทศ ( International Enterprise 
Singapore: IE Singapore) องค์การพัฒนาสื่อ (Media Development Authority: MDA) และ
ส านักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัย (Agency for Science, Technology and Research: 
A*STAR) โดยส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาให้สิงคโปร์
เป็นประเทศที่เน้นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสิงคโปร์มีนโยบายส่งเสริมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มี
ประสิทธิภาพมากมาย อาทิ 

1)  โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก   
ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดโครงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสิงคโปร์ที่ประสงค์จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นเครื่องมือ
เชิงกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนตามโครงการนี้
จะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์และต้องมีคนสิงคโปร์เป็นเจ้าของอย่างน้อยร้อยละ 30 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 
15 ล้านสิงคโปร์และต้องมีพนักงานลูกจ้างน้อยกว่า 200 คน 
 อนึ่ง ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์ก าหนดโครงการเป็นสองระยะคือ 

ระยะแรก Scope IP™ เป็นโครงการที่ปรึกษาที่วิเคราะห์ส าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยโครงการนี้จะช่วยบริษัทให้เข้าใจการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาของ
ตนเองในเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดของบริษัท ทั้งนี้ Scope IP™ 
ถือว่าเป็นโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสิงคโปร์ที่ช่วยตรวจสอบกระบวนการ
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จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในสิงคโปร์ โดยอิงกรอบโปรโตคอลการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศ (The International IP Management Protocol: IPMP) ซึ่งจะตรวจสอบและประเมิน
กระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาใน 8 สาขา IE Singapore และ Spring สนับสนุนโครงการนี้โดย
ให้เงินทุนอุดหนุนแก่ผู้ร่วมโครงการครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาการให้บริการ Scope-IP เป็นเสมือน
บริการเสริมของส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ โดยมีเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทสามารถประเมิน
ตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้บริหารสามารถตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองที่มีอยู่ได้ ซึ่งบ่อยครั้ง
มักจะละเลยหรือไม่คิดว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีเครื่องมือ   
ที่ช่วยในการประเมินข้อดี และข้อด้อยของทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเองมีอยู่ในการบริหารจัดการของ
บริษัท 

ระยะสอง การพัฒนาความสามารถจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property 
Management Capability Development) ซึ่งเริ่มต้นในราวกลางปี ค.ศ. 2004 โดยมีขอบเขตและ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา ( IP Audit) การศึกษาและฝึกอบรมด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Education and Training) การวิจัยทรัพย์สินทางปัญญา (IP Intelligence 
and Research) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแบบกลุ่ม (IP Portfolio Management) กลยุทธ์ทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IP Strategy) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation) และการอนุญาตให้
ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Licensing) เป็นต้น 

ทั้งนี้ ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุดถึงร้อยละ 50 
ส าหรับค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อุปกรณ์ และการได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในระยะ
เริ่มต้นของระยะนี้มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการแบบกลุ่ม (Portfolio Management) กล่าวคือ เป็นการ
ช่วยเหลือให้บริษัทสามารถระบุและจัดการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะกลุ่มได้  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับแผนธุรกิจหรือแผนกลยุทธ์ของบริษัท  

2)  โครงการ IP Parade 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (EDB) และส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ 

(IPSO) ก็พยายามส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาโดยการร่วมกัน
จัดให้มีตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (ใช้ชื่อว่า IP Parade) ในราวปี ค.ศ. 2003 เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มธุรกิจ และเป้าหมายอีกประการหนึ่ง
เป็นการประกาศนโยบายว่าต้องการให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคนี้ 
โดยโครงการ IP Parade จะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการอ านวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยน
ทรัพย์สินทางปัญญาและแพร่กระจายนวัตกรรมระหว่างบริษัททั้งในสิงคโปร์เองและระหว่างประเทศ 
โครงการ IP Parade อาจถือว่าเป็นโครงการเสริมของโครงการ SurfIP Portal ของส านักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสิงคโปร์  
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  3)  โครงการ Surfip 
  รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงความส าคัญของฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา จึงจัดให้มี
การให้บริการแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Surfip) ซึ่งให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาแบบครบวงจรโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการเปิดกว้างแก่ทั้งธุรกิจและบุคคลธรรมดา
ทั่วไป และเครือข่ายผู้ให้บริการทรัพย์สินทางปัญญา (Singapore Network of IP Service Providers: 
SNIPS) ที่จัดให้มีรายนามของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสิงคโปร์ 
  4)  โครงการ IP Strategic Business Unit 

หน่วยงานรัฐบาลหลายหน่วยงานได้ลงทุนสร้างขีดความสามารถทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเสริม ตัวอย่างเช่น หน่วยงานธุรกิจยุทธศาสตร์
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Strategic Business Unit) ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (EDB) ได้
ส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นผู้ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูด
บริษัทต่างชาติให้ลงทุนในสิงคโปร์และมีกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงได้มี
การจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Academy) ขึ้นในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2003 
เพ่ือหน้าที่สร้างทรัพยากรบุคคลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเพ่ือร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ยังมีมาตรการจูงใจอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการลงทุน
ภายในประเทศมากข้ึน เช่น การให้ทุนวิจัย มาตรการหักลดหย่อนทางภาษีในค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การจัดให้มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีและบรรยากาศท่ีจูงใจให้ภาคเอกชนสร้างนวัตกรรม40 เพ่ือส่งเสริม
การลงทุนให้แก่ประเทศ  

ดังนั้น นโยบายต่างๆ ที่ประเทศสิงคโปร์จัดขึ้นอย่างจริงจังนั้น เเสดงให้เห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมากเเละมีโอกาสเป็นอย่างสูงตามที่ประเทศ
สิงค์โปรประกาศไว้ว่าจะเป็น IP Hub ในอาเซียน และประเทศไทยน่าจะอยู่ในอันดับที่ 3 ในทุกเรื่อง 
รองจาก สิงคโปร์ และมาเลเซีย41 นอกจากนี้ รายงานขีดความสามารถการแข่งขันระดับโลกประจ าปี 
พ.ศ. 2557-2558 ของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ระบุว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความพยายามด้านการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ก้าวหน้ามาโดยตลอด จากที่เคยอยู่อันดับ 9 ของโลกในรายงาน

                                                           
40 เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล, นโยบายและมาตรการส่งเสริมระบบทรัพย์สินทางปัญญาของ

สิงคโปร์, ค้นวันที่ 20 กันยายน 2557 จาก http://chalermchai-nbtc.blogspot.com/2013/06/ 
1990-research-institutes-ris-philips.html 

41 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน, ค้นวันที่ 15 กันยายน 2557 จาก http://nstda.or.th/blog/?p=22960 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=สิงคโปร์
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ฉบับปี พ.ศ. 2549-2550 ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ในปี พ.ศ. 2553-2554 ความส าเร็จนี้เกิดจากการที่
สิงคโปร์พยายามพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทรัพย์สินทางปัญญาของเอเชีย42 และที่ส าคัญประเทศ
สิงคโปร์ยังเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด ดังนั้น ผู้เขียนจึงสนใจที่จะศึกษาถึง
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือศึกษาถึงความก้าวหน้าทางด้านกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าและแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 

สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีแผนที่จะเข้าร่วมเป็น
ภาคีพิธีสารมาดริดในปี พ.ศ. 2558 นี้ จึงมีโครงการส่งเสริมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ มากมาย 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ประเทศไทยจึงเป็นประเทศ ที่ผู้เขียน
ต้องการศึกษาเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงต่อไป 

 
3.4.1  กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์ (Trade Mark’s Act 1998)  

 กฎหมายเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ 
ยังมีกฎหมายอื่นที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Trade Marks Act 
(Chapter 3 3 2 ) ,  Trade Marks (International Registration) Rules, Trade Marks (Border 
Enforcement Measures) Rules, Trade Marks Rules (Chapter 332, Section 108), Application 
of Section 75 of Trade Marks Act to Commonwealth Countries, Trade Marks (Application of 
Section 75 to Foreign States) Notification43 
  3.4.1.1  วัตถุประสงค์และความเป็นมาของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
   ภายหลังจากที่ประเทศสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี ค.ศ. 
1965 การพัฒนาทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและสังคมยังคงได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน โดยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law ระบบศาลของประเทศ
สิงคโปร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ Subordinate Court และ Supreme Court โดย Supreme Court 

                                                           
42 กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ สิงคโปร์อันดับ 1 เอเชียป้องทรัพย์สนิทางปัญญา, ค้นวันที่ 12 ตุลาคม 

2557 จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/world/20140915/604732 
43 สถาบันระหว่างประเทศไทยเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), รายงานวิจัย

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างโอกาสทาง
การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2556 (กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2556), หน้า 59. 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=สิงคโปร์
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/world/20140915/604732/
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ยังแบ่งออกเป็นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา มาตรการคุ้มครองในด้านต่างๆ จึงยังปรากฏในลักษณะเป็น
ดุลยพินิจของศาลโดยมิได้ตราไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ โดยภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้าได้ก าหนดมาตรการทั้งในทางแพ่งและทางอาญาเพ่ือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิด
สิทธิในเครื่องหมายการค้าและโดยที่ประเทศสิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกขององค์กรการค้าโลก 
ประเทศสิงคโปร์จึงได้แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไป
ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศฉบับต่างๆ เช่น ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ภายใต้ความตกลงทั่วไปในด้านการค้าและศุลกากร หรือ GATT 
เป็นต้น44  
   The Trade Mark Ordinance of 1938 (The Trade Marks Act (Cap.206)) เป็น
กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศสิงคโปร์โดยน าหลักการพ้ืนฐานทั้งหมดมาจาก The 
Trade Marks Act 1938 ของประเทศอังกฤษมาบัญญัติไว้45 ต่อมาประเทศสิงคโปร์ได้ออกหลักเกณฑ์
และท าการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าเรื่อยมาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการค้า
ในแต่ละคราวนับตั้งแต่การออก The Trade Marks Rules 1968 ที่ว่าด้วยบทบัญญัติทางวิธีสบัญญัติ
เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์ การแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าในปี ค.ศ. 1991 และล่าสุด
ในปีค.ศ.1998 ประเทศสิงคโปร์ได้ตรากฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ออกบังคับใช้ โดยท าการ
แก้ไขกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Amendment Act (1994)) ของประเทศอังกฤษที่ตราขึ้นเพ่ือ
แก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1938 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1995 
(The Trade Marks 1995) ของประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นกฎหมายแม่แบบของกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าของสิงคโปร์46 ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับบัญญัติ TRIPs และอนุสัญญากรุงปารีส 

                                                           
44 George Wei Sze Shun, “Comparison of the TRIPs Provisions with the Current 

Intellectual Property Laws of Singapore,” Singapore Journal of International and 
Comparative Law 1 (January 1997): 159-161.  

45 Water C. M. Woon, Commercial Law of Singapore: Trade Marks (Singapore: 
Woodhead-Faulkner, 1986), p. 224. 

46 Mauy Wong Wai San, “The Acquisition and Consequences of Cumulative 
Protection under the Copyright and Trade Mark Laws of Singapore,” Singapore Journal 
of Legal Studies (1996): 167-240.  
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ที่ประเทศสินค้าสิงคโปร์มีพันธะผูกพันต้องแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าด้วย47 จนกระทั่งปัจจุบัน
ประเทศสิงคโปร์ใช้กฎหมาย Trade Marks Act 1998 ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
และเครื่องหมายบริการของประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นระบบจดทะเบียน เมื่อจดทะเบียนแล้วจึงจะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนดังเช่นประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นภาคีสมาชิก World Trade Organization 
การยื่นค าขอจดทะเบียนจะต้องยื่นต่อส านักทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมาย (เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม และเครื่องหมายรับรอง) ที่จะได้รับจดทะเบียนนั้นจะต้องมีลักษณะ
บ่งเฉพาะและไม่เป็นการต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
หลักเกณฑ์ของประเทศอ่ืนๆ อาทิ ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี 
ไม่เป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุต้องห้าม ไม่ประกอบด้วยเครื่องหมายหรือสิ่งบ่งชี้ที่กลายเป็นสิ่งสามัญใน
ภาษาปัจจุบัน เป็นต้น ในกรณีที่มีการกระท าละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของสิทธิหรือผู้ทรงสิทธิ
สามารถด าเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา48 
   3.4.1.2  ความหมายของเครื่องหมายการค้า 
   พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 2005 ส่วนที่ 1 มาตรา 2 สัญลักษณ์ (Sign) 
หมายถึง ตัวอักษร ค า ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข ภาพประดิษฐ์ ตราสัญลักษณ์ หัวเรื่อง ฉลาก ตั๋ว รูปร่าง 
สี ลักษณะของหีบห่อ หรือการรวมกันของสิ่งใดๆ ที่กล่าวมานั้น 
   พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1998 มาตรา 2 ส่วนที่ 1 “เครื่องหมายการค้า” 
หมายความถึง สัญลักษณ์ที่แสดงออกให้สามารถรับรู้ได้ทางจักษุโดยสามารถถ่ายทอดออกให้เห็นได้
โดยกราฟฟิค เพ่ือใช้ในการจ าแนกสินค้าหรือบริการที่ใช้ หรือมีไว้ในทางการค้าของบุคคลหนึ่ง ออกจาก
สินค้าหรือบริการที่ใช้หรือมีไว้ใช้ในทางการค้าเช่นเดียวกันของบุคคลอ่ืน ซึ่งนิยามเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าวของประเทศสิงคโปร์มีลักษณะเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับ
การค้า (TRIPs) มาตรา 15.1 อย่างไรก็ดี เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์มี
กฎหมายของประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบซึ่งได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ากลิ่นและเสียงไว้ 
ประกอบกับมาตรา 15.1 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPs) มิได้
จ าแนกประเภทของเครื่องหมายการค้าที่สามารถน ามาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ มีเพียงการ
บัญญัติไว้เป็นหลักเกณฑ์ว่าเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะอันสามารถใช้จ าแนกสินค้า
หรือบริการได้เท่านั้น ดังนั้น การจ าแนกประเภทของเครื่องหมายตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ
ประเทศสิงคโปร์จึงถือว่าเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPs) 

                                                           
47 Alban Kang, Intellectual Property Laws of East Asia: Singapore (Hong Kong: 

Sweet and Maxwell Asia, 1997), pp. 323-335.  
48 สถาบันระหว่างประเทศไทยเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), เรื่องเดิม, หน้า 59. 
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ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษที่ได้ให้ความคุ้มครองแก่สัญลักษณ์
ใดๆ ที่สามารถจ าแนกให้เห็นถึงความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าที่ใช้ส าหรับสินค้าหรือบริการของ
ผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้ กล่าวคือ หาก
เครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่นสามารถจ าแนกให้เห็นถึงความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าที่ใช้
ส าหรับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการแต่ละรายได้ เครื่องหมายการค้ากลิ่นและเสียงดังกล่าวก็จะ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ จึงสรุปได้ว่า เครื่องหมาย 
ให้หมายความรวมถึง ตัวอักษร ค า ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข ภาพประดิษฐ์ ตรา ข้อความ ฉลาก ตั๋ว รูปร่าง 
สีแง่มุมการบรรจุภัณฑ์ เสียง หรือกลิ่น หรือสิ่งใดเหล่านี้รวมกัน49  
   3.4.1.3  ลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ 
   สิงคโปร์เมื่อได้เข้าเป็นภาคีในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
การค้า (TRIPs) มีพันธกรณีที่ต้องแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ความ
ตกลงระหว่างประเทศก าหนดไว้ โดยสิงคโปร์ได้ตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1998 
ออกบังคับใช้ซึ่งเครื่องหมายการค้าใดๆ จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจด
ทะเบียนแล้วในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น ดังที่ก าหนดไว้ในมาตรา 4 (2) ว่า “เครื่องหมายการค้าที่ยัง
ไม่ได้รับการจดทะเบียนย่อมไม่อาจได้รับความคุ้มครองหรือชดเชยความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ
ละเมิดได้ แต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติใดๆ ในพระราชบัญญัตินี้ย่อมไม่อาจกระทบต่อบทบัญญัติของ
กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องการลวงขายหรือสิทธิตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค.ศ. 1998” 
จึงอาจสรุปได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของสิงคโปร์จะให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้า  
ที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์แล้วเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับ
การจดทะเบียนซึ่งอาจได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการลวงขายตามระบบกฎหมาย 
Common Law หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นลักษณะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
   ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ไม่อาจจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 7 ก าหนดให้
เครื่องหมายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจรับจดทะเบียนได้  
   1)  ประเภทของเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้แก่ (1) เครื่องหมายที่ไม่
เป็นไปตามนิยามในมาตรา 2 (1) (2) เครื่องหมายการค้าที่ปราศจากลักษณะบ่งเฉพาะ (3) เครื่องหมาย
การค้าที่ประกอบขึ้นเฉพาะจากเครื่องหมาย หรือสิ่งบ่งชี้ที่อาจน ามาใช้ในทางการค้า เพ่ือจ าแนกชนิด 
คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ การใช้งาน ปริมาณ มูลค่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วันเวลาที่ผลิตสินค้า
หรือให้บริการ หรือควรมีลักษณะของสินค้าหรือบริการ และ (4) เครื่องหมายการค้าที่ประกอบขึ้นเฉพาะ

                                                           
49 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสิงคโปร์, ค้นวันที่ 4 ตุลาคม 

2557 จาก http://www.ipthailand.go.th/en/ images/law/Trademark_Singapore.pdf 

http://www.ipthailand.go.th/en/images/law/Trademark_%20Singapore


159 
 

จากเครื่องหมายหรือสิ่งบ่งชี้ที่ได้กลายมาเป็นสิ่งที่ใช้กันเป็นประเพณีในภาษาปัจจุบัน หรือในทางสุจริตที่มี
ลักษณะเป็นการสร้างแนวปฏิบัติในทางการค้า 
 อย่างไรก็ดี เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ที่สามารถ
จ าแนกแยกแยะสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตรายหนึ่งออกจากผู้ผลิตรายอ่ืนที่ผลิตสินค้าหรือ
บริการอย่างเดียวกัน เครื่องหมายดังกล่าวย่อมอาจจดทะเบียนได้  
   2)  ประเภทเครื่องหมายที่เล็งถึงสินค้า หากเครื่องหมายการค้าที่ประกอบขึ้น
เฉพาะจากสิ่งที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ย่อมไม่อาจจดทะเบียนได้ (1) รูปทรงที่มาจากลักษณะของสินค้าเอง   
(2) รูปทรงของสินค้าที่จ าเป็นต้องได้รับการผลิตโดยทางเทคนิค และ (3) รูปทรงที่สร้างมูลค่าหลักแก่
สินค้า 
    3)  ประเภทเครื่องหมายที่ต้องห้าม ได้แก่ (1) เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือเครื่องหมายค้าที่ท าให้สาธารณชนหลงเชื่อในลักษณะ คุณภาพ 
แหล่งก าเนิดของสินค้าหรือบริการ (2) เครื่องหมายการค้าที่มีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร (3) เครื่องหมายการค้าตามค าขอจดทะเบียนที่ไม่สุจริต (4) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ส าหรับสินค้าไวน์และสุรา (5) เครื่องหมายการค้าที่รัฐมนตรีก าหนด (6) เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ
ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนดในข้อก่อน (7) เครื่องหมายการค้าที่ประกอบขึ้นจากตรา สัญลักษณ์  
ธงของรัฐหรือประเทศ เป็นต้น ภายใต้มาตรา 6 ทวิของอนุสัญญากรุงปารีสตามที่ระบุไว้ในมาตรา 56 ของ
พระราชบัญญัติ และ (8) เครื่องหมายการค้าที่ประกอบขึ้นจากตรา สัญลักษณ์ ธงขององค์กรหรือหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น ภายใต้มาตรา 6 ตรี ของอนุสัญญากรุงปารีสตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 57 ของ
พระราชบัญญัติ  
  อนึ่งในมาตรา 8 ยังได้ก าหนดให้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นเครื่องหมาย
การค้าที่ไม่อาจจดทะเบียนได้ และถือเป็นเหตุเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรา 16.1 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs)  
(1) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้วซึ่งเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วนั้นได้ขอจด
ทะเบียนส าหรับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันตามมาตรา 8 (1) (2) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับ
เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้วซึ่งเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วนั้นได้ขอจดทะเบียนส าหรับสินค้าหรือบริการ 
ที่คล้ายกันตามมาตรา 8 (2) a) หรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้ว     
ซึ่งเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วนั้นได้ขอจดทะเบียนส าหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันตามมาตรา 8 (2) b) 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน (3) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย
การค้าที่มีอยู่แล้วตามมาตรา 8 (3) a) และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนส าหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่
คล้ายกันตามมาตรา 8 (3) b) ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย (ก) หากเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่แล้วนั้น
เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายในประเทศสิงคโปร์ (ข) หากการใช้ซึ่ง
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เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะอันอาจท าให้เข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการภายใต้
เครื่องหมายการค้าตามค าขอจดทะเบียนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่
ก่อนนั้น (ค) การใช้เครื่องหมายการค้าตามค าขอดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน 
(ง) ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจได้รับความเสียหายต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เครื่องหมาย
การค้าตามค าขอ และ (4) เครื่องหมายการค้าตามค าขอจดทะเบียนไม่อาจจดทะเบียนได้หากต้องด้วย
บทบัญญัติว่าด้วยการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือสัญลักษณ์
อ่ืนที่ใช้ในทางการค้าภายใต้กฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ เช่น การลวงขายหรือภายใต้สิทธิ  ที่มีอยู่ก่อนแล้ว 
นอกจากที่กล่าวไว้ในข้างต้นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายใดๆ ที่ว่าด้วยแบบผลิตภัณฑ์50  
  3.4.1.4  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
   1)  การเตรียมค าขอ 
    ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
ได้ในประเทศสิงคโปร์ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องแต่งตั้งหรือมอบอ านาจให้ตัวแทนเครื่องหมาย
การค้าในประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนแทน 
    2)  เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง 
         (1)  ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 ค าขอสามารถระบุจ าพวก
สินค้า หรือบริการได้มากกว่าหนึ่งจ าพวก 
         (2)  หนังสือมอบอ านาจ (ไม่ต้อง Legalized หรือ Notarized) 
         (3)  รูปเครื่องหมายการค้า 
         (4)  ข้อมูลของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ (สถานที่ติดต่อได้ใน
ประเทศสิงคโปร์) และสัญชาติ 
         (5)  รายการสินค้า/บริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน 
   3)  การประกาศโฆษณา 
    เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าใด ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถูกน าไปลงประกาศโฆษณาในหนังสือ
ประกาศโฆษณาเป็นระยะเวลาสองเดือน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าว 
 

                                                           
50 ภูสิทธิ์ เหลืองเรืองทิพย์, การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน: 

ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), หน้า 88-92, 96, 99.  
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    4)  การรับจดทะเบียน 
     ในกรณีท่ีไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีผู้คัดค้าน แต่ใน
ที่สุดได้มีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกค าคัดค้านนั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีค าสั่งให้
รับจดทะเบียนและออกหนังสือส าคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน
ต่อไป 
    5)  การขอถือสิทธิย้อนหลัง 
    ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอถือสิทธินับวันยื่นค าขอย้อนหลังในประเทศ
สิงคโปร์ได้ โดยจะต้องยื่นค าขอถือสิทธินับวันยื่นค าขอย้อนหลัง พร้อมกับค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า และส าเนาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกในประเทศอ่ืนซึ่งเป็นประเทศภาคี
สมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention) หรือ
ประเทศภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization) (ในกรณีที่นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้ามีค าสั่งให้น าส่งเอกสารดังกล่าว) ภายในก าหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นค าขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอ่ืนนั้น 
    6)  ขั้นตอน/ระยะเวลา 
     โดยปกติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์จะใช้เวลาประมาณ 
18-24 เดือนนับตั้งแต่วันยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จนกระทั่งถึงวันออกหนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอายุความคุ้มครอง 10 ปีนับแต่วันที่ยื่นค าขอจดทะเบียน และ
ต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยจะต้องยื่นค าขอต่ออายุภายในก าหนดเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นอายุความ
คุ้มครอง51 
    ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ส าหรับแบบออนไลน์ 341 ดอลล่าร์สิงคโปร์
ต่อ 1 จ านวนพวกสินค้าหรือบริการ หากยื่นต่อส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์ 374 ดอลล่าร์
สิงคโปร์ 
   3.4.1.5  สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
   เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วย่อมมีสิทธิดังที่บัญญัติไว้ในภาค 3 
ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1998 ซึ่งได้แก่ 

1)  สิทธิตามมาตรา 26 (1) ซึ่งมีลักษณะเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในฐานะเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในเรื่องดังต่อไปนี้  

 

                                                           
51 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายเครื่องหมายการค้า - สาธารณรัฐสิงคโปร์, 

ค้นวันที่ 4 ตุลาคม 2557 จาก http://onestopservice.ditp.go.th/download/file/75dip.pdf 

http://onestopservice.ditp.go.th/download/file/
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(1)  สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า และ  
(2)  สิทธิในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้า

หรือบริการตามรายการสินค้าหรือบริการซึ่งได้จดทะเบียนไว้ โดยการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิจะถูกถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง ซึ่งจะส่งผล
ให้ในระหว่างที่ผู้ได้รับอนุญาตได้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจมิได้ใช้
เครื่องหมายการค้านั้นย่อมถือได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนอยู่โดย
ไม่อาจถือว่าเครื่องหมายการค้าละเลยการใช้แต่อย่างใด ซึ่งการจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าหนึ่งย่อมสามารถกระท าให้แก่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้มากกว่า 
1 ราย แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและคู่สัญญา ทั้งนี้ ตามมาตรา 42 (3) ได้
ก าหนดให้การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะสมบูรณ์เมื่อคู่สัญญาได้ท าเป็นหนังสือลงรายมือชื่อของ
ผู้อนุญาตหรือตัวแทนผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นส าคัญ โดยอาจท าในลักษณะเป็นการอนุญาต
ทั่วไปหรือจะจ ากัดเฉพาะสินค้าหรือบริการไว้ก็ได้ การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวนั้น 
ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวย่อมมีสิทธิด าเนินการ
ใดๆ ในนามของตนเองเพ่ือปกป้องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 44 
เว้นแต่กรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะได้ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตด าเนินการดังกล่าวได้
หากได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 45 (1) 
 2)  สิทธิตามมาตรา 26 (2) ในอันที่จะได้รับการบรรเทาความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าภายใต้มาตรการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  
 
 3.4.2  กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย 
 ความคิดสร้างสรรค์ของภูมิปัญญามนุษย์ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและทางอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม แต่ละ
ประเทศจึงคิดหาหลักเกณฑ์ให้ความคุ้มครองต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามแต่ระบบกฎหมายของ
ประเทศ เพ่ือส่งเสริมและให้ก าลังใจแก่ผู้คิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ อาจน ารูปแบบกฎหมายของประเทศ    
ที่ประสบความส าเร็จในระบบเศรษฐกิจโลกมาแล้ว มาเป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
แม้การให้ความคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของไทยเริ่มมีใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 ก็ตาม    
แต่เป็นการน าเอากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาปรับใช้ในบทที่เกี่ยวกับความผิดฐานปลอมและ
เลียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีข้อบัญญัติที่ระบุฐานความผิดและโทษทางอาญาไว้เท่านั้นจึงไม่มีสาระส าคัญ
เรื่องของสิทธิทางแพ่ง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ตรากฎหมายชื่อว่าพระราชบัญญัติลักษณะ และยี่ห้อ
การค้าขาย พ.ศ. 2457 ถือเป็นครั้งแรกที่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจดทะเบียนและ
สิทธิในเครื่องหมายการค้า หลังจากนั้นก็มีการแก้ไขกฎหมายเรื่อยมาจนเมื่อปี พ.ศ. 2534 ก็ได้มีการ
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ตรากฎหมายเครื่องหมายการค้าขึ้นใหม่ชื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งถือเป็น
กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับหลักของไทยจนถึงปัจจุบัน และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีกครั้งโดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 จากวิวัฒนาการของกฎหมายข้างต้นเห็นได้
ว่าเมื่อสถานการณ์แห่งกาลเวลาหรือเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายย่อมมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องทันกับสถานการณ์ในยุคสมัยนั้นๆ ทั้งนี้ เพ่ือความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายของหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ให้การ
คุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งในกรณีที่ได้สิทธิโดยการใช้และที่ได้มาโดยการจดทะเบียน 
เพราะไม่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะได้สิทธิมาอย่างไรก็สามารถท าให้เครื่องหมายการค้าของ
ตนมีคุณค่าในการแข่งขันทางการค้าและใช้เครื่องหมายการค้านั้นเพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ
แยกต่างหากจากเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการรายอ่ืน แต่เพ่ือนโยบายกระตุ้นให้เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนที่มีประโยชน์มากกว่าดังกล่าวแล้ว จึงจ าเป็นที่ต้องก าหนด
ระดับการคุ้มครองให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้รับประโยชน์สูงกว่า52  

 3.4.2.1  วัตถุประสงค์และความเป็นมาของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
 สืบเนื่องจากการค้าขายระหว่างกันทั้งในประเทศเเละระหว่างประเทศ เครื่องหมาย
การค้าจึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งซึ่งมีความส าคัญในทางธุรกิจเป็นอย่างมากด้วยการใช้
เครื่องหมายการค้าเพ่ือสร้างความจดจ าเเก่สินค้าหรือบริการ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จและมีบทบาทส าคัญทางการค้าเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์
ของผู้ประกอบการค้าและประชาชนทั่วไปมิให้มีการใช้สิทธิแข่งขันในการค้าโดยมิชอบและไม่ยุติธรรม 
ป้องกันการหลอกลวงประชาชนให้หลงผิดในตัวผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าและคุณภาพของสินค้า 
ประชาชนสามารถแยกความแตกต่างของสินค้าได้ตามเครื่องหมายการค้าแม้ว่าจะเป็นสินค้าประเภท
เดียวกัน ผู้ประกอบการก็ต้องรักษาชื่อเสียงของตนโดยการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
ตนให้คุณภาพคงเดิม นอกจากนั้นยังป้องกันการปลอมแปลงสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของ
ผู้ อ่ืน53 ด้วยหน้าที่และความส าคัญของเครื่องหมายการค้านั่นเองจึงได้มีการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าหลากหลายลักษณะเกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือรองรับรูปแบบของเครื่องหมายการค้าที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
 

                                                           
52 เอกพันธ์ ช่างสลัก, ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อ

ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), หน้า 71-72. 
53 สุทิน สัทปัตตะวนิช, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล, 2534), 

หน้า 35. 
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 3.4.2.2  ความหมายของเครื่องหมายการค้า 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพ
ประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ค า ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุหรือ
สิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 
 เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ 
ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้  
 1)  เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมาย เกี่ยวข้อง
กับสินค้าเพ่ือแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืน 
เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น 
 2)  เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือ
เกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ
ของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น 
 3)  เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่อง-
หมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการรับรองคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางร า ฮาลาล (Halal) เป็นต้น 
 4)  เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่อง-
หมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือ
องค์กรอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด เป็นต้น 
 3.4.2.3  ลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ 
 หากพิจารณาตามลักษณะของเครื่องหมายการค้าซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามพระราช-
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนได้ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 ต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้คือ (1) เป็น
เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 คือ ลักษณะที่ท าให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบ
และเข้าใจว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าอ่ืน เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่สามารถใช้
เป็นที่หมายในการสังเกตจดจ า ตลอดจนสามารถแสดงถึงแหล่งก าเนิดของเครื่ องหมายการค้านั้นได้
เป็นอย่างดี (2) เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 8 ได้แก่ ธงชาติ 
ธงราชการ เครื่องหมายกาชาด พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องหมายราชการ เป็นต้น และ (3) ไม่เป็น
เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอ่ืนได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจ
ท าให้สาธารณชนหลงผิดในการเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งก าเนิดของสินค้า โดยจะต้องประกอบด้วย
ลักษณะทั้งสามประการดังกล่าว จะขาดข้อใดข้อหนึ่งมิได้  
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ทั้งนี้ มาตรา 7 วรรคแรก ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่ง
เฉพาะไว้ คือ เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะที่ท าให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจ
ได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอ่ืน โดยมาตรา 7 วรรคสอง ได้บัญญัติถึง 
เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระส าคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่า
มีลักษณะบ่งเฉพาะ  

1)  ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาท่ีไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจ
กันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะ
พิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งต้องเป็นชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มี
ตัวตน มิใช่ชื่อที่นึกคิดตั้งขึ้นตามจินตนาการ หรือเป็นชื่อในวรรณคดี 

2)  ค าหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง 
และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

3)  กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข  หรือค าที่
ประดิษฐ์ขึ้น โดยค าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นี้ หมายถึงค าเดียวหรือหลายค าที่คิดขึ้น ซึ่งต้องไม่มีค าแปล
หรือความหมายในค านั้น แม้สามารถอ่านออกเสียงได้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ค าที่เขียนขึ้นโดยเจตนาใช้
ตัวอักษรสะกดผิดจากหลักไวยากรณ์ หากพิจารณาส าเนียงเรียกขานแล้วสามารถสื่อความหมายให้
เข้าใจได้ว่าเป็นค าที่มีความหมายให้เข้าใจได้ว่าเป็นค าที่มีความหมาย หากความหมายดังกล่าวเล็งถึง
ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงไม่ถือว่าเป็นค าประดิษฐ์ นอกจากนี้ค าที่เขียนขึ้นโดยการน า
ค าที่มีความหมายตั้งแต่สองค าขึ้นไปมารวมกัน หากความหมายของค าเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ
สินค้าโดยตรง ไม่ถือว่าเป็นค าประดิษฐ์ 

4)  ลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้ขอจด
ทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว 

5)  ภาพของผู้ขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น
แล้ว หรือในกรณีท่ีบุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคล
นั้น ถ้ามีแล้ว โดยต้องเป็นภาพของคนซึ่งมีตัวตนอยู่อย่างแท้จริงเท่านั้น 

6)  ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น หมายถึง ภาพที่คิด ท า แต่ง สร้าง จินตนาการ หรือ
ดัดแปลงขึ้น และต้องไม่เป็นภาพที่บรรยายลักษณะของสินค้า โดยไม่ว่าจะเกิดจากการสร้างภาพด้วย
วิธีใด 

ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะที่ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรานี้แล้วจะเห็นได้ว่าเป็น
ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) นั่นเอง กล่าวคือ เป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่มี
อยู่ตั้งแต่สร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นมา โดยเครื่องหมายการค้าสามารถแสดงความแตกต่างของบริการ
ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าอ่ืนได้ในตัวเอง อย่างไรก็ดี นอกจากลักษณะ
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บ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness) แล้ว ยังมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Acquired 
Distinctiveness Through Use) ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายไปสักระยะหนึ่ง โดยในขณะที่
สร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นมานั้นยังไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้า
พิสูจน์ได้ว่ามีการใช้เครื่องหมายนั้นจนสาธารณชนผู้บริโภคสามารถจดจ าได้และได้รับรู้ถึงความแตกต่าง
ของบริการ โดยผ่านการใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง54 ซึ่งเป็นเครื่องหมาย
การค้าที่สามารถแยกแยะบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจากบริการอ่ืนที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ ทั้งนี้ 
หลักการในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ หรือที่นิยมเรียกว่าการได้มาซึ่ง “Secondary Meaning”55 
ได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา 7 วรรคสาม กล่าวคือ ชื่อ ค า หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) 
หากได้มีการจ าหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่า
มีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้นของหลักลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง 

ระดับความบ่งเฉพาะ (Spectrum of Distinctiveness) ของเครื่องหมายการค้ามีการ
แบ่งแยกได้ดังนี5้6  

1)  ค าสามัญ (Generic Term) หรือที่กฎหมายเรียกว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญ
ในการค้าขายส าหรับสินค้าบางอย่างบางจ าพวก57 ซึ่งอาจจะเป็นรูปหรือค าก็ได้ 

การที่เครื่องหมายการค้าใดเครื่องหมายหนึ่งก าลังลดความบ่งเฉพาะลงอาจจะ
เป็นด้วยการที่มีความแพร่หลายมากหรือโดยมีผู้แย่งใช้หรือน าไปใช้กันมาก เรียกว่า เครื่องหมายนั้น
ก าลังอ่อนลง (Weak) ตามทฤษฎีที่เรียกว่า Dilution Doctrine ซึ่งผู้เป็นเจ้าของจะต้องหาทางป้องกัน 

                                                           
54 ปวีณา เอ่ียมศิริกุลมิตร, ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่อง

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ศึกษาเฉพาะกรณีการน าเอาค าที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า
มาประสมค าในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามปกติ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ, 2549), หน้า 26. 

55 เดวิท พุ่มชนะโชคชัย, เครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง: 
ศึกษาปัญหาการใช้และการตีความกฎหมายของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า 
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), หน้า 36. 

56 Mary Lafrance, Understanding Trademark Law (San Francisco, Calif.: Lexis Nexis, 
2005), p. 28 อ้างถึงใน เดวิท พุ่มชนะโชคชัย, เรื่องเดียวกัน, หน้า 38. 

57 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543, มาตรา 17 และมาตรา 66 
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2)  ค าที่อธิบายถึงลักษณะหรือประเภทของสินค้าโดยทั่วๆไป (Common 
Descriptive Term) คือ ค าที่ใช้เป็นชื่อหรืออธิบายลักษณะ (Description) ของสินค้าหรือบริการ   
ค าประเภทนี้ไม่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้เลย 

3)  ค าที่เล็งถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้านั้น (Descriptive Term) ค า
ประเภทนี้อธิบายลักษณะหรือส่วนผสมของสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้หากมี
การใช้กับสินค้าหรือบริการไประยะหนึ่งจนได้ Secondary Meaning แล้ว 

4)  ค าที่เป็นเชิงแนะน า (Suggestive Term) เป็นค าที่มีลักษณะเป็นการแนะน า
ส่วนผสม และลักษณะของสินค้าและบริการท านองเดียวกันกับลักษณะของค าบรรยาย แต่มีลักษณะเป็น
การเชิญชวนให้ผู้ใช้สินค้าและบริการใช้จินตนาการในการพิจารณาธรรมชาติของสินค้า ค าประเภทนี้
โดยหลักแล้วจะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ต่อเมื่อมีการใช้มาได้สักระยะหนึ่งจนเป็นที่รู้จักของประชาชน 
(Secondary Meaning) แล้ว แต่ก็อาจได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องมี (Secondary Meaning) ก็ได้
เพราะมีลักษณะที่แตกต่างจากค าที่เป็นลักษณะของการบรรยาย (Descriptive Term) อยู่บางประการ 
แม้จะเป็นการอธิบายลักษณะหรือส่วนผสมเหมือนกัน58 

5)  ค าที่ตั้งขึ้นตามอ าเภอใจหรือจินตนาการขึ้น (Arbitrary or Fanciful) อาจจะ
มีหรือไม่มีความหมายแต่ไม่เกี่ยวกับคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ค าที่ตั้งขึ้นตามอ าเภอใจ
หรือจินตนาการนี้อาจจัดได้ว่าเป็นค าที่ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งมาตรา 7 (3) ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะโดยไม่ต้อง
พิสูจน์ (Secondary Meaning) ก่อน หรือถ้าหากว่าน ามาใช้เป็นชื่อทางการค้าซึ่งมีลักษณะพิเศษก็อาจ
จัดเป็นชื่อทางการค้าซึ่งแสดงโดยลักษณะพิเศษตามมาตรา 7 (1) โดยกฎหมายถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ
โดยไม่ต้องพิสูจน์ (Secondary Meaning) ก่อนเช่นเดียวกัน และรวมถึงภาพประดิษฐ์ตามมาตรา 7 (6) 
ด้วย 

6)  ค าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ (Geographic Term) พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 (2) ให้ความคุ้มครองแก่ชื่อทางภูมิศาสตร์โดยถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ59 

หลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ ตามมาตรา 7 วรรคสาม มีดังต่อไปนี้ 
1)  สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น ได้มีการจ าหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณา

จนท าให้สาธารณชนในประเทศท่ีมีการจ าหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้านั้น รู้จักและเข้าใจว่าสินค้า
ดังกล่าว แตกต่างไปจากสินค้าอ่ืน 

                                                           
58เดวิท พุ่มชนะโชคชัย, เรื่องเดิม, หน้า 41. 
59กระทรวงพาณิชย์, ประกาศเรื่องการก าหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ (20 กันยายน 2547), ค้น

วันที่ 4 ตุลาคม 2557 จาก http://onestopservice.ditp.go.th/download/file/33dip.pdf 
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2)  การจ าหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าใดจนท าให้เครื่องหมายมีความ
แพร่หลาย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้านั้นเท่านั้น 

3)  ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม (1) (2) ให้ผู้ขอจดทะเบียนน าส่งพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับการจ าหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน 

4)  ในการส่งหลักฐานตาม (3) ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งพยานหลักฐานพร้อมการยื่น
ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย ในกรณีที่ไม่อาจกระท าได้ให้ผู้ขอจดทะเบียนท าหนังสือขอผ่อนผันแนบ
มาพร้อมค าขอจดทะเบียน และให้นายทะเบียนมีอ านาจผ่อนผันได้ไม่เกิน 30 วัน ถ้าผู้ขอจดทะเบียนมิได้
ส่งหลักฐานใดภายในก าหนดเวลาที่นายทะเบียนผ่อนผัน ก็ให้นายทะเบียนพิจารณาด าเนินการแก่ค าขอ
จดทะเบียนนั้นต่อไป โดยรับฟังข้อเท็จจริงเพียงเฉพาะหลักฐานเท่าที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ส่งให้แก่นาย
ทะเบียนไว้ (ถ้ามี)60 

3.4.2.4  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง 

เครื่องหมายร่วม มีข้ันตอนโดยสังเขป ดังนี้ 
1)  การตรวจค้น  
ก่อนยื่นค าขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนควรตรวจค้นเครื่องหมายของตน  

ที่ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอ่ืนที่จดทะเบียนไว้แล้ว
หรืออยู่ระหว่างขอจดทะเบียนหรือไม่ โดยตรวจค้นด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริการตรวจรับค าขอ ชั้น 3 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือผ่านเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ทั้งนี้ ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่นค าขอจดทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่
ของส านักเครื่องหมายการค้าจะด าเนินการตรวจสอบเครื่องหมายและพิจารณาค าขอจดทะเบียนโดย
ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

2)  การยื่นค าขอจดทะเบียน 
ผู้ขอจดทะเบียนยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม โดยใช้แบบ ก. 01 และแนบหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน 
พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมสินค้าหรือบริการ อย่างละ 500 บาท ณ กลุ่มบริการตรวจรับค าขอ ชั้น 3 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th และช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ  
I-banking หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจะต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่

                                                           
60 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พื้นฐานความรู้

ทั่วไป), พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2553), หน้า 301. 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในอินเตอร์เน็ต โดยมายื่น
ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ ทั้งนี้ สามารถยื่นค าขอ 1 ค าขอ ต่อ 1 จ าพวกสินค้าหรือบริการ
เท่านั้น 
    3)  การตรวจสอบเบื้องต้น 
            เจ้าหน้าที่ตรวจรับค าขอจะด าเนินการตรวจสอบค าขอจดทะเบียน หลักฐาน
ประกอบค าขอจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมว่า ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ เพื่อให้เลขค าขอจดทะเบียน
ต่อไป 
   4)  การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า 
             เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและนายทะเบียนจะด าเนินการตรวจสอบโดยละเอียดว่า 
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้หรือไม่ ดังนี้ 

(1)  เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ 
(2)  เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ 
(3)  เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ

ผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ 
(4)  เมื่อได้ตรวจสอบแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอจด

ทะเบียนทราบ ส าหรับผลการพิจารณาของนายทะเบียนนั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 4 กรณี ดังนี้ 
(5)  รับจดทะเบียน: นายทะเบียนจะสั่งประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้านั้นในหนังสือประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการ
จดทะเบียน ทั้งนี้ จะต้องคัดค้านภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณา 

(6)  ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน: นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจด
ทะเบียนทราบค าสั่งไม่รับจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียนสามารถอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 90 วันนับแต่วนัที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

(7)  ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง: นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจด
ทะเบียนทราบค าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียน
สามารถอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 

(8)  ให้ตกลงกัน: นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทุกราย 
ที่ยื่นขอจดทะเบียนและเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ตกลงกันเองว่าจะให้ผู้ขอจด
ทะเบียนรายใดเป็นผู้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแต่ผู้เดียว โดยให้ตกลงกันภายใน 90 
วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ หากตกลงกันไม่ได้หรือไม่ได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน
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ระยะเวลาที่ก าหนด นายทะเบียนจะสั่งประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอ
จดทะเบียนซึ่งยื่นค าขอจดทะเบียนไว้เป็นรายแรก 

5)  การประกาศโฆษณา 
หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น

สามารถที่จะรับจดทะเบียนได้ นายทะเบียนจะสั่งประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น
ในหนังสือประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน ทั้งนี้ การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่เห็นด้วยหรืออาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากค าสั่งรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนได้ยื่นค าคัดค้านต่อนายทะเบียน ทั้งนี้ ต้องคัดค้านภายใน 90 วัน
นับแต่วันประกาศโฆษณาดังกล่าว 

ส าหรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้านั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

(1)  ไม่มีบุคคลใดยื่นค าคัดค้าน: นายทะเบียนจะมีค าสั่งให้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้านั้นต่อไป โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบค าสั่งดังกล่าวและให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง อย่างไรก็ตาม หากผู้ขอจด
ทะเบียนไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียน ซึ่งจะมีผล
ท าให้ค าขอจดทะเบียนดังกล่าวถูกจ าหน่ายออกจากสารบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

(2)  มีบุคคลยื่นค าคัดค้าน: นายทะเบียนจะพิจารณาและวินิจฉัยค า
คัดค้านต่อไป 

6)  การคัดค้าน 
ส าหรับเหตุแห่งการคัดค้านนั้น กฎหมายได้ก าหนดไว้ 3 กรณี ดังนี้ 

(1)  ผู้คัดค้านเห็นว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ขอจด
ทะเบียน 

(2)  ผู้คัดค้านเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับ
จดทะเบียนได ้

(3)  ผู้คัดค้านเห็นว่าการขอจดทะเบียนรายนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น การรับจดทะเบียนโดยไม่ถูกต้องตามข้ันตอนของกฎหมาย เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้คัดค้านจะต้องยื่นค าคัดค้านภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณา 
โดยใช้แบบ ก. 02 และแนบหลักฐานประกอบค าคัดค้าน พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และ
เมื่อมีการคัดค้านเกิดขึ้น นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบเพ่ือยื่นค าโต้แย้งค าคัดค้าน 
(แบบ ก. 02) โดยต้องด าเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ขอจด
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ทะเบียนละทิ้งค าขอจดทะเบียน ซึ่งมีผลท าให้ค าขอจดทะเบียนดังกล่าวถูกจ าหน่ายออกจากสารบบ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

ส่วนผลการพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้านของนายทะเบียน แบ่งออกได้เป็น 
2 กรณี คือ ยกค าคัดค้านและด าเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อไป หรือระงับค าขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียนและผู้คัดค้านสามารถอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
นายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยใช้
แบบ ก. 03 นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้มีค าวินิจฉัยแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนและ  
ผู้คัดค้านสามารถอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อศาลได้ภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

7)  การรับจดทะเบียน  
เมื่อค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ

จากเจ้าหน้าที่และการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนแล้วว่า เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจด
ทะเบียนได้ จะเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน หากไม่มีบุคคลใดยื่นค าคัดค้าน หรือมี
การยื่นค าคัดค้าน แต่ได้มีค าวินิจฉัย (ของนายทะเบียนหรือของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า) หรือ
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลถึงที่สุดให้เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้แล้ว นายทะเบียน
จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง โดยให้ช าระค่าธรรมเนียมสินค้าหรือบริการ อย่างละ 300 บาท ณ กลุ่มบริการตรวจรับค าขอ 
ชั้น 3 ส านักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th มิฉะนั้น จะถือว่า
ผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

ภายหลังช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับ
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในค าขอ
จดทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันที่ได้ช าระค่าธรรมเนียม หรือสามารถรอรับหนังสือส าคัญแสดง
การจดทะเบียนได้ ณ จุดบริการเร่งด่วน (One Stop Service) ชั้น 3 ส านักเครื่องหมายการค้า กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอัน
ที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ รวมทั้งสามารถฟ้องร้องด าเนินคดีและเรียก



172 
 

ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบุคคลที่ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้น
ได้อีกด้วย61 

ระยะเวลาการด าเนินการขอจดทะเบียนเพ่ือรับความคุ้มครอง 24 เดือน โดยมี
ค่าธรรมเนียมในขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน สินค้าหรือบริการ อย่างละ 500 บาท และขั้นตอนการรับ
จดทะเบียน สินค้าหรือบริการ อย่างละ 300 บาท 

3.4.2.5  สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
ผลจากการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น อาจมองได้ 2 ส่วน คือ 

1)  เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิ
ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นแต่จะฟ้องคดีเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกค่าเสียหายไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีลวงขาย 

2)  เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิ  
แต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ และในกรณีที่ผู้อ่ืนละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้น มีสิทธิที่จะฟ้องร้องและเรียก
ค่าเสียหายได้ และในกรณีที่มีผู้อ่ืนน าเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน
เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ 

ดังนั้น ผู้ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าไม่ควรใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น62 

ทั้งนี้ เมื่อยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วแม้จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้จด
ทะเบียนสิทธิในค าขอที่ยื่นไว้ย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้ ตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ในกรณีโอนสิทธิ
ในค าขอจดทะเบียน ผู้โอนหรือผู้รับโอนคนใดคนหนึ่งจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 48 วรรคสอง โดยต้องแนบสัญญาโอนที่ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับ
โอนไปด้วย ส าหรับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าดังกล่าวย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้โดยจะโอนหรือรับ มรดกพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินค้า 
ที่ได้จะทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 49 โดยการโอนและการรับมรดกสิทธิ   

                                                           
61 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย, 

ค้นวันที่ 21 กันยายน 2557 จาก http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_con 
tent&view=article&id=467&Itemid=384 

62 จตุพร ปานจ้อย, เครื่องหมายการค้า, ค้นวันที่ 21 กันยายน 2557 จาก http://www.tlo. 
rmutt.ac.th/?p=38 
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ในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ตามมาตรา 51 และต้องท า
สัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนด้วย 

 

3.5  ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ยังไม่มีการใช้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า 
 หรือมีการใช้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าแต่ยังไม่สมบูรณ์ 

 
สืบเนื่องจากความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การศึกษา การเมืองของประเทศ

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแต่ละประเทศยังมีความเข้าใจในความหมายและการบังคับใช้ของ
กฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างกันมาก อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในหลายองค์กร รวมถึงยังมีความท้าทายในการน าไป
ปฏิบัติอยู่มาก63 เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาคและระดับโลก มักมีประเด็นความแตกต่าง
ด้านกฎหมายที่มีมุมมองต่อค าว่าทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างกัน ตลอดจนช่องว่างของความตระหนัก
ในเรื่องดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกยังค่อนข้างห่างกันมาก ทั้งนี้ พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพ่ิงจะมีหน่วยงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและยังไม่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้า
ไว้โดยเฉพาะ แต่ในขณะที่สิงคโปร์ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศที่มีการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
มากที่สุดในโลก จึงเป็นเรื่องยากที่จะก าหนดเป็นมาตรการเดียวกันให้แต่ละประเทศยึดถือไปปฏิบัติ64 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายภายในทางด้านเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังมีความแตกต่างกันมาก เช่น ประเทศพม่าไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมาย
การค้าโดยตรง แต่เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา65 ทั้งนี้ ในอดีต
ประเทศพม่าเป็นประเทศท่ีมีปัญหาความไม่มั่นคงภายในประเทศและปิดประเทศมาเป็นเวลายาวนาน 
จึงท าให้ประเทศพม่ายังไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่อย่างไร
ก็ตาม เครื่องหมายการค้าของประเทศพม่าก็ยังได้รับความคุ้มครองภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา ต่อมา
ประเทศพม่าได้เปิดประเทศรับการลงทุน และจากการที่ประเทศพม่าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก (WTO) 

                                                           
63 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, AEC: ประชาคมอาเซียนกับตัวชี้วัดความส าเร็จ, 

ค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 จาก http://tdri.or.th/tdri-insight/asean_measures 
64 Asian Knowledge Institute, ความท้าทายของไทยใน AEC ว่าด้วยเรื่องของก๊อปเกรดเอ, 

ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2556 จาก https://www.facebook.com/AsianKnowledgeInstitute/posts/ 
432216220178421 

65 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศพม่า, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 
2556 จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/images/law/Trademark_Burma.pdf 

http://tdri.or.th/tdri-insight/asean_mea
https://www.facebook.com/AsianKnowledgeInstitute/posts/432216220178421
https://www.facebook.com/AsianKnowledgeInstitute/posts/432216220178421
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/images/law/Trademark_Burma.pdf
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และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) จึงได้ให้
ความร่วมมือในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้มีการร่วมมือกันของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานทนายความ ตลอดจนองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในการ
ร่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้ในขณะนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศพม่า อยู่ใน
ระหว่างการร่างและทบทวน และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในสิ้นปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจะถือว่ากฎหมายนี้  
จะเป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับแรกของประเทศพม่า นอกจากนี้ประเทศพม่ายังจะท าการ
จัดตั้งส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าอันรับผิดชอบโดยรัฐบาล และจะท า
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า66 ท าให้มีแนวโน้มว่าประเทศพม่ายังสามารถพัฒนากฎหมายนี้
ได้อีกมาก หากมีการปรับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนสนใจในความแตกต่าง
เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศพม่านี้จึงได้เลือกมาท าการศึกษา 

นอกจากนี้ เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นระบบเดียวกัน ผู้เขียนยังได้เล็งเห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นประเทศล่าสุดในอาเซียน 
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบภายในประเทศมากมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร67 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศนี้มีระดับการพัฒนา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างรวดเร็ว จึงมีแนวโน้มที่จะเปิดรับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้ารูปแบบใหม่ ดังเช่นเครื่องหมายการค้าประชาคมได้ 

 
3.5.1  กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศพม่า 

 ประเทศพม่าไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้าโดยตรง ดังนั้น ระบบ
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจึงเป็นไปตามหลักการที่ว่า ผู้ใช้ก่อนย่อมมีสิทธิดีกว่า ซึ่งเป็น
หลักการตามกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศพม่า ตราบใดที่เครื่องหมายการค้านั้นมีการใช้จริง  

                                                           
66 Darani Vachanavuttivong, Myanmar Trademark Law: The Long Wait May Soon 

Be Over, Retrieved September 30, 2013 from http://www.tilleke.com/resources/myanmar-
trademark-law-long-wait-may-soon-be-over 

67 ผู้จัดการ 360 องศา, สปป.ลาว น้องใหม่ WTO ล าดับที่ 158….หนุนโอกาสไทยเชื่อม สปป.
ลาวสู่สากล (กุมภาพันธ์ 2553), ค้นวันที่ 25 เมษายน 2556 จาก http://info.gotomanager.com/ 
news/details.aspx?id=85053 

http://www.tilleke.com/resources/myanmar-trademark-law-long-wait-may-soon-be-over
http://www.tilleke.com/resources/myanmar-trademark-law-long-wait-may-soon-be-over
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ในท้องตลาดเพ่ือเป็นการชี้หรือแสดงให้ผู้ซื้อสินค้าเห็นว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผลิต
มาจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็จะเป็นเอกสิทธิของบุคคลหรือบริษัท
ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ โดยบุคคลอ่ืนไม่มีสิทธิที่จะลอกเลียนเครื่องหมายการค้านั้นหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของเครื่องหมายการค้านั้น 
 ด้วยเหตุที่ประเทศพม่าไม่มีส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น การบังคับใช้สิทธิของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต่อผู้กระท าละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงสามารถด าเนินการผ่าน
ศาลได้ และยังสามารถแจ้งข้อมูลเป็นลายลักษณ์โดยการท ารายงานข้อมูลเบื้องต้น (The First Information 
Report) เพ่ือให้ต ารวจด าเนินการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติศุลกากรทางทะเลของพม่า (The Myanmar Sea Customs Act) 
ยังมีบทบัญญัติว่าด้วยการห้ามการน าเข้าสินค้า ซึ่งมีการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าภายใต้ประมวล
กฎหมายอาญาทั้งทางบกหรือทางทะเล ดังนั้น กรมศุลกากรจึงเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการริบสินค้า 
ที่มีการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า ในทางปฏิบัติจะเป็นการดีกว่าหากมีค าสั่งศาลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
กรมศุลกากรว่าสินค้าที่จะริบเป็นสินค้าท่ีมีการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า68 

3.5.1.1  วัตถุประสงค์และความเป็นมาของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
ปัจจุบันประเทศพม่าไม่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่ก็ยังวิธีปฏิบัติที่เข้มแข็งในเรื่อง

ของสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยเครื่องหมายการค้าจะได้รับการจดทะเบียนโดยการประกาศ
แสดงความเป็นเจ้าของภายใต้ส่วนที่ 3 ของเอกสารที่จดทะเบียนได้ในมาตรา 18 (เอฟ) ที่ว่าด้วยการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม Direction 13 ของพระราชบัญญัติการจดทะเบียนของประเทศ
พม่า (Direction 13 ที่ว่าด้วยการตรววจสอบการจดทะเบียนโดยทั่วไปอันมีผลบังคับใช้เมื่อพม่าถูก
ปกครองโดยกฎหมายของอังกฤษ) ภายใต้ Direction 13 เครื่องหมายการค้าจะจดทะเบียนได้ที่ส านักงาน
จดทะเบียนแห่งย่างกุ้ง ของแผนก The Settlement and Land Records Department (SLRD) 
ประเทศอินเดียวเป็นคนออกกฎหมายนี้ คือ พระราชบัญญัติที่ 16 ปี ค.ศ. 1908 และดูเหมือนว่าจะถูก
น ามาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 190969 

3.5.1.2  ความหมายของเครื่องหมายการค้า 
สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ โดยภายใต้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 478 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง “เครื่องหมายที่ใช้แสดงให้เห็นว่า 

                                                           
68 สถาบันระหว่างประเทศไทยเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), เรื่องเดิม, หน้า 50. 
69 World Intellectual Property Organization (WIPO), Myanmar: Registration Act No. 

16 of 1908, Retrieved February 15, 2015 from http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp 
?id=5941 

http://www.wipo.int/wipolex/en/de%20tails.jsp?id=5941
http://www.wipo.int/wipolex/en/de%20tails.jsp?id=5941
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สินค้าภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตโดยบุคคลใดโดยเฉพาะ” และมาตรา 479 “เครื่องหมาย
ที่ใช้แสดงให้เห็นว่าสังหาริมทรัพย์ใดเป็นของบุคคลใดโดยเฉพาะเรียกเครื่องหมายนั้นว่า  เครื่องหมาย
ทรัพย์ (Property Mark)”  

3.5.1.3  ลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ 
สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ภายใต้ประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 478 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง “เครื่องหมายที่ใช้แสดงให้เห็นว่าสินค้า
ภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตโดยบุคคลใดโดยเฉพาะ” และมาตรา 479 “เครื่องหมายที่ใช้
แสดงให้เห็นว่าสังหาริมทรัพย์ใดเป็นของบุคคลใดโดยเฉพาะ เรียกเครื่องหมายนั้นว่า เครื่องหมายทรัพย์ 
(Property Mark)” 

คุณสมบัติของเครื่องหมายที่จะสามารถได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายนั้นจะต้องมี
ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive) ในอันที่จะสามารถแยกแยะให้เห็นความแตกต่างว่าสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าของผู้อ่ืน เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นการบรรยายถึง
คุณลักษณะของสินค้า บ่งบอกแหล่งก าเนิดของสินค้า หรือเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในทางการค้าทั่วไป   
ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 

ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง 
เครื่องหมายที่เล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ นอกจากนี้ ภายใต้

พระราชบัญญัติการจดทะเบียนมาตรา 13 บัญญัติว่า ถ้าเครื่องหมายใดมีความหมายคาบเกี่ยวในเรื่อง
ของศีลธรรม เรื่องของกฎหมาย หรือเป็นปัญหาอันเกี่ยวเนื่องด้วยเหตุผลที่เป็นการท าผิดกฎหมายหรือ  
ที่ควรถูกปฏิเสธเนื่องจากเป็นการใช้อ านาจในทางที่ผิดเพ่ือการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าดังกล่าว 
ไม่สามารถจดทะเบียนได้ 

นอกจากนี้ ค าหรือข้อความที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมาย
ที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนได้ 

1)  เครื่องหมายที่เป็นค าหรือมีภาพลามกอนาจาร 
2)  เครื่องหมายที่มีถ้อยค าจารึกหรือตราโล่ห์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่แสดงนัยถึงอ านาจ

ของผู้ขอจดทะเบียนซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริง 
3)  เครื่องหมายที่แสดงถึงชนิดของสินค้า 
4)  เครื่องหมายที่เป็นค าแนะน าสินค้าหรือสโลแกนของสินค้า 
5)  เครื่องหมายที่มีสีเลียนแบบสีของธนบัตรหรือมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ

พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์หรือกองทัพหลวง 
6)  เครื่องหมายที่มีภาพของอดีตผู้น าพม่านายพลอ่องซาน (General Aung San) 
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3.5.1.4  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ประเทศพม่าใช้ระบบการให้ความคุ้มครอง ผู้ใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า จากหลักการตาม

กฎหมายจารีตประเพณีของประเทศพม่า ตราบใดที่เครื่องหมายการค้านั้นมีการใช้จริงในท้องตลาด
เพ่ือเป็นการชี้ให้ผู้ซื้อเห็นว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผลิตมาจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
โดยเฉพาะ เครื่องหมายการค้าก็จะเป็นเอกสิทธิของบริษัทนั้นๆ และบุคคลอ่ืนไม่มีสิทธิที่จะลอกเลียน
เครื่องหมายการค้านั้นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายการค้านั้น 

ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง 
1)  การเตรียมค าขอ  

 (1)  ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีถิ่นที่อยู่หรือ
สถานประกอบธุรกิจในประเทศพม่า ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องแต่งตั้งหรือมอบอ านาจให้
ตัวแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศพม่าเป็นผู้ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนแทน 

 (2)  ผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนส าหรับสินค้า/บริการหลาย
จ าพวกในค าขอเดียวกันได้ เพียงแต่จะต้องระบุความจ านงดังกล่าวไว้ในค าแถลงแสดงความเป็นเจ้าของ 
รวมทั้งผู้ยื่นค าขอสามารถคุ้มครอง “รายการสินค้าทั้งจ าพวก” เพ่ือครอบคลุมถึงสินค้าทั้งหมดในจ าพวก
นั้นๆ ได ้โดยระบุไว้ในค าแถลงแสดงความเป็นเจ้าของ 

 (3)  การยื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ทยังไม่สามารถกระท าได้ 
 (4)  ไม่จ าเป็นต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าก่อนการยื่นค าขอจดทะเบียน 

2)  เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
 (1)  ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
 (2)  หนังสือมอบอ านาจต้องรับรองลายมือชื่อโดยกรมการกงสุล กระทรวง

การต่างประเทศและต้องผ่านการรับรองเอกสารโดยสถานทูตพม่า 
 (3)  ค าแถลงแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งต้องรับรองลายมือชื่อโดยกรมการ

กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
 (4)  รูปเครื่องหมายการค้า 
 (5)  ข้อมูลของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ  
 (6)  รายการสินค้า/บริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน 

เอกสารดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดจะต้องยื่นพร้อมกับค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า 
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3)  การตรวจค้นเครื่องหมายการค้า 
ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องท าการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า  
เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแต่มิได้ประกาศ

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เครื่องหมายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ ในทางปฏิบัติการตรวจค้น
เครื่องหมายการค้าสามารถด าเนินการผ่านส านักงานกฎหมายต่างชาติที่อยู่ในพม่าหรือส านักงานกฎหมาย
ท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูล การประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าในหนังสือพิมพ์ ซึ่งส านักงานต่างๆ ดังกล่าว
เป็นผู้เก็บรวบรวมไว้เอง 

4)  การตรวจสอบค าขอ 
ในประเทศพม่า ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบค าขอรวมทั้งในพระราช-

บัญญัติการจดทะเบียนมาตรา 13 ก็ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการตรวจสอบค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนผู้ท าการรับรองเอกสารการจดทะเบียนเป็นผู้มีอ านาจในการปฏิเสธ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถ้าการจดทะเบียนนั้นไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติการจดทะเบียน ส าหรับในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว   

5)  การประกาศโฆษณา 
เนื่องจากประเทศพม่าไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องเครื่องหมายการค้า โดยในทาง

ปฏิบัติบริษัทตัวแทนในประเทศพม่าจะแนะน าให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายื่นค าแถลงแสดง
ความเป็นเจ้าของ (Declaration of Ownership) เครื่องหมายการค้าของตนพร้อมทั้งลงประกาศโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกๆ 2 ปี ทั้งนี้ ไม่มีข้อก าหนดเรื่องระยะเวลาในการประกาศโฆษณา และการ
ประกาศโฆษณาไม่จ าเป็นต้องใช้เอกสารใดๆ ประกอบ นอกจากร่างค าประกาศโฆษณาที่ต้องการจะลง
ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

6)  การรับจดทะเบียน 
ค าแถลงแสดงความเป็นเจ้าของที่ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนและได้มี

การประกาศโฆษณาความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้านั้นในหนังสือพิมพ์แล้วถือได้ว่า เครื่องหมาย
การค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

7)  การขอถือสิทธิย้อนหลัง 
ในประเทศพม่าไม่มีบทบัญญัติเรื่องการขอถือสิทธิวันยื่นค าขอจดทะเบียน

ย้อนหลัง 
8)  การคัดค้าน/โต้แย้ง 
ในประเทศพม่าไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการยื่นค าคัดค้านหรือค าโต้แย้งเป็นการ

เฉพาะ ขั้นตอน/ระยะเวลาในการขอรับความคุ้มครองนั้นโดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
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ในประเทศพม่าจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จนกระท่ังถึงวันที่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

9)  อายุความคุ้มครองของเครื่องหมายการค้าในประเทศพม่านั้นไม่มีกฎหมาย
ก าหนดไว้ชัดเจน อย่างไรก็ดี ยังไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน คงมีเพียงค่าบริการ
วิชาชีพ 150 ดอลล่าร์ 

3.5.1.5  สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้

เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศพม่า หากมีการละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถฟ้องผู้กระท าละเมิดสิทธินั้นทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเลือกใช้สิทธิทางแพ่งในการขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามมิให้
ผู้กระท าการละเมิดใช้เครื่องหมายที่ละเมิดนั้นและสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้
เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถฟ้องคดีทางอาญาโดยขออ านาจ
ของกรมศุลกากรให้ท าการยึดสินค้าหรือสินค้าปลอมแปลงภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดนั้น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศพม่าจะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการค้า แต่การยื่นค าขอและจดทะเบียนเพ่ือคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีบทบัญญัติปรากฏ
อยู่ในมาตรา 18 (f) แห่งพระราชบัญญัติการจดทะเบียน ค.ศ. 1909 (Registration Act 1909) และใน 
Direction (13) ของ the Inspector General of Registration สรุปได้ว่า การจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้านั้นสามารถด าเนินการโดยยื่นเอกสารค าแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
(Declaration of Ownership) และเมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วก็จะมีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นซึ่งเรียกกันว่า “Cautionary Notice” ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน70 

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถท าได้โดยต้องบันทึกการโอนสิทธิดังกล่าวต่อ
ส านักเครื่องหมายการค้า และต้องเป็นการโอนสิทธิพร้อมกิจการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้านั้น  
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย หนังสือมอบอ านาจ และเอกสารค าแถลงแสดงความเป็นเจ้าของในนาม
ของผู้รับโอนซึ่งรับรองลายมือชื่อโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และผ่านการรับรองโดย
สถานทูตพม่าอีกครั้ง 

ในส่วนของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ด้วยเหตุที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าเป็น
การเฉพาะ ดังนั้น จึงไม่มีข้อห้ามในเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตราบเท่าที่การ

                                                           
70 สถาบันระหว่างประเทศไทยเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), เรื่องเดิม, หน้า 49-

50. 
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อนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติการท าสัญญาของพม่า (Myanmar Contract 
Act 1872) และเนื่องจากไม่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงไม่มีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะในเรื่องวิธีการ
จดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลของการจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
แต่ในทางปฏิบัติควรให้มีการติดต่อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติอย่างไม่เป็นทางการก่อน 

 
3.5.2  กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศลาว (Decree of the Prime Minister on     
        Trade Mark Registration No. 06/PM) 
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง71 คือ ประกาศของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้า ฉบับที่ 06/PM (Decree of the Prime Minister on Trade Mark Registration No. 06/PM) 
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2538 และ Intellectual Property Laws ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นไปตาม Resolution of the National Assembly of the Lao 
People’s Democratic Republican the Approval of the Intellectual Property Law ลงวันที่ 24 
ธันวาคม พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ ยังมีข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Regulation 
on Trade Mark Registration) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 254572 

อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 
1)  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO (World Intellectual Property 

Organization) มีผลบังคับใช้วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 
2)  บันทึกข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างองค์การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศลาว และกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย 
3)  อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินอุตสาหกรรม 
3.5.2.1  วัตถุประสงค์และความเป็นมาของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 

ก่อนที่ประเทศลาวจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศลาว มีการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง 
สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศลาวใช้ Law on Intellectual Property No.01/NA ฉบับลง   
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (“IP Law”) เพ่ือให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ สิทธฺบัตร การออกแบบทาง

                                                           
71 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายเครื่องหมายการค้าสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว, ค้นวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จาก http://onestopsevice.ditp.go.th/download/file/ 
86dip.pdf 

72 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศลาว, ค้นวันที่ 2 กันยายน 
2557 จาก http://www.ipthailand.go.th/en/images/law/Trademark_lao.pdf 

http://onestopse/
http://www.ipthailand.go.th/en/images/law/Trademark_lao.pdf
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อุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การ
คุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่ การมีกฎหมายใหม่ที่จะน ามาบังคับใช้จะถูกปรับให้เข้ากับรูปแบบทางกฎหมาย
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) 
และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS Agreement) ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ในปี พ.ศ. 2555 อยู่ระหว่างรอรัฐมนตรีลงนาม โดยประเทศลาวได้เข้าร่วมอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วย
การคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) 
ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือทางกฎหมายของประเทศลาวยังอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนา กฎ การบังคับใช้ 
การตีความ การให้ความคุ้มครองการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศลาวยังไม่มี
ประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในระดับปานกลาง ปัจจุบันกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศลาวก็ยังไม่ความคลุมเครือ และยังต้องการความชัดเจนในอีกหลายๆ ด้าน 
โดยรวมแล้วกฎหมายใหม่นี้จะท าให้สถานะการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเข้มแข็งขึ้น73 

3.5.2.2  ความหมายของเครื่องหมายการค้า 
โดยทั่วไปแล้วเครื่องหมายหมายความถึงสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้และสามารถแยกแยะ 

ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการของเจ้าของต่างๆ 
เครื่องหมายการค้าคือ สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นเครื่องหมายของสินค้าหรือบริการเพ่ือใช้ระบุ

ความเป็นเจ้าของสินค้าและบริการผู้สร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า ตามท่ีระบุในมาตรา 2 
3.5.2.3  ลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ 
สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ได้แก่ เครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายร่วม 
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะตามที่กฎหมาย

ก าหนดหรือไม่ โดยพิจารณาจากลักษณะบ่งเฉพาะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อาทิ เครื่องหมาย
ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือนโยบายของรัฐ เครื่องหมายที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เครื่องหมาย
ที่อาจท าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งก าเนิดของสินค้า เป็นต้น (Article 12 of Decree No. 06/ 
PM) และต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว (Section 16 
of Intellectual Property Laws) นอกจากนี้ ตาม Section 16 of Intellectual Property Laws 
ยังให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-Known Trade Mark) โดยไม่ค านึงถึง

                                                           
73 ASEAN IPR SME Helpdesk, ASEAN IPR SME Helpdesk - IP Country Factsheet: 

LAoS, Retrieved September 2, 2014 from http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/ 
default/files/publications/Laos%20 Factsheet.pdf 

http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/
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ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศลาวหรือไม่ก็ตาม ทั้งยังไม่อนุญาต  
ให้บุคคลอื่นใดผู้มิใช่เจ้าของที่แท้จริงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว (ไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติลาวหรือ
ต่างชาติ) ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
เครื่องหมายการค้านั้น74 ซึ่งการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน75 

เครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนได้ 
1)  เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ 
2)  เครื่องหมายที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือนโยบายของรัฐ 
3)  เครื่องหมายที่ เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ หรือที่อาจท าให้

สาธารณชน สับสนหลงผิดในแหล่งก าเนิดของสินค้าได้ 
4)  เครื่องหมายที่เป็นชื่อ ธง หรือสัญลักษณ์ขององค์กรระหว่างประเทศ 
5)  เครื่องหมายที่เป็นชื่อ ธง หรือสัญลักษณ์ของรัฐหรือประเทศ 
6)  เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าที่ใช้

กับสินค้าหรือบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย 
3.5.2.4  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของประเทศลาว

นั้นเป็นระบบจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองภายในประเทศลาวก็เมื่อได้รับการ
จดทะเบียนในประเทศลาวแล้ว จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนดังเช่นประเทศอ่ืนๆ ที่เป็น
ภาคีสมาชิก World Trade Organization 

ปกติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศลาวจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน 
นับตั้งแต่วันยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจนกระทั่งถึงวันออกหนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองดังนี้  

1)  การเตรียมค าขอ 
 (1)  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีถิ่นที่อยู่หรือ

สถานประกอบธุรกิจในประเทศลาว ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนดังกล่าวควรแต่งตั้งหรือมอบอ านาจให้ตัวแทน
เครื่องหมายการค้าในประเทศลาวเป็นผู้ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนแทน 

                                                           
74 สถาบันระหว่างประเทศไทยเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), เรื่องเดิม, หน้า 41-42. 
75 สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาเเห่งประเทศไทย, ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว, ค้นวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จาก http://ipat.or.th/in 
dex.php?option=com_content&view=article&id=245:25-06-53&catid=44:trade1&Itemid=14 

http://ipat.or.th/
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 (2)  ผู้ขอรับจดทะเบียนสามารถยื่นค าขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ต่อกรมทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

 (3)  ใช้ระบบการจัดจ าพวกสินค้าและการบริการระหว่างประเทศ 
(International Classification of Goods and Services) 

 (4)  หนึ่งค าขอต่อหนึ่งเครื่องหมายในหนึ่งจ าพวกสินค้าหรือบริการ 
 (5)  ยื่นค าขอผ่านทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 

2)  เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
 (1)  ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
 (2)  หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งจะต้องรับรองโดยกรมการกงสุลและสถานทูต

หรือสถานกงสุลลาวประจ าประเทศไทย 
 (3)  รูปเครื่องหมายการค้า ขนาดไม่เกิน 9x9 เซนติเมตร จ านวน 15 รูป 
 (4)  ข้อมูลของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ 
 (5)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ยื่นค าขอ 
 (6)  รายการสินค้า/บริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน 

3)  การตรวจสอบค าขอ 
เมื่อผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรม 

ทรัพย์สินอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าจะด าเนินการตรวจสอบค าขอจดทะเบียนดังกล่าวว่า มีรายการครบถ้วนหรือไม่ เอกสารประกอบ 
ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครบถ้วนหรือไม่ และตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะ
อันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ ภายในก าหนดเวลาประมาณ 1-2 เดือนนับแต่วันยื่นค าขอจดทะเบียน 

4)  การประกาศโฆษณา 
เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียน นายทะเบียนจะมี

ค าสั่งให้ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าในหนังสือประกาศโฆษณาของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว 

5)  การรับจดทะเบียน 
เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณารับจดทะเบียน นายทะเบียน

เครื่องหมายการค้าจะมีคาสั่งให้ออกหนังสือส าคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่ผู้ยื่น   
ค าขอจดทะเบียนต่อไป 

6)  การขอถือสิทธินับวันยื่นย้อนหลัง 
ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอถือสิทธินับวันยื่นย้อนหลังในประเทศลาวได้ 

โดยจะต้องยื่นค าขอถือสิทธินับวันยื่นย้อนหลังพร้อมกับค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และส าเนา
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ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอ่ืน ภายในก าหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นค าขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอ่ืนนั้น 

7)  การคัดค้าน/โต้แย้ง 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนอาจคัดค้านการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดที่ได้รับการประกาศโฆษณาต่อกรมทรัพย์สินอุตสาหกรรมได้ หาก
ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งกรมทรัพย์สิน
อุตสาหกรรมจะเป็นผู้วินิจฉัยค าคัดค้านนั้น ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของกรม
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม คู่กรณีฝ่ายดังกล่าวอาจยื่นฟ้องต่อศาลได้ 

เครื่องหมายการค้าที่สิ้นอายุการคุ้มครองและไม่ได้รับการต่ออายุภายในเวลา
ที่กฎหมายก าหนด จะถูกเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป 

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อกรมทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Industrial 
Property Department) เพ่ือขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในเวลาใดๆ นับแต่วันจด
ทะเบียน ก็ได้ หาก ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของตน หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว 

อายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
เเละสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี (Article 11 of Decree No. 06/PM) โดยจะต้องยื่นค าขอ
ต่ออายุภายในก าหนดเวลา 6 เดือนก่อนวันสิ้นอายุแห่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าว 

ค่าธรรมเนียม 
1)  การยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจนกระท่ังรับจดทะเบียนมีค่า 

ธรรมเนียม 112 (US$) เเละค่าบริการวิชาชีพ 60 (US$) 
2)  การยื่นต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีค่าธรรมเนียม 112 (US$) เเละ

ค่าบริการวิชาชีพ 40 (US$) 
3)  การยื่นค าขอโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีค่าธรรมเนียม 40 (US$) เเละ

ค่าบริการวิชาชีพ 50 (US$) 
4)  การยื่นค าขอแก้ไขค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีค่าธรรมเนียม 10 

(US$) เเละค่าบริการวิชาชีพ 50 (US$) 
5)  การยื่นค าขอเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่มีค่าธรรมเนียม 40 (US$) เเละค่าบริการ

วิชาชีพ 50 (US$) 
6)  การตรวจสอบเครื่องหมายการค้ามีค่าธรรมเนียม 10 (US$) เเละค่าบริการ

วิชาชีพ 50 (US$) 
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3.5.2.5  สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้

เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศลาว รวมถึงสิทธิที่จะด าเนินคดีกับ  
ผู้ที่กระท าละเมิด เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตนได้ 

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องใช้เครื่องหมายการค้าของตนในทางการค้าหรือใน
การโฆษณาเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ 

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถท าได้โดยจะต้องบันทึกการโอนสิทธิดังกล่าว
ต่อกรมทรัพย์สินอุตสาหกรรม โดยต้องใช้เอกสารดังนี้ 

1)  หนังสือสัญญาโอนรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค 
2)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้โอนและผู้รับโอนรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่   

โนตารีพับลิค 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถท าได้โดยจะต้องบันทึกการอนุญาต

ให้ใช้สิทธิดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินอุตสาหกรรม 
 

3.6  การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป 

 
เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มาพร้อมการการลงทุนทางการค้ากับต่างประเทศ 

เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้บ่งบอกถึงที่มา คุณภาพของสินค้าและบริการ แต่การให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้านั้นมิได้ครอบคลุมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วโลก กล่าวคือ จดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่ใดก็จะได้รับความคุ้มครองที่นั่น แม้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่
ปัจจุบันก็ยังมิได้มีความร่วมมือกันเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น หากผู้ประกอบการ
ชาติใด ต้องการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จ าเป็นต้องขอรับ
ความคุ้มครองตามระบบพิธีสารมาดริดที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งจ าเป็นต้อง
พิจารณาตามกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกทีหนึ่ง มิใช่ว่าจะได้รับ
ความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสองระบบหลักๆ คือ จดทะเบียนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครอง โดยประเทศ
ส่วนใหญ่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช้ระบบการจดทะเบียนแบบ “ยื่นก่อนมีสิทธิก่อน” ขณะที่
ประเทศมาเลเซียและพม่ายึดจารีตประเพณี จึงใช้หลักการ "ใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า" หากใช้เครื่องหมาย
การค้านั้นมาก่อน แม้ภายหลังผู้อ่ืนจะมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ก็ย่อมได้รับสิทธิคุ้มครอง
ดีกว่าคนที่มายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภายหลัง ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างเกี่ยวกับระบบการจด
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ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้
ยังพบข้อแตกต่างอ่ืนอีกมากมาย ดังต่อไปนี้  

ประเทศอาเซียนก็มีระยะเวลาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ ประเทศ
บรูไน 18-24 เดือน กัมพูชา 3-4 เดือน อินโดนีเซีย 14-15 เดือน สปป.ลาว 12 เดือน มาเลเซีย 36-48 
เดือน เมียนมาร์ 4-6 สัปดาห์ ฟิลิปปินส์ 19-24 เดือน สิงคโปร์ 18-24 เดือน ไทย 24 เดือน และเวียดนาม 
24 เดือน76 

ส าหรับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน มีอายุความคุ้มครอง 
10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจต่ออายุได้คราวละ 10 ปี ยกเว้นเมียนมาร์  

ส่วนเรื่องสินค้าหรือบริการที่ขอจดทะเบียน บางประเทศหนึ่งค าขอต่อหนึ่งเครื่องหมาย แต่อาจ
ครอบคลุมจ าพวกสินค้าหรือบริการมากกว่า 1 จ าพวก อาทิ ฟิลิปปินส์ พม่า และสิงคโปร์ ขณะที่บาง
ประเทศหนึ่งค าขอต่อหนึ่งเครื่องหมายในหนึ่งจ าพวกสินค้าหรือบริการ อาทิ ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว 
เวียดนาม 

คุณ Soe Phone Myint ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคแคนซี่ 
จ ากัด ประจ าเมียนมาร์ กล่าวว่า เมียนมาร์ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
วิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงค่อนข้างแตกต่างจากประเทศอ่ืน เช่น ประเทศไทยมีการก าหนด
ขั้นตอนที่ชัดเจนในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า แต่ส าหรับเมียนมาร์ยังใช้วิธีการยื่นเอกสาร เพ่ือให้
ได้รับใบประกาศความเป็นเจ้าของหรือ Declaration of Ownership ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานกรณีเกิดข้อ
พิพาทระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าสองคน นอกจากนี้ เมียนมาร์ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ชัดเจน 
ซึ่งในทางปฏิบัติ ตัวแทนเมียนมาร์มักจะแนะน าให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นค าแถลงแสดงความเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าพร้อมลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกๆ 2 ปี ซึ่งหากเกิดการลอกเลียน
เครื่องหมายการค้านั้นด้วยเจตนาอันทุจริต ผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็จะถูกด าเนินคดีทาง
กฎหมายต่อไป  

นายกริชรัตน์ ก้อนเทียน ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคแคนซี่ 
จ ากัด ประจ าสปป. ลาว กล่าวว่า ระบบเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยกับ  สปป. ลาว มีความ
เหมือนกัน คือ ระบบยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนมีสิทธิก่อน (First to File) ระบบจัดประเภท
สินค้าและบริการระหว่างประเทศ รวมถึงระบบเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ ส่วนอายุ
ความคุ้มครองก็ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจต่ออายุได้คราวละ 

                                                           
76 ฐานเศรษฐกิจ, “กฎหมายระหว่างประเทศในการด าเนินธุรกิจในประเทศ AEC,” AEC 

World 33, 2871 (18-21 สิงหาคม 2556): 26, ค้นวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จาก http://www.ditp. 
go.th/ditp_pdf.php?File name=contents_attach/77539/77539.pdf&title=77539 
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10 ปี อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไม่ได้มีการใช้ 5 ปีติดต่อกันใน สปป. ลาว 
อาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนโดยบุคคลที่ 3 และเนื่องจากสปป.ลาวมีขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนั้น 
กรณีเกิดข้อโต้แย้งจึงต้องเริ่มด้วยการประนีประนอมระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก่อน ถ้ายังไม่ได้ข้อตกลง   
ก็ร้องเรียนต่อองค์กรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และหากยังไม่ได้ข้อยุติก็สามารถด าเนินการฟ้องร้อง 
ต่อศาลประชาชนหรือแก้ไขข้อขัดแย้งสากลโดยการไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการ 77 
 ด้วยเหตุดังที่ได้บรรยายมาข้างต้น จึงแสดงให้เห็นว่า ยังมีความแตกต่างอยู่มากทางด้านระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเป็น
อุปสรรคต่อการค้าการลงทุนกับประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หากเราไม่มีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันที่เป็นสากลแล้วนั้น ย่อมเป็นการลดอ านาจการต่อรองทาง
การค้า สร้างความไม่มั่นใจแก่ผู้ประกอบการว่า หากน าสินค้าหรือบริการเข้ามาลงทุนในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สินค้าหรือบริการของตนจะถูกเลียนแบบ ท าซ้ า หรือถูกท าลายชื่อเสียงหรือไม่ ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ในเชิงลบแก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนได้ ดังนั้น 
หากมีการศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย และความน่าจะเป็นของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม
ตามที่สหภาพยุโรปได้ให้ความคุ้มครองระบบนี้อยู่นั้น ก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งให้การให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันสร้างความเชื่อมั่นแก่การค้า
การลงทุนได้อีกทางหนึ่ง   
 สหภาพยุโรป (European Union) และสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association 
of Southeast Asian Nations) มีพัฒนาการการก าเนิดขององค์การในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ 
สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500 หลังท าสนธิสัญญาโรม 2 ฉบับ ส่วนอาเซียนนั้นเกิดขึ้นโดยปฏิญญา
กรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 สิ่งที่ควรพิจารณาคือ สหภาพยุโรปมีการพัฒนาองค์การขึ้นมา
อย่างรวดเร็วคือมีอัตราเร่งในการเจริญเติบโตขององค์การ อีกทั้ง ยังเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มี
ความแข็งแกร่งและเหนียวแน่นมากที่สุดในโลกองค์การหนึ่งในปัจจุบัน (High Accelerate, Solidarity 
and Stability Growth) ในขณะที่กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานของอาเซียนเป็นไปอย่างล่าช้า
และยังไม่เป็นเอกภาพเท่าที่ควร ดังนั้น การเรียนรู้ถึงปัจจัยความส าเร็จและพัฒนาการของสหภาพยุโรป
ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยทางการเปรียบเทียบกับพัฒนาการของอาเซียน 
ตั้งแต่ในเรื่องของแนวคิดในการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ และกลไกการบริหาร ตลอดจนการ
เรียนรู้แนวทางการด าเนินการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี จึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการ
เรียนรู้และเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยต่อไป 

                                                           
77 ฐานเศรษฐกิจ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 47. 
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ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปลงนามสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of Rome) ซึ่งถือเป็นจุด
ก าเนิดของการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) ในปี 
ค.ศ. 1958 ซึ่งได้พัฒนามาเป็นสหภาพยุโรปในปัจจุบัน78 สหภาพยุโรปประกอบไปด้วย 28 รัฐสมาชิก 
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558) ประเทศโครเอเชียเป็นประเทศสมาชิกที่ 28 ที่ได้เข้าร่วมกับ
สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 สหภาพยุโรปมีจ านวน
ประชากรประมาณ 505.7 ล้านคน79 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2557 
อยู่ที่ 13,920,541 ล้านยูโร ซึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสหภาพยุโรปใหญ่กว่าประเทศสหรัฐ-
อเมริกา80 จุดประสงค์หลักและผลประโยชน์ของระบบเครื่องหมายการค้าประชาคม คือ การร่วมมือทาง
ธุรกิจ สหภาพยุโรปได้ท าระบบเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการขอจดทะเบียน โดยการรวมกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่หลากหลายของประเทศสมาชิก
ให้เป็นระบบเดียวกันภายใต้แนวคิดที่ว่าเพ่ือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการได้อย่างเสรี ด้วยระบบ
การจดทะเบียนแบบทะเบียนเดียวของเครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trade Mark) ไม่ได้ 
มุ่งก าจัดกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกแต่มุ่งก าจัดการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าภายในสหภาพยุโรป81 ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันสหภาพยุโรปได้พัฒนากระบวนการจด
ทะเบียนแบบทะเบียนเดียวต่อส านักงานเครื่องหมายการค้าแห่งยุโรป (European Trade Mark Office) 
ท าให้ผู้ขอจดทะเบียนได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีระบบเศรษฐกิจส าคัญ
ที่สุดในโลก82  

                                                           
78 กระทรวงการต่างประเทศ, กรอบความร่วมมือ: สหภาพยุโรป (European Union--EU), 

ค้นวันที่ 25 มกราคม 2556 จาก http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19896-สหภาพยุโรป-%
28 European-Union----EU%29.html 

79 Eurostat Statistics Explained, Population and Population Change Statistics, 
Retrieved June 25, 2015 from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ 
Population_and_population_change_statistics 

80 European Union, The Economy, Retrieved June 25, 2015 from http://europa.eu/ 
about-eu/facts-figures/economy/index_en.htm 

81 Chetcuti Cauchi Advocates, European Community Trademark, Retrieved June 
25, 2015 from http://www.cc-advocates.com/ip-law/european-community-trademark.htm 

82 Cabinet Beau de Loménie, The Community Trademark: Questions and 
Anwsers, Retrieved June 25, 2015 from http://www.bdl-ip.com/upload/Etudes/uk/bdl_-
the-community-trademark.pdf 

http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19896-สหภาพยุโรป-%28European-Union----EU%29.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19896-สหภาพยุโรป-%28European-Union----EU%29.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/%20Population_and_
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/%20Population_and_
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ภาพที่ 3.1  ข้อมูลแสดงการรับสมัครจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปี  

     พ.ศ. 255883  
 

กล่าวได้ว่าเครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trade Mark) ประสบความส าเร็จในการ
ได้รับความนิยมเพ่ือขอรับความคุ้มครองด้วยวิธีการขอจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม โดย
ปีแรกมีจ านวนการสมัครถึง 43,000 ใบสมัครและเพ่ิมจ านวนไปถึง 65,000 ในป ีพ.ศ. 2548 ส านักงาน 
OHIM ได้รับใบสมัครมากกว่า 2,000 ใบสมัครต่อสัปดาห์84 ปี พ.ศ. 2556 ส านักงาน OHIM ได้รับการ
สมัครเครื่องหมายการค้ามากกว่า 114,000 ใบสมัคร ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วถึง 6% ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

                                                           
83 European Union Intellectual Property Office, Statistics of Community Trade 

Marks 2015, Retrieved June 25, 2015 from https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/ 
webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_ 
of_Community_Trade_Marks-2015_en.pdf 

84 J. F. Bretonniere and Cecile Cailac, Cross-Border the National Trademark 
Versus the Community Trademark, Retrieved June 25, 2015 from http://www.Building 
ipvalue.com/07EU/p.156-159%20Baker%20McKenzie.pdf  

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_en.pdfm
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_en.pdfm
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_en.pdfm
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ส านักงาน OHIM รับใบสมัครเพ่ิมขึ้นในอัตรา 20%85 นั่นแสดงถึงศักยภาพของระบบการจดทะเบียน
แบบเครื่องหมายการค้าประชาคม 

เครื่องหมายการค้าประชาคมได้รับประโยชน์จากการยื่นเพียงครั้งเดียวเพ่ือได้รับความคุ้มครอง
ทั่วทั้งสหภาพยุโรป ซึ่งสะดวกมากกว่าการยื่นแยกเพ่ือขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศ เครื่องหมาย
การค้าประชาคมครอบคลุมตลาดที่มีผู้บริโภคกว่า 350 ล้านคน เครื่องหมายการค้าประชาคมเป็น
เครื่องมือส าหรับบริษัทที่วางแผนจะขยายธุรกิจไปยังรัฐสมาชิกอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรป กฎในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละรัฐ
สมาชิกมีความคล้ายคลึงกันและมีสภาพแวดล้อมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนั้น 
การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมต่อส านักงาน OHIM ยังเป็นการลดขั้นตอนในการ
ด าเนินงานท าให้การยื่นขอจดทะเบียนเป็นไปได้โดยง่าย และยังประหยัดค่าใช้จ่ายหากเปรียบเทียบกับ
การยื่นจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองแบบรายประเทศ86 อีกทั้งยังพบข้อดีของการมีเครื่องหมายการค้า
ประชาคมในด้านอ่ืนๆ ดังนี้ (1) ผู้สมัครสามารถได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมโดยการ
ยื่นสมัครเพียงครั้งเดียว โดยยื่นใบสมัครที่ส านักงานและจ่ายค่าธรรมเนียม การได้รับสิทธิ การต่ออายุ
จะจัดเก็บไว้ในที่เดียว ดังนั้น ก็จะไม่มีภาระด้านการด าเนินการ หากเปรียบเทียบกับการต้องด าเนินการ
ในรูปแบบเดียวกันกับแต่ละรัฐสมาชิก (2) หากมีการใช้เครื่องหมายในหนึ่งรัฐสมาชิก (ขึ้นอยู่กับสินค้า
และบริการ) ก็เพียงพอแล้วที่จะกล่าวว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งหมายความว่าจะไม่
โดนข้อหาว่าไม่มีการใช้งาน (3) การได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นค่อนข้างจะรวดเร็ว
หากไม่มีการคัดค้านการสมัครเกิดขึ้น (4) เมื่อมีการยื่นสมัครเพ่ือขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ประชาคม ใช้เพียงแค่สองภาษาหลักเท่านั้น คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ในขณะที่หากยื่น  
รายประเทศก็ต้องยุ่งยากกับภาษาที่แตกต่างกันของแต่ละรัฐสมาชิก และ (5) ไม่จ าเป็นต้องอาศัยหรือ
มีภูมิล าเนาหรือเป็นประชากรหรือมีการท าธุรกิจ ณ ที่ใดก็ตามในสหภาพยุโรปเพ่ือขอรับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าประชาคม เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี แม้วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอาเซียนกับสหภาพยุโรปจะเป็นการรวมกลุ่มกันภายใน
ภูมิภาคเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึง กัน คือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม แต่เมื่อ
เปรียบเทียบอาเซียนกับสหภาพยุโรป ยังพบความแตกต่างดังนี้ 

                                                           
85 European Union Intellectual Property Office, Annual Report 2013, Retrieved June 

25, 2015 from https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library 
/AnnualReport/2013/content/en/trademarks.html  

86 J. F. Bretonniere and Cecile Cailac, op. cit. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_%20library/%20AnnualReport/2013/content/en/trademarks.html
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_%20library/%20AnnualReport/2013/content/en/trademarks.html
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1)  การรวมตัวกันของอาเซียนแต่ละชาติไม่ได้เป็นชาติที่พัฒนาแล้ว แต่เป็นเพียงความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยที่ประเทศทั้งหมดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นประเทศกลุ่มก าลังพัฒนาทั้งสิ้น ซึ่งต้องอาศัยการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจจากประเทศมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจทั้งหลาย ส่งผลให้การสร้างฐานอ านาจการต่อรองของประชาคมอาเซียนด้อยกว่าการรวมกลุ่ม
ของสหภาพยุโรปที่สามารถก าหนดบทบาทอ านาจการต่อรอง หรือเข้าไปแทรกแซงการบริหารงาน
ภายในของนานาประเทศได้ ดังนั้น แต่ละชาติจึงเห็นความส าคัญของการรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมน้ าหนักของ
ข้อเรียกร้องกับประเทศใหญ่ เช่น อเมริกา สหภาพยุโรป จีน และอินเดีย 

2)  โครงสร้างวิธีการด าเนินงาน กลไกการบริหาร ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญในการขับเคลื่อน 
ให้การรวมกลุ่มประชาคมไปสู่ความส าเร็จในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ
อาเซียนกับสหภาพยุโรป พบความแตกต่างดังนี้  

 (1)  สหภาพยุโรปได้ก่อตั้งองค์การในรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐ 
มาตั้งแต่เริ่มแรก กล่าวคือ มี Supra-National International Organization ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
แทนรัฐสมาชิกภายในขอบอ านาจขององค์การและมีผลผูกพันรัฐสมาชิก นับว่าเป็นเรื่องที่รัฐต้องยอมสละ
หรือถ่ายโอนอ านาจอธิปไตยในหลายๆ เรื่องไปให้องค์การ ซึ่งผลก็คือท าให้เกิดความเป็นเอกภาพระหว่าง
รัฐสมาชิกด้วยกันและสามารถขับเคลื่อนองค์การไปได้อย่างสะดวก คล่องตัว และนอกจากนั้นรูปแบบ
ขององค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐท าให้มีการออกแบบวิธีการท างานให้มีรูปแบบของข้อความคิดแบบ 
Community Method ต่างจากองค์การระหว่างประเทศอ่ืนที่มีรูปแบบเป็น Intergovernmental 
Method ในขณะที่โครงสร้างการท างานของอาเซียนนั้นเป็นแบบ Intergovernmental Method ซึ่งรัฐ
แต่ละรัฐมีฐานะเท่าเทียมกันและทรงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย การตัดสินใจ และการขับเคลื่อนองค์กร จึงเป็น 
ไปได้ช้าหรือบางครั้งอาจจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะอาจจะต้องได้รับความยินยอมจากรัฐสมาชิกทุกฝ่าย
ไปในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าจะมีแนวคิดและพยายามพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรเหนือรัฐ แต่ก็มีความ
ไม่แน่นอนและชัดเจน เป็นเพียงการแสดงเจตนาว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น ขาดแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งต่างจากสหภาพยุโรปที่มีการออกแบบโครงสร้างขององค์การที่มีอ านาจเหนือรัฐ
ในฐานะเป็นกฎหมาย มีผลผูกพันรัฐสมาชิกและก าหนดไว้ในสนธิสัญญาก่อตั้งอย่างชัดเจน 

 (2)  สหภาพยุโรปมีกลไกในการดึงอ านาจอธิปไตยจากรัฐสมาชิกไปสู่องค์การที่มี
ประสิทธิภาพ โดยประเทศสมาชิกของกลุ่มสหภาพยุโรปยินยอมที่จะถ่ายโอนอ านาจอธิปไตย (Sovereignty 
Transferred) ไปให้องค์การในหลายๆ เรื่อง ซึ่งนับเป็นเทคนิคที่ส าคัญที่จะท าให้วัตถุประสงค์ขององค์การ
ลุล่วงไปได้ ในปัจจุบันรัฐสมาชิกมีอ านาจเพียงกิจการภายในบางเรื่อง แต่นโยบายร่วมหรือนโยบาย 
การต่างประเทศในบางเรื่องเป็นเรื่องของประชาคมท้ังหมด โดยเฉพาะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ 
เนื่องจาก ยุโรปต้องการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวมากข้ึนจนมีลักษณะคล้ายสหพันธรัฐ ในขณะที่ 
ASEAN ไม่มีกลไกในเรื่องดังกล่าว จึงไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหากรณีที่มีความเห็นของรัฐสมาชิก 
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ไม่มีความลงรอยกัน ซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีการเจรจาทางการทูตแก้ไขปัญหา ดังนั้น โดยสรุปเมื่อการโอน
อ านาจอธิปไตยของรัฐสมาชิกไปให้ประชาคมมีประสิทธิภาพก็จะท าให้องค์การมีอ านาจมากขึ้น  และ
สามารถที่จะด าเนินการไปได้คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 (3)  สหภาพยุโรปมีการออกแบบระบบการท างานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรหลักท่ีชัดเจน เมื่อเทียบกับอาเซียน ถึงแม้อาเซียนจะมีวัตถุประสงค์และความพยายามในการจัด
องค์กรหลักคล้ายกับประชาคมยุโรป แต่ในส่วนของอาเซียนไม่มีการก าหนดที่มาและอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรหลัก ความสัมพันธ์กับรัฐสมาชิก หรือแม้จะมีความคิดว่าจะจัดตั้งองค์กรหลักแต่ก็ยังขาดแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพียงพอเพ่ือจะท าให้เกิดการสร้างองค์กรหลักเหล่านั้นขึ้นมาได้จริง รวมทั้ง
ไม่ได้มีการบรรจุเรื่องเหล่านี้ไว้ในสนธิสัญญาก่อตั้งเหมือนกับสหภาพยุโรป จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
อาเซียนเติบโตและพัฒนาช้ากว่าสหภาพยุโรป 

 (4)  สหภาพยุโรปมีระบบกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง ซึ่งพัฒนามายาวนานและมีความแข็งแกร่งมาก นอกจากนั้น ยังไม่อยู่ภายใต้การพ่ึงพาอาศัยระบบ
กฎหมายระหว่างประเทศทั่วๆ ไป ท าให้เกิดระบบกฎหมายของตน คือ ระบบกฎหมายยุโรปหรือระบบ
กฎหมายประชาคม ซึ่งมีผลผูกพันรัฐสมาชิกให้ต้องเคารพ และปฏิบัติตามโดยไม่สามารถที่จะตั้งข้อ
สงวนได้ รัฐสมาชิกก็จะต้องเคารพและปฏิบัติตาม ส่วนของอาเซียนพบว่า ยังมีความเป็นองค์กรที่ใช้
ระบบกฎหมายระหว่างประเทศอยู่มาก ข้อตกลงที่มีค่าบังคับเป็นกฎหมายของอาเซียน อาจจะต้องขึ้นอยู่
กับรัฐสมาชิกว่าจะอนุวัติการและปฏิบัติตามหรือไม่ โดยไม่มีสภาพบังคับที่ชัดเจน อีกทั้งอาเซียนไม่มี
เครื่องมือทางกฎหมายใดๆ ที่จะควบคุมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลง ท าให้ขาดสภาพบังคับที่แน่นอน 
แต่ในยุโรปมีหลัก Direct and Indirect Effect หลัก Supremacy of EU Law และมีกลไกในการควบคุม
รัฐสมาชิกให้ปฏิบัติตามกฎหมายประชาคมทั้งการควบคุมก่อนและควบคุมหลัง กอปรกับหลักการทั้งหมด
ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งในสนธิสัญญาต่างๆ และยังมีการสร้างหลักใหม่อยู่เสมอๆ ทั้งในรูปของกฎหมาย
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร87 

นางฮิลลารี คลินตัน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเคยกล่าวว่า อาเซียนเป็นผลลัพธ์ของ
สถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ จากความร่วมมือในเอเชียตะวันออก นั่นเป็นสิ่งที่ท าให้ทั่วโลกต้องหันมา
สนใจอาเซียน อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ อาเซียนยังขาดการเติบโตทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และพลวัตอยู่มาก แต่ก็ได้วางแผนที่จะรวมตัวกันแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่าประชากรจากประเทศ
เดียวมีอ านาจต่อรองและความน่าดึงดูดน้อยกว่าประชากรทั้งอาเซียนจานวน 600 ล้านคน ในช่วงประมาณ

                                                           
87 กระทรวงเเรงงาน, โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเปน็ประชาคม

อาเซียน, ค้นวันที่ 11 ตุลาคม 2557 จาก http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/ 
pdf/8._bththii_4_wiekhraaahechingepriiybethiiyb_AC_kab_EU.pdf 

http://www.mol.go.th/sites/default/files/


193 
 

ทศวรรษ 90 มีตัวอย่างที่ดีจากการสร้างประชาคมคือ ขณะนั้นจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนอินเดียก็เริ่มเปิด
ประเทศ ซึ่งออสเตรเลียได้เล็งเห็นความส าคัญตรงนี้จึงท าให้เกิดองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-
แปซิฟิก (APEC) ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนต่างประสบกันถ้วนหน้า และนับเป็น
เรื่องเลวร้ายที่สุดส าหรับนายโก๊ะ จ๊กตง อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นั่นคือเกิดเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ไหลออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ านวนมหาศาล ทางเลือกส าหรับอาเซียน จึงมี 
2 ทางคือ จะด าเนินธุรกิจเหมือนอย่างท่ีเคยท าต่อไปหรือจะจับมือกันเป็นประชาคม 

อาวุธส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ สร้างตลาดเดียวที่เชื่อมต่อและสอดประสานกัน 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกัน และประเทศ
อ่ืนๆ ในโลก สร้างความเท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศของตนและระหว่างประเทศสมาชิก ไม่ว่าในเรื่อง
เศรษฐกิจ การเติบโตและการพัฒนา รวมถึงความเจริญก้าวหน้าและสร้างความยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถ
สอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดโลก โดยหวังว่าตลาดอันแข็งแกร่ง  ที่มีคนถึง 600 ล้านคนนี้
จะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) คาดการณ์
ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2554-2559 การเติบโตโดยรวมของอาเซียนจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 6% เทียบกับโออีซีดีที่มี
อัตราการเติบโตเพียง 1.2%  

อาเซียนได้รับแรงบันดาลใจจากความส าเร็จของสหภาพยุโรป (EU) แต่อาเซียนไม่อาจเดินตาม
รอย EU ในทุกเรื่อง เนื่องจากมีความแตกต่างกันในหลายด้านช่องว่างรายได้ต่อหัวของอาเซียนอยู่ที่
ระหว่าง 800-900 ดอลลาร์ต่อปี ขณะที่ของ EU อยู่ที่ 50 ดอลลาร์ต่อปี นอกจากนั้นยังมีความแตกต่าง
เรื่องธรรมาภิบาล บรรทัดฐาน ค่านิยม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

คน 600 ล้านในอาเซียนซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกัน 2.2 ล้านล้าน
ดอลลาร์ ซื้อขายระหว่างกันและกับประเทศอ่ืนนอกอาเซียนรวมราว 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ แต่การจะ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น อาเซียนจะต้องท าการค้าระหว่างกันให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
การค้าขายระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกันอยู่ที่เพียง 25% ของการค้าขายทั้งหมด ขณะที่อียูค้าขาย
ระหว่าง 28 ประเทศสมาชิกราว 75-78% ของการค้าขายทั้งหมด ประเด็นนี้จึงถือเป็นความท้าทาย
และอุปสรรคส าคัญในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น วิธีแก้ปัญหาคือการใช้เอฟดีไอภายใน
อาเซียน88 

การสร้างระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจึงถือเป็นแนวทางหนึ่งในการท าให้ประชาคมเศรษฐกิจเป็นตลาดเดียวที่เชื่อมต่อและสอด

                                                           
88 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ““สุรินทร์” ชี้อาเซียนท้าทายเร่งเพ่ิมการค้าในภูมิภาค,” 

กรุงเทพธรุกิจ (18 มีนาคม 2557): 6-7, ค้นวันที่ 12 ตุลาคม 2557 จาก http://dtn.go.th/filesupload/ 
18_Mar_2014.pdf 

http://dtn.go.th/filesupload/18_Mar_2014
http://dtn.go.th/filesupload/18_Mar_2014
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ประสานกัน มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาระหว่างกัน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกันและประเทศอ่ืนๆ ในโลก สร้างความเท่าเทียม
กันในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งภายในประเทศของตนและระหว่างประเทศสมาชิก  
โดยระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหภาพยุโรปนั้นมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1994 มีการปรับแก้มาเรื่อยมาจนกระทั่งปี ค.ศ. 2009 และใช้จนถึงปัจจุบันปี ค.ศ. 2015 นั่นแสดง 
ให้เห็นว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมได้มีการลองใช้และปรับแก้ให้เหมาะสมกับ
สหภาพยุโรปแล้ว โดยไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด เป็นการก าหนด
ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปให้ยึดถือร่วมกันในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ประชาคม เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งเละความแตกต่างด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ 
สมาชิกสหภาพยุโรป โดยมียอดการขอจดทะเบียนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี หากระบบการจดทะเบียนแบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคมไม่ได้รับความนิยมก็คงจะถูกเลิกใช้หรือยอดการขอรับความคุ้มครอง คงจะ
ลดลงไปแล้ว ในทางกลับกันระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนี้เป็นระบบการจด
ทะเบียนแบบทะเบียนเดียวที่สร้างทางเลือกในการขอจดทะเบียนนอกเหนือไปจากการจดทะเบียน
ตามพิธีสารมาดริด ที่สามารถได้รับความคุ้มครองในหลายประเทศด้วยการยื่นขอเพียงครั้งเดียว ที่เดียว 
อันก่อให้เกิดความสะดวกในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปซึ่งในปี พ.ศ. 2556 
ส านักงาน OHIM ได้รับการสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมสูงถึง 114,000 ใบสมัคร สูงกว่าปี พ.ศ. 
2555 ถึง 6% อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าแม้วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอาเซียนกับสหภาพยุโรปจะเป็น
การรวมกลุ่มกันภายในภูมิภาคเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์คล้ายๆ กัน คือ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งใน
การร่วมมือทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม แต่สหภาพยุโรปมีการพัฒนาองค์การขึ้นมา
อย่างรวดเร็ว คือ มีอัตราเร่งในการเจริญเติบโตขององค์การ อีกท้ังยังเป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มี
ความแข็งแกร่งและเหนียวแน่นมากที่สุดในโลกองค์การหนึ่งในปัจจุบัน (High Accelerate, Solidarity 
and Stability Growth) ในขณะที่กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานของอาเซียนเป็นไปอย่างล่าช้า
และยังไม่เป็นเอกภาพเท่าที่ควร มีความแตกต่างกันในแง่ของบทบาทและหน้าที่ อ านาจการต่อรอง ดังนั้น 
การเรียนรู้ถึงปัจจัยความส าเร็จและพัฒนาการของสหภาพยุโรปในการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยท าการเปรียบเทียบกับพัฒนาการของอาเซียน ตั้งแต่ในเรื่องของแนวคิดในการจัดตั้ง 
วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ และกลไกการบริหาร  ตลอดจนการเรียนรู้แนวข้อบังคับเกี่ยวกับระบบ 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรป จึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือเป็นกรณีศึกษา    
ในการเรียนรู้และเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมในการน าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมของสหภาพยุโรปมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป จึงจะเป็นประโยชน์
สูงสุดในการน าเครื่องหมายการค้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการแข่งขันทางการค้าให้กับประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนได้อีกทางหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในเวทีระหว่างประเทศได ้

อย่างไรก็ดี การที่สหภาพยุโรปได้มีทั้งระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม
และพิธีสารมาดริด จึงแสดงให้เห็นว่าทั้งสองระบบนี้ไม่มีความขัดแย้งหรือซ้ าซ้อนกัน แต่เป็นการให้
ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการชาว
ยุโรปเองรวมถึงชาติอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งแม้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้ อชาติ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมายเครื่องหมายการค้าอยู่มาก แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะร่วมกันพัฒนา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปได้อีกมาก ซึ่งต้องอาศัยเวลาและการร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ ร่วมกันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเครื่องหมายการค้า
นั้น สามารถน าข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปมาศึกษาเปรียบเทียบแล้วปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควบคู่ไปกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด 
เพ่ือความเป็นเอกภาพ ลดความแตกต่าง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า อาทิ ด้าน
ภาษาที่ใช้ในการยื่นสมัครหรือด าเนินการต่างๆ ในการขอรับความคุ้มครองอาจก าหนดภาษาทางการ
ขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษาสากล และอาจมีภาษาประจ าชาติอ่ืนร่วมด้วย ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม ควรมีการก าหนดองค์กรกลางขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการรับ 
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้โดยเฉพาะเพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
แท้จริงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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บทท่ี 4 
 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
 

4.1  การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สิน  
 ทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2510 (Paris Convention for the Protection of Industrial   
 Property B.E. 1967) 

 
สืบเนื่องจากประเทศต่างๆ ในโลกมีกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน

อุตสาหกรรมด้านสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าท่ีแตกต่างกันไปจึงท าให้เกิดความยากล าบากในการ
ให้ความคุ้มครองจะเห็นได้จากการขาดความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากการแสดงนิทรรศการ
การประดิษฐ์ ณ กรุงเวียนนาในปี พ.ศ. 2416 ซึ่งจัดแสดงโดยรัฐบาลประเทศออสเตรียที่ประเทศต่างๆ 
ไม่เต็มใจที่จะแสดงการประดิษฐ์ของตน เนื่องจากการขาดการคุ้มครองตามกฎหมายที่ไม่เพียงพอแก่การ
ประดิษฐ์ที่แสดงไว้ ปัญหาดังกล่าวนี้เอง ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นเป็นสองแนวทาง กล่าวคือ แนวทางแรก 
ประเทศออสเตรีย ออกกฏหมายพิเศษคุ้มครองชั่วคราวแก่การแสดงการประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมแก่ชาวต่างประเทศ แนวทางที่สองคือ สภาครองเกรส
แห่งเวียนนาเพ่ือการปฏิรูปสิทธิบัตรได้ประชุมข้ึนในปี พ.ศ. 2416 เช่นเดียวกัน โดยสภาดังกล่าวนี้ได้มี
มติหลายประการก าหนดหลักการของระบบสิทธิบัตรที่มีประโยชน์และมีประสิทธิผลและกระตุ้นให้รัฐบาล
ท าความตกลงระหว่างประเทศในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ดังนั้น หลังการ
ประชุมของสภาครองเกรสแห่งเวียนนา การประชุมระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 
ได้มีข้ึน ณ กรุงปารีสในปี พ.ศ. 2421 ผลของการประชุมครั้งนี้คือ การตัดสินใจว่าควรจะมีการประชุม
ในการจัดท ากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่เป็นทางการและใช้ได้ในระดับประเทศ จาก
การประชุมดังกล่าว ต่อมาจึงได้มีการท าร่างอนุสัญญาที่เสนอให้มีสหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางอุตสาหรรมในประเทศฝรั่งเศส1 

                                                           
1 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของไทยในต่างประเทศ: การเข้าร่วม

เป็นภาคีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริด (วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 52. 
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อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ค.ศ.  1883 (พ.ศ. 2426) 
เป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่บัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิทางเครื่องหมายการค้า2 ถือได้ว่าเป็น
อนุสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นประเพณี (Traditional Intellectual Property)3 ต่อมา
ได้มีการแก้ไขหลายครั้งและส าเร็จสมบรูณ์ ณ กรุงแมดริดปี ค.ศ. 1891 จากนั้นได้รับการแก้ไขหลายครั้ง 
ดังต่อไปนี้ 

1)  ณ กรุงบรัสเซลส์ ปี ค.ศ. 1990 
2)  ณ กรุงวอชิงตัน ปี ค.ศ. 1911 
3)  ณ กรุงเฮก ปี ค.ศ. 1925 
4)  ณ กรุงลอนดอน ปี ค.ศ. 1934 
5)  ณ กรุงลิสบอน ปี ค.ศ. 1958 
6)  ณ กรุงสตอคโฮล์ม ปี ค.ศ. 1967 
7)  ณ กรุงสตอคโฮล์ม ปี ค.ศ. 1979 

 อนุสัญญากรุงปารีสด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 ซึ่งวางระบบใน
การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมาเป็นเวลายาวนานจนได้รับการยอมรับจากหลายประเทศใน
การเข้าเป็นภาคีสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน (เมษายน พ.ศ. 2558) มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 
176 ประเทศ4 โดยหลักการแล้วอนุสัญญานี้ยินยอมให้รัฐทุกรัฐสามารถเข้าเป็นภาคีได้ โดยการส่งตรา
สารการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งองค์การจะท าหน้าที่
เก็บตราสารดังกล่าวไว้  
 อนุสัญญากรุงปารีสด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (พ.ศ.2510) เป็น
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศซึ่งถือเป็น

                                                           
2 Harriet R. Freeman, “Reshaping Trademark Protection in Today’s Global Village: 

Looking Beyond GATT’s Uruguay Round Toward Global Trademark Harmonization and 
Centralization,” ILSA Journal of International and Comparative Law 1 (Spring 1995): 
67-101. 

3 Sam Ricketson, “The Future of the Traditional Intellectual Property Conventions 
in the Brave New World of Trade-Related Intellectual Property Right,” International 
Review Industrial Property and Copyright Law 26, 6 (1995): 334. 

4 World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO-Administered Treaties, 
Retrieved April 20, 2015 from http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en 
&treaty_id=2 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2
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กฎหมายระหว่างประเทศฉบับหนึ่งอันมีบทบาทในการก าหนดกฎเกณฑ์และมาตรการการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าของประเทศภาคี เป็นสนธิสัญญาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 
อันได้แก่ การประดิษฐ์ เครื่องหมาย แบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม แบบผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ 
ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การปราบปรามการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม โดยอนุสัญญานี้วาง
หลักการและบรรทัดฐานอันเป็นพ้ืนฐานขั้นต่ าซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นสารบัญญัติและส่วนที่เกี่ยวกับการบริหาร
เพ่ือให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมต่างๆ  
 อนุสัญญากรุงปารีสมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ส่งผลให้
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหรือ 
ที่เรียกว่าสหภาพปารีส (Paris Union) ซึ่งประเทศไทยรวมถึงประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้อง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีส ตลอดจนอนุวัติการกฏหมายภายในให้สอดคล้องกับ
สนธิสัญญาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก็ได้ตั้งข้อสงวน ที่จะไม่ขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
(International Court of Justice) ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก โดยอาศัยสิทธิตามข้อ 28 (2) 
ของอนุสัญญากรุงปารีส5  
 

4.1.1  หลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามอนุสัญญากรุงปารีส  
 อนุสัญญากรุงปารีสด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในส่วนที่เป็นสาระบัญญัตินั้น
ได้ก าหนดหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญเอาไว้ 3 ประการ อันได้แก่  

 1)  หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment Principal)  
 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หมายถึง การที่รัฐสมาชิกของสหภาพปารีสจะต้องให้

ความคุ้มครองแก่ชนชาติต่างๆ ในสหภาพปารีส เช่นเดียวกับที่ให้ความคุ้มครองชนชาติของตนหรือ
ต้องไม่ให้สิทธิคนต่างด้าวน้อยกว่าคนชาติตน และรวมถึงต้องให้ความคุ้มครองแก่คนชาติซึ่งไม่ได้เป็น
รัฐสมาชิกของสหภาพปารีส หากแต่มีภูมิล าเนาในรัฐสมาชิก หรือมีส านักงานใหญ่ มีการประกอบธุรกิจ
อย่างจริงจังและแท้จริงในรัฐสมาชิกนั้นด้วย แต่อย่างไรก็ดี รัฐสมาชิกอาจไม่ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ภูมิล าเนาหรือการประกอบธุรกิจอย่างจริงจังและแท้จริงในรัฐสมาชิกนั้นก็ได้ หากว่าเป็นไปเพ่ือให้คน
ชาติต่างๆ ในสหภาพปารีสได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 2 
และมาตรา 3 แห่งอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ ค าว่า “คนชาติ” ให้รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยทั่วไป 
ไม่มีการให้สัญชาติแก่นิติบุคคลตามมาตรา 2 (1) โดยกฎหมายภายในที่ใช้กับคนชาติของรัฐภาคีใด 

                                                           
5นินนาท บุญยะเดช, การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศ

ไทย ตามพันธกรณีในกฎหมายระหว่างประเทศ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 23. 
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ต้องใช้บังคับกับคนชาติของรัฐภาคีอ่ืน ไม่ตัดสิทธิที่จะอ้างสิทธิพิเศษท่ีก าหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส 
โดยสิทธินี้ได้รับการสงวนไว้ชัดแจ้ง โดยใช้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติที่ไม่กระทบกระเทือนสิทธินั้น 
ซึ่งตามข้อ 2 (3) ได้ก าหนดข้อยกเว้นของหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเอาไว้ว่า กฎหมายภายในที่เกี่ ยวกับ
กระบวนวิธีพิจารณานั้นจะได้รับการสงวนไว้ ซึ่งหมายความว่า ข้อก าหนดที่เป็นสภาพกระบวนวิธี
พิจารณาอันมีเงื่อนไขพิเศษส าหรับคนต่างด้าวอาจน ามาเป็นข้ออ้างต่อคนต่างด้าวที่เป็นคนชาติของรัฐ
ภาคีอ่ืนๆ ได้ และตามข้อ 3 ค าว่า “ภูมิล าเนา” ในความหมายของข้อนี้ หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่
อยู่ตามปกติ ซึ่งแตกต่างไปจากถิ่นท่ีอยู่ตามกฎหมาย ส่วนนิติบุคคลมีถิ่นที่อยู่ตามส านักงานใหญ่6  

 2)  หลักการสิทธิที่มีมาก่อน (Right of Priority) หรือหลักการให้สิทธินับวันยื่นค าขอ
ย้อนหลัง  

 หลักการขอถือสิทธิในการนับวันที่ยื่นค าขอย้อนหลังของผู้ขอจดทะเบียนในต่างประเทศ
ครั้งแรกนั้น เป็นสิทธิที่ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนที่ยื่นค าขอจดทะเบียนในประเทศที่สอง  โดยให้ถือว่ายื่น
ค าขอจดทะเบียนในวันเดียวกันกับที่ยื่นในต่างประเทศครั้งแรก ในอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ได้วางหลักการเกี่ยวกับสิทธินับวันยื่นค าขอย้อน 
หลังไว้ สรุปได้ว่าในกรณีที่มีการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศภาคีแห่งสหภาพ
ประเทศใดประเทศหนึ่งไว้แล้ว ต่อมาหากได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเพ่ือขอรับความคุ้มครองในประเทศ
ภาคีอ่ืนแห่งสหภาพภายในหกเดือน จะถือว่าได้ยื่นค าขอจดทะเบียนในวันที่ยื่นค าขอครั้งแรก7 ในรัฐภาคี 
ตามทีข่้อ 4 ของอนุสัญญากรุงปารีสได้รับการรับรองอย่างชัดเจนไว้  

 สิทธินี้ให้ประโยชน์ในการให้ความคุ้มครองในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน
หลายๆ ประเทศ เนื่องจากมีระยะเวลา 6 เดือน ในการยื่นนับจากวันที่ยื่นครั้งแรกตามมาตรา 4 A (1)  
ได้รับรองสิทธินี้ไว้อย่างชัดแจ้งว่า อ้างสิทธิได้โดยการยื่นครั้งแรก โดยผู้ยื่นต้องยื่นอย่างถูกต้องเพ่ือที่จะ
ได้รับสิทธินี้ ทั้งนี้ การเพิกถอนหรือการละทิ้ง หรือการปฏิเสธค าขอจดทะเบียนไม่ท าลายหลักการ
ดังกล่าว ผลของการรับรองสิทธิที่มีมาก่อนนี้ ก าหนดอยู่ในมาตรา 4 B โดยค าขอที่ยื่นภายหลังจะได้รับ
การปฏิบัติเสมือนค าขอที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก  

 3)  กฎเกณฑ์ร่วมเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า (Common Rules)  
 ได้ก าหนดไว้ในข้อ 14bis ถึงมาตรา 11 แห่งอนุสัญญากรุงปารีสฯ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับ

เครื่องหมายการค้า มีสาระส าคัญดังนี้ 
 

                                                           
6 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 54. 
7 เอกนรินทร์ มีดี, ปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายระหว่าง 

ประเทศและกฎหมายไทย (สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555), หน้า 31. 
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3.1)  การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
ในอนุสัญญากรุงปารีสได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องการค้าในกรณีต่างๆ ไว้ 3 

กรณีคือ8 
 (1)  การไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Failure to Use)  
 อนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้ก าหนดให้ภาคีแห่งอนุสัญญาใดๆ ที่กฎหมายภายใน

แห่งรัฐภาคีนั้นได้ก าหนดให้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ 
การที่ภาคีแห่งอนุสัญญาจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วยเหตุที่ไม่ได้มีการใช้เครื่องหมาย
การค้านั้น อาจกระท าได้ภายหลังระยะเวลาอันสมควร และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงเหตุผลแห่ง
การไม่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ 

 (2)  การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีส่วนประกอบแตกต่างไปจากที่ท าการจด
ทะเบียนเอาไว้ (Different Forms)   

 อนุสัญญากรุงปารีสก าหนดว่าการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้เป็นเจ้าของ
ในรูปแบบที่มีส่วนประกอบที่แตกต่างจากท่ีจดทะเบียนไว้แต่ไม่ถึงขนาดเปลี่ยนแปลงลักษณะบ่งเฉพาะ 
ในเครื่องหมายที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ในประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งสหภาพ ไม่เป็นเหตุให้การจด
ทะเบียนเป็นโมฆะและท าให้การคุ้มครองเครื่องหมายดังกล่าวลดลงไป 

 (3)  การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยเจ้าของร่วม 
 อนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้ก าหนดว่า การใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ

สินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันในขณะเดียวกันของกิจการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมที่ถือเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าร่วมตามกฎหมายภายในของประเทศที่ขอรับการคุ้มครอง ไม่เป็นการห้ามการจด
ทะเบียนหรือท าให้การคุ้มครองในประเทศใดๆ แห่งสหภาพต้องลดน้อยลงไป ทั้งนี้ ถ้าการใช้นั้นไม่ท า
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดและไม่ขัดกับประโยชน์สาธารณชน 

3.2)  การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมรักษาสิทธิ  
ประเทศภาคีสมาชิกแห่งสหภาพจะต้องก าหนดให้มีระยะเวลาในการผ่อนผันการ

ช าระค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าหกเดือน โดยอาจเรียกเก็บค่า 
ธรรมเนียมเพ่ิมเติมก็ได้หากกฎหมายภายในได้ก าหนดไว้9 ตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาปรุงปารีสฯ ข้อ 5 
bis 

3.3)  เงื่อนไขของการจดทะเบียนและความเป็นอิสระของการคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าเดียวกันในประเทศอ่ืน 

                                                           
8 อนุสัญญากรุงปารีสข้อ 5C (1) (2) (3) 
9 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 55-56. 
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ข้อ 6 ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้บัญญัติถึงกฎเกณฑ์ส าคัญที่เกี่ยวกับความเป็น
อิสระของเครื่องหมายการค้าในสหภาพปารีส โดยเฉพาะความเป็นอิสระของเครื่องหมายการค้าที่ได้
ยื่นหรือจดทะเบียนในประเทศต้นก าเนิดจากเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นหรือจดทะเบียนในประเทศอ่ืนๆ ใน
สหภาพปารีส กล่าวคือ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการยื่นหรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกนั้น
จะต้องอยู่ภายใต้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ การพิจารณาของรัฐสมาชิกเกี่ยวกับค าขอหรือการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกนั้นไม่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใน
ประเทศต้นก าเนิดของเครื่องหมาย ดังนั้น การพิจารณาค าขอหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็ให้
เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกนั้นเอง และการได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใน
รัฐสมาชิกหนึ่งก็ไม่ได้ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนรัฐสมาชิกของสหภาพปารีส
โดยอัตโนมัติ ในทางกลับกันการปฏิเสธหรือการเพิกถอนการจดทะเบียนในรัฐสมาชิกหนึ่งก็ไม่ได้ส่งผลให้
เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนในรัฐสมาชิกหนึ่งถูกปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียนไปด้วย 

ตามข้อ 6 (1) ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้ก าหนดว่า เงื่อนไขในการยื่นค าขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศแห่งสหภาพจะก าหนดขึ้นโดยกฎหมายภายในของประเทศ
นั้นๆ  

ตามข้อ 6 (2) ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้ก าหนดว่า ห้ามมิให้ปฏิเสธค าขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายที่ได้ยื่นโดยคนชาติของประเทศแห่งสหภาพในประเทศใดๆ แห่งสหภาพ หรือท าให้
การจดทะเบียนตกเป็นโมฆะ ด้วยเหตุที่ว่า ยังมิได้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนหรือการต่ออายุเครื่องหมาย
การค้าในประเทศท่ีได้ยื่นจดทะเบียนไว้เดิม 

ตามข้อ 6 (3) ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้ก าหนดว่า เครื่องหมายการค้าที่ได้จด
ทะเบียนโดยชอบไว้ในประเทศสหภาพ ถือว่ามีความเป็นอิสระจากเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน
ไว้ในประเทศอ่ืนๆ แห่งสหภาพ ทั้งนี้ รวมถึงประเทศท่ีได้ยื่นจดทะเบียนไว้เดิมด้วย 

3.4)  การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well Known 
Marks)  

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้ข้อ 6 
ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้ถูกเสนอเป็นครั้งแรกในการประชุมทางการทูตเพ่ือการทบทวนอนุสัญญา
กรุงปารีส ณ กรุงเฮก ในปี ค.ศ. 1925 และมีการพิจารณาแก้ไขอีกหลายครั้ง โดยในข้อ 6 ทวิ (1) ของ
อนุสัญญากรุงปารีส ก าหนดว่า รัฐสมาชิก (โดยเจ้าพนักงานตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือโดยการร้องขอ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) จะต้องไม่ยอมรับการจดทะเบียน เพิกถอนการจดทะเบียน หรือห้ามการใช้
เครื่องหมายการค้าที่ท าซ้ า เลียน หรือแปล ในประการที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดกับเครื่องหมาย
การค้าที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนหรือรับรองการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
ของบุคคลอ่ืนที่มีสิทธิตามอนุสัญญานี้ และใช้ส าหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน บทบัญญัติดังกล่าว
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หมายความรวมถึงกรณีที่ส่วนอันเป็นสาระส าคัญของเครื่องหมายเป็นการท าซ้ าเครื่องหมายการค้าที่มี
ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าว หรือเป็นการเลียนเครื่องหมายดังกล่าวในประการที่ก่อให้เกิดความ
สับสนหลงผิดในเครื่องหมายนั้นด้วย 

จากบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ดังกล่าวจะเป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
เท่านั้น ไม่รวมถึงเครื่องหมายบริการ โดยที่วัตถุประสงค์ของบทบัญญัตินี้ ก็เพ่ือที่จะปกป้องการจด
ทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดกับเครื่องหมายอีกเครื่องหมาย
หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศนั้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบการจด
ทะเบียนหรือระบบการใช้แล้วแต่กรณี ดังนั้น การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
แพร่หลายทั่วไปจึงเป็นการก้าวข้ามขอบเขตของหลักดินแดน (Principle of Territoriality) เพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและพัฒนาการของระบบเศรฐกิจโลก เครื่องหมายการค้า
อาจจะมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศหนึ่งๆ ก่อนที่จะมีการจดทะเบียน หรือก่อนที่จะมีการใช้เครื่องหมาย
การค้าดังกล่าว อันเป็นผลสะท้อนจากการเผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศนั้น กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ แม้ว่า
ไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศนั้นๆ เลยก็ตาม ซึ่งกรณีดังกล่าวเรียกว่า กรณีมี
ชื่อเสียงแม้จะไม่มีการใช้ (Reputation-Without-Use Case)10  

การให้ความคุ้มครองภายใต้ข้อ 6 ทวิ เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความ
สับสนหลงผิดระหว่างเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปกับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้าย
ไม่ว่า จะโดยวิธีการท าซ้ า เลียน หรือ แปล รวมถึงกรณีที่ส่วนอันเป็นสาระของเครื่องหมายเป็นการ
ท าซ้ าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น หากน าไปใช้กับสินค้าคนละประเภทหรือ
จ าพวก ที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อ 6 ทวิ 
จึงบัญญัติห้ามการรับจดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายที่ขัดกัน (Conflicting Mark) ในกรณีที่ใช้กับสินค้าที่
เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งการกระท าในกรณีนี้ โดย
ส่วนใหญ่เข้าข่ายเป็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfir Competition) และถือว่า
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลซึ่งถูกท าให้หลงผิด11 ซึ่งตามข้อ 6 ทวิ (2) ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 

                                                           
10 World Intellectual Property Organization (WIPO), Committee of Expert on Well-

Known Mark (WKM/CE/lll/3), Retrieved July 3, 2014 from http://www.wipo.int/edocs/ 
mdocs/mdocs/en/wkm_ce_iii/wkm_ce_iii_3.pdf 

11 G. H. C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention 
for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, WIPO 
Publication No. 611 (E) (Geneva: WIPO, 1991), pp. 90-91. 
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5 ปี รัฐสมาชิกจะต้องยินยอมให้สามารถเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ขัดกันได้ แต่ในกรณีของ
การห้ามการใช้ ตามข้อ 6 ทวิ (2) ได้ให้อิสระรัฐสมาชิกในการก าหนดระยะเวลา เนื่องจากไม่ได้มีการ
ก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าไว้ แต่หากเป็นกรณีที่ได้จดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายที่ขัดกันโดยไม่สุจริตจะต้อง
ไม่มีการก าหนดระยะส าหรับการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนหรือห้ามการใช้ ตามที่บัญญัติในข้อ 6 
ทวิ (3) 

ถึงแม้บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
แพร่หลายทั่วไปของอนุสัญญากรุงปารีส จะให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเครื่องหมายที่ขัดกันได้ใช้กับ
สินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามบทบัญญัติ
ในข้อ 6 ทวิ (1) แต่ในเชิงประวัติศาสตร์และตรรกะแล้ว การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นเพียง
แง่มุมหนึ่งของการให้ความคุ้มครองภายใต้หลักการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition)12 จึงมี
ความพยายามที่จะขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปถึง
การใช้เครื่องหมาย ที่ขัดกันส าหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้าย โดยใช้หลักกฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม13 ตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อ 10 ทวิ (3) (i) ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ 

ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ สามารถแบ่งองค์ประกอบ
ของการให้ความคุ้มครองได้ 5 ประการด้วยกันคือ  

 1)  การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป   
เป็นการให้คุ้มครองจากการจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายในลักษณะที่เป็นการท าซ้ า เลียนแบบ 
หรือแปลเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือส่วนอันเป็นสาระส าคัญของเครื่องหมายดังกล่าว     
ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ดังนั้น หากมีบุคคลใดน าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป    
ไปจดทะเบียนหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมก่อให้เกิดการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
เครื่องหมายและเกิดสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายในการใช้มาตรการทางกฎหมายที่อยู่ในบทบัญญัติข้อ 
6 ทวิ 

 2)  การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้
ข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสนั้นให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าซึ่งใช้กับสินค้าเท่านั้น 
ไม่ไดใ้ห้ความคุ้มครองขยายไปถึงเครื่องหมายบริการที่ใช้กับการบริการ 

 3)  ขอบเขตการคุ้มครองภายใต้ข้อ 6 ทวิ นั้นให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณี 
การจดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายส าหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า  

                                                           
12 Christoper Health, The Protection of Well-Known Marks in Asia (London: Kluwer 

Lae International, 2000), p. 4. 
13 Ibid, p. 5. 
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ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น จึงอยู่ภายใต้หลักเฉพาะของเครื่องหมายการค้า (The Principle 
of Specialty of Trade Mark) กล่าวคือ การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าส าหรับการจดทะเบียน
หรือใช้ส าหรับสินค้าที่เหมือนรือคล้ายเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บุคคลอ่ืนสามารถน าเครื่องหมายการค้านั้น
ไปจดทะเบียนหรือใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันได้ 

 4)  การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป 
รวมถึงกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายในประเทศนั้นๆ แต่เครื่องหมายเป็นที่
รู้จักแก่สาธารณชนในประเทศโดยการส่งเสริมเครื่องหมาย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือที่
เรียกว่า กรณมีีชื่อเสียงแม้จะไม่มีการใช้ (Reputation-Without-Use-Case) 

 5)  บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ไมได้บัญญัติลักษณะหรือความหมายของ
เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมาย
การค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าพนักงานตามที่กฎหมายภายในของรัฐ
สมาชิกนั้นก าหนดขึ้นเอง 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ ให้ความ
คุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยเฉพาะที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจากการใช้หรือจด
ทะเบียนที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดระหว่างเครื่องหมายที่ขัดกันกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
แพร่หลายทั่วไป14 

3.5)  อนุสัญญากรุงปารีสฯ ข้อ 6 ตรี ก าหนดลักษณะของเครื่องหมายที่ต้องห้าม  
มิให้รับจดทะเบียนไว้ ดังนี้ 

 (1)  ประเทศแห่งสหภาพตกลงจะปฏิเสธ หรือเพิกถอนการจดทะเบียน และใช้
มาตราการที่เหมาะสมในการป้องกันมิให้หน่วยงานของรัฐใช้เครื่องหมายการค้า หรือส่วนประกอบของ
เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเครื่องหมายยศทางทหาร ธงชาติและสัญลักษณ์อ่ืนๆ ของ
ประเทศภาคีแห่งสหภาพ สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของทางราชการที่แสดงถึงการ
ควบคุมและการรับประกันโดยทางราชการ และที่เป็นการลอกเลียนในลักษณะที่เป็นตราประจ าตระกูล 
เครื่องหมายทางยศราชการ ธงชาติ สัญลักษณ์อ่ืนๆ ชื่อย่อและชื่อขององค์กรของรัฐระหว่างประเทศ 
(Intergovernmental Organization) ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งสหภาพเป็นสมาชิกอยู่ เว้นแต่
เครื่องหมายยศทางทหาร ธงชาติ สัญลักษณ์อ่ืนๆ ชื่อย่อ และชื่อในข้อตกลงระหว่างประเทศที่บังคับใช้
เพ่ือให้ความคุ้มครองไว้อยู่แล้ว 

                                                           
14 นินนาท บุญยะเดช, เรื่องเดิม, หน้า 27-28. 
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 (2)  ห้ามการใช้สัญลักษณ์ของทางราชการและเครื่องหมายที่บ่งบอกการ
ควบคุมและการรับรอง จะน ามาใช้บังคับเฉพาะกรณีที่เครื่องหมายที่มีตราสัญลักษณ์ที่เป็นทางการหรือ
เครื่องหมายแสดงมาตรฐานอยู่นั้นมุ่งหมายจะน าไปใช้กับสินค้าชนิดที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 

 (3)  ประเทศแห่งสหภาพจะแจ้งซึ่งกันและกันซึ่งรายการสัญลักษณ์ของรัฐ 
สัญลักษณ์ และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของราชการที่แสดงถึงการควบคุม และการรับรองที่ประเทศนั้น
ต้องการหรือจะต้องการก าหนดข้อจ ากัดภายใต้การคุ้มครองในข้อนี้ โดยผ่านส านักงานระหว่างประเทศ 
(International Bureau) รวมทั้งแลกเปลี่ยนการปรับปรุงแก้ไขใดๆ ในรายการข้างต้นและประเทศแห่ง
สหภาพจะเผยแพร่รายการที่ได้แจ้งนั้นต่อสาธารณชนภายในเวลาที่สมควร อย่างไรก็ดี การแจ้งรายการ
ดังกล่าวไม่บังคับกรณีธงชาติของรัฐ 

 (4)  ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่ได้รับการแจ้ง ประเทศภาคีแห่งสหภาพ
ใดๆ อาจส่งค าคัดค้านของตน (หากมี) ผ่านทางหน่วยงานกลางของส านักงานระหว่างประเทศไปยังประเทศ
หรือองค์การระหว่างรัฐบาลระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

 (5)  ในกรณีธงชาติของรัฐ มาตรการที่ระบุไว้ในวรรค 1 ข้างต้น ให้น ามาใช้
บังคับเฉพาะกับเครื่องหมายจดทะเบียนหลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 เท่านั้น  

 (6)  ในกรณีตราสัญลักษณ์ของรัฐที่นอกเหนือจากธงชาติ และสัญลักษณ์  
ที่เป็นทางการและเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของบรรดาประเทศภาคีแห่งสหภาพ และในกรณี
เครื่องหมายยศทางทหาร ธงชาติ ตราสัญลักษณ์อ่ืนๆ ชื่อย่อ และชื่อขององค์การระหว่างรัฐบาลระหว่าง
ประเทศ บทบัญญัติเหล่านี้จะน ามาใช้บังคับเฉพาะกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนมาเป็นเวลานานกว่า 
2 เดือน ภายหลังจากได้รับการสื่อสารแจ้งบัญชีรายการตามที่ระบุไว้ในวรรค (3) ข้างต้น  

 (7)  ในกรณีไม่สุจริต บรรดาประเทศต่างๆ จะมีสิทธิยกเลิกเครื่องหมายต่างๆ 
แม้แต่เครื่องหมายที่มีตราสัญลักษณ์ของรัฐ สัญลักษณ์ และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานประกอบอยู่   
ก็ตาม ซึ่งได้จดทะเบียนก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 

 (8)  ผู้มีสัญชาติของประเทศใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของรัฐ 
สัญลักษณ์ และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของประเทศตน อาจใช้เครื่องหมายเหล่านั้น ถึงแม้ว่า
เครื่องหมายที่ใช้นั้นจะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายของอีกประเทศหนึ่งก็ตาม 

 (9)  บรรดาประเทศภาคีแห่งสหภาพด าเนินการที่จะห้ามการใช้ที่ไม่ได้รับ
การอนุญาตในทางการค้าของเครื่องหมายยศทางทหารของรัฐของประเทศภาคีแห่งสหภาพอ่ืนๆ หาก
การใช้เช่นว่านั้นมีลักษณะที่จะท าให้เกิดความหลงผิดในแหล่งก าเนิดของสินค้านั้น  

 (10)  บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะไม่เป็นการห้ามบรรดาประเทศต่างๆ ที่จะ
ใช้สิทธิที่มีอยู่ในวรรค (3) ของมาตรา 6 เบญจ หมวด (บี) ในอันที่จะปฏิเสธการจดทะเบียนหรือท าให้
การจดทะเบียนเครื่องหมายที่มียศทางทหาร ธงชาติ ตราสัญลักษณ์ของรัฐอ่ืนๆ หรือสัญลักษณ์ที่เป็น
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ทางการ และเครื่องหมายแสดงมาตรฐานที่ประเทศภาคีแห่งสหภาพประเทศใดประเทศหนึ่งรับรอง 
และบรรดาสัญลักษณ์ที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ ขององค์การระหว่างประเทศที่กล่าวถึงในวรรค (1) ข้างต้น 
เป็นสิ่งที่ไร้ผล หากเป็นการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

3.6)  เมื่อกฎหมายภายในประเทศภาคีแห่งสหภาพก าหนดให้การโอนเครื่องหมายจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการโอนนั้นต้องเกิดขึ้นพร้อมกับการโอนธุรกิจหรือกู๊ดวิลล์ในประเทศนั้น ไปยังผู้รับ
โอนพร้อมกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะผลิตสินค้าในประเทศ หรือที่จะขายสินค้าที่มีเครื่องหมายที่ได้โอน
ไปแล้วในประเทศนั้นบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นไม่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ประเทศแห่งสหภาพที่จะต้องถือว่า
การโอนเครื่องหมายใดๆ สมบูรณ์ หากแท้จริงแล้ว การใช้เครื่องหมายโดยผู้รับโอนจะท าให้สาธารณชน
หลงผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแหล่งก าเนิด ลักษณะ หรือคุณสมบัติส าคัญของสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย
การค้านั้น15 

3.7)  การคุ้มครองเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศภาคีแห่งสหภาพประเทศ
หนึ่งในบรรดาประเทศภาคีแห่งสหภาพอ่ืนๆ  

อนุสัญญาปารีสฯ ได้ก าหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
ในประเทศประเทศสหภาพหนึ่งในประเทศอ่ืนๆ ไว้ดังนี้ 

 (1)  เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศที่เป็นแหล่ง 
ก าเนิดทุกเครื่องหมายต้องได้รับการยอมรับให้ยื่นขอรับและได้รับความคุ้มครองเฉกเช่นเดียวกันนั้นใน
บรรดาประเทศภาคีแห่งสหภาพอ่ืนๆ โดยภายใต้บังคับของข้อสงวนที่ระบุไว้ในมาตรานี้ บรรดาประเทศ
เหล่านั้น อาจก าหนดให้ยื่นแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนในประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดที่ออกให้
โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจก่อนที่จะด าเนินการจดทะเบียนในขั้นสุดท้าย แต่ไม่ก าหนดให้ต้องมีการรับรอง
ความแท้ของหนังสือรับรองนั้นให้ถือว่าประเทศแหล่งก าเนิด ได้แก่ ประเทศแห่งสหภาพ ซึ่งผู้ยื่นค าขอ
มีสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมรือพาณิชยกรรมที่มีอยู่จริงตั้งอยู่ หรือหากผู้ยื่นค าขอไม่มีสถาน
ประกอบการเช่นว่านั้นภายในสหภาพ ก็ให้ถือเอาประเทศภาคีแห่งสหภาพที่ผู้ยื่นค าขอนั้นพักอาศัยอยู่ 
หรือหากผู้ยื่นค าขอไม่มีที่พักอาศัยภายในสหภาพ แต่เป็นผู้มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งสหภาพให้ถือเอา
ประเทศภาคีแห่งสหภาพที่ผู้ยื่นขอถือสัญชาติอยู่นั้น ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6 เบญจ 

 (2)  ตามข้อ 6 เบญจ บี (1), (2), (3) ห้ามมิให้ปฏิเสธการจดทะเบียนหรือท าให้
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในข้อนี้เป็นโมฆะเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (2.1) หากเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิที่บุคคลที่สามได้มา 
ในประเทศท่ีขอให้มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้น 

                                                           
15 สุชาติ จองประเสริฐ, อนุสัญญากรุงปารีส เพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม, 

(นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552), หน้า 13-18. 
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 (2.2)  เมื่อเครื่องหมายการค้านั้น ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ หรือมี หรือประกอบ
ไปด้วยสัญลักษณ์หรือสิ่งบ่งชี้ที่อาจน ามาใช้ทางการค้าเพ่ือระบุประเภท คุณภาพ ปริมาณ จุดมุ่งหมาย
การใช้ มูลค่า แหล่งก าเนิดของสินค้า หรือเวลาที่ผลิต หรือเครื่องหมายนั้นได้กลายเป็นสิ่งธรรมดาสามัญ
ในภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน หรือเป็นการปฏิบัติที่ยอมรับในทางการค้าโดยสุจริตของประเทศ ที่ขอรับความ
คุ้มครอง 

 (2.3)  เมื่อเครื่องหมายการค้านั้น ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีลักษณะที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชน เป็นที่เข้าใจว่าไม่อาจ
ถือว่าเครื่องหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วยเหตุผลเพียงว่าเครื่องหมายนั้น ไม่เป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเรื่องเครื่องหมาย เว้นแต่บทบัญญัติดังกล่าวโดยตัวเองนั้นเกี่ยวข้อง
กับความสงบเรียบร้อยของประชาชน อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตินี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 10 ทวิ 

 การพิจารณาว่า เครื่องหมายใดมีคุณสมบัติจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 
จะต้องพิจารณาถึงสภาพการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาที่มีการใช้
เครื่องหมายดังกล่าว นอกจากนี้ บรรดาประเทศภาคีแห่งสหภาพอ่ืนๆ ต้องไม่ปฏิเสธการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุผลเพียงว่า เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากเครื่องหมายที่ได้รับการ
คุ้มครองในประเทศต้นก าเนิดเฉพาะในองค์ประกอบที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษของ
เครื่องหมายนั้น และไม่กระทบต่อเอกลักษณ์ของเครื่องหมายในรูปแบบที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ใน
ประเทศที่เป็นแหล่ง ก าเนิดนั้น ตามท่ีก าหนดใน ข้อ 6 เบญจ ซี (1), (2) 

 (2.4)  บุคคลใดๆ ไม่อาจได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติในมาตรานี้ หาก
เครื่องหมายที่บุคคลนั้นขอรับความคุ้มครองยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิด
ตามท่ีก าหนดในข้อ 6 เบญจ ดี 

 (2.5)  ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศ 
ที่เป็นแหล่งก าเนิดต้องไม่เป็นพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุการจดทะเบียนในบรรดาประเทศภาคี
แห่งสหภาพอ่ืนๆ ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายนั้นไว้แล้วตามท่ีก าหนดในข้อ 6 เบญจ อี 

 (2.6)  ประโยชน์แห่งการนับวันยื่นค าขอครั้งแรกจะต้องไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 
ส าหรับค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่ได้ยื่นขอภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 4 ถึงแม้ว่าการ
ได้รับการจดทะเบียนในประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดนั้นเกิดข้ึนภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าวนั้นสิ้นสุด
ลงตามที่ก าหนดในข้อ 6 เบญจ เอฟ 

3.8)  เครื่องหมายบริการ 
ประเทศภาคีสมาชิกสหภาพตกลงจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายบริการ แต่ไม่จ าเป็นต้อง

ก าหนดให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นตามที่ก าหนดในข้อ 6 ฉ 
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3.9)  การจดทะเบียนในนามตัวแทนหรือผู้แทนของเจ้าของโดยปราศจากการมอบอ านาจ 
ในกรณีที่ตัวแทนหรือผู้แทนของบุคคลผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายในประเทศภาคีแห่ง

สหภาพประเทศใดประเทศหนึ่งได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศภาคีแห่งสหภาพประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง หรือหลายประเทศในนามของตนเองโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมาย
นั้น เจ้าของนั้นมีสิทธิที่จะคัดค้านการจดทะเบียนที่ยื่นขอนั้นหรือขอให้มีการยกเลิกการจดทะเบียนนั้น 
หรือหากกฎหมายของประเทศนั้นอนุญาตให้ท าได้ ก็มีสิทธิที่จะขอให้โอนการจดทะเบียนนั้นเพ่ือประโยชน์
ของเจ้าของก็ได้ เว้นแต่ตัวแทนหรือผู้แทนนั้นสามารถให้เหตุผลในการกระท าดังกล่าวได้ 

ภายใต้บังคับของบทบัญญัติในวรรค (1) ข้างต้น เจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิที่จะคัดค้าน
การใช้เครื่องหมายของตนโดยตัวแทนหรือผู้แทนได้ หากเจ้าของเครื่องหมายมิได้อนุญาตการใช้เครื่องหมาย 
นั้น  

กฎหมายภายในของประเทศอาจก าหนดระยะเวลาจ ากัดที่เป็นธรรมส าหรับเจ้าของ
เครื่องหมายที่จะต้องใช้สิทธิของตน ตามท่ีก าหนดในข้อ 6 สัตต (1), (2), (3) 

3.10)  ลักษณะของสินค้าที่เครื่องหมายถูกน ามาใช้ 
ลักษณะของสินค้าที่เครื่องหมายถูกน ามาใช้จะไม่เป็นอุปสรรคในการจดทะเบียน ตามที่

ก าหนดในข้อ 7 
3.11)  เครื่องหมายร่วม 
บรรดาประเทศภาคีแห่งสหภาพด าเนินการที่จะยอมรับการยื่นค าขอจดทะเบียนและให้

การคุ้มครองเครื่องหมายร่วมที่เป็นของสมาคมซึ่งมีอยู่โดยไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิด 
ถึงแม้ว่าสมาคมดังกล่าวจะไม่ได้ครอบครองสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเลย
ก็ตาม 

ประเทศแต่ละประเทศจะต้องเป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไขเฉพาะในการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายร่วมและอาจปฏิเสธการให้ความคุ้มครองได้ หากเครื่องหมายนั้นขัดต่อสาธารณประโยชน์ 

อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ปฏิเสธการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายเหล่านี้ต่อสมาคมใดๆ ที่มีอยู่
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดด้วยเหตุผลที่ว่าสมาคมนั้นไม่ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศที่
ขอรับการคุ้มครองหรือไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศที่ขอรับความคุ้มครองนั้นตามที่ก าหนด
ในข้อ 7 ทวิ (1), (2), (3) 

3.12)  การยึดสินค้าน าเข้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

การยึดสินค้าน าเข้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในข้อ 9 ก าหนดไว้
ดังนี้  
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(1)  สินค้าทั้งปวงที่ใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าโดยผิดกฎหมายต้อง
ถูกยึดในขณะที่น าเข้ามาภายในประเทศภาคีแห่งสหภาพต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองตามกฎหมายของ
เครื่องหมายหรือชื่อการค้านั้น 

(2)  การยึดสินค้านั้นให้มีเช่นเดียวกันในประเทศซึ่งมีการติดเครื่องหมายหรือชื่อ
การค้าที่ผิดกฎหมายหรือในประเทศที่มีการน าสินค้านั้นเข้ามา 

(3)  การยึดด าเนินการเมื่อมีการร้องขอโดยพนักงานอัยการ หรือผู้มีอ านาจหน้าที่
อ่ืนใด หรือผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายภายใน
ของแต่ละประเทศ 

(4)  หน่วยงานดังกล่าวไม่ต้องผูกพันที่จะต้องยึดสินค้าท่ีผ่านประเทศ 
(5)  หากกฎหมายของประเทศไม่อนุญาตให้ท าการยึดสินค้าในขณะน าเข้า ให้ใช้

การห้ามการน าเข้าหรือด าเนินการยึดภายในประเทศแทนการยึดในขณะน าเข้านั้น 
(6)  หากกฎหมายของประเทศใดไม่อนุญาตให้ท าการยึดสินค้าในขณะน าเข้า หรือไม่

อนุญาตการน าเข้าสินค้า หรือไม่อนุญาตให้ยึดสินค้าภายในประเทศ ให้ใช้การด าเนินการและมาตรการ
เยียวยาที่มีอยู่กับกรณีดังกล่าวแก่ผู้มีสัญชาติภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น 

3.13)  การเยียวยาและสิทธิในการร้องขอตามข้อ 10 ตรี ก าหนดว่า 
 (1)  บรรดาประเทศภาคีแห่งสหภาพด าเนินการที่จะให้การรับประกันการเยียวยา

ทางกฎหมายที่เหมาะสมแก่ผู้มีสัญชาติของประเทศภาคีแห่งสหภาพอ่ืนๆ เพ่ือระงับการกระท าทั้งปวง
ที่อ้างถึงในข้อ 9, 10 และ 10 ทวิ อย่างมีประสิทธิผล 

 (2)  นอกจากนี้ บรรดาประเทศภาคีแห่งสหภาพจะต้องด าเนินการที่จะจัดให้มี
มาตรการที่จะอนุญาตให้สมาพันธ์และสมาคมซึ่งเป็นตัวแทนนักอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ หรือผู้ค้าขาย 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีเงื่อนไขท่ีว่าการด ารงอยู่ของสมาพันธ์หรือสมาคมนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศเหล่านั้น ด าเนินคดีในทางศาลหรือต่อหน่วยงานฝ่ายปกครองอ่ืนๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือระงับการ
กระท าที่ระบุไว้ในมาตรา 9, 10 และ 10 ทวิ เท่าที่กฎหมายของประเทศที่ได้ขอรับความคุ้มครองนั้น
จะอนุญาตให้สมาพันธ์และสมาคมของประเทศนั้นๆ ด าเนินการได้ 

3.14)  การคุ้มครองชั่วคราวในงานนิทรรศการนานาชาติข้อ 11 ก าหนดไว้ว่า 
 (1)  บรรดาประเทศภาคีแห่งสหภาพจะต้องให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่การ

ประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า โดย
เป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นที่เกี่ยวกับสินค้าที่แสดงในงานนิทรรศการระหว่างประเทศ
ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้จัดขึ้นในอาณาเขตดินแดนของ
ประเทศภาคีแห่งสหภาพประเทศใดๆ  
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 (2)  การคุ้มครองเป็นการชั่วคราวดังกล่าวนั้นต้องไม่เป็นการขยายระยะเวลาตามที่
ก าหนดในมาตรา 4 หากในเวลาต่อมาพบว่าสิทธิการขอนับวันยื่นค าขอย้อนหลังถูกเพิกถอน หน่วยงานที่มี
อ านาจของประเทศใดๆ นั้น อาจก าหนดให้ระยะเวลาดังกล่าวเริ่มจากวันที่น าสินค้ามาแสดงในนิทรรศการ 

 (3)  ประเทศแต่ละประเทศอาจก าหนดให้ส่งเอกสารหลักฐานที่พิจารณาเห็นว่ามี
ความจ าเป็นเพื่อเป็นการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวสินค้าที่น ามาแสดงและวันที่น ามาแสดง 

3.15)  บริการพิเศษของประเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินอุตสาหกรรม ในข้อ 12 ก าหนดว่า 
 (1)  ประเทศภาคีแห่งสหภาพแต่ละประเทศตกลงจะจัดให้มีบริการพิเศษเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และส านักงานกลางเพ่ือการติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนในเรื่องสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า 

 (2)  บริการที่ว่านี้ ให้จัดพิมพ์เป็นวารสารอย่างเป็นทางการที่ออกตามก าหนด 
เวลาเป็นประจ า โดยมีรายการต่อไปนี้ 

 (a)  ชื่อของผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรที่ออกให้พร้อมกับการระบุสิ่งประดิษฐ์   
ที่ได้รับสิทธิบัตรโดยสังเขป 

 (b)  การท าซ้ าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแล้วอย่างสม่ าเสมอ16 
 
4.1.2  ผลของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามอนุสัญญากรุงปารีส 

 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยปกติจะเป็นไปตามหลักดินแดน คือ ต้องการขอรับ
ความคุ้มครองที่ประเทศได้ก็ต้องไปขอจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความคุ้มครองเฉพาะในเขตประเทศนั้นเท่านั้น แม้ว่าประเทศนั้นจะได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ 
ก็ตาม แต่ก็มิได้หมายความว่าจะได้รับความคุ้มครองในประเทศสมาชิกของภาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ 
เพราะอนุสัญญากรุงปารีสฯ เพียงแต่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนสิทธิ
ที่มีมาก่อน (Right of Priority) หรือหลักการให้สิทธินับวันยื่นค าขอย้อนหลัง ตามมาตรา 4 แห่งอนุสัญญา
กรุงปารีสฯ โดยก าหนดระยะเวลาไว้ 6 เดือน ในการที่จะน าเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนใน
ประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนได้โดยถือว่ายื่นขอจดทะเบียนในเดียวกันกับวันที่ยื่นขอจดทะเบียนครั้งแรก 
ดังนั้น หากผู้ขอจดทะเบียนประสงค์ที่จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองในประเทศ
ภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียน ก็ต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าในประเทศนั้นๆ ด้วยจึงจะได้รับความคุ้มครอง อีกท้ังข้อ 6 ของอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการยื่นหรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกนั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักการปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติ การพิจารณาของรัฐสมาชิกเกี่ยวกับค าขอหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิก

                                                           
16 สุชาติ จองประเสริฐ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 19-27. 
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นั้นไม่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต้นก าเนิดของเครื่องหมาย ดังนั้น 
การพิจารณาค าขอหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิก
นั้นเอง และการได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกหนึ่งก็ไม่ได้ส่งผลให้เครื่องหมาย
การค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนรัฐสมาชิกของสหภาพปารีสโดยอัตโนมัติ จึงท าให้การจดทะเบียน
ตามหลักดินแดนตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศภาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้รับความคุ้มครอง    
ที่เลื่อมล้ ากันและไม่ครอบคลุมทั่วถึงแม้จะอยู่ภาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ เดียวกันก็ตาม 
 นอกจากนี้ แม้ว่าอนุสัญญากรุงปารีสฯ จะได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกไว้ก็ตาม แต่ก็ยังมิได้ก าหนดถึงการจัดให้มีระบบการยื่นค าขอ
และยังมิได้มีการตั้งประเด็นและให้ความส าคัญในเรื่องความร่วมมือในการจัดตั้งระบบเครื่องหมาย
การค้ากลางเพ่ือความสะดวกและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันไว้ จึงถือได้ว่าหลักการนี้ยั งเป็นไปตาม
หลักดินแดนของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่งการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสฯ 
มิได้ก่อให้เกิดความสะดวก หรือให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุมในประเทศภาคีอนุสัญญา
กรุงปารีสฯ ท าให้ไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศในภาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้ ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องด าเนินการยื่นค าขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ือขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศต่างหาก จึงก่อให้เกิดการให้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเทศ เพราะมีกฎเกณฑ์ในการรับจด
ทะเบียนที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในภาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ ก็ตาม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศหลายๆ ประการที่เป็นพ้ืนฐานในการก าหนดให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า
ที่ได้รับการบัญญัติไว้ในอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศฉบับต่างๆ หลักการเหล่านี้ส่งผลให้
ประเทศภาคีหนึ่งจะต้องให้ความคุ้มครองในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่รัฐ
ภาคีอ่ืน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อบรรดารัฐภาคีอ่ืนนั้นภายใต้กฎหมายภายในของตนเฉกเช่น 
เดียวกับที่ตนได้รับความคุ้มครองสิทธิเช่นเดียวกันนั้นจากรัฐภาคีอ่ืนนั้นด้วย ซึ่งในหลักต่างตอบแทน 
ในการให้ความคุ้มครองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติดังกล่าวมิได้มุ่งให้รัฐภาคีจะต้อง
ปฏิบัติต่างตอบแทนกันโดยแท้จริง ทั้งนี้ เนื่องจากหลักการดังกล่าวต้องยอมรับว่า รายละเอียดในส่วน
ที่เป็นสาระส าคัญของกฎหมายภายในของรัฐภาคีแต่ละรัฐย่อมมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป 
ซึ่งแม้จะมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพ่ือให้รัฐสมาชิก
ปฏิบัติให้สอดคล้องกันก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอในส่วนของรายละเอียดในกฎหมายเครื่องหมายการค้า
ของประเทศภาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ ที่จะท าให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม
ทั่วถึงภายใต้ระบบการจดทะเบียนเดียวกัน ทั้งนี้ หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติดังกล่าวยังมีข้อแตกต่าง
ไปจากหลักในทางกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป กล่าวคือ ได้มีการก าหนดให้สิทธิแก่ภาคีสมาชิกใดๆ 
ที่จะสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าแก่อีกประเทศหนึ่งได้หากอีกประเทศ
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หนึ่งนั้นมิได้ให้สิทธิเช่นเดียวกันนั้นแก่พลเมืองของภาคีสมาชิกนั้น ซึ่งหลักการดังกล่าวควรจะมีลักษณะ
เช่นเดียวกับหลักการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติมากกว่า17 

ส าหรับอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้ก าหนดให้มีการคุ้มครองเครื่องหมายบริการและเครื่องหมาย
ร่วมไว้ แต่ในส่วนของเครื่องหมายรับรองนั้นทั้งตามอนุสัญญากรุงปารีสฯ เละข้อตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ยังมิได้ก าหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าประเภทนี้ไว้18 นอกจากนี้ อนุสัญญากรุงปารีสฯ ยังมิได้การก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับสิทธิ และมาตรการการระงับข้อพิพาทไว้ด้วย จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบทบัญญัติในข้อตกลง 
ทริปส์ โดยเฉพาะในกรณีของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป 
ข้อตกลงทริปส์ได้พัฒนาหลักการให้ความคุ้มครองขยายรวมไปถึงเครื่องหมายบริการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
การเติบโตของธุรกิจการให้บริการในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการก าหนดแนวทางการพิจารณาเครื่องหมาย
การค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปด้วย19 
 อย่างไรก็ดี อนุสัญญากรุงปารีสฯ เป็นช่องทางให้ไทยเข้าเป็นภาคีในความตกลงระหว่างประเทศ
ที่จะอ านวยความสะดวกแก่คนไทยในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ เช่น 
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) พิธีสารเกี่ยวกับความตกลง
กรุงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (The Protocol Relating to the 
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) ความตกลงกรุงเฮก
เกี่ยวกับการจดทะเบียนงานออกแบบอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (The Hague Agreement Concerning 
the International Registration of Industrial Designs) และสนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า 
(The Trade Mark Law Treaty) เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้ก าหนดหลักการ
พ้ืนฐานส าคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมไว้ ประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็นภาคีความตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เหล่านี้ จึงต้องสมัครเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุง
ปารีสฯ ก่อน20 

                                                           
17 ภูสิทธิ์ เหลืองเรืองทิพย์, การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน: 

ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), หน้า 12. 

18 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 65. 
19 นินนาท บุญยะเดช, เรื่องเดิม, หน้า 29. 
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา, การสมัครเข้าเป็น

ภาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ และสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT), ค้นวันที่ 2 ตุลาคม 
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4.2  การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 ที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights:  
 TRIPs) 

 
 ทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงแต่เป็นไปเพ่ือคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชนที่ค้นคิดหรือสร้างสรรค์ผลงาน
ทางปัญญาเท่านั้น แต่ยังเป็นไปเพ่ือส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้นผลงานใหม่ๆ ที่มีประโยชน์และ
คุณค่าต่อสังคมอีกด้วย การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลจึงเปรียบเสมือนเป็น
การที่รัฐให้การตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานอันมีคุณค่า
แก่สังคม และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่บุคคลนั้นได้เปิดเผยความรู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมอีกด้วย 
การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปในลักษณะที่เป็นการให้สิทธิเด็ดขาดแก่ปัจเจก
ชนในการกีดกันมิให้ผู้อื่นมาแสวงหาประโยชน์จากผลงานทางปัญญานั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้ทรงสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีลักษณะเป็นการจ ากัดการแข่งขันทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นสิทธิเด็ดขาดที่มีระยะเวลาการคุ้มครองจ ากัด เพ่ือให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้นได้อย่างเต็มที่เมื่ออายุการคุ้มครองสิ้นสุดลง นอกจากนั้นการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
จะต้องเป็นไปโดยไม่ขัดต่อประโยชน์ของสาธารณะโดยรวมด้วย รัฐจึงต้องมีมาตรการให้การควบคุม
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ทรงสิทธิแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาในทางที่มิชอบด้วยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นเครื่องมือในการกีดกันมิให้ผู้อื่นเข้ามา
ประกอบธุรกิจแข่งขันโดยชอบหรือเป็นเครื่องมือในการกีดกันการศึกษาวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยี
นั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจึงมิใช่เป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายของ
สังคม แต่เป็นเพียงวิถีทางหนึ่งที่จะน าพาสังคมไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนเท่านั้น21   

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนามากยิ่ งขึ้น เพราะหาก 
มีการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด ผู้ประกอบการก็มักจะเสี่ยงที่จะลงทุนท าการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือแลกเปลี่ยนกับโอกาสที่จะได้มาซึ่งสิทธิเด็ดขาดภายใต้ระบบทรัพย์สินทางปัญญานั้น  
ในทางกลับกัน หากไม่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประกอบการจะหลีกเลี่ยงไม่ลงทุนท าการ
วิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องใช้เงินทุนวิจัยจ านวนมาก อย่างไรก็ดี มีข้อพึงค านึงว่า

                                                                                                                                                                      

2558 จาก www.sp.sut.ac.th/ubi/datacenter/media/file/การสมัครเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุง
ปารีส.doc 

21 Jeremy Phillips and Alison Firth, Introduction to Intellectual Property Law, 
2nd ed. (Butterworths: Oxford University Press, 1990), p. 8. 
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มาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นก็จะต้องสอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีของประเทศด้วย การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวดเกินไปจะส่งผลกระทบต่อ
การวิจัยและพัฒนา เพราะทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่ า 22 เมื่อประเด็น
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาถูกน ามาเกี่ยวข้องกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากขึ้น ตลอดจน
การพยายามเปิดเสรีทางการค้าเเละลดอุปสรรคทางการค้าของกลุ่มประเทศพัฒนาเเล้ว ที่เห็นว่า
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะเทคโนโลยีต่างๆ กลายเป็นปัจจัยพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรม อันน าไปสู่
การค้าเเละการลงทุนระหว่างประเทศ หากเกิดการลอกเลียนเเบบเเละปลอมเเปลงสินค้าที่มีทรัพย์สิน
ทางปัญญา จะก่อให้เกิดการบิดเบือนเเละเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ประเทศที่พัฒนาเเล้ว 
ซึ่งเป็นเเหล่งก าเนิดเทคโนโลยีเเละทรัพย์สินทางปัญญาจ านวนมากจึงต้องการให้มีมาตรการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ เพื่อปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
อย่างจริงจัง จึงได้ร่วมกันผลักดันให้มีการน าเอาประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจเข้าสู่การเจรจาระหว่างประเทศในเวทีการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย GATT (General 
Agreement on Trariffs and Trade) อันเป็นการค านึงถึงความจ าเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการคุ้มครอง
สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพเเละเพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามาตราการเเละ
ขั้นตอนการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าโดยชอบด้วยกฎหมาย    
ซึ่งก่อนนั้นถึงแม้ GATT ได้มีความตกลงระหว่างประเทศแบบพหุภาคีเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สิน
ทางปัญญาแล้วก็ตาม แต่ประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศก าลังพัฒนาไม่ยอมเข้าร่วมเป็นภาคีในความ
ตกลงดังกล่าวด้วย เนื่องจากประเทศก าลังพัฒนาเหล่านั้นกลัวความเสียเปรียบจากการเข้ าเป็นภาคี  
ในความตกลงดังกล่าว และเนื่องจากการคุ้มครองตามข้อตกลงแบบพหุภาคีนั้น อาจก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติ (Discrimination) หรือความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งแต่ละประเทศอาจยึดถือเอาผลประโยชน์ของ
ประเทศตนเองเป็นหลัก และเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ส าคัญอันเป็นที่มา หรือเหตุผลอันก่อให้เกิด TRIPs 
ก็คือ ประเทศที่พัฒนาแล้วได้รับผลกระทบจากสินค้าปลอมแปลงและลอกเลียนแบบเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงน าหลักแห่งการค้าระหว่างประเทศขึ้นต่อรองกับประเทศก าลั งพัฒนา 
โดยการน าเอาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา รวมเข้ากับการค้าระหว่างประเทศ โดยก าหนดให้ประเทศ
สมาชิกใน GATT ต้องยอมรับผูกพันกับข้อตกลงอันเกี่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญา จวบจนกระทั่งส าเร็จ
เป็นข้อตกลง TRIPs โดยเมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1994 ได้มีการลงนามผูกพันกันที่เมืองมาราเกซ 
(Marrakech) ประเทศโมรอคโค กล่าวคือ ประเทศสมาชิกของ GATT รวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามใน

                                                           
22 Lee G. Branstetter, “Do Stronger Patents Induce More Local Innovation,” 

Journal of International Economic Law 7, 2 (2004): 359-370. 
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ความตกลงชื่อ The Agreement Establishing the World Trade Organization ซึ่งเป็นความตกลงใน
การก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ขึ้น ซึ่งความตกลงนี้ได้ผนวกเอา
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าที่มีชื่อว่า Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods เอาไว้ด้วย
ในฐานะเป็นความตกลงข้างเคียง (Side Agreement) ภายหลังจากท่ีประเทศสมาชิก GATT ได้ลงนามใน
ความตกลงดังกล่าว ประเทศสมาชิกก็ต้องมีพันธกรณีตามความตกลง TRIPs ที่จะต้อง มีการก าหนด
มาตรการคุ้มครองและบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพในมาตรฐาน ขั้นต่ าตามที่ 
TRIPs ก าหนดไว้23 
 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights: TRIPs) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานขั้นต่ าของการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เพ่ือให้ประเทศสมาชิกน าไปบัญญัติไว้ในกฎหมายของแต่ละประเทศ 
ซ่ึงท าให้ประเทศสมาชิกจะให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างน้อยตามบทบัญญัติในความตกลง 
TRIPs นอกจากนี้ ความตกลง TRIPs ไม่ได้ก าหนดพันธกรณีที่เข้มงวดให้รัฐภาคีต้องปฏิบัติตาม หากแต่มี
ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามพันธกรณี โดยได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาแต่ละประเภท การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกไว้
ด้วย ซึ่งประเทศก าลังพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการยืดหยุ่นในการด าเนินนโยบายและออก
กฎหมายภายในเพื่อความสมดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับประโยชน์
สาธารณะ อาทิเช่น การใช้มาตรการการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้เกิดการยุติการละเมิด
และเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิ เช่น การใช้สิทธิทางศาลทั้งกระบวนการทางแพ่งและอาญา
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ทรงสิทธิ และการใช้มาตรการการน าเข้าซ้อน ที่สะท้อนเห็นถึงการสร้าง
ความชอบธรรมระหว่างสิทธิผู้ทรงสิทธิและสิทธิประชาชนในสังคม ความตกลงดังกล่าวได้รวมเอากฎเกณฑ์
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ส าคัญ ซึ่งได้แก่ อนุสัญญากรุงปารีส ปี ค.ศ. 1967 
(Paris Convention) อนุสัญญากรุงเบิร์น ปี ค.ศ. 1971 (Berne Convention) อนุสัญญากรุงโรม 
(Rome Convention) และอนุสัญญาการออกแบบวงจรรวมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
เกี่ยวกับวงจรรวม (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits) นอกจากนี้ 
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ายังก าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือคุ้มครอง

                                                           
23 วิษณุ กันทะเขียว, ความแตกต่างระหว่าง TRIPs กับ FTA (TRIPs Plus), ค้นวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2558 จาก https://dpuprivatelaw2552.files.wordpress.com/2009/09/e0b884e0 
b8a7e0b8b2e0b8a1e0b981e0b895e0b881e0b895e0b988e0b8b2e0b887e0b8a3e0b8b0e0b
8abe0b8a7e0b988e0b8b2e0b887-trips-e0b881e0b8b1e0b89a-fta.doc 

https://dpuprivatelaw2552.files.wordpress.com/2009/09/e0b884%20e0
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ทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาด้วย ซึ่งแตกต่างกับความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนๆ ในอดีต เช่น อนุสัญญา
กรุงปารีส และอนุสัญญากรุงเบิร์น กล่าวคือ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
การค้ามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนอนุสัญญากรุงปารีส และ
อนุสัญญากรุงเบิร์นมิได้ก าหนดบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้แต่อย่างใด24 จึงจะเห็นได้ว่าความตกลงว่า
ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ามีความก้าวหน้าทางด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญามากกว่าความตกลงอ่ืน25 
 หลักพ้ืนฐานของความตกลง TRIPs มีสองประการ คือ 
  ประการที่ 1 หลักปฏิบัติอย่างคนชาติ (Principle of National Treatment) 
  หลักนี้เป็นหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเลือกปฏิบัติ 
(Discrimination) ซึ่งภายใต้หลักการนี้ TRIPs ได้ก าหนดให้ประเทศภาคีของ WTO จะต้องให้การ
คุ้มครองคนชาติของประเทศภาคีอ่ืนๆ ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเช่นเดียวกับการคุ้มครองที่ให้  
แก่คนชาติของตน ค าว่า “ความคุ้มครองหรือการคุ้มครอง (Protection)” นี้ ข้อตกลง TRIPs ได้ขยาย
ความว่า หมายถึงเรื่องใดๆ ที่กระทบต่อการมี การได้มา การปกป้อง และการบังคับใช้สิทธิทางทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีระบุไว้โดยเฉพาะในข้อตกลง TRIPs 
  ประการที่ 2 หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Principle of Most Favored 
Nation Treatment: MFN) 
  หลักการของ MFN นี้ ก็เพ่ือให้ประเทศภาคีของข้อตกลงนั้น มิอิสระที่จะท าความตกลง
ให้สิทธิกับประเทศอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากประเทศภาคีอ่ืนๆได้ กล่าวคือ ประเทศที่เป็นภาคีของ
ข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ เช่น Paris Convention, Berne Convention 
ซึ่งไม่อยู่ภายใต้หลัก MFN มาก่อน เมื่อมาเป็นภาคีของ TRIPs แล้ว ก็ต้องผูกพันตามหลัก MFN นี้ด้วย 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประเทศใดๆ ไม่ว่า
จะเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงเดียวกันนั้นหรือไม่ จะมีผลผูกพันให้ต้องให้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันนั้น
แก่ทุกประเทศท่ีเป็นภาคีในความตกลง TRIPs ด้วยโดยอัตโนมัติ26 
  ความตกลง TRIPs ก าหนดพันธกรณีให้ประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมายภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นต่ าและภายใต้ความตกลงนี้ มีทั้งสิ้น 73 มาตรา ประเทศสมาชิกสามารถเลือกใช้มาตรา

                                                           
24 TRIPS Agreement, Part lll 
25 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์: การศึกษา

ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทย ต่อการท าข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา, 
มีนาคม 2548, ค้นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จาก http://www.thaifta.com/trade/study/fta15.pdf 

26 วิษณุ กันทะเขียว, เรื่องเดิม, หน้า 2.  

http://www.thaifta.com/trade/
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ต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบโต้ประเทศสมาชิกที่กระท าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากการระงับ
สิทธิประโยชน์และพันธกรณีดังกล่าว  
  TRIPs จะครอบคลุมประเด็นหลักที่ส าคัญทางด้านปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 5 ประการ 
คือ 
  1)  การน าหลักการพ้ืนฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศทางด้านทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ด้วยกัน 
  2)  การให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอในแต่ละประเทศ
สมาชิก 
  3)  ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการเพียงพอแก่การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
  4)  การระงับข้อพิพาททางด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศสมาชิก 
  5)  ก าหนดระยะเวลาเพ่ือเตรียมการในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาภายในประเทศสมาชิก ตามมาตรฐาน TRIPs และวางมาตรการรองรับกฎหมายดังกล่าว27 
 มาตรฐานการคุ้มครองของ TRIPs นั้นมีอยู่ด้วยกัน 8 เรื่อง คือ 
 1)  ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงคือ ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตาม
อนุสัญญากรุงเบิร์น และขยายสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ครอบคลุมถึงการเช่า ตลอดจน  
ให้ความคุ้มครองสิทธิข้างเคียงแก่นักแสดงตามอนุสัญญากรุงโรม 
 2)  เครื่องหมายการค้า ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมาย
การค้าและเครื่องหมายบริการ 
 3)  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประเทศสมาชิกต้องมีบทบัญญัติเพ่ือป้องกันมิให้มีการ
ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะที่ท าให้สาธารณชนหลงผิด รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรมทางการค้า 
 4)  การออกแบบอุตสาหกรรม ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองแก่การออกแบบ
อุตสาหกรรมด้วย 
 5)  สิทธิบัตร ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรแก่สิ่งประดิษฐ์ใดๆ 
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีในทุกสาขาเทคโนโลยีหากสิ่งประดิษฐ์นั้นใหม่ มีขั้นตอนการประดิษฐ์ 
ที่สูงขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ 

                                                           
27 กษิดิศ ดุลยจินดา, TRIPS Agreement, ค้นวันที่ 15 มีนาคม 2558 จาก https://www.l3nr. 

org/posts/448479 

https://www.l3nr/
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 6)  การออกแบบผังภูมิของวงจรรวม ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองแก่
การออกแบบผังภูมิของวงจรรวมให้สอดคล้องกับอนุสัญญาวอชิงตัน 
 7)  การคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผย ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองแก่
ข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยหากข้อสนเทศนั้นเป็นความลับที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์และได้รับการักษาไว้เยี่ยง
ความลับ 

8)  การควบคุมการปฏิบัติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ตามสัญญา28 
 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานขั้นต่ าในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก กล่าวคือ ประเทศสมาชิกใด
จะให้การคุ้มครองต่ ากว่าระดับที่บัญญัติไว้ในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
การค้าไม่ได้ แต่อาจให้ความคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าได้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีว่า การคุ้มครองในระดับที่สูง
กว่านั้น จะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการและบทบัญญัติของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เก่ียวกับการค้า29 

ประเทศสมาชิกมีพันธะกรณีต้องอนุวัตรกฎมายภายในประเทศตามบทบัญญัติของความตกลง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดกล่าวคือ ประเทศสมาชิกท่ีเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะต้องมีการอนุวัตรกฎ
หมายตามบทบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี ส่วนประเทศก าลังพัฒนาจะต้องอนุวัตรกฎหมาย
ภายในเวลา 5 ปี แต่มีข้อยกเว้นว่าประเทศก าลังพัฒนาจะต้องน าการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและหลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง ไปปฏิบัติภายในเวลา 1 ปี จะนับจากวันที่ความตกลงจัดตั้ง
องค์การการค้าโลกมีผลบังคับใช้30 ส่วนประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจะต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีของ
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าภายในเวลา 10 ปี นับจากวันที่ความ
ตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกมีผลบังคับใช้31 

 
4.2.1  หลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ   

ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า  
ตามความตกลง TRIPs ได้ให้ค านิยามค าว่า “เครื่องหมาย” ไว้ว่า เครื่องหมายใดๆ หรือการ

รวมของเครื่องหมายที่แยกสินค้าและบริการหนึ่งออกจากอีกสินค้าและบริการหนึ่งอันประกอบเป็น

                                                           
28 วิษณุ กันทะเขียว, เรื่องเดิม, หน้า 2-3.  
29 TRIPS Agreement, Art. 1.1 
30 TRIPS Agreement, Art. 65 
31 TRIPS Agreement, Art. 66 
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เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายนั้น หมายรวมไปถึง ชื่อคน ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่าง รูปทรงและการ
รวมตัวของสี จะมีสิทธิที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากเครื่องหมายไม่สามารถแยกสินค้า
และบริการหนึ่งออกจากอีกสินค้าและบริการหนึ่งได้ เครื่องหมายนั้นอาจได้รับสิทธิจดทะเบียนได้ หาก
มีความเป็นลักษณะเฉพาะผ่านทางการใช้งานและหากเป็นเครื่องหมายที่สัมผัสได้ด้วยจักษุประสาท 
(Visually Perceptible)32   

หลักการที่ประเทศภาคีสมาชิกข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า 
(TRIPs) ที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้
ความตกลงฉบับดังกล่าวนั้น สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

1)  ระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Criterion of Distinctiveness) ของเครื่องหมาย
การค้า 

หลักการรับจดทะเบียนตามมาตรา 15.1 ของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) และตามอนุสัญญากรุงปารีสมุ่งพิจารณาถึงระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะ 
โดยบัญญัติไว้ว่า “การที่ปรากฏว่าเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้า หรือบริการใดไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะใน
ตัวเอง รัฐสมาชิกอาจก าหนดให้เครื่องหมายที่มีลักษณะดังกล่าวอาจได้รับการจดทะเบียนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังได้โดยการใช้...” การก าหนดดังกล่าวนี้ เช่นเดียวกัน
กับที่อนุสัญญากรุงปารีสฯ มาตรา 6 quinquies ข้อ B.2 ของอนุสัญญากรุงปารีส ก าหนดไว้โดยยอม
ให้มีการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งขาดลักษณะบ่งเฉพาะ 

2)  เครื่องหมายที่อาจจดทะเบียนได้ (Registration Signs) 
มาตรา 15.1 ของข้อตกลงนี้ได้ก าหนดไว้ว่า “ลักษณะ หรือสิ่งที่ประกอบขึ้นจากสัญลักษณ์

ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะสามารถจ าแนกสินค้า หรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการ
ของบุคคลอ่ืน ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า” เครื่องหมายการค้าตามความตกลงนี้อาจได้รับการจด
ทะเบียนได้ทั้งๆ ที่ใช้กับสินค้าและที่ใช้กับบริการ ซึ่งปัจจุบันนี้ ประเทศส่วนใหญ่ได้ใช้วิธีการจ าแนก
รายการสินค้าตามรายการสินค้าสากล (International Classification of Goods and Service) ภายใต้
ความตกลง Nice Agreement ซึ่งได้จ าแนกรายการสินค้าไว้ 34 จ าพวก และรายการบริการ 8 จ าพวก 

เครื่องหมายที่ระบุไว้ให้เป็นเครื่องหมายที่อาจได้รับการจดทะเบียนในมาตรา 15 (1) ได้แก่ 
ค าซึ่งรวมถึงชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ (Figutative elements) เครื่องหมายที่ประกอบขึ้น
จากบรรดาสีต่างๆ รวมทั้งเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานั้นด้วย รัฐสมาชิกอาจก าหนดให้
รูปร่าง เสียง และกลิ่น เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีอาจจดทะเบียนได้ 

                                                           
32 TRIPS Agreement, Art. 15.1 
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มาตรา 15.4 ก าหนดว่า “เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะขอรับ
ความคุ้มครองจะไม่ถูกกีดกันไม่ว่าโดยประการใดอันจะมีผลต่อการรับจดทะเบียน” บทบัญญัติในมาตรานี้ 
ได้น าหลักการของมาตรา 7 แห่งอนุสัญญากรุงปารีสมาบัญญัติไว้ทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สิทธิแก่
เจ้าของเครื่งหมายการค้า และเครื่องหมายบริการที่ได้รับการจดทะเบียน แม้สินค้าหรือบริการนั้นจะเป็น
สินค้าหรือบริการต้องห้ามหรือที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดหรือสัมปทานก็ตาม ในการจดทะเบียนและ
การรักษาสิทธิในทางทะเบียนส าหรับสินค้า ในบางรัฐอาจมีการก าหนดเงื่อนไขในเรื่องการใช้เครื่องหมาย
การค้าไว้ได้ตามแนวทางนิติบัญญัติของรัฐนั้นภายใต้กรอบของมาตรานี้ อย่างไรก็ตาม หลักการตาม
มาตรา 15.4 อาจถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขยายตลาดทางการค้าผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ต่างประเทศภายใต้ระบบการค้าเสรี หรืออาจส่งผลต่อกิจการที่รัฐท าการผูกขาดไว้ที่อาจล้มเลิกไปใน
ภายหลัง 

3)  ข้อยกเว้นการรับการจดทะเบียน 
มาตรา 15.2 ได้ก าหนดไว้ว่า บทบัญญัติของวรรคก่อนของมาตรา 15 จะมิใช่ข้อที่รัฐ

สมาชิกจะยกขึ้นเพ่ือปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอาศัยเหตุประการอื่นซึ่งมิได้บัญญัติ
ไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสปี ค.ศ. 1967 ซึ่งในอนุสัญญากรุงปารีสปี ค.ศ. 1967 ก าหนดว่า เครื่องหมาย
การค้าอาจได้รับการปฏิเสธมิให้รับจดทะเบียนได้ หากเครื่องหมายดังกล่าวเกิดจากการลอกเลียนแบบ 
หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้แปลเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งส่งผลให้เกิดการสับสนหลงผิดระหว่าง
เครื่องหมายดังกล่าวกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่ลาย หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่น าออกมาใช้
โดยปราศจากความเกี่ยวพันระหว่างผู้ใช้กับผู้มีอ านาจใช้โดยตรงเช่น ตราสัญลักษณ์ทหาร ธงประจ าชาติ 
และสัญลักษณ์ประจ ารัฐต่างๆ เครื่องหมาย หรือตราประจ าประเทศ สหภาพสัญลักษณ์ หรือตราซึ่งใช้
ระบุอ านาจบังคับบัญชา และการรับรอง (Warranty) เป็นต้น ซึ่งได้รับการน ามาใช้ และเลียนแบบใน
ประการเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ รวมถึงหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกระทบถึง
ความสงบเรียบร้อยของสาธารณชนก็อาจถูกปฏิเสธด้วยเช่นกัน 

4)  เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน 
มาตรา 16.1 ก าหนดว่า เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน ซึ่งใช้กับ

สินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มมีลักษณะเหมือนคล้ายกันอันก่อให้เกิด
การสับสนหลงผิดได้ การกระท าอันก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดอาจมีลักษณะเป็นการท าให้ผู้บริโภค
หลงเชื่อทางการค้ากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน 

ในกรณีเกิดข้อพิพาททางศาล ศาลจะพิเคราะห์บรรดาหลักฐานต่างๆ ที่แสดงว่า
เครื่องหมายการค้านั้นมีความเหมือนคล้ายกันหรือไม่ จากความสัมพันธ์ทางการค้าที่มีต่อตัวผู้บริโภค
เป็นส าคัญ อาจเป็นค าให้การของบรรดาผู้บริโภคเองหรืออาจเป็นข้อมูลการส ารวจตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวก็ได้ 
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5)  สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ใช้อยู่ก่อน (Prior Use) 
นอกจาก มาตรา 16.1 จะวางหลักเกณฑ์ในเรื่องลักษณะความเหมือนคล้ายกันระหว่าง

เครื่องหมายการค้าแล้ว ยังวางหลักเกณฑ์ให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงได้ว่าตน
ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายดังกล่าวกับรายการสินค้า หรือบริการชนิดเดียวกันอยู่ก่อนวัน
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยกรณีเช่นนี้จะมิถือว่าผู้ที่ใช้เครื่อง-
หมายการค้าอยู่ก่อนนั้นท าการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้น จากหลักเกณฑ์นี้ 
ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกัน และมีรายการสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน อาจได้รับ
การจดทะเบียนได้ภายใต้เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสองอย่างสุจริต ในกรณีเกิดข้อพิพาท
ศาลจะพิจารณาจากประเด็นดังนี้  

 (1)  ระดับความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง ซึ่งอาจท าให้เกิดความ
สับสนหลงผิดได้  

 (2)  ความสุจริตในการเลือกใช้เครื่องหมายการค้า   
 (3)  ระยะเวลาที่ใช้เครื่องหมายการค้า  
 (4)  หลักฐานที่แสดงว่าเครื่องหมายการค้านั้นอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้ 

มากน้อยเพียงใด   
 (5)  ธุรกิจการค้าของผู้ขอมีขอบเขตกว้างขวางกว่าผู้โต้แย้งเพียงใด 

6)  ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าท่ีรับการจดทะเบียน 
มาตรา 18 ก าหนดให้ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายหลังการ

จดทะเบียนและการต่ออายุทางทะเบียนจะต้องไม่น้อยกว่า 7 ปี และยังมีผลให้การต่ออายุทะเบียน
เครื่องหมายการค้าสามารถกระท าได้ไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนวันที่ใช้เริ่มนับระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง
ซึ่งถือเอาวันจดทะเบียนเป็นส าคัญนั้น มาตรานี้เปิดโอกาสให้ถือเอาวันที่ยื่นค าขอเป็นวันเริ่มต้น หรือ
จะถือเอาวันที่รับจดทะเบียนเป็นวันเริ่มต้นก็ได้ 

7)  ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ไม่มีบทบัญญัติ

ส่วนใดที่กล่าวถึงรายละเอียดรูปแบบและขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ คงมีเพียง
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15.5 ว่าด้วยขั้นตอนการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ก าหนดให้
รัฐภาคีท าการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนรับจดทะเบียน หรือในทันที  
ที่การจดทะเบียนนั้นเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว มาตรานี้ยังเปิดช่องให้มีการยื่นค าร้องเพิกถอนทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้ และยังก าหนดให้รัฐสมาชิกต้องจัดให้มีขั้นตอนการคัดค้านการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าด้วย 
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8)  ขั้นตอนการคัดค้านค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Opposition Procedure) 
ในกรณีที่รัฐสมาชิกได้วางหลักเกณฑ์การคัดค้านไว้ หากรัฐดังกล่าวได้น าหลักการตรวจ-

สอบเบื้องต้น และหลักเกณฑ์การตรวจสอบในเนื้อหามาใช้ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าแล้ว รัฐเหล่านั้นจ าต้องจัดให้มีข้ันตอนการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย 
โดยต้องประกาศลงในหนังสือประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Official Gazette) 
เป็นระยะเวลาดังที่ได้ก าหนดไว้ระยะเวลาหนึ่งเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถท าค าคัดค้าน
ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ลงประกาศโฆษณาไว้ได้ ทั้งนี้ กรณีที่มีบุคคลภายนอกได้ยื่น
ค าคัดค้านค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใด หากคู่กรณีไม่อาจหาข้อยุติในเรื่องนี้ได้ ให้ส านักงาน
เครื่องหมายการค้าท าการวินิจฉัยค าคัดค้านดังกล่าวต่อไป และผู้คัดค้านยังสามารถยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัย
ที่ไม่เห็นด้วยกับค าคัดค้านของตนได้ ซึ่งมีการก าหนดให้รัฐภาคีต้องจัดให้มีการพิจารณาอุทธรณ์ค า
วินิจฉัยดังกล่าว โดยให้รัฐมนตรีหรือผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงานที่ก ากับดูแลส านักงานเครื่องหมาย
การค้า หรือศาลเป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 15.5 

9)  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
มาตรา 21 อนุญาตให้รัฐภาคีก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการโอนเครื่อง-

หมายการค้าไว้ โดยก าหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิ   
ที่จะท าการโอนซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องโอนสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าไปพร้อมกับกิจการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่ประการใด ในกรณีเช่นนี้จะต้องพิจารณาว่า
การโอนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการท าให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง  
ในการโอนเครื่องหมายการค้า ในบางประเทศจึงได้จัดให้มีการอนุญาตการโอนเครื่องหมายการค้า33  

4.2.1.1  สิทธิในเครื่องหมายการค้า34 
หลักการของมาตรา 16 มีข้อส าคัญ 2 ประการคือ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิ

ในเครื่องหมายการค้า และหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย 
โดยภายหลังจากเครื่องหมายการค้ารับการจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิที่จะใช้ 
จ าหน่าย อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้ หรือแม้แต่โอนเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งลักษณะแห่งสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าที่จดทะเบียนอาจกล่าวได้ดังนี้  

 
 

                                                           
33 ภูสิทธิ์ เหลืองเรืองทิพย์, เรื่องเดิม, หน้า 15-23. 
34 จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมาย

การค้า (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2541), หน้า 287-306.  
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 1)  ขอบเขตของสิทธิในเครื่องหมายการค้า ถูกก าหนดในมาตรา 16 ดังนี้ 
(1)  เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิเด็ดขาด

ในอันที่จะปกป้องมิให้บุคคลภายนอกที่มิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้
เครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว
ส าหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน อนึ่ง หากการใช้เช่นว่านั้นมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความสับสนหลงผิด ให้สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าการใช้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด และ
หากมีการน าเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเหมือนกันแล้ว สิทธิ
ที่จะระบุไว้ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นที่เสื่อมแก่บรรดาสิทธิที่มีอยู่แล้ว และจะต้องไม่เป็นการกระทบบรรดา
ข้อก าหนดของภาคีสมาชิกในการที่จะก าหนดให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นได้โดยการใช้ 

(2)  ให้น าบทบัญญัติแห่งมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1967 
มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับภาคบริหาร อนึ่ง ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
หรือไม่ ให้พิจารณาจากการเป็นที่รู้จักซ่ึงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของสาธารณชนในภาคท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการเป็นที่รู้จักในภาคีสมาชิกนั้นจากการประชาสัมพันธ์ซึ่งเครื่องหมายการค้าเช่นว่านั้น  

(3)  น าบทบัญญัติแห่งมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 
1967 มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่
ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าหรือ
บริการแล้วย่อมมีลักษณะเป็นการบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าหรือบริการเหล่านั้นกับเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่ ได้รับการจดทะเบียนไว้ดังกล่าว และการเช่นว่านั้นน่าจะมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วนั้น 

 2)  ลักษณะแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า  
 เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมาย

การค้าของตนกับสินค้าหรือบริการที่รับการจดทะเบียนไว้ บุคคลอ่ืนซึ่งมิได้รับความยินยอมไม่สามารถใช้  
น าเข้าหรือส่งออก สินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายอื่น รวมถึงการน า
เครื่องหมายการค้าไปใช้แสดงบนเอกสารทางการค้า เช่น หนังสือ ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี เอกสาร
สื่อโฆษณาต่างๆ เป็นต้น หากมีการกระท าดังกล่าวจะถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง 

 มาตรา 16 (1) บัญญัติให้ภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ต้อง
ก าหนดให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้น 
โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมได้รับการรับรองสิทธิในอันที่จะปกป้องมิให้บุคคลอ่ืนน าเครื่องหมาย
การค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของตนไปใช้ในทาง
การค้า อย่างไรดี การกีดกันในประการที่กล่าวไว้นั้นจะน ามาใช้ได้เฉพาะแต่กรณีที่จะมีการน าเครื่องหมาย
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การค้าไปใช้กับรายการสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับการจดทะเบียน
ไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งกรณีเป็นการป้องกันมิให้การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความ
สับสนหลงผิดต่อสาธารณชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าหรือบริการ โดยการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด
ต่อสาธารณชนนั้น จะหมายความถึงการท าให้ประชาชนหลงผิดในความสัม พันธ์ระหว่างสินค้าหรือ
บริการดังกล่าวกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง นอกจากนี้ในมาตรานี้ ยังได้ก าหนดบทสันนิษฐาน
ในการพิจารณาว่าลักษณะของเครื่องหมายการค้าอย่างใดที่จะถือได้ว่ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน
จนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด โดยให้ถือว่าการน าเครื่องหมายการค้าหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนหรือ
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่งไปใช้กับสินค้าหรือบริการในรายการสินค้าที่มีลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายกันนั้นเป็นการที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่ผู้บริโภค ซึ่งการก าหนดเช่นนี้
เป็นการผลักภาระการพิสูจน์ไปยังจ าเลย โดยข้อพิสูจน์ดังกล่าวจะต้องประจักษ์ว่าการใช้เครื่องหมาย
การค้าในลักษณะดังกล่าวนั้น ผู้บริโภคสามารถจ าแนกแยกแยะสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองได้
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้ลักษณะดังกล่าวย่อมไม่อาจท าให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด
ในแหล่งก าเนิดของสินค้าแต่ประการใด 

 เนื่องจากมาตรา 15 (3) ได้ก าหนดให้ภาคีสมาชิกอาจน าหลักการใช้เครื่อง-
หมายการค้าในทางการค้ามาเป็นเงื่อนไขของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ จึงมีผลให้ภาคีสมาชิก
ขององค์การการค้าโลกอาจก าหนดให้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น อาจได้มาโดย 2 วิธี คือ การได้มา  
ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียนและการใช้ อย่างไรก็ตาม ในมาตรา 16 (1) ตอนท้าย 
ก าหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่ใช้สิทธิของตนให้เป็นที่เสื่อมแก่บรรดาสิทธิที่มีอยู่ก่อน
แล้วนั้น ย่อมถือได้ว่าบรรดาสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการใช้และมีอยู่ก่อนการจด
ทะเบียน  ย่อมไม่ถูกกระทบโดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท่ีได้มีข้ึนในภายหลัง 

3)  เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย 
การน าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายของเจ้าของเครื่อง-

หมายการค้าที่แท้จริงมาใช้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมเป็นการ
กระท า ที่ไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งได้ลงทุนทั้งเงินและแรงกายในการท าให้
เครื่องหมายการค้านั้นๆ ได้รับความนิยมมีชื่อเสียงแพร่หลายและได้รับการยอมรับต่อสาธารณชน การ
น าไปลอกเลียนจึงสร้างความเสียหายในทางการค้า ตลอดจนก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียงต่อเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงด้วยหากมีการน าเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้กับสินค้าท่ีมีคุณภาพด้อยกว่า
มาตรฐาน โดยในมาตรา 16 ก าหนดให้น าหลักในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมาใช้แก่กรณีเครื่องหมายบริการโดยอนุโลม นอกจากนี้ การให้ความคุ้มครอง
ดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการลักษณะต่างๆ มิเพียงแต่บริการที่มีวัตถุประสงค์มุ่งในทางการค้า
หาก าไร 
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นอกจากนี้ มาตรา 16 ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความมีชื่อเสียง
แพร่หลายของเครื่องหมายการค้าท่ีจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่-
หลายไว้ โดยให้การพิจารณาจากความเป็นที่รู้จักแพร่หลายในภาคีสาธารณท่ีเกี่ยวข้อง ความเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายอันเกิดจากการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าภายในรัฐที่เป็นภาคีสมาชิกนั้นด้วย กล่าวคือ 
เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายในวงการ หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
รวมถึงการเป็นที่รู้จักแพร่หลายอันเกิดจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้านั้น จะต้องเกิดขึ้น
ในประเทศที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับความคุ้มครองด้วย อย่างไรก็ตาม แม้เครื่องหมาย
การค้าใดๆ จะได้มีความแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันดีในหลายประเทศก็ตาม แต่หากเครื่องหมายการค้านั้น
มิได้มีความแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันภายในประเทศท่ีเป็นภาคีสมาชิกที่จะให้ความคุ้มครองแล้ว ก็มิอาจ
ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีความแพร่หลายเป็นที่รู้จักตามมาตรานี้ 

มาตรา 16 (3) ก าหนดให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายไว้กว้างขวางกว่าที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส โดยให้สิทธิเจ้าของ
เครื่องหมายการค้านั้นยับยั้งการจดทะเบียน หรือยับยั้งการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้า
หรือบริการ ทั้งในจ าพวกเดียวกันและต่างจ าพวกกันด้วย ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีว่า การใช้เครื่องหมาย
การค้ากับสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะเป็นการบ่งชี้ หรือระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าหรือ
บริการนั้นกับเจ้าของเครื่องหมายการที่แท้จริง และการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์หรือส่วนได้เสียของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ 

4)  ข้อจ ากัดแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
มาตรา 17 ก าหนดให้ภาคีสมาชิกใดๆ อาจพิจารณาก าหนดให้มีข้อจ ากัดซึ่งสิทธิ

ในเครื่องหมายการค้าได้ โดยจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ละบุคคลภายนอก อย่างไรก็ดี การตั้งข้อจ ากัดสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการรบกวนหรือจ ากัดซึ่งสิทธิ
อันชอบธรรมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและบุคคลภายนอก 

5)  ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
มาตรา 18 ก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าส าหรับการให้ความคุ้มครองสิทธิใน

เครื่องหมายการค้าไว้ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 7 ปี และเมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้เครื่องหมาย
การค้านั้น มีสิทธิต่ออายุหรือขยายเวลาการให้ความคุ้มครองออกไปได้อีกตราบที่เจ้าของเครื่องหมาย
การค้ายังประสงค์ท่ีจะให้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตนได้รับความคุ้มครองต่อไป  

อย่างไรก็ดี ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า มิได้ก าหนด
วิธีการนับวันเริ่มต้นแห่งการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้โดย
ชัดแจ้ง จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคีสมาชิกแต่ละประทเศท าการก าหนดวิธีการดังกล่าวในกฎหมาย
ของตน ซึ่งวิธีการนับวันเริ่มต้นแห่งการให้ความคุ้มครองสิทธิในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีหลัก   
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อันได้แก่ การนับวันวันที่ยื่นขอจดทะเบียน และการนับวันที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เป็นวันเริ่มต้นแห่งการให้ความคุ้มครอง 

4.2.1.2  การใช้เครื่องหมายการค้า 
มาตรา 19 และมตรา 20 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าไว้ 2 

ประเภท ได้แก่ การใช้เครื่องหมายการค้าเพ่ือคงไว้ซึ่งสิทธิประการหนึ่ง และการใช้เครื่องหมายการค้า
โดยปลอดจากการถูกกีดขวางอีกประการหนึ่ง  

1)  การใช้เครื่องหมายการค้าเพ่ือคงไว้ซึ่งสิทธินั้น ตามมาตรา 19 ก าหนด
หลักการเกี่ยวกับการบังคับให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศที่ให้ความคุ้มครองไว้ดังนี้ 

(1)  หากมีการก าหนดให้การใช้เป็นเงื่อนไขในการคงไว้ซึ่งการจดทะเบียน 
จะมีการยกเลิกการจดทะเบียนได้ต่อเมื่อไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน 
เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้แสดงเหตุอันสมควรว่ามีอุปสรรคอันใดในการใช้เครื่องหมาย
การค้านั้น สภาพการที่มิได้เป็นผลอันเกิดจากความจงใจของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่น การจ ากัด
การน าเข้า หรือข้อก าหนใดๆ ของรัฐบาลที่บังคับเอากับสินค้าหรือบริการซึ่งได้รับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า  

(2)  การใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอีกคนหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นการใช้
เครื่องหมายการค้าตามกรอบวัตถุประสงค์ของการคงไว้ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น โดย
ทั้งนี้ต้องปรากฎว่าการใช้นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 

2)  ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้า  
มาตรา 19 เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคงไว้ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าและการบังคับตามสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีการใช้ และเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีการใช้ โดยมาตรา 19 (1) นั้นก าหนดว่า การที่ภาคีสมาชิกจะก าหนดเงื่อนไข
บังคับให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระท าได้ และเป็นการชอบด้วยหลักการ
ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ประเทศภาคีสมาชิกขององค์การ
การค้าโลกมีสิทธิเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีการใช้ในประเทศนั้นได้ แต่ทั้งนี้จะต้องปรากฏว่า
ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมิได้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี  

ส าหรับรูปแบบหรือลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าอันจะถือว่าเป็น
การใช้โดยชอบและเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะน ามาเป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ประกอบการพิจารณาว่า
เป็นการใช้ตามกฎหมายอันจะน ามาซึ่งการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น ในความตกลง
ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPs) มิได้มีก าหนดไว้ จึงเป็นดุลพินิจของภาคีสมาชิก
แต่ละประเทศที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อย่างเหมาะสม เช่น อาจก าหนดให้การใช้เครื่องหมาย
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การค้านั้น จะต้องเป็นการใช้กับสินค้าหรือบริการโดยตรงเท่านั้น การใช้ในทางการโฆษณาเพียงอย่าง
เดียวนั้น ไม่อาจฟังได้ว่าเป็นการใช้ตามกฎหมายได้ เป็นต้น35 

กรณีการตอบโต้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในด้านเครื่องหมายการค้าได้
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกออกกฎหมายภายในเพ่ือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และจัดให้มี
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายภายในและมาตรการพิเศษควบคุมสินค้าตามชายแดนโดยการอนุญาต
ให้ผู้ทรงสิทธิร้องเรียนผู้มีอ านาจด าเนินการภายในรัฐ หากพบการน าเข้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า
ปลอมเพ่ือให้หยุดการวางจ าหน่ายในตลาดภายในของประเทศ เป็นต้น   

กระบวนการบังคับใช้สิทธิแบ่งเป็น การบังคับตามพันธกรณีทั่วไป และการบังคับใช้
สิทธิทางศาล 

1)  การบังคับตามพันธกรณีทั่วไป เป็นหลักทั่วไปที่ประเทศสมาชิกจะต้องมี
เพ่ือก าหนดเป็นกรอบของการคุ้มครองขั้นต่ าในกฎหมายภายในของตน สรุปได้ดังนี้36   

(1)  กระบวนเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความเป็นธรรม เที่ยงตรง 
และไมยุ่่งยากซับซ้อน  

(2)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจะต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง  
(3)  ต้องไม่มีการก าหนดข้อจ ากัดด้านเวลาโดยไม่มีเหตุผล  
(4)  กรณีของค าวินิจฉัยในมูลแห่งคดีควรท าเป็นลายลักษณ์อักษรและ     

มีเหตุผลของการวินิจฉัยประกอบด้วย   
(5)  การไม่ตัดสิทธิแก่คู่กรณีที่จะสามารถใช้สิทธิต่อศาลเพ่ือพิจารณาคดี 

แม้ว่าจะมีค าวินิจฉัยสุดท้ายโดยผ่ายบริหารก็ตาม 
2)  การบังคับใช้สิทธิทางศาล แบ่งเป็นกระบวนการทางแพ่งและทางอาญา  

(1)  กระบวนการทางแพ่ง หากผู้ทรงสิทธิถูกบุคคลภายนอกละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ทรงสิทธิสามารถด าเนินกระบวนการทางแพ่งภายใต้กฎเกณฑ์ของความตกลง 
TRIPs ที่ประเทศสมาชิกจะต้องน าไปปฏิบัติในกระบวนการทางศาล37 เช่น ก าหนดหลักการให้คู่กรณี 
มีสิทธิที่จะพิสูจน์ข้ออ้างของตนและแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังก าหนดเกี่ยวกับอ านาจ

                                                           
35 ภูสิทธิ์ เหลืองเรืองทิพย์, เรื่องเดิม, หน้า 24-32. 
36 ขวัญเรือน เพบขุนทด, ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า 

(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), หน้า 89. 
37 TRIPS Agreement, Art. 42 
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ศาลในการพิจารณาคดีในเรื่องพยานหลักฐาน38 ค าสั่งให้ยุติการละเมิดและการใช้มาตรการชั่วคราว39 
เป็นต้น   

(2)  กระบวนการอาญา ประเทศสมาชิกจะต้องจัดให้มีกระบวนการอาญา
และการลงโทษทางอาญาแก่ผู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ เพ่ือถือเป็นบทลงโทษแก่ผู้กระท า
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อตกลง TRIPs ได้ก าหนดให้อย่างน้อยที่สุดลงโทษในสองกรณี40 
คือ ในคดีเจตนาปลอมเครื่องหมายการค้า และคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีปริมาณเพ่ือการค้า ส่วนในกรณีอ่ืนๆ 
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่ก าหนดโทษทางอาญาก็ได้ เพราะข้อตกลง TRIPs ก าหนดเพียงมาตรฐาน
ขั้นต่ าที่ประเทศสมาชิกไม่ต้องคุ้มครองเกินกว่ามาตรฐานนี้ 

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าก าหนดว่า การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าครั้งแรกและการต่ออายุแต่ละครั้งจะมีอายุไม่น้อยกว่า 7 ปี และเครื่องหมายการค้า
ที่จดทะเบียนนั้นสามารถต่ออายุได้ตลอดไป41 

 
4.2.2  ผลของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยสิทธิ 
        ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า  
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้านั้นได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานขั้นต่ าของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เพ่ือให้ประเทศสมาชิกน าไปบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งท าให้ประเทศสมาชิกจะให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
น้อยตามบทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า นอกจากนี้ 
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ายังได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับขอบเขต
ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศสมาชิกไว้ด้วย ทั้งนี้ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้าต้องการให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนชาติของประเทศสมาชิกต่างๆ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ ภายใต้หลักที่ส าคัญ 3 ประการ คือ หลักดินแดน (Territoriality Principle) หลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation Treatment) และหลักการปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ซึ่งส่งผลให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ มี
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

                                                           
38 TRIPS Agreement, Art. 43 
39 TRIPS Agreement, Art. 44 
40 TRIPS Agreement, Art. 61 
41 TRIPS Agreement, Art. 18 
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 อย่างไรก็ดี แม้ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าจะไว้วางกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าไว้ แต่ก็เป็นเพียงบรรทัดฐานเบื้องต้นเท่านั้น TRIPs ไม่ได้ก าหนดพันธกรณี
ที่เข้มงวดให้รัฐภาคีต้องปฏิบัติตาม หากแต่มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามพันธกรณี อันมีลักษณะเป็น
กฎเกณฑ์ขั้นต่ าในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และแม้จะมีข้อก าหนดที่ละเอียดและหยืดหยุ่น
มากขึ้นกว่าที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสก็ตาม แต่ก็ยังมิได้มีการก าหนดถึงระบบการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าแบบกลุ่มประเทศสมาชิก อันเป็นการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียว 
ที่เดียว แต่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงทุกประเทศสมาชิก ดังนั้น ข้อก าหนดในความตกลงว่าด้วย
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าในยุคที่การการค้าและการสื่อสารไร้พรมแดนนั้นจึงยังไม่
สามารถท าให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมเพียงพอ อันถือว่ายังไม่เป็นการตอบ 
สนองต่อวัตถุประสงค์ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างแท้จริง
ในยุคนี้ในอันที่จะท าให้มีการพัฒนาทางการค้าอย่างทั่วถึง มีมาตรฐานและเป็นธรรมเพียงพอ นอกจากนี้ 
ยังพบปัญหาจากการใช้ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าในประเด็น
ดังต่อไปนี้  

1)  ต้นทุนในการบังคับใช้ 
การบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้านั้นเป็นภาระ

อย่างมากแก่ประเทศก าลังพัฒนาที่จะต้องเผชิญกับการปรับตัวและต้นทุนที่เกิดขึ้น ต้นทุนดังกล่าวอาจ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนการปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายให้เป็นไปตามข้อก าหนดของความตกลง
ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า และต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการโอนส่วนเกินทาง
เศรษฐกิจจากผู้บริโภคภายในประเทศไปยังเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในต่างประเทศ ประเทศ
ก าลังพัฒนาต้องแบกรับภาระต้นทุน การแก้ไขปรับปรุงระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่
เดิม หรืออาจต้องมีการวางรากฐานระบบการคุ้มครองใหม่ ต้องฝึกหัดให้ตุลาการมีความเข้าใจและ
คุ้นเคยกับกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จัดเตรียมเครื่องมือและทรัพยากรที่จ าเป็น ทั้งยัง
ต้องให้การศึกษาแก่สาธารณชนอีกด้วย การที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างนิติบัญญัติควบคู่ไปกับการพัฒนา
โครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่นั้นต้องอาศัยระยะเวลา แต่ช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน 
ที่ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนานั้นไม่เพียงพอ กอปรกับการที่หลายประเทศไม่มีทรัพยากรที่พร้อมส าหรับ
การปฏิรูปซึ่งจะต้องเกิดขึ้น ท าให้ประเทศเหล่านั้นตกเป็นเป้าของการฟ้องร้องและความขัดแย้งมากมาย 
นอกจากนี้ การออกแบบระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพัฒนา
นั้นก็มีความสลับซับซ้อน การลอกเลียนระบบของประเทศพัฒนาแล้วมาใช้นั้นอาจไม่เข้ากับคุณลักษณะ
และสถานการณ์ภายในประเทศก าลังพัฒนา ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการการคุ้มครอง
ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ดังนั้น การออกแบบระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัย
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การวิจัยและประสบการณ์จากการลองผิดลองถูก ซึ่งในขณะที่มีการเจรจาความตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้านั้น ความรู้ในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอกับต้นทุน อีกประการ
หนึ่งในการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าที่เกิดขึ้นกับประเทศ
ก าลังพัฒนา เป็นผลมาจากการให้อ านาจผูกขาดแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งโดยทั่วไปมักจะอยู่
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว การให้อ านาจผูกขาดนั้นก่อให้เกิดผลต่อสวัสดิการสังคมโดยรวม 2 ประการ คือ 
การถ่ายโอนส่วนเกินจากผู้บริโภคไปยังผู้ผลิตแล้ว และผลประโยชน์สาปสูญ (Deadweight Loss) 
นอกจากผลประโยชน์สาบสูญนั้นท าให้สวัสดิการโดยรวมของประเทศก าลังพัฒนาลดลงแล้ว  การโอน
ส่วนเกินถูกถ่ายโอนจากผู้บริโภคภายในประเทศไปยังผู้ผลิตโดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
ที่อยู่ภายนอกประเทศ ยิ่งท าให้ผลเสียที่เกิดกับสวัสดิการโดยรวมของประเทศเหล่านี้มีความรุนแรงมากขึ้น
ไปอีก ผลกระทบดังกล่าวจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ตัวอย่างเช่น (1) โครงสร้าง
ตลาดก่อนและหลังการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (2) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของ
ผู้บริโภคในประเทศ (3) นโยบายด้านการแข่งขัน การแทรกแซง และการก ากับดูแลของรัฐบาล และ 
(4) การนิยาม การตีความ และการก าหนดข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นของกฎหมาย 

2)  การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นปัญหาส าคัญในการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หากจะพิจารณาว่า เหตุใดจึงมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
อาจกระท าโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ตามแนวทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอาชญากรรม  โดยมองว่า 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกงานของผู้อ่ืน หรือการลักลอบผลิตและขาย
สินค้าปลอมแปลง จัดเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง การตัดสินใจว่าจะก่ออาชญากรรมหรือไม่นั้น บุคคล
จะต้องเปรียบเทียบต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการก่ออาชญากรรม 
สมมติให้อาชญากรรมที่เราก าลังพิจารณาอยู่ คือ การผลิตและจ าหน่ายสินค้าปลอมแปลงที่มีการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร เนื่องจากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนั้น ให้อ านาจแก่ผู้ทรงสิทธิในการผูกขาดการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแต่ผู้เดียว การมีอ านาจผูกขาดจะท าให้ผู้ทรงสิทธิสามารถ
ตั้งราคาสูงกว่าต้นทุนหน่วยสุดท้ายได้ และมีก าไรเกินปกติจากการขายสินค้าดังกล่าว ก าไรเกินปกตินี้
ย่อมดึงดูดให้ผู้ผลิตรายอ่ืนเกิดความต้องการที่จะเข้ามาผลิตสินค้าดังกล่าวด้วย ในปัจจุบันเทคโนโลยี
ในการปลอมแปลงสินค้านั้นมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพอย่างมาก  ท าให้ต้นทุนในการผลิตสินค้า
ปลอมแปลงนั้นต่ าลง การปลอมแปลงท าได้ง่ายขึ้น ย่อมเป็นเหตุให้ก าไรเกินปกติที่ผู้ผลิตสินค้าปลอม
แปลงมีโอกาสจะได้รับนั้นสูงขึ้นกว่าในอดีต และยิ่งถ้าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท าให้สินค้า
ดังกล่าวมีราคาสูงขึ้นมากก าไรเกินปกติจากการผลิตสินค้าปลอมแปลงก็จะยิ่งสูงขึ้น ทั้งหมดนี้จะส่งผล
ให้บุคคลมีแรงจูงใจผลิตสินค้าปลอมแปลงมากขึ้น สาเหตุที่ผู้ผลิตรายอ่ืนไม่สามารถเข้ามาผลิตสินค้า
ดังกล่าวแข่งกับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรได้ ก็เนื่องมาจากว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามไว้ นั่น
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คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอุปสรรคการเข้าสู่ตลาด (Barrier to Entry) โดยบทลงโทษต่างๆ 
ของกฎหมายจะเพ่ิมต้นทุนให้แก่ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ที่อยากเข้าสู่ตลาด เมื่อต้นทุนเพ่ิมขึ้น ก าไรก็ลดลง 
ด้วยเหตุนี้ หากบทลงโทษมีความรุนแรงเพียงพอ ก็จะท าให้ไม่มีผู้ใดต้องการเข้ามาผลิตสินค้าปลอม
แปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลายกรณีพบว่า บทลงโทษแก่ผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังไม่รุนแรง
เพียงพอ ส่งผลให้บุคคลเล็งเห็นว่า ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังสูงกว่า
ต้นทุนที่คาดว่าจะต้องเผชิญ เขาจึงตัดสินใจที่จะก่ออาชญากรรมดังกล่าวนอกจากบทลงโทษที่ไม่รุนแรง
เพียงพอแล้ว ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งท าให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่อย่างแพร่หลาย 
ก็คือ โอกาสที่ผู้กระท าผิดจะถูกจับได้และถูกด าเนินคดีนั้นมีน้อย ดังได้กล่าวไปแล้วว่า บุคคลจะตัดสินใจ
จากผลประโยชน์และต้นทุนที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากในขณะที่ตัดสินใจเขาต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงว่าเมื่อกระท าความผิดไปแล้วจะถูกด าเนินคดีหรือไม่  หากโอกาสหรือความน่าจะเป็น    
ที่ผู้กระท าผิดจะถูกจับและด าเนินคดีมีน้อย ก็จะท าให้ต้นทุนที่คาดว่าจะต้องเผชิญนั้นต่ าลงไปด้วย   
ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้บุคคลตัดสินใจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาไม่สามารถจับกุมและด าเนินคดีแก่ผู้ที่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้ ประการแรกนั้นอาจเนื่องมาจากความไม่สนใจใส่ใจของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เพราะ
การติดตามจับกุมผู้กระท าผิดนั้นก่อให้เกิดต้นทุนแก่ผู้ด าเนินการด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องอาจมีการรับสินบนจากผู้กระท าผิด ท าให้ไม่ด าเนินการจับกุมแม้จะทราบถึงแหล่งที่มีการ
ซื้อขายสินค้าปลอมแปลง นอกจากนี้ ยังอาจเป็นเพราะลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาและข้อกฎหมาย
บางประการ ท าให้การด าเนินคดีกับผู้ถูกจับกุมเป็นไปได้ยาก ดังเช่นที่ได้กล่าวไว้แล้วเกี่ยวกับกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ว่า ผู้ถูกด าเนินคดีอาจพยายามแสดงว่าผลงานของตนนั้นเป็นเพียงการแสดงออกอันเกิดจาก
ความคิดที่คล้ายกันเท่านั้น มิใช่การลอกเลียนหรือการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดสิ่งส าคัญที่ท าให้การ
ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นไปอย่างแพร่หลายก็คือค่านิยมของผู้บริ โภคที่ไม่รู้สึกว่า การกระท าดังกล่าวเป็น
อาชญากรรมเหตุผลประการหนึ่งก็เนื่องมาจากว่า ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริโภค มีแรง 
จูงใจที่จะบริโภคสินค้าปลอมแปลงมากกว่าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย  เนื่องจากมีราคาต่ ากว่า     
แต่ลักษณะและคุณประโยชน์ของสินค้านั้นใกล้เคียงกัน การที่ผู้บริโภคในสังคมต่างใช้สินค้าปลอมแปลง 
ไม่ชนิดใดก็ชนิดหนึ่ง ท าให้ทุกคนรู้สึกว่าการกระท าดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดา นอกจากนี้แล้ว การที่
ความเสียหายจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรมในทันทีทันใด
เหมือนอาชญากรรมชนิดอ่ืนก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประชาชนจ านวนมากไม่รู้สึกว่าการกระท าดังกล่าว
เป็นเรื่องเสียหายค่านิยม ลักษณะนี้ส่งผลกระทบต่อการประเมินต้นทุนคาดหมายในการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา หากพิจารณาในประเด็นความรุนแรงของบทลงโทษ นอกจากบทลงโทษตามกฎหมายแล้ว 
บทลงโทษที่ผู้กระท าผิดจะได้รับอาจเป็นบทลงโทษทางสังคม เช่น การไม่คบค้าสมาคมด้วย เป็นต้น  
ในกรณีของอาชญากรรมอ่ืน บทลงโทษในลักษณะนี้อาจมีความรุนแรง แต่ในกรณีของการละเมิดทรัพย์สิน
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ทางปัญญา หากสังคมมีค่านิยมดังกล่าว จะท าให้ความรุนแรงของบทลงโทษในลักษณะนี้น้อยลงไป
อย่างมากหรืออาจไม่มีเลยก็เป็นได้ นอกจากนี้หากพิจารณาในประเด็นของโอกาสที่ผู้กระท าผิดจะถูก
จับกุมและด าเนินคดีการที่ประชาชนไม่รู้สึกว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอาชญากรรม  และ
ในบางกรณีตนก็มีส่วนบริโภคสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนั้น ท าให้การจับกุมและ
ด าเนินคดีอาจไม่ได้รับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากสาธารณชนเท่าที่ควร  นอกจากจะไม่ช่วย
เป็นหูเป็นตาแล้ว ในบางกรณีอาจช่วยปกปิดการกระท าผิดดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิด
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมมากขึ้น42 

3)  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครอง
นั้นสูงขึ้น สินค้าและบริการดังกล่าว หลายชนิดเป็นสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อด ารงชีวิต เช่น อาหาร ยา
รักษาโรค เป็นต้น เมื่อราคาสินค้าเหล่านี้สูงขึ้น ท าให้ประชาชนผู้ยากไร้ในประเทศก าลังพัฒนาสูญเสีย
โอกาสที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีความจ าเป็นเหล่านี้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชากรเหล่านี้
ตกต่ าลงซึ่งจะเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

 

4.3  หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปตามพิธีสาร
มาดริด (Madrid Protocol)  

 
 ปัจจุบันการค้าการลงทุนเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาถือ
เป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยมีความเกี่ยวโยงกับการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่า 
จะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบัน
เป็นยุคของการเปิดเสรีทางการค้า (Free Trade) การติดต่อค้าขายสินค้าระหว่างประเทศมีมากขึ้น 
ทั้งนี้ ในส่วนด้านการค้าที่เห็นได้ชัดว่ามีการน าทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ 
เเละเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้เขียนท าการวิจัยนั้นก็คือ เครื่องหมายการค้า โดยผู้ประกอบการค้าได้ใช้
เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือน าทางการค้าทั้งภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ เพราะเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นสื่อกลางในการที่จะท าให้ผู้บริโภค
สามารถจดจ า เรียกขาน จ าแนกแยกแยะสินค้าของตนออกจากสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนได้ เมื่อ
ผู้บริโภคเกิดความนิยมและเชื่อถือคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแล้ว เครื่องหมายการค้า
ดังกล่าว ก็จะมีมูลค่าในตัวของเครื่องหมายการค้าเอง ตลอดถึงการมีชื่อเสียงแพร่หลายจนเป็นที่ยอมรับ
อย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าได้เพ่ิมสูงขึ้นเป็นล าดับ เมื่อมีการส่งออกสินค้าไป

                                                           
42 พัฒน์รัชต์ ฟักจันทร์, “ความตกลงทริปส์,” ใน กฎกติกา WTO เล่มที่ห้า: ทรัพย์สินทาง

ปัญญา, รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: สามลดา, 2552), หน้า 32-37. 
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จ าหน่ายยังต่างประเทศเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีความจ าเป็นต้องจดทะเบียนขอรับความคุ้มครอง
สิทธิในประเทศต่างๆ ก่อนส่งสินค้าไปจ าหน่าย เพ่ือป้องกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า และมิ
ให้ผู้ใดน าเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยมิได้เป็นเจ้าของ แต่เนื่องจากการ
จดทะเบียนมีความยุ่งยาก ล าบาก อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสูง ท าให้เกิดการละเลย  
ไม่ไปจดทะเบียนจึงเป็นช่องทางให้คู่แข่งทางการค้า หรือตัวแทนจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศฉวยโอกาส
แอบน าเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนเป็นของตนเอง มีการลอกเลียนหรือปลอมเครื่องหมายการค้า 
ก่อให้เกิดปัญหาคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่สามารถส่งสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า
ที่สุจริตเข้าไปจ าหน่ายยังประเทศนั้น หรือหากส่งเข้าไปจ าหน่ายก็อาจถูกจับกุมด าเนินคดีฐานละเมิด
เครื่องหมายการค้า หรือถูกข่มขู่เรียกร้องค่าตอบแทน ทั้งที่แท้จริงแล้วเครื่องหมายนั้นเป็นของตนเอง 
จึงก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริงเป็นอันมาก ด้วยเหตุนี้ 
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยจึงต้องออกกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมาย
การค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงจากการกระท าที่ไม่เป็นธรรม
ทางการค้า และเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคหรือสาธารณชนไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือท าให้สับสนหลงผิดในแหล่ง 
ก าเนิดของสินค้า ตลอดจนเป็นการป้องกันการบริโภคสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ จากการใช้เครื่องหมายการค้า
ปลอม 
 การคุ้มครองในอดีตจะคุ้มครองเฉพาะในเขตแดนของประเทศที่มีการจดทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่ได้
คุ้มครองครอบคลุมไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยยึดถือหลักดินแดน ท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศใดก็จะต้องน าเครื่องหมายการค้า
นั้นไปจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ใช้ภาษาแตกต่างกัน 
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและด าเนินการต่างๆ แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความยุ่งยากล าบากในการ
จดทะเบียน และโดยประการส าคัญจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก จึงท าให้ผู้ประกอบธุรกิจละเลยไม่ไป
จดทะเบียน ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ตามมา ต่อมาจึงมีแนวความคิดที่จะสร้างระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าข้ึนใหม่ เพ่ือที่จะสามารถให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศอ่ืนๆ ได้ด้วยการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองในหลายๆ ประเทศในคราวเดียวกัน  
โดยการสร้างข้อตกลงในลักษณะพหุภาคีและสร้างกลไกในการจดทะเบียนที่เป็นสากลเพ่ือที่จะให้การ
คุ้มครองขยายออกไปในประเทศที่เป็นภาคีของข้อตกลงนั้นๆ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศตามระบบมาดริดประกอบด้วยสนธิสัญญา 2 ฉบับอันเป็นอิสระซึ่งกันและกัน ได้แก่การจด
ทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks หรือ Madrid Agreement) และการจดทะเบียนการค้าระหว่าง
ประเทศตามพิธีสารมาดริด  (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks หรือ Madrid Protocol) ระบบการจดทะเบียนดังกล่าวท า
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ให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายในหลายๆ ประเทศในคราวเดียวกันหรือขยายการ
จดทะเบียนไปยังประเทศอ่ืนๆ ได้อีกในภายหลังด้วยความสะดวกรวดเร็วโดยการยื่นเอกสารผ่าน
ส านักงานทะเบียนของประเทศตนต่อส านักงานระหว่างประเทศแห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
โดยทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเสมือนหนึ่งเป็นทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียน
ตามกฎหมายของประเทศที่ได้ระบุเพ่ือขอจดทะเบียนนั้นๆ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนดังกล่าวได้ในภายหลัง ก่อให้เกิดความสะดวก
และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรายประเทศ ข้อตกลงมาดริดว่า
ด้วยการจดทะเบียนการค้าระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1892 แต่ข้อตกลง
มาดริดไม่เป็นที่นิยมเพราะหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนระหว่างประเทศไม่มีความยืดหยุ่น  และ
ไม่อ านวยความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองส าหรับเครื่องหมาย
ของตนเท่าที่ควร ต่อมาในปี ค.ศ. 1989 จึงได้มีการจัดท าพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับข้อตกลงมาดริดว่าด้วย
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศขึ้น โดยพิธีสารมาดริดได้ปรับปรุงข้อด้อยของข้อตกลง
มาดริดที่มีอยู่ ซึ่งข้อตกลงทั้งสองได้ก าหนดให้แยกกันอิสระ ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในขั้นตอนของ
การเตรียมการเพ่ือเข้าเป็นภาคีของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครองดังกล่าวให้มีระดับที่
เท่าเทียมกับนานาประเทศ โดยพิธีสารมาดริดมีการลงนามเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1989 และมี
ผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1995 และมีการเริ่มด าเนินการตามพิธีสารดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1  
เมษายน ค.ศ. 1996 ในข้อตกลงตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ดังกล่าวได้บัญญัติข้อตกลงไว้ 
16 มาตรา โดยมีหลักการพ้ืนฐานเช่นเดียวกับข้อตกลงมาดริด (Madrid Agreement) เพียงแต่มีการ
แก้ไขปรับปรุงข้อตกลงบางประการเพ่ือขจัดปัญหาข้อยุ่งยากท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการเข้าร่วมเป็น
ตามข้อตกลงของบางประเทศ และเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นขึ้นกว่าข้อตกลงมาดริด (Madrid Protocol)43 
ซึ่งข้อตกลงทั้งสองอยู่ภายใต้การบริหารของส านักงานระหว่างประเทศแห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (International Bureau of the World Intellectual Property Organization) ณ กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อนึ่ง ภาคีสมาชิกทั้งหมดของข้อตกลงมาดริดและพิธีสารมาดริดถือเป็นสมาชิก
แห่งสหภาพมาดริด (Madrid Union) ซึ่งเป็นสหภาพพิเศษตามมาตรา 19 แห่งอนุสัญญาแห่งกรุงปารีส
โดยสมาชิกแห่งสหภาพมาดริดมีฐานะเป็นสมาชิกภาพของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ (Assembly) ซึ่งมีหน้าที่
ในการก าหนดระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในระบบมาดริด ก าหนดงบประมาณ ก าหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ 

                                                           
43 เอกนรินทร์ มีดี, เรื่องเดิม, หน้า 29. 
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ที่เกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนภายใต้ระบบมาดริด44 ทั้งนี้ การระบุประเทศที่ขอรับความคุ้มครองใน
ค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ จะต้องระบุประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาเดียวกันเท่านั้น 
 
 4.3.1  การเข้าเป็นภาคีสมาชิก  
 ประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารกรุงมาดริดสามารถแสดงความจ านง   
ขอสมัครเข้าเป็นภาคีได้ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก  (World Intellectual Property 
Organization: WIPO) ทั้งนี้ ประเทศดังกล่าวจะต้องเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สิน อุตสาหกรรม (Paris Convention of the Protection of Industrial Property) เสียก่อน   
จึงจะมีสิทธิสมัครได้ นอกจากนี้องค์กรระหว่างประเทศก็สามารถเข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดได้ 
หากประเทศใดประเทศหนึ่งในองค์การระหว่างรัฐดังกล่าวเป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีส และองค์กร
ระหว่างรัฐดังกล่าวมีส านักทะเบียนในภูมิภาคขององค์การระหว่างรัฐนั้น เพ่ือประโยชน์ในการจดทะเบียน
เครื่องหมายโดยมีผลครอบคลุมถึงประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างรัฐดังกล่าว ดังเช่น
สหภาพยุโรปที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดแล้ว 
 

4.3.2  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศและค่าธรรมเนียมการจด     
 ทะเบียน 

 ค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องยื่นต่อส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศ (International 
Bureau) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดยยื่นผ่านส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดของ
ประเทศผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งจะด าเนินการตรวจสอบและรับรองว่าเครื่องหมายที่ยื่นสินค้าและ/หรือ
บริการที่ระบุ เหมือนกับค าขอรากฐาน (Basic Application) หรือทะเบียนรากฐาน (Basic Registration) 
หรือไม่ ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้พิธีสารมาดริดจะต้องยื่นผ่านส านักงาน
ทะเบียนต้นก าเนิดซึ่งได้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนนั้นไว้แล้ว หรือซึ่งได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมาย
นั้นไว้ก่อนแล้ว  
 บุคคลที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่มีการประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริง หรือมีภูมิล าเนาหรือมีสัญชาติ
ของประเทศที่เป็นภาคีแห่งพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หรืออยู่ในหรือมีสัญชาติในประเทศที่
เป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศซึ่งเป็นภาคีแห่งสมาชิกแห่งพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) 
โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของ

                                                           
44 The Madrid System: Basic Features, ค้นวันที่ 30 กันยายน 2557 จาก http://www. 
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พิธีสารกรุงมาดริดแต่เพียงอย่างเดียวต่อส านักทะเบียนของประเทศซึ่งผู้ขอจดทะเบียนนั้นมีสัญชาติหรือ
ภูมิล าเนาหรือมีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจัง แต่ประเทศ
ดังกล่าวจะต้องเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด ส านักทะเบียนเช่นนี้เรียกว่า “ส านักงานทะเบียนต้นก าเนิด 
(Office of Origin)”45  
 บุคคลหลายคน (ไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) อาจร่วมกันยื่นค าขอจดทะเบียน เครื่องหมาย
ระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริดภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้
บังคับพิธีสารมาดริด ผู้ขอจดทะเบียนร่วมกันแต่ละรายจะต้องมีสัญชาติ หรือมีภูมิล าเนา หรือสถาน
ประกอบอุสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริง และจริงจังในประเทศที่ได้ยื่นค าขอจดทะเบียน  
ผู้ขอจดทะเบียนร่วมกันทุกรายจะต้องเป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศดังกล่าวใน
ส านักงานทะเบียนเดียวกัน แต่จุดเกาะเกี่ยวประเทศต้นก าเนิดหรือส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดอาจ
แต่ต่างกันก็ได้ เช่น สัญญชาติ ภูมิล าเนา สถานประกอบการ 
 ผู้ขอจดทะเบียน หรือเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ อาจตั้งตัวแทนเพื่อท าการ
แทนตนก็ได้ โดยตัวแทนจดทะเบียนจะต้องเป็นผู้มีสถานที่ติดต่อในประเทศที่เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด 
ตัวแทนจดทะเบียนส าหรับค าขอจดทะเบียนหรือทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ มีเพียงรายเดียว
เท่านั้น ในกรณีที่มีการตั้งตัวแทนหลายราย ตัวแทนที่ได้รับการระบุชื่อแรกสุด ถือว่าเป็นตัวแทนโดยชอบ 
โดยตัวแทนจดทะเบียนอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วยทนายความหรือตัวแทน
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าได้46  
 องค์กรระหว่างประเทศก็สามารถเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดได้หากประเทศ
สมาชิกขององค์กรอย่างน้อยหนึ่งประเทศเป็นภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม และองค์กรนั้นมีส านักงานภูมิภาคเพ่ือประโยชน์แห่งการจดทะเบียนบังคับอยู่
ในเขตแดนขององค์กร หากส านักงานไม่อยู่ในสังกัดส านักงานกลางตามมาตรา 9 quarter ของพิธีสาร
มาดริด47 
 ในค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศผู้ขอจดทะเบียนสามารถระบุประเทศท่ีตนประสงค์จะขอ
จดทะเบียนได้ที่ส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดที่อยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดเท่านั้น และ
ประเทศท่ีจะระบุเพื่อขอจดทะเบียนได้ ก็ต้องเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดเช่นเดียวกัน  

                                                           
45 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 81. 
46 เรื่องเดียวกัน, หน้า 83. 
47 Protocol Relating to Agreement Concerning the International Registration of 
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 ทั้งนี้ ค าขอจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดจะต้องมีฐานจากค าขอหรือทะเบียนที่ยื่นไว้กับหรือ
ที่ได้รับจากส านักงานทะเบียนต้นก าเนิด ซึ่งอาจเป็นส านักงานทะเบียนขององค์กรระหว่างรัฐที่เป็นสมาชิก
ของพิธีสารมาดริด ดังเช่น ส านักงานทะเบียนของประชาคมยุโรปที่เรียกว่า Office for Harmonization 
in the Market (OHIM) อย่างไรก็ดี เครื่องหมายการค้าที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ
ตามพิธีสารมาดริดได้จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนในประเทศของผู้ที่จะยื่น
ค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศโดยยังไม่จ าเป็นต้องได้รับการจดทะเบียนในประเทศนั้นก่อน48 ค าขอ
จดทะเบียนต้องใช้แบบพิมพ์และยื่นตามจ านวนที่ส านักงานทะเบียนก าหนดและจะต้องพิมพ์ด้วยเครื่อง
พิมพ์ดีดหรือเครื่องอย่างอ่ืนแต่จะเขียนด้วยมือมิได้ ผู้จดทะเบียนอาจท าแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนขึ้น
ใช้เองก็ได้ซึ่งอาจท าให้สะดวกยิ่งขึ้นในกรณีที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพราะสามารถก าหนดพ้ืนที่ส าหรับ
ระบุรายละเอียดได้มากขึ้นในกรณีที่จ าเป็น แบบค าขอจดทะเบียนที่ใช้เรียกว่า แบบMM2 ทั้งนี้ เอกสาร
ส าหรับการยื่นขอจดทะเบียน ได้แก่ (1) ค าขอจดทะเบียน (2) หนังสือมอบอ านาจ (3) หนังสือแสดงเจตนา
การใช้เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน และ (4) การช าระค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียน ส าหรับค าขอ
จดทะเบียนที่อยู่ภายใต้บังคับพิธีสารมาดริดค าขอจดทะเบียนจะต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  ชื่อประเทศของส านักงานทะเบียนต้นก าเนิด 
  2)  รหัสประจ าตัวผู้ขอจดทะเบียน (ในกรณีที่เคยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่าง
ประเทศมาก่อนแล้ว) 
  3)  ชื่อผู้ขอจดทะเบียน 
  4)  ที่อยู่ของผู้ขอจดทะเบียน 
  5)  ภาษาที่ประสงค์จะใช้ (ระหว่างภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส) หากมิได้มีการระบุ
ภาษาที่ประสงค์จะใช้ ส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะใช้ภาษาที่ผู้ขอจดทะเบียนใช้ในการยื่นค าขอ
จดทะเบียน 
  6)  ข้อระบุถึงสิทธิในการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศซึ่งประเทศ
ภาคีตามพิธีสารกรุงมาดริดจะต้องระบุประเทศท่ีเป็นจุดเกาะเกี่ยวข้องของผู้จดทะเบียน 
  7)  ข้อมูลของตัวแทน 
  8)  รายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนรากฐานหรือค าขอรากฐาน 
  9)  การใช้สิทธิขอถือวันยื่นค าขอย้อนหลัง (Priority Claim) ถ้ามี 
  10)  รูปพิมพ์เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนซึ่งต้องตรงกับรูปเครื่องหมายของทะเบียน
รากฐานหรือค าขอรากฐาน ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายภาพสามมิติหรือเครื่องหมายเสียง ไม่จ าเป็นต้องส่ง
ตัวอย่าง ส่งแต่ภาพกราฟฟิคก็เพียงพอ 

                                                           
48 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 67. 
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  11)  สี (ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศอาจอ้างสิทธิเฉพาะในสีที่เป็นสี
เดียวกันกับเครื่องหมายของทะเบียนรากฐานหรือค าขอรากฐาน) 
  12)  ค าอ่าน (ในกรณีที่เครื่องหมายหรือภาคส่วนของเครื่องหมายประกอบด้วยอักษร
อ่ืนที่ไม่ใช้อักษรภาษาลาตินหรือตัวเลขอ่ืนที่ไม่ใช้ตัวเลขอาราบิคหรือโรมัน) 
  13)  ค าแปลของเครื่องหมาย 
  14)  ประเภทของเครื่องหมาย (ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายประเภทพิเศษ เช่น เครื่องหมาย
ที่เป็นภาพสามมิติ เครื่องหมายเสียง เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรับประกัน) 
  15)  ค าบรรยายของเครื่องหมาย (หากบรรยายไว้ในทะเบียนรากฐานหรือค าขอรากฐาน) 
  16)  รายการสินค้า และ/หรือ บริการ (ควรใช้รายการสินค้าและบริการตามรายการ
ของความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัดจ าพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Nice Agreement Concerning the International Classification 
of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)) 
  17)  ชื่อประเทศท่ีประสงค์จะระบุเพ่ือขอจดทะเบียน 
  18)  รายละเอียดการค านวณค่าธรรมเนียม 
  19)  ลายมือผู้ขอจดทะเบียนหรือตัวแทนจดทะเบียน49 

ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องระบุสินค้าและบริการที่ประสงค์จะอ้างสิทธิคุ้มครองโดยให้ระบุจ าพวก
สินค้าที่สอดคล้องกับจ าพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศตามความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัด
จ าพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (The 
Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Service) หาก
ผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้กระท าดังกล่าว ส านักงานระหว่างประเทศจะเป็นผู้จัดจ าพวกสินค้าและบริการ
ให้ใหม่และให้จ าพวกสินค้าและบริการที่ระบุโดยผู้ขอจดทะเบียนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงาน
ระหว่างประเทศด้วยความร่วมมือของส านักงานต้นก าเนิด หากส านักงานต้นก าเนิดกับส านักงาน
ระหว่างประเทศมีความเห็นไม่ตรงกันให้ถือเอาความเห็นของส านักงานระหว่างประเทศเป็นหลัก50 

                                                           
49 บุญมา เตชะวณิช, การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงหรือพิธี- 

สารมาดริด ประโยชน์และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก , ใน งานวิจัยของการอบรม
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที ่6 (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัย     
การยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, 2546), หน้า 19-21. 

50 สมศักดิ์ พณิชยกุล, ผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในกรณีเข้าเป็น   
ภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2544), หน้า 29. 
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เมื่อได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริดแล้ว ข้อตกลงตามพิธีสารมาดริดจะมีผลบังคับต่อ
ภาคีสมาชิกที่เป็นผู้สัญญานั้นโดยไม่จ ากัดเวลา แต่ภาคีสมาชิกผู้สัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกข้อตกลงได้ 
เมื่อพ้นก าหนด 5 ปีนับจากวันที่ข้อตกลงมีผลบังคับโดยแจ้งต่ออธิบดี และการยกเลิกจะมีผลภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่อธิบดีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว51 

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดนั้น ผู้รับโอนจะต้องมีสิทธิในการยื่นค าขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด ทั้งนี้ จะเป็นการโอนส าหรับประเทศที่จดทะเบียนไว้
ทั้งหมดหรือบางประเทศก็ได้ และจะเป็นการโอนส าหรับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือ
บางรายการก็ได้ การโอนทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศจะกระท าได้ต่อเมื่อโอนให้บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศได้ ซึ่งอาจสรุปได้
ดังนี้   

กรณีที่มีการโอนทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศส าหรับประเทศที่ผูกผันตามพิธีสาร
มาดริดนั้น ผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติ หรือมีภูมิล าเนา หรือสถานประกอบอุตสาหกรรม หรือ
พาณิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศที่ผูกพันตามพิธีสารมาดริด ในกรณีที่มีการโอนเครื่องหมาย
ระหว่างประเทศให้แก่ผู้รับโอนหลายคน ผู้รับโอนทั้งหมดจะต้องเป็นผู้มีสิทธิที่จะยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนโอน
ดังกล่าวจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานทะเบียนระหว่าง
ประเทศ มิเช่นนั้นจะถือว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียนโอน ในกรณีนี้ส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศ 
จะคืนค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ส านักงานทะเบียนของประเทศในพิธีสารมาดริดที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาว่า
การโอนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนว่ามีผลบังคับหรือไม่ตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นก็ได้52 

พิธีสารมาดริดไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนระหว่างประเทศได้ ดังนั้น
โดยหลักการ เครื่องหมายใดๆ ที่อาจจดทะเบียนได้ในประเทศที่เป็นต้นก าเนิดของทะเบียนรากฐาน หรือ
ค าขอจดทะเบียนรากฐาน ย่อมขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ  
ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากแต่ละประเทศต้นก าเนิดมีหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน  

ในการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะต้องยื่นต่อส านักงานทะเบียน
ระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยยื่นผ่านส านักงานทะเบียนต้นก าเนิด ซึ่งได้มี
การยื่นค าขอจดทะเบียน หรือซึ่งได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นไว้แล้ว หากเป็นการยื่นโดยตรงต่อ
ส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศท่ีไม่ผ่านส านักงานทะเบียนต้นก าเนิด จะไม่ได้รับการพิจารณาและ

                                                           
51 Protocol Relating to Agreement Concerning the International Registration of Marks 

1981 Article 15 (1), (2), (3), (4) 
52พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 98. 
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ส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะส่งค าขอดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน กล่าวคือ ต้องยื่นค า
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศต่อส านักงานทะเบียนต้นก าเนิด แล้วส านักงานทะเบียน
ต้นก าเนิดจะส่งค าขอดังกล่าวให้แก่ส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลกพิจารณา แล้วจึงส่งต่อให้แก่ส านักงานทะเบียนของประเทศท่ีขอรับความคุ้มครอง 
 การจดทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1)  ขั้นตอนระหว่างประเทศ คือ เมื่อส านักงานระหว่างประเทศได้รับค าขอจดทะเบียน 
จะด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้น (Formal Examination) ในเรื่องความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
พิธีสารกรุงมาดริดและกฎข้อบังคับพิธีสารมาดริด (Common Regulations) การระบุจ าพวกและรายการ
สินค้าและ/หรือบริการ ว่าเป็นไปตามการจ ากัดจ าพวกสินค้าและบริการตามระบบสากลหรือไม่ รวมทั้ง
การช าระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน หากเห็นว่าด าเนินการถูกต้องแล้ว ส านักงานทะเบียนระหว่าง
ประเทศจะบันทึกค าขอจดทะเบียนดังกล่าวในทะเบียนระหว่างประเทศ (International Register) 
และจะประกาศค าขอจดทะเบียนดังกล่าวในหนังสือประกาศโฆษณา (Gazette) จากนั้นส านักงาน
ทะเบียนระหว่างประเทศ จะแจ้งให้ส านักงานทะเบียนของประเทศที่ระบุเพ่ือขอจดทะเบียนทราบเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  

หากมีข้อบกพร่อง ส านักงานระหว่างประเทศจะแจ้งไปยังประเทศที่มีการยื่นค าขอและ 
ผู้ยื่นค าขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอจะต้องแก้ไขภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นจะถือว่าละทิ้งค าขอ 

2)  ขั้นตอนในประเทศ คือ เมื่อประเทศภาคีที่ผู้ยื่นค าขอประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง
ได้รับค าขอแล้ว จะด าเนินการตรวจสอบค าขอดังกล่าวตามขั้นตอนปกติที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบค าขอ 
ที่ยื่นในประเทศ โดยจะตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive Examination) ของเครื่องหมายที่ยื่น
ขอจดทะเบียนว่าจะรับจดทะเบียนตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนของประเทศตน
ได้หรือไม่ โดยตรวจสอบตามกฎหมายภายในของตน เช่น ตรวจสอบความเหมือนคล้าย ลักษณะบ่ง
เฉพาะหรือลักษณะต้องห้าม เป็นต้น หากพบว่ามีเหตุปฏิเสธไม่รับการจดทะเบียน หรือมีการยื่นค าร้อง
คัดค้านการจดทะเบียนนั้นไว้ในประเทศที่ระบุขอจดทะเบียน ก็จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย
ระหว่างประเทศที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ หรือหากมีข้อบกพร่องอ่ืนใดต้องด าเนินการแก้ไขตามกฎหมาย
ภายในของประเทศนั้นๆ 

หากมีเหตุที่ต้องปฏิเสธการรับจดทะเบียน จะต้องแจ้งให้ส านักงานระหว่างประเทศทราบ
ภายในก าหนด 18 เดือน นับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียนจากส านักงานระหว่างประเทศ หรืออาจนาน
กว่านั้นในกรณีที่มีค าร้องคัดค้าน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ประเทศที่เกี่ยวข้องได้แสดงเจตนาไว้ขณะ
เข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดว่าจะขอใช้สิทธิปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนแม้ครบก าหนด 18 เดือนแล้วก็ตาม
ในกรณีที่มีการยื่นค าร้องคัดค้าน (2) เมื่อพ้นก าหนด 18 เดือนแล้ว ส านักงานทะเบียนที่ เกี่ยวข้องได้
แจ้งส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศให้ทราบว่าอาจมีการยื่นค าร้องคัดค้านการจดทะเบียนภายหลัง
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ก าหนดเวลาดังกล่าว และ (3) มีการยื่นค าร้องคัดค้านจริงและส านักงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องได้แจ้งการ
คัดค้านดังกล่าวให้ส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศทราบภายใน 7 เดือนนับแต่วันเริ่มต้นของก าหนด 
เวลายื่นค าร้องคัดค้าน หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดก าหนดเวลายื่นค าร้องคัดค้านในกรณีที่
ก าหนดเวลายื่นค าร้องคัดค้านดังกล่าวได้สิ้นสุดลงก่อนก าหนด 7 เดือนดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ส านักงาน
ทะเบียนระหว่างประเทศจะแจ้งการปฏิเสธและเหตุแห่งการปฏิเสธให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศทราบ ซึ่งอาจเป็นการปฏิเสธเบื้องต้นเสียก่อนหรือเป็นการปฏิเสธเด็ดขาดก็ได้จะต้องระบุเหตุ
แห่งการปฏิเสธไว้ทั้งหมด โดยจะระบุเหตุเพ่ิมเติมในภายหลังมิได้ เพ่ือให้โอกาสในการใช้สิทธิอุทธรณ์  
ทั้งนี้ การอุทธรณ์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ53 ส านักทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าของประเทศใดไม่ได้แจ้งการปฏิเสธการจดทะเบียนภายในระยะเวลาข้างต้นจะเสียสิทธิในการ
ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา 5  (5) แห่งพิธีสารมาดริด 
ส่งผลให้เครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับการคุ้มครองเสมือนว่าได้รับการจดทะเบียนในประเทศที่ขอจด
ทะเบียนนั้นแล้ว  

การปฏิเสธไม่รับการจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นจะบันทึกไว้ในทะเบียนระหว่างประเทศ 
และประกาศในหนังสือประกาศโฆษณา และจะส าเนาหนังสือปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนดังกล่าวให้กับ   
ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ผู้ทรงสิทธิจะต้องด าเนินการหลังจากการปฏิเสธ  
เช่น การขอให้ทบทวนการตรวจสอบการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งค าคัดค้านต่อส านักงานที่เกี่ยวข้อง
นั้นเอง ส านักงานระหว่างประเทศจะไม่เกี่ยวข้องใดๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อกระบวนการในส านักงานของ
ภาคีที่ผู้ยื่นค าขอเลือกรับความคุ้มครองถึงที่สุด ส านักงานนั้นจะต้องส่งค าสั่งอันถึงที่สุดให้แก่ส านัก
ระหว่างประเทศ ส านักงานของภาคีนั้นอาจมีค าสั่งยืนยันการไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนใดเลยหรือ
อาจมีค าสั่งให้ความคุ้มครองตามส่วนหรือทั้งหมดแก่เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะมีการบันทึกค าสั่งใน
ทะเบียนระหว่างประเทศ และตีพิมพ์ในหนังสือประกาศโฆษณาและส่งส าเนาส าเนาค าสั่งให้แก่ผู้ทรง
สิทธิตามค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 
 หากส านักงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนระหว่างประเทศมีลักษณะ
อันพึงที่จะจดทะเบียนได้ก่อนครบก าหนดเวลาส าหรับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน โดยไม่พบเหตุแห่ง
การปฏิเสธการให้ความคุ้มครอง ส านักงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องจะแจ้งการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
ดังกล่าวให้ส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศทราบต่อไปโดยเร็วที่สุด หนังสือแจ้งการรับจดทะเบียน
เช่นว่านี้จะบันทึกในทะเบียนระหว่างประเทศ และประกาศในหนังสือประกาศโฆษณา และจะส่งส าเนา

                                                           
53 ก้องภพ รัตนสุต, มาตรการทางกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ประเทศไทย

เข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2548), หน้า 39. 
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หนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน อย่างไรก็ดี หากไม่มีหนังสือปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนภายในเวลา
ทีก่ าหนดไว้ ก็ถือว่าไม่มีการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนระหว่างประเทศไว้  
 วันจดทะเบียน มี 2 กรณี ดังนี้ 
  1)  คือวันยื่นค าขอจดทะเบียนต่อส านักงานทะเบียนต้นก าเนิด หากค าขอดังกล่าวถึง
ส านักงานระหว่างประเทศภายใน 2 เดือน 
  2)  หากเกิน 2 เดือน ให้ถือวันที่ส านักงานระหว่างประเทศได้รับค าขอเป็นวันจดทะเบียน 
 ประเทศภาคีของคู่สัญญาอาจขอขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เพ่ือขอขยายความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนระหว่างประเทศให้ความคุ้มครองถึงประเทศใดๆ ได้ โดยให้
ระบุการร้องขอขยายความคุ้มครองจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศให้แก่ประเทศ
ภาคีคู่สัญญาใดในค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ การร้องขอขยายเขตแดนดังกล่าวข้างต้นอาจท าได้ 
แม้ภายหลังการจดทะเบียนระหว่างประเทศโดยการยื่นค าขอโดยใช้แบบฟอร์มที่ก าหนดตามกฎข้อบังคับ 
ให้ส านักงานระหว่างประเทศบันทึกทันที และแจ้งส านักงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า และประกาศ
บันทึกนั้นในประกาศโฆษณาของส านักงานระหว่างประเทศ การขยายเขตแดนจะมีผลจากวันที่ได้รับ
การบันทึกในสมุดทะเบียนระหว่างประเทศ และจะหมดผลบังคับตามกฎหมายในวันที่ทะเบียนระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องหมดอายุ54 
 การยื่นขอจดทะเบียนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดโดยช าระค่าธรรมเนียมเป็น
สกุลเงินสวิตฟรังค์ต่อส านักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) โดยผ่านส านักงานต้นก าเนิด 
(Office of the Country of Original) ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับการจดทะเบียนในประเทศ 
ต้นก าเนิด ภาษีของประเทศต้นก าเนิด และค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศใน
สหภาพยุโรป โดยค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศมี 4 ประเภท คือ 
 1)  Basic Fee เป็นค่าธรรมเนียมเบื้องต้นส าหรับการยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ
หนึ่งค าขอ 
  (1)  เครื่องหมายขาว-ด า 653 สวิสฟรังค์ 
   (2)  เครื่องหมายที่เป็นสี 903 สวิสฟรังค ์
 2)  Supplementary Fee เป็นค่าธรรมเนียมส าหรับจ าพวกสินค้า และ/หรือบริการค าขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศจะระบุจ าพวกสินค้า และ/หรือบริการเพ่ือขอจดทะเบียนกี่จ าพวก
ก็ได้ หากไม่เกิน 3 จ าพวก ผู้ขอจดทะเบียนจะช าระเพียงค่าธรรมเนียมเบื้องต้นเท่านั้น แต่หากเกิน 3 
จ าพวก จะต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับจ าพวกที่ 4 ขึ้นไป จ าพวกละ 73 สวิสฟรังค์ อย่างไรก็ดี หาก
การช าระเพ่ิมนี้เป็นผลจากการที่ส านักงานระหว่างประเทศสั่งให้ช าระเพ่ิม หรือแก้ไขรายการสินค้า หรือ

                                                           
54 เอกนรินทร์ มีดี, เรื่องเดิม, หน้า 41. 
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บริการให้ถูกต้อง ถ้าได้มีการช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในก าหนดเวลาที่ก าหนด
โดยกฎข้อบังคับร่วมแล้วจะไม่เป็นการลบล้างสิทธิในวันที่จดทะเบียนซึ่งได้ยื่นขอไว้เดิม แต่ถ้าไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมหรือแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศนั้น
ได้ถูกละทิ้ง55  
 3)  Complementary Fee เป็นค่าธรรมเนียมเสริมส าหรับประเทศที่ระบุ เพ่ือขอจด
ทะเบียนให้ขยายความคุ้มครองไปถึงประเทศสมาชิกนั้นๆ ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ
จะระบุประเทศเพ่ือขอจดทะเบียนกี่ประเทศก็ได้ ประเทศละ 73 สวิสฟรังค ์
 4)  Individual Fee เป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ56 เป็นค่าธรรมเนียมที่ประเทศ
ภาคีสมาชิกบางประเทศสงวนสิทธิเรียกเก็บเอง ประเทศที่ระบุเพ่ือขอจดทะเบียนมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งค่า 
ธรรมเนียมส าหรับจ าพวกสินค้า และ/หรือบริการ และค่าธรรมเนียมส าหรับประเทศที่ระบุเพ่ือขอจด
ทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมีสิทธิแสดงเจตนาขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศตน 
ก็ได้ โดยก าหนดเป็นค่าธรรมเนียมเสริม (Complementary Fee) ส าหรับการระบุประเทศเป็นค่า 
ธรรมเนียมเฉพาะของตนเอง (Individual Fee) แทนค่าธรรมเนียม 73 สวิสฟรังค์ก็ได้ แต่ทั้งนี้ จะเรียก
เก็บค่า ธรรมเนียมสูงกว่าที่เรียกเก็บส าหรับการจดทะเบียนภายในประเทศมิได้ ส าหรับในกรณี การยื่นค า
ขอจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริดซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศภาคีสมาชิกสามารถก าหนดค่าธรรมเนียม
ระบุประเทศเฉพาะของตนเองได้ ก็จะต้องใช้ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดเฉพาะดังกล่าวแทนค่าธรรมเนียม 
73 สวิสฟรังค์57 ทั้งนี้ มีข้อเสียคือ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ ตามจ านวนที่แต่ละประเทศ
ก าหนดไว้ ซึ่งแตกต่างกันไป 
 นอกจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรม-
เนียมการต่ออายุทะเบียน การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน การขยายความคุ้มครองโดยระบุประเทศ  
ที่ขอจดทะเบียนเพ่ิมเติม อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบางประการไม่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมเช่น การตั้งหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตัวแทนจดทะเบียน และการขอเพิกถอนทะเบียน 
เป็นต้น 
 ผู้ขอจดทะเบียนจะช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น โดยตรงต่อส านักงานทะเบียนระหว่าง
ประเทศ หรือจะช าระผ่านส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดก็ได้ หากส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดตกลง

                                                           
55 สมศักดิ์ พณิชยกุล, เรื่องเดิม, หน้า 36. 
56 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ, ค้นวันที่ 

24 มกราคม 2557 จาก http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=613&Itemid=331 

57 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 71. 
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ยินยอมท่ีจะท าเช่นนั้น58  อย่างไรก็ดี ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศซึ่งมี
ประเทศต้นก าเนิดเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดตามรายชื่อที่ก าหนดโดยองค์การสหประชาชาติ จะได้รับ
ส่วนลด 10% จากอัตราค่าธรรมเนียมพ้ืนฐานตามที่ก าหนดไว้59   
 
 4.3.3  ผลของการจดทะเบียน 
 หากเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกก็จะได้รับประโยชน์ที่จะสามารถยื่น
ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพ่ือขอรับความคุ้มครองในประเทศต่างๆ ได้หลายประเทศ ในคราว
เดียวกัน หรือขยายการจดทะเบียนไปยังประเทศอ่ืนๆ อีกในภายหลังโดยเสียค่าธรรมเนียมเหมือนกับที่ยื่น
ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในครั้งแรก กล่าวคือ เสียค่าธรรมเนียมเบื้องต้นและ
เสียค่าธรรมเนียมส าหรับประเทศที่ระบุขอรับความคุ้มครอง ส่วนวันที่เริ่มได้รับความคุ้มครองคือ วันที่
บันทึกว่าเป็นวันที่ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมเติมนั้นเอง60 การยื่นค าขอ
จดทะเบียนนั้นท าได้โดยการยื่นค าขอเพียงค าขอเดียวผ่านส านักทะเบียนประเทศของตน ใช้เพียงภาษา
เดียว (อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน) โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้โดยส านักงานทะเบียน
ต้นก าเนิด และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ซึ่งก็จะท าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการยื่นค าขอ
จดทะเบียน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย โดยทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวได้รับความ
คุ้มครองเสมือนหนึ่งเป็นทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศที่ได้ระบุเพ่ือขอ  
จดทะเบียนนั้นๆ โดยถือว่าได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ (ในกรณีที่มี    
การระบุขอรับความคุ้มครองภายหลัง จะถือเอาวันที่ระบุขอรับความคุ้มครองในภายหลัง ) หากไม่มี
การแจ้งการปฏิเสธชั่วคราวแก่ส านักงานระหว่างประเทศภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือมีการเพิกถอน
ค าสั่งปฏิเสธในภายหลัง เครื่องหมายการค้าก็จะได้รับความคุ้มครองในภาคีที่ถูกระบุขอรับความคุ้มครอง
เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยส านักงานทะเบียนในภาคีร่วมสัญญารายนั้น ค าขอ 
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหนึ่งค าขอเปรียบได้กับการยื่นค าขอภายในประเทศหลายๆ 
ประเทศ แม้จะเป็นการจดทะเบียนเพียงทะเบียนเดียวแต่ภาคีร่วมสัญญาที่ผู้ยื่นค าขอระบุขอรับความ
คุ้มครองบางรายอาจปฏิเสธการให้ความคุ้มครองหรืออาจให้ความคุ้มครองเพียงบางส่วนหรือความ

                                                           
58 บุญมา เตชะวณิช, เรื่องเดิม, หน้า 28. 
59 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก, ความตกลงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าระหว่างประเทศและพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับความตกลง วัตถุประสงค์ ลักษณะส าคัญ ข้อดี 
(กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2557), หน้า 8. 

60 Denis Cohen, The International Registration of Marks under The Madrid 
Protocol (Bangkok: n.p., 2005). 
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คุ้มครองอาจถูกเพิกถอนในบางภาคี ท านองเดียวกันอาจมีการโอนเครื่องหมายการค้าแก่เจ้าของรายใหม่
โดยให้ผลเฉพาะเพียงในบางภาคีก็ได้ หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศอาจมีผล
ไม่สมบูรณ์ (เช่น จากการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า) ในภาคีที่ถูกระบุขอรับความคุ้มครองในหนึ่งภาคีหรือ
มากกว่านั้น ทั้งนี้ ผู้ทรงสิทธิจะต้องด าเนินการในกรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า ที่ได้จดทะเบียน
ระหว่างประเทศในแต่ละภาคีที่เกี่ยวข้องเอง61 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นค าขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนเครื่องหมายการค้าในส่วนของความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ชื่อหรือ
ที่อยู่เจ้าของเครื่องหมายการค้า การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน และการจ ากัดรายการ
สินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้ได้ตามมาตรา 9 โดยยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพียงค าขอเดียว แต่มีผล
ถึงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของทุกประเทศที่รับจดทะเบียนไว้62 และจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว 
นอกจากนั้นจะมีวันสิ้นอายุเพียงวันเดียว และมีเพียงทะเบียนเดียวที่ต้องต่ออายุ63 รวมถึงสามารถต่อ
อายุทะเบียนดังกล่าวได้ในภายหลัง ซึ่งสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าเป็นรายประเทศ  
 
 4.3.4  อายุและการต่ออายุการจดทะเบียน  
 อายุความคุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่วันรับจดทะเบียน และต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี นับแต่
วันสิ้นอายุ อย่างไรก็ดีก่อนวันสิ้นอายุ 6 เดือน ส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะมีหนังสือแจ้งเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าและตัวแทนให้ท าการต่ออายุความคุ้มครอง ในกรณีที่ต่ออายุความคุ้มครองไม่ทัน  
เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะขอขยายเวลาในการยื่นค าขอต่ออายุความคุ้มครองได้อีก 6 เดือน 
แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Basic Fee) ทั้งนี้ สามารถต่ออายุ
เฉพาะบางประเทศ หรือทุกประเทศท่ีได้รับความคุ้มครองก็ได้   
 โดยปกติส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศจะมีหนังสือแจ้งอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการ
ต่ออายุทะเบียนไปยังเจ้าของทะเบียนหรือตัวแทนจดทะเบียนประมาณ 6 เดือนก่อนวันสิ้นอายุทะเบียน 
แต่เนื่องจากการแจ้งดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น จึงไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัว
ในกรณีที่มิได้มีการต่ออายุทะเบียนภายในก าหนดเวลา  
 ค าขอต่ออายุทะเบียนจะได้รับอนุญาตโดยไม่มีการตรวจสอบในเนื้อหาสาระอีก เมื่อมีการต่อ
อายุแล้วเลขทะเบียนก็ยังคงเป็นเลขทะเบียนเดิม หากเป็นการต่ออายุครั้งแรกจะใช้อักษรโรมันตัว  R 
น าหน้าเลขทะเบียนนั้น แต่หากเป็นการต่ออายุครั้งที่สองก็จะใช้ 2R น าหน้าเลขทะเบียนและเปลี่ยนตัวเลข

                                                           
61 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
62 ก้องภพ รัตนสุต, เรื่องเดิม, หน้า 40. 
63 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
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ข้างหน้าเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ส าหรับการต่ออายุครั้งต่อๆ ไป การต่ออายุทะเบียนท าได้โดยการยื่นค าขอต่อ
ทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็สามารถจะต่ออายุทะเบียนครอบคลมุถึงประเทศที่ได้จดทะเบียนไว้แต่เดิม
ทั้งหมดหรือจะขอต่ออายุทะเบียนแต่เพียงบางประเทศก็ได้ แต่จะต่ออายุเพ่ือครอบคลุมถึงสินค้า และ/หรือ
บริการแต่เพียงบางส่วนมิได้ ในกรณีหลังนี้เจ้าของทะเบียนจะต้องขอแก้ไขรายการในทะเบียนโดยการ
ตัดรายการสินค้า และ/หรือบางบริการทีไม่ประสงค์จะขอต่ออายุเสียก่อน และพร้อมกันกับการขอต่ออายุ 
ในกรณีที่มีการต่ออายุครอบคลุมถึงเพียงบางประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้แต่เดิม ส านักงานทะเบียนระหว่าง
ประเทศจะแจ้งให้ส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดของประเทศที่ไม่มีการต่ออายุทะเบียนทราบ อย่างไรก็ตาม 
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นอายุทะเบียน เจ้าของทะเบียนอาจเปลี่ยนใจขอต่ออายุทะเบียนส าหรับ
ประเทศที่เคยตัดสินใจไม่ต่ออายุทะเบียนไปแล้วก็ได้ ทั้งนี้ ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมในลักษณะ
คล้ายค่าปรับร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมเบื้องต้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมส าหรับการต่ออายุทะเบียน  
ให้ช าระโดยตรงต่อส านักทะเบียนระหว่างประเทศหรืออาจช าระผ่านส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดก็ได้ 
หากส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดตกลงยินยอมที่จะกระท าเช่นนั้น64 การต่ออายุทะเบียนดังกล่าวจะบันทึก
ในทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ และประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปน  
 ทั้งนี้ ในปัจจุบันสหภาพยุโรปอันเป็นองค์กรระหว่าประเทศได้เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ส่งผลให้ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปเป็นภาคีพิธีสารมาดริดโดยอัตโนมัติ65 
 

4.4  เปรียบเทียบระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดกับระบบ 
เครื่องหมายการค้าประชาคม 

 
การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกของความตกลง ข้อตกลงใดๆ อนุสัญญา หรือ

สนธิสัญญา ประเทศนั้นๆ จะต้องพิจารณาอย่างถ้วนถี่เสียก่อนว่าการเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าวจะคุ้มค่า
หรือไม่ มีผลประโยชน์ได้เสียอย่างไรบ้าง รวมถึงต้องค านึงถึงผลประโยชน์โดยรวมที่คนส่วนใหญ่ใน
ประเทศจะได้รับ มิเช่นนั้นอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกุล่มหนึ่ง จนอาจเป็นอุปสรรค
หรือโทษต่อบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งในภาคเดียวกันหรือภาคอ่ืน ตลอดจนประเทศชาติก็ได้ ซึ่งประโยชน์ได้
เสียนี้อาจมิใช่เพียงตัวเงินเท่านั้น แต่อาจเป็นภาพลักษณ์ของประเทศชาติ การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
การฝึกอบรม การเพ่ิมพูนประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงศักยภาพของประเทศตนว่า  

                                                           
64 บุญมา เตชะวณิช, เรื่องเดิม, หน้า 33. 
65 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 74. 
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มีความพร้อมที่จะสามารถพัฒนากฎหมาย บุคลากร ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้จากการเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ เพียงใด   
 การเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น มีแผนการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
อาเซียนที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ต้องเข้าเป็นภาคี
พิธีสารมาดริด ภายในปี พ.ศ. 2558 อันเป็นระบบการจดทะเบียนที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว แต่สามารถ
ได้รับความคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกที่ระบุขอรับความคุ้มครองไว้ ซึ่งจ าต้องพิจารณาตามกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าภายในประเทศที่ขอรับความคุ้มครองนั้นๆ ไว้เสียก่อน อย่างไรก็ดี ยังมีระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกระบบหนึ่ง อันเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ
กลุ่มประเทศที่เรียกว่า ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม อันเป็นระบบการจดทะเบียน
ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศเพียงครั้งเดียว แต่สามารถได้รับความคุ้มครองได้ทุกประเทศสมาชิก การต่ออายุทะเบียนเพียง
ครั้งเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกเนื่องจากวันสิ้นอายุมีวันเดียว จึงมีเพียง
ทะเบียนเดียวที่ต้องต่ออายุ โดยใช้ภาษาเดียว เสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการ
ท าให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของภูมิภาคเป็นเอกภาพเพ่ือสร้างความเสมอภาคให้
เกิดขึ้นกับทุกประเทศสมาชิก ทั้งนี้ หากจะมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมโดยมี
สหภาพยุโรปเป็นแม่แบบนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาถึงสาเหตุ วัตถุประสงค์การเข้าร่วมเป็นสหภาพยุโรป
ที่มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม ศึกษาจากประสบการณ์ของสหภาพยุโรปแล้ว
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการพิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เหมือน
หรือแตกต่างจากประเทศนั้นๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยต้องค านึงถึงทั้ ง
ประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเปรียบเทียบกัน ความพร้อมในการพัฒนา
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาพลักษณ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย ทั้งนี้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
ท าการศึกษาร่วมกัน เพ่ือให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองอันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกประเทศ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป อันจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการค้าการลุงทุนมากขึ้นในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 ประเทศไทยสามารถที่จะพัฒนาระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นแบบกลุ่มใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ดังเช่นที่สหภาพยุโรปมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
อันน ามาซึ่งประโยชน์ในหลากหลายด้าน อย่างไรก็ดี การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก าหนดให้ปี พ.ศ. 
2558 ต้องเข้าเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด ก็จะเป็นส่วนช่วยเสริมระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี อันช่วยลดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า 
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ทั้งยังเป็นการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระบบมาดริดเป็นอีกระบบหนึ่งที่เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถ
ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งเดียวแต่สามารถระบุขอรับความคุ้มครองได้ในหลายๆ ประเทศ
ที่เป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับความคุ้มครองที่ประหยัด
และใช้ระยะเวลาในการขอรับความคุ้มครองที่น้อยกว่า เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น มีการบริหารจัดการ
ความคุ้มครองที่สะดวก กล่าวคือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนสามารถท าได้โดยผ่าน
ขั้นตอนเพียงขั้นตอนเดียว หากต้องการต่ออายุก็สามารถต่อเพียงทะเบียนเดียว แต่มีผลคุ้มครองในหลายๆ 
ประเทศท่ีเคยขอรับความคุ้มครองไว้ รวมถึงโอนการจดทะเบียนในภาคีบางราย โอนเฉพาะสินค้าหรือ
บริการบางรายการ หรือจ ากัดรายการสินค้าและบริการส าหรับในภาคีบางราย ระบบนี้ก็มีบทบัญญัติ 
ที่ผ่อนปรนให้ท าเช่นนั้นได้ ทะเบียนระหว่างประเทศยังมีข้อดีต่อส านักเครื่องหมายการค้าด้วย กล่าวคือ 
ภาคีร่วมสัญญาไม่ต้องตรวจสอบว่าค าขอถูกต้องตามข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารหรือไม่ หรือจ าแนก
ประเภทสินค้าและบริการ หรือประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า และส านักงานของภาคีร่วมสัญญา
จะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามระบบนี้ ส านักระหว่างประเทศจะส่งค่า ธรรมเนียมเฉพาะราย
ให้กับส านักงานของภาคีท่ีได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี้ หรือในกรณีท่ีไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เฉพาะราย ส านักระหว่างประเทศจะแจกจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม (คือค่าธรรมเนียมประเทศ 
Complementary Fee และ Supplementary Fee) ทุกปีตามจ านวนการระบุขอรับความคุ้มครอง
ในแต่ละภาคีร่วมสัญญา หากแผนกจดทะเบียนระหว่างประเทศปิดรอบระยะบัญชี สองปีโดยมีก าไร 
ส านักงานระหว่างประเทศก็จะแบ่งปันผลก าไรให้แก่ภาคีร่วมสัญญา66 นอกจากนี้ ยังมีข้อดีอ่ืนๆ อีก
มากมาย  
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบการจดทะเบียนสองระบบนี้จะมีความแตกต่างกันในหลากหลายด้าน 
แต่หากพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้ว ระบบทั้งสองมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการที่จะผสมผสานการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ระบบการจดทะเบียนสองระบบนี้ หากมีการ
น าไปใช้อย่างรอบคอบจะสามารถเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันเพ่ือให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
นั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มากกว่าการที่จะเลือกรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพียงระบบ
หนึ่งระบบใด67 ซึ่งจะเห็นได้จากการที่สหภาพยุโรปที่นอกจากจะมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย

                                                           
66 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์, พิธีสารเกี่ยวกับความตกลงกรุงมาดริดเกี่ยวกับการ

จดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย, ค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2557 จาก http://dl.Parliament. 
go.th/handle/lirt/324692 

67 Ruth Annand and Helen Norman, Guide to the Community Trade Mark 
(Great Britain: Black Stone Press, 1998), p. 260. 
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การค้าประชาคมแล้ว ยังได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดอีกด้วย โดยยังไม่พบว่ามีปัญหาอัน
เกิดจากการให้ความคุ้มครองที่ซ้ าซ้อนแต่ประการใด การเชื่อมโยงระหว่างระบบการจดทะเบียนตาม
พิธีสารมาดริด และระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น ก่อให้มีการเชื่อมต่ อ  
ที่เกิดผลดีถึงประเทศสมาชิกของระบบการจดทะเบียนทั้งสองระบบที่สามารถใช้ฐานการจดทะเบียน
จากประเทศตนหรือประเทศภาคีสมาชิกให้สามารถได้รับความคุ้มครองในประเทศต่างๆ ได้มากขึ้น
นั่นเอง ทั้งนี้ เพ่ือลดอุปสรรคและความไม่เท่าเทียมกันในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละ
ประเทศ และยังสอดคล้องกับการค้ายุคปัจจุบันที่เป็นยุคการค้าเสรี  

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด ในปี พ.ศ. 2558 นี้ 
ย่อมเป็นการส่งเสริมให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นสากลในภูมิภาคอาเซียนได้เป็น
อย่างดี และยังสามารถเชื่อมต่อความคุ้มครองนั้นให้ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในกลุ่ม
สหภาพยุโรปได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าประชาคมอาเซียนด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเป็นส่วนช่วยเสริมให้ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในภูมิภาคอาเซียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันเป็นการป้องกันปัญหาการละเมิด
เครื่องหมายการค้าและการแข่งขันทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรมได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ีให้กับภูมิภาคอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย อันเป็นแนวทางเพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
ให้มีเศรษฐกิจที่ดีน ามาใช้พัฒนาภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

 
4.4.1  ความหมายและขอบเขตของค าว่า “เครื่องหมายการค้า” 
ความหมายและขอบเขตของค าว่า “เครื่องหมายการค้า” ตามระบบการจดทะเบียนแบบพิธี

สารมาดริด 
พิธีสารมาดริด ปี ค.ศ. 1989 ได้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อตกลงมาดริด โดยพิธีสารมาดริด

ก าหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถจดทะเบียนในประเทศต้นก าเนิด และหากต้องการได้รับ
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิกที่ตนต้องการ สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าเพียงครั้งเดียว ใช้ภาษาเดียว โดยเครื่องหมายการค้าที่ขอรับความคุ้มครองตามระบบนี้จะต้อง
ถูกตรวจสอบจากกฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง หากเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าวไม่ถูกปฏิเสธการขอรับความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็จะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ แต่หากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ
ต้นก าเนิดถูกเพิกถอนภายใน 5 ปีแรกของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถได้รับ
ความคุ้มครองในประเทศสมาชิกอ่ืนด้วย แต่อย่างไรก็ดี ยังสามารถขอรับความคุ้มครองแยกทีละประเทศได้ 
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ระบบมาดริดต่างได้ให้ความหมายของค าว่า “เครื่องหมาย” หมายถึง เครื่องหมายการค้าส าหรับ
สินค้า หรือเครื่องหมายบริการ68 

เนื่องด้วยระบบมาดริดอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารงานขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(World Intellectual Property Organization: WIPO) ซึ่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ให้
ความหมายของค าว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง สัญลักษณ์ที่สามารถใช้แยกความแตกต่างของ
สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการหนึ่งออกจากอีกผู้ประกอบการหนึ่งได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น ค า ตัวอักษร 
ตัวเลข ภาพวาด ภาพ รูปร่าง สี ฉลาก รวมถึงการประกอบกันของสิ่งเหล่านี้ ต่างใช้เป็นเครื่องหมายได้  
ส าหรับเสียงหรือกลิ่นนั้น หากสามารถใช้แยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ
หนึ่งออกจากอีกผู้ประกอบการหนึ่งได้ ในบางประเทศจะยอมให้มีการจดทะเบียนเสียงหรือกลิ่นเป็น
เครื่องหมายเช่นกัน69 

ความหมายและขอบเขตของค าว่า “เครื่องหมายการค้า” ตามระบบการจดทะเบียนแบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคม 

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นระบบที่ท าให้การจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าเป็นหนึ่งเดียว โดยให้ความคุ้มครองทั่วทั้งสหภาพยุโรป ด้วยการยื่นสมัครเพียงครั้งเดียวของ
เจ้าของเครื่องหมายการ หากเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนจะท าให้การจดทะเบียนเครื่องหมาย
ดังกล่าวได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งสหภาพยุโรป 

OHIM ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ที่ท าหน้าที่แยกแยะสินค้าและบริการของผู้ประกอบกิจการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบกิจการ
รายอ่ืนๆ ได้ เครื่องหมายการค้าอาจประกอบด้วยเครื่องหมายใดๆ รวมถึงค า ตรา สัญลักษณ์หรือสิ่งที่มี
ลักษณะบ่งชี้อ่ืนๆ ซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นภาพ เครื่องหมายการค้านั้นประกอบด้วยสิ่งต่างๆ เช่น 
รูปร่างหรือรูปทรงของสินค้า บรรจุภัณฑ์ เสียงและกลิ่น เป็นต้น70  

                                                           
68 Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement 

and the Madrid Protocol, Retrieved October 1, 2014 from http://www.wipo.int/export/ 
sites/www/madrid/en/guide/pdf/guide.pdf 

69 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก, พิธีสารมาดริด, คันวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จาก http://www. 
wipo.int/madrid/en/faq/trademarks.html#P3_21 

70 Office of Harmonization in the International Market (Trade Marks and Designs), 
What is a Trademark?, Retrieved November 25, 2014 from http://oami.europa.eu/ows/ 
rw/pages/CTM/trademark.en.do 

http://www.wipo/
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OHIM ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้าประชาคมว่าคือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
เพ่ือใช้บังคับในประเทศกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปโดยต้องขอจดทะเบียนกับ OHIM และบังคับใช้ภายใต้
ระเบียบข้อบังคับ CTM Regulations หรือ CTMR71 

เครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นทางเลือกแก่ประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกระบบเครื่องหมาย
การค้า โดยผู้ที่จดทะเบียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั่วทั้งสหภาพ
ยุโรป เครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นเครื่องหมายการค้าส าหรับสินค้าหรือบริการ และอาจประกอบ
ไปด้วยสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถแสดงได้โดยชัดแจ้ง เป็นค าที่บ่งเฉพาะ ชื่อเฉพาะตัว การออกแบบ 
ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่างของสินค้าหรือหีบห่อ ซึ่งต้องเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสินค้า
หรือบริการของกิจการหนึ่ง แตกต่างจากสินค้าหรือบริการของกิจการอ่ืนๆ ได7้2 

ในมาตรา 4 ของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้า
ประชาคมว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าประชาคมอาจประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถ
แสดงได้โดยชัดแจ้ง เป็นค าที่บ่งเฉพาะ ชื่อเฉพาะตัว การออกแบบ ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่างของสินค้า
หรือหีบห่อ ซึ่งต้องเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่ง แตกต่าง
จากสินค้าหรือบริการของกิจการอื่นๆ ได7้3 

 
4.4.2  ลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้  
ลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามระบบการจดทะเบียนแบบพิธีสาร

มาดริด 
พิธีสารมาดริด ไม่มีบทบัญญัติในพิธีสารมาดริดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน

ระหว่างประเทศได้ ดังนั้น โดยหลักการ เครื่องหมายใดๆ ที่อาจจดทะเบียนได้ในประเทศต้นก าเนิดของ
ทะเบียนรากฐาน หรือค าขอจดทะเบียนรากฐานย่อมขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศได้74 

                                                           
71 ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์, เรื่องเดิม, หน้า 71. 
72 Emily Bolton, Defining Genuine Use Requirements of Community Trade 

Marks in Light of an Expanding European Union, Retrieved October 2, 2013 from 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic3. 
pdf 

73 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community 
Trade Mark 

74 พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 84. 
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โดยทั่วไปผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้ทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมผ่านระบบมาดริดได้ แต่ส าหรับเครื่องหมายการค้า
บางประเภท เช่น เครื่องหมายที่เป็นกลิ่น (Scent Mark) หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นเสียง (Sound 
Mark) เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ (Shape Mark) เครื่องหมายการค้าที่เป็นภาพ
สามมิติ (Hologram Mark) ผู้ขอจดทะเบียนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายภายในประเทศที่ผู้ขอ
จดทะเบียนต้องการขอรับความคุ้มครองนั้นให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายประเภทนั้นหรือไม่เสียก่อน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ช าระค่าธรรมเนียมโดยเสียเปล่า ทั้งนี้ การยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายประเภท
พิเศษเหล่านี้ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกับการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทอ่ืนๆ 
ว่าเครื่องหมายนั้นจะต้องได้รับการจดทะเบียนแล้ว หรือได้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนไว้ ณ ส านักงาน
ต้นทางแล้ว75 โดยยังไม่จ าเป็นต้องได้รับการจดทะเบียนในประเทศนั้นก่อน 

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามระบบการจดทะเบียนแบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคม 

เครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์แทนตัวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพ่ือให้ทราบถึงแหล่ง 
ก าเนิด ที่มาของสินค้าหรือบริการนั้นๆ รวมถึงสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้
เครื่องหมายการค้านั้นได้อีกด้วย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าได้ แต่
เพียงผู้เดียว และยังมีโอกาสโอนหรืออนุญาตให้ผู้ อ่ืนใช้เครื่องหมายการค้าแทนตนได้ หากมีการละเมิด
เครื่องหมายการค้าด้วยการน าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเรียกร้องค่า 
เสียหายทางแพ่งและสามารถด าเนินคดีอาญาตามความผิดที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น การสร้างสรรค์และรักษาไว้
ซึ่งเครื่องหมายการค้าจึงน ามาซึ่งผลประโยชน์ทางพาณิชย์แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ดี การ
สร้างความจดจ าให้เกิดแก่เครื่องหมายการค้าหนึ่งๆ นั้น จ าเป็นต้องสร้างสรรค์เครื่องหมายให้มีลักษณะ 
บ่งเฉพาะที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืน โดยต้องมีลักษณะชัดเจนทางกายภาพ ชื่อสามัญทั่วๆไปของสินค้า
หรือบริการที่ใช้โดยทั่วไปมิสามารถน ามาจดทะเบียนได้ ชื่อที่มีการบรรยายหรือท าให้สับสนหลงผิดใน
สินค้าหรือบริการของผู้บริการรายอ่ืนมักจะถูกปฏิเสธมิให้รับจดทะเบียน และต้องไม่มีเหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องหมายของบุคคลอ่ืน แต่หากเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อหรือเครื่องหมาย

                                                           
75 อุดมสิทธิ์ ภัทรวดีลักษณ์, การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสาร

มาดริด, ค้นวันที่ 25 กันยายน 2557 จาก http://www.ipthailand.go.th/dmdocuments/con 
tent_madrid.pdf 

http://www.ipthailand.go.th/dmdocuments/
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การค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะมากพอก็จะสามารถได้รับการจดทะเบียนได้76  
ทั้งนี้ ในมาตรา 4 ของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม ได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้า
ประชาคมว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าประชาคมอาจประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ใดๆที่สามารถ
แสดงได้โดยชัดแจ้ง เป็นค าที่เฉพาะเจาะจง ชื่อเฉพาะตัว การออกแบบ ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่างของ
สินค้าหรือหีบห่อ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ ของ
กิจการหนึ่งออกจากกิจการอ่ืนๆได้77 อย่างไรก็ดี รูปร่างของผลิตภัณฑ์และหีบห่อ รวมถึงสิ่งใดก็ตาม  
ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ สามารถได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า
ประชาคมได้78 กล่าวโดยสรุปก็คือ สัญลักษณ์ใดก็ตามที่สามารถแบ่งแยกความแตกต่างของสินค้าหรือ
บริการของแต่ละเจ้าของกิจการได้นั้นสามารถได้รับการจดทะเบียนได้ รวมถึงรูปร่างของสินค้า หีบห่อ สี 
และเสียงด้วยเช่นกัน79   

มาตรา 4 ของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ก าหนดเงื่อนไขของเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการจดทะเบียนไว้ 2 ประการ คือ 
เงื่อนไขประการแรกเครื่องหมายจะต้องมีลักษณะชัดเจนทางกายภาพ และเงื่อนไขประการที่สอง 
เครื่องหมายการค้าของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะที่แตกต่างจาก
บุคคลอื่น  

ผู้ขอจดทะเบียนที่อาศัยอยู่ในยุโรป หรือผู้ที่มีสถานที่ตั้งธุรกิจหลักในยุโรป หรือมีการก่อตั้ง
ทางการค้าและอุตสาหกรรมในยุโรปไม่จ าเป็นต้องมีตัวแทนทางวิชาชีพในการขอจดทะเบียนกล่าวคือ 
ไม่ว่าบุคคลใดก็สามารถที่จะยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมได้ ส่วนผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จ าต้องมีตัวแทนที่เป็นนักกฎหมายที่ได้รับการรับรองจากหนึ่งในรัฐ

                                                           
76 JMTC Trademark Protection, CTM Distinctive Character, Retrieved February 8, 

2013 from http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarkdistinctivecharacter. 
html 

77 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community 
Trade Mark 

78 Ron Mascona, Community Registered Designs vs. Earlier Community Trade 
Mark, Retrieved February 28, 2013 from https://www.dorsey.com/newsresources/pu 
bliccations/2011/01/community-registered-designs-vs-earlier-community 

79 Mewburn ELLIS Intelletual Property, Community Trade Marks - The Basics, 
Retrieved February 27, 2013 from http://www.mewburn.com/trade-marks/community-
trade-marks/community-trade-marks-the-basics 
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สมาชิกของสหภาพยุโรปหรือเป็นตัวแทนที่มาจากรายชื่อของส านักงานเครื่องหมายการค้าและการ
ออกแบบของสหภาพยุโรปมาด าเนินการขอจดทะเบียน การด าเนินการที่ไม่ต้องท าการนัดหมายตัวแทนให้
สมัครให้ ท าได้โดยไม่ว่าบุคคลใดก็ตามสามารถยื่นใบค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมได้ 
ซึ่งส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบของสหภาพยุโรปจะไม่ตรวจสอบหนังสือมอบอ านาจ  
แต่จะต้องยื่นหนังสือมอบอ านาจต่อเมื่อส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบของสหภาพยุโรป
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ80 

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 การค้นหาเครื่องหมายการค้าประชาคมที่ส านักงานตัวแทน
แห่งชาติจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้ขอจดทะเบียนร้องขอและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม 
ส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบของสหภาพยุโรปจะท าการค้นหาเครื่องหมายการค้า
ประชาคมที่มีมาก่อนและ ผลการค้นหาที่ได้จะถูกส่งไปให้ผู้ขอจดทะเบียน โดยเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าประชาคมจะได้รับแจ้งถึงการค้นหานี้และชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคมก็จะปรากฏว่า 
“อ้างถึง” ในผลการค้นหา อย่างไรก็ตามส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบของสหภาพ
ยุโรปจะมิได้ท าการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าประชาคมที่ถูกปฏิเสธไว้ก่อนหน้านี้ (Relative Grounds) 
อย่างเป็นทางการ 

ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น เป็นการบริหารงานไว้ที่ศูนย์เดียว 
หากเครื่องหมายการค้าใดที่ได้รับการคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าประชาคมแล้ว จะสามารถ
จดทะเบียนได้ตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในรัฐสมาชิกทั้งหมดในยุโรป แต่หากมีการปฏิเสธการยื่นขอ
จดทะเบียนในรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่งในยุโรป เครื่องหมายการค้านั้นจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็น
เครื่องหมายการค้าประชาคมได้เลย แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนการจดทะเบียนไปเป็นการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศในบางกรณ8ี1 

นอกจากเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (เช่น เครื่องหมายที่ขาดลักษณะ
บ่งเฉพาะ) จะถูกปฏิเสธในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังมีกฎเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน
รูปร่างของเครื่องหมายอีกด้วย กล่าวคือ จะปฏิเสธเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย
การค้าประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อน หรือมีความคล้ายคลึง เหมือนกันกับเครื่องหมายประจ าชาติ

                                                           
80 International Trademark Association, Trademark Basics - Community Trade Mark 

Fact Sheet, Retrieved February 28, 2013 from http://www.inta.org%2FTrademarkBasics%2 
FFactSheets%2FPages%2FCommunityTradeMarkFactSheet.aspx&h=IAQEJWS5X 

81 International Trademark Association, Community Trade Mark Fact Sheet, 
Retrieved February 28, 2013 from http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/ 
CommunityTradeMarkFactSheet.aspx 

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/CommunityTrade
http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/CommunityTrade
http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/CommunityTrade
http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/CommunityTrade
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จะไม่สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมได้ รวมทั้งเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์
อ่ืนๆ ที่ใช้ในการค้าซึ่งไม่ได้จดทะเบียน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ยื่นคัดค้านเพ่ือห้ามมิให้มีการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นๆ ไว้ได้ส าเร็จ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าคัญส าหรับการด าเนินการในเรื่องการคัดค้าน เรียกร้องสิทธิและยกเลิก
สิทธิที่ OHIM ไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างสิ้นเชิง (Absolute Grounds for Refusal) 
ก็ต่อเมื่อสัญลักษณ์นั้น 

1)  มีความเป็นสามัญ (Generic Meaning) 
2)  ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่แตกต่าง (Distinctive Character) มีการอธิบายถึงคุณภาพ 

ปริมาณ และลักษณะอ่ืนๆ ของสินค้าและบริการ เช่น Fresh Each Day 
3)  ขัดแย้งกับหลักจริยธรรม เช่น ใช้ค าไม่สุภาพ 
4)  หลอกลวงประชาชน 
5)  ระบุแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง 
6)  เป็นภาษาท่ีใช้ทั่วไปในสังคมและในการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ OHIM ยังปฏิเสธการจดทะเบียนให้แก่สัญลักษณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับ 
ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ 
โดยในการจดทะเบียนดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่ส าคัญตามประเภทของค่าธรรมเนียมเป็นเงินยูโร (Euro)82  

ทั้งนี้ ในมาตรา 7 (การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างสิ้นเชิง (Absolute 
Grounds for Refusal) ของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม ได้ก าหนดห้ามมิให้รับจดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายการค้าประชาคม ดังนี้ 

1)  ห้ามมิให้น าสิ่งเหล่านี้มาจดทะเบียน 
(a)  สัญลักษณ์ท่ีมิได้เป็นไปตามท่ีมาตรา 4 ของข้อบังคับดังกล่าวก าหนดไว้ 
(b)  เครื่องหมายการค้าที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ 
(c)  เครื่องหมายการค้าใดที่ประกอบไปด้วย สัญลักษณ์หรือสิ่งที่เล็งถึงลักษณะหรือ

คุณสมบัติของสินค้า การบริการในทางการค้า คุณภาพ จ านวน วัตถุประสงค์ คุณค่า แหล่งก าเนิดทาง
ภูมิศาสตร์ เวลาในการผลิตสินค้าหรือท่ีเกี่ยวกับการบริการ หรือลักษณ์อ่ืนของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

(d)  เครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์หรือสิ่งที่ปัจจุบันกลายมาเป็น
ภาษาทั่วไป หรือที่เป็นภาษาในการปฏิบัติทางการค้า 

(e)  สัญลักษณ์ที่ประกอบไปด้วย 

                                                           
82 ข่าวเศรษฐกิจ RYT9, ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่าน (31 สิงหาคม 2542), 

ค้นวันที่ 26 มกราคม 2556 จาก http://www.ryt9.com/s/ryt9/226020 

http://www.ryt9.com/economy/
http://www.ryt9.com/s/ryt9/226020
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(i)  รูปร่างอันเป็นผลมาจากธรรมชาติในตัวของสินค้านั้นเอง 
(ii)  รูปร่างของสินค้า อันเป็นผลที่เกิดจากทางเทคนิคเป็นส าคัญ 
(iii)  รูปร่างอันเป็นสาระส าคัญของสินค้า 

(f)  เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามตามนโยบายของรัฐ เครื่องหมายที่อาจท าให้เข้าใจ
ได้ว่าเป็นการต่อต้าน หรือเป็นการดูหมิ่นในบางประเทศของสหภาพยุโรป83 เครื่องหมายที่ขัดต่อผล 
ประโยชน์สาธารณะหรือศีลธรรม 

(g)  เครื่องหมายการค้าที่ท าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นธรรมชาติ 
คุณภาพ หรือแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ 

(h)  เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม Article 6ter of the 
Paris Convention เช่น ธงชาติ 

(i)  เครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราประจ า
ตระกูล นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในมาตรา Article 6ter of the Paris Convention และที่เป็นที่
สนใจของสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจอนุญาตให้จดได้ 

(j)  เครื่องหมายการค้าของไวน์ที่ประกอบไปด้วย การระบุที่บ่งชี้ถึงแหล่งที่มา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไวน์ 

(k)  เครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วยการก าหนดแหล่งก าเนิดหรือสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ถูกจดทะเบียนตาม Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 
ส าหรับการให้ความคุ้มครองถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ และการก าหนดแหล่งก าเนิดส าหรับผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและของบริโภค เมื่อมันสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในมาตรา 13 อันกล่าวถึงข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
สินค้าประเภทเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขท่ีว่าค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการส่งภายหลัง 
จากวันที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการ การยื่นค าร้องขอจดทะเบียนการก าหนดแหล่งก าเนิดและสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 

2)  ข้อก าหนดในการห้ามมิให้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าประชาคมในข้อ 1 นั้น
จะยังน ามาบังคับใช้ แม้ว่าจะมีการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพียงบางรัฐสมาชิก 

3)  ข้อ 1(b), (c) และ (d) จะไม่ใช้บังคับ หากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของสินค้าหรือ
บริการนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเป็นผลมาจากการใช้ที่ได้ถูกร้องขอให้มีการจดทะเบียน 84 กล่าวคือ 
ข้อห้ามต่างๆ เช่น การขาดลักษณะบ่งเฉพาะ มีลักษณะเป็นรูปร่างที่แสดงถึงลักษณะของสินค้า เป็น

                                                           
83 Mewburn ELLIS Intelletual Property, op. cit. 
84 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community 

Trade Mark 
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เครื่องหมายที่มีอยู่ทั่วไป หรืออาจก่อให้เกิดการสับสนหลงผิด จะไม่ถูกน ามาพิจารณา หากเครื่องหมาย
การค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเป็นผลที่ได้จากการน าเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ ท าให้เครื่องหมาย
นั้นมี “ความหมายรอง” (ความหมายที่สอง)85  

มาตรา 8 การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมาย
การค้าที่มีมาก่อน (Relative grounds for refusal) 

1)  เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนอันมีลักษณะดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการคุ้มครอง 
หากมีการคัดค้านโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน  

(a)  หากเครื่องหมายการค้านั้นไปเหมือนกับเครื่องหมายการค้าเเละสินค้าหรือบริการ
ที่มีมาก่อนหน้านี้ที่ยื่นจดทะเบียนไว้เเละได้รับการคุ้มครองไว้เเล้ว 

(b)  หากเครื่องหมายนั้น เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน และ
เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน อันก่อให้เกิดความสับสนเเก่
สาธารณชนในพ้ืนที่ที่เครื่องหมายการค้าท่ีมีอยู่ก่อนนั้นได้รับความคุ้มครอง   

2)  ตามวรรคท่ี 1 เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนหมายถึง 
(a)  เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งวันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้านั้นๆ ได้ยื่นขอก่อนวันที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
(1)  เครื่องหมายการค้าประชาคม  
(2)  เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิก หรือในเบลเยี่ยม 

เนเธอร์เเลนด์ หรือลักเซมเบิรก์ ที่ Benelux Office เพ่ือได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
(3)  เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลใน

ประเทศสมาชิก 
(4)  เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลใน

ประชาคม 
(b)  การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อ้างถึงในข้อ A) ภายใต้ข้อบังคับของ

การจดทะเบียนนั้น   
(c)  หากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันในสหภาพยุโรปว่า

เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ยื่นจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าประชาคม หรือถูกอ้างสิทธิว่าได้ยื่น
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไว้เป็นหน้านี้แล้ว ค าว่า “เป็นที่รู้ทั่วกัน” ใช้ในมาตรา 6 ทวิของ
อนุสัญญากรุงปารีส 

                                                           
85 ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์, เรื่องเดิม, หน้า 73. 
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3)  ในกรณีท่ีตัวเเทนไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าท าการคัดค้าน จะท าให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้รับการจดทะเบียน เว้นเเต่
ตัวเเทนสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนสามารถท าเช่นนั้นได้ 

4)  เครื่องหมายต่อไปนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่ใช้ในการค้า (More Than Mere Local Significance) มีสิทธิห้ามหรือคัดค้าน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ให้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ตนใช้อยู่ก่อนนั้น
โดยมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมหรือกฎหมายของ
ประเทศสมาชิก ได้แก่  

(a)  เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้มาก่อนวันที่ ยื่นจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคม หรือวันที่มีการอ้างถึงสิทธิที่ได้มาก่อนวันที่ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคม 

(b)  เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการห้ามมิให้ใช้เครื่องหมาย
การค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตน 

5)  การคัดค้านโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน ตามความหมายในวรรคที่สอง 
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นจะไม่ได้รับการจดทะเบียน หากไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มี
อยู่ก่อนหน้า  

ส่วนสินค้าหรือบริการที่ไม่ไปเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนหน้า เครื่องหมาย
การค้าประชาคมที่มีอยู่ก่อนหน้าเครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงในประชาคม เครื่องหมายการค้าประจ า
ชาติที่มีอยู่ก่อนหน้า เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้โดยไม่ขัดกับ
เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของ
เครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนหน้าก็จะได้รับการจดทะเบียน 
  

4.4.3  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารกรุงมาดริด 
พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เป็นระบบที่สามารถยื่นค าขอรับความคุ้มครองที่ประเทศ

เดียว แต่ขอรับความคุ้มครองได้หลายประเทศ เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวก
ในการได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศภาคีพิธีสารมาดริดที่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระบุประสงค์จะขอรับความคุ้มครองไว้ โดยจะมีผลเท่ากับการจดทะเบียนภายใน 
ประเทศหลายๆ ประเทศ ระบบนี้มีการบริหารจัดการความคุ้มครองที่สะดวก กล่าวคือ การยื่นค าขอ 
ให้ยื่นต่อส านักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่ง
โลก (WIPO) โดยยื่นผ่านส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดของประเทศผู้ขอ ซึ่งจะด าเนินการตรวจสอบและ
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รับรองว่าเครื่องหมายที่ยื่นสินค้า และ/หรือบริการที่ระบุเหมือนกับค าขอรากฐาน (Basic Application) 
หรือทะเบียนรากฐาน (Basic Registration) หรือไม่ โดยค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะน าไป
ยื่นขอจดทะเบียนระหว่างประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริดได้นั้น ต้องเป็นค าขอที่มีการยื่นขอจดทะเบียน 
หรือได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศต้นก าเนิด นอกจากนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทาง
ทะเบียนสามารถท าได้โดยผ่านขั้นตอนเพียงขั้นตอนเดียว หากต้องการต่ออายุก็สามารถต่อเพียงทะเบียน
เดียว แต่มีผลคุ้มครองในหลายๆ ประเทศที่เคยขอรับความคุ้มครองไว้ รวมถึงโอนการจดทะเบียนใน
ภาคีบางราย โอนเฉพาะสินค้าหรือบริการบางรายการ หรือจ ากัดรายการสินค้าและบริการส าหรับใน
ภาคีบางราย ระบบนี้ก็มีบทบัญญัติที่ผ่อนปรนให้ท าเช่นนั้นได้ 

การจดทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
1)  ขั้นตอนระหว่างประเทศ 
เมื่อส านักงานระหว่างประเทศได้รับค าขอจดทะเบียน จะด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้น 

(Formal Examination) ในเรื่องความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของพิธีสารกรุงมาดริดและกฎข้อบังคับ
พิธีสารกรุงมาดริด (Common Regulations) การระบุจ าพวกและรายการสินค้า และ/หรือบริการ  
ว่าเป็นไปตามความตกลงกรุงนีซว่าด้วยการจัดจ าพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศเพ่ือวัตถุประสงค์
ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Nice Classification หรือไม่ รวมทั้งการช าระค่าธรรมเนียม 
หากมีข้อบกพร่อง ส านักงานระหว่างประเทศจะแจ้งไปยังประเทศที่มีการยื่นค าขอและผู้ยื่นค าขอ ทั้งนี้   
ผู้ยื่นค าขอจะต้องแก้ไขภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นจะถือว่าละทิ้งค าขอ 

2)  ขั้นตอนในประเทศ 
เมื่อประเทศภาคีที่ผู้ยื่นค าขอประสงค์จะได้รับความคุ้มครองได้รับค าขอแล้ว จะด าเนิน-

การตรวจสอบค าขอดังกล่าวตามขั้นตอนปกติที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบค าขอที่ยื่นในประเทศ โดยจะ
ตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive Examination) โดยตรวจสอบตามกฎหมายภายในของตน เช่น 
ตรวจสอบความเหมือนคล้าย ลักษณะบ่งเฉพาะหรือลักษณะต้องห้าม เป็นต้น หากมีข้อบกพร่องต้อง
ด าเนินการแก้ไขตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ หากมีเหตุที่ต้องปฏิเสธการรับจดทะเบียน 
จะต้องแจ้งให้ส านักงานระหว่างประเทศทราบภายในก าหนด 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือหลังจากนั้น 
(กรณีมีค าร้องคัดค้าน) มิฉะนั้นจะถือว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนในประเทศที่ขอจด
ทะเบียนนั้นแล้ว  

วันจดทะเบียน มี 2 กรณี ดังนี้ 
1)  คือวันยื่นค าขอจดทะเบียนต่อส านักงานทะเบียนต้นก าเนิด หากค าขอดังกล่าวถึง

ส านักงานระหว่างประเทศภายใน 2 เดือน 
2)  หากเกนิ 2 เดือน ให้ถือวันที่ส านักงานระหว่างประเทศได้รับค าขอเป็นวันจดทะเบียน 
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อายุความคุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่วันรับจดทะเบียน และต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี การต่อ
อายุสามารถต่ออายุได้ก่อนวันสิ้นอายุ 6 เดือน หรือหลังสิ้นอายุแล้วภายใน 6 เดือนก็ได้ แต่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละ 50 ของ ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Basic Fee) ทั้งนี้ สามารถต่ออายุเฉพาะ
บางประเทศ หรือทุกประเทศท่ีได้รับความคุ้มครองก็ได้ 

ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศมี 4 ประเภท คือ 
1)  Basic Fee เป็นค่าธรรมเนียมเบื้องต้นส าหรับการยื่นค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

หนึ่งค าขอ 
(1)  เครื่องหมายขาว-ด า 653 สวิสฟรังค์ 
(2)  เครื่องหมายที่เป็นสี 903 สวิสฟรังค์ 

2)  Supplementary Fee เป็นค่าธรรมเนียมส าหรับจ าพวกสินค้าและ/หรือบริการ ที่ยื่น
ขอจดทะเบียนเกิน 3 จ าพวก โดยเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่จ าพวกท่ี 4 ขึ้นไป จ าพวกละ 73 สวิสฟรังค์ 

3)  Complementary Fee เป็นค่าธรรมเนียมสาหรับประเทศท่ีระบุเพ่ือขอจดทะเบียน 
ประเทศละ 73 สวิสฟรังค์ 

4)  Individual Fee เป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ 
ระบบมาดริดเป็นระบบบริหารจัดการจากส่วนกลางส าหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ทั้งหลายของเเต่ละเขตอ านาจศาล การยื่นเเละจดทะเบียนผ่านระบบนี้มิได้เป็นการจดทะเบียนเพียง
ประเทศหนึ่งประเทศใดเท่านั้น เเต่เป็นระบบการจดทะเบียนที่ครอบคลุมประเทศที่เป็นภาคีสมาชิก 
ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศสมาชิกในการขอรับความคุ้มครอง ซึ่งจะเป็นระบบที่เหมือนกับระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม อันเป็นกลไกท่ีจะได้รับการคุ้มครองในหลายๆ ประเทศท่ัวโลก 
(เเม้เเต่ประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกของเครื่องหมายการค้าประชาคม) อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริด มีการบริหารจัดการที่ซับซ้อนเเละมีข้อจ ากัดที่เข้มงวดในการ
เเบ่งประเภท ซึ่งผู้สมัครจะถูกจ ากัดการเเบ่งประเภทของการจดทะเบียนขั้นพื้นฐานตามการจดทะเบียน
ของนานาประเทศ86 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเครื่องหมายการค้าประชาคม 
มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ในลักษณะการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

แบบกลุ่มประเทศไว้ ด้วยการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงค าขอเดียว แต่ได้รับความคุ้มครอง
ทุกประเทศในสหภาพยุโรป เรียกว่า การจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม (Community 
Trade Mark) โดยต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ต่อ ส านักงาน OHIM ที่เมือง Alicante ประเทศ

                                                           
86JMTC Trademark Protection, CTM Alternatives, Retrieved February 8, 2013 from 

http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarkalternatives.html 
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สเปน เพ่ือเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อบังคับอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าประชาคม  เครื่องหมาย
การค้าประชาคมนั้นจะต้องยื่นสมัครด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จึงถือว่า
เป็นภาษาแรกของการสมัคร นอกจากนี้ยังต้องระบุภาษาที่สองลงด้วย ซึ่งต้องแตกต่างจากภาษาแรก
และต้องเป็น 1 ใน 5 ภาษาของ OHIM อันได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี หรือ สเปน87 โดย
ภาษาที่ระบุไว้นั้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ รวมถึงการคัดค้านและการเพิกถอน 88 เมื่อ
เครื่องหมายการค้าประชาคมได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่น
ค าขอจดทะเบียนและสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี ด้วยการยื่นขอต่ออายุความคุ้มครองเพียงค าขอ
เดียวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมดังกล่าวสามารถยื่นขอ
โดยตรงต่อ OHIM หรือขอผ่านส านักงานเครื่องหมายการค้าของแต่ละรัฐสมาชิก หรือที่ Benelux 
Office ซึ่งแต่ละส านักงานจะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่จะต้องช าระให้แก่ส านักงานในรัฐสมาชิกนั้นๆ ทั้งนี้ 
หากได้รับความคุ้มครองแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมแล้ว และอยากได้รับความคุ้มครองที่ประเทศ
อ่ืนอีกก็สามารถขอจดทะเบียนแบบพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ได8้9 

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าใน
สหภาพยุโรปสามารถด าเนินการได้ 3 วิธีคือ (1) การจดทะเบียนในแต่ละประเทศโดยได้รับการคุ้มครอง
สิทธิเฉพาะในประเทศที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น (2) การจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริด โดยเลือกสิทธิ
คุ้มครองเฉพาะในประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด ที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง และ (3) จดทะเบียน
ภายใต้เครื่องหมายการค้าประชาคม (CTM) กับส านักงานเครื่องหมายการค้า เรียกว่า The Office for 
Harmonization in The Internal Market (OHIM) ซึ่งมีที่ตั้ งอยู่  ณ เมืองอาริคานเต้ (Alicante) 
ประเทศสเปนโดยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสินค้าและบริการใน
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป90 โดยได้เริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 และเพียงในปีแรกก็มีการยื่น
ค าขอถึง 43,000 ค าขอ โดยล่าสุดในปี ค.ศ. 2011 มีจ านวนค าขอเกินกว่า 1 ล้านค าขอแล้ว91 และนับ

                                                           
87 JMTC Trademark Protection, Community Trademark Languages, Retrieved 

September 8, 2014 from http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarklang  
uages.html 

88 International Trademark Association, CommunityTrade Mark Fact Sheet, op. cit. 
89 Ibid. 
90 ข่าวเศรษฐกิจ RYT9, เรื่องเดิม. 
91 กรมประชาสัมพันธ์, ท าอย่างไรที่จะให้เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองในกลุ่มประเทศ

ยุโรป, ค้นวันที่ 28 มกราคม 2556 จาก http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=18179&file 
name=index 

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/CommunityTrade
http://www.ryt9.com/economy/
http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=18179&file%20name=index
http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=18179&file%20name=index
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จากปี ค.ศ. 1997 ถึง ค.ศ. 2015 นั้น ด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไปแล้วกว่า 
1,144,554 เครื่องหมาย (ข้อมูลจาก Statistics of Community Trade Marks ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 255892) ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนภายใต้ CTM ซึ่งสามารถให้สิทธิคุ้มครองครอบคลุม การ
เลียนแบบ การถ่ายโอนต่างๆ พร้อมกันทุกประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป คราวละ 10 ปี  นับตั้งแต่
วันที่ยื่นค าขอจดทะเบียน นอกจากนี้ สิทธิในการคุ้มครองดังกล่าวยังอาจคุ้มครองให้แก่ เครื่องหมาย
การค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศสมาชิกตามอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) ที่ให้การคุ้มครอง
แก่ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความตกลงภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) เครื่องหมายการค้า
ประชาคมเป็นวิธีที่สะดวกในการให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศยุโรป ด้วยการยื่นค าขอ
เพียงครั้งเดียว ก็สามารถได้รับความคุ้มครองในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป อีกทั้งยัง
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในการขอรับความคุ้มครองแยกในแต่ละประเทศ ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างมาก เป็นการรวมกลุ่มระดับ
ภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก (Supranational Cooperation) และมีบทบาทส าคัญต่อ
ทิศทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับโลก โดยเป็นภูมิภาคที่มีอ านาจซื้อสูงที่สุดในโลก สหภาพ
ยุโรปจึงเป็นยักษ์ใหญ่ในเวทีการค้าโลกที่มีอ านาจต่อรองสูงและมีบทบาทในการก าหนดทิศทางการค้า
ระหว่างประเทศ จึงเป็นผู้น าด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านการค้าและที่มิใช่การค้าที่ส าคัญของโลก 
(Global Standards Setter) นอกจากนี้ ในด้านเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปมี GDP สูงที่สุดในโลก เป็น
ตลาดสินค้าและบริการ ตลาดการเงิน และผู้ลงทุนในต่างประเทศที่ส าคัญ รวมทั้งมีบรรษัทข้ามชาติ
ระดับโลกเป็นจ านวนมากที่สุด93 ดังนั้น หากต้องการจะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศยุโรป
แล้วนั้น จึงควรคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น จะมีประสิทธิภาพมากกว่าและเสียค่าธรรมเนียมถูกกว่าการ
แยกจดทะเบียนเเต่ละประเทศ อย่างไรก็ดีหากเครื่องหมายการค้าถูกปฏิเสธการขอรับความคุ้มครอง
จากประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหนึ่ง ก็จะส่งผลให้ค าขอนั้นเป็นอันสิ้นผลไปในสหภาพยุโรป แต่ยัง
สามารถเลือกขอรับความคุ้มครองตามพิธีสารมาดริดหรือตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศทั้ งใน

                                                           
92 European Union Intellectual Property Office, Statistics of Community Trade 

Marks 2015, Retrieved June 25, 2015 from https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/ 
webdav/guest/document_library/ contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_ 
of_Community_Trade_Marks-2015_ en.pdf  

93 กระทรวงการต่างประเทศ, กรอบความร่วมมือ: สหภาพยุโรป (European Union--EU), 
ค้นวันที่ 25 มกราคม 2556 จาก http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19896-สหภาพยุโรป-%
28European-Union----EU%29.html 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document%20_library/%20contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_%20en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document%20_library/%20contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_%20en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document%20_library/%20contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2015_%20en.pdf
http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19896-สหภาพยุโรป-%28European-Union----EU%29.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/7/19896-สหภาพยุโรป-%28European-Union----EU%29.html
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และนอกสหภาพยุโรปได้อีกด้วย ทั้งนี้ หากมิได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมใน
สหภาพยุโรปไว้ ก็จะไม่มีสิทธิเรียกร้องอันใดในการได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากการจดทะเบียนนั้น
จะให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมายเพ่ือท าให้ทราบถึงที่มาของสินค้าหรือ
บริการที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ โดยสามารถป้องกันบุคคลอ่ืนใช้เครื่องหมายการค้าของตนโดยมิได้รับ
อนุญาตได้ในทุกประเทศของสหภาพยุโรป94 ตามท่ีมาตรา 9 ก าหนดไว้ 

การธ ารงค์ไว้ซึ่งเครื่องหมายจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นจริงภายในประชาคม
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของเครื่องหมายการค้าประชาคม ข้อที่ 15 ซึ่งการ
ใช้จริงนั้นอาจจะถูกพบเมื่อเครื่องหมายนั้นถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคม เช่น ในประเทศสมาชิกหนึ่ง
สมาชิกใด บุคคลใดสามารถปกป้องเครื่องหมายการค้าประชาคมของตนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้หากมี
การกล่าวหาว่าไม่ได้ใช้งานจริง โดยต้องแสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานจริงในประชาคมในช่วง 5 ปีแรก
หลังจากการจดทะเบียนหรือระบุเหตุผลที่เหมาะสมว่าเหตุใดจึงไม่ได้ใช้งาน95 มาตรา 42 ข้อ 2 ระบุว่า 
ผู้คัดค้านจะต้องยื่นหลักฐานเพ่ือยืนยันว่า 5 ปี ก่อนที่มีการตีพิมพ์เครื่องหมายการค้าประชาคม ได้มี
การใช้เครื่องหมายการค้านั้นจริงที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น หากมิไดมีการใช้ ก็จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผล
ที่เหมาะสม หากไม่มีหลักฐานมาแสดงก็จะท าให้การคัดค้านถูกปฏิเสธ ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดส าหรับการ
ป้องไม่ให้เกิดการเพิกถอน คือ การใช้สิทธิที่มีไว้ก่อนที่จะถูกเพิกถอน โดยต้องไม่เป็นลักษณะสามัญทั่วไป 
ต้องไม่ท าให้สับสนหลงผิด ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าประชาคมจริงและใช้อย่างต่อเนื่องตลอดมา96 

 
4.4.4  สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและการให้ความคุ้มครอง 

1)  สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด 
เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนผ่านระบบมาดริดในประเทศใดๆ แล้ว 

เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองทั้งในทางแพ่งและทางอาญาตามที่กฎหมายภายในประเทศ
นั้นๆ บัญญัติไว้ซึ่งโดยทั่วไป เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิในทางแพ่งที่จะหวงกันไม่ให้ผู้อ่ืนใช้
เครื่องหมายที่จดทะเบียนนั้นกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับความยินยอม และสิทธิใน
การด าเนินการทางอาญาแก่ผู้ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้านั้นด้วย ทั้งนี้ หลักการชดใช้ค่าเสียหาย

                                                           
94 JMTC Trademark Protection, Trade Mark Protection, Retrieved February 8, 2013 

from http://www.communitytrademark.nl/communitytrademarkprotection.html 
95 Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 

Community TradeMark, Retrieved January 24, 2013 from http://oami.europa.eu/ows/ 
rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.en.do 

96 Ibid. 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/community
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/community
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หรืออัตราโทษทางอาญาจะแตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีและตามกฎหมายในแต่ละ
ประเทศ97 

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดเครื่องหมายการค้าที่จด
ทะเบียนระหว่างประเทศตามระบบมาดริดจะได้รับความคุ้มครองนับแต่วันจดทะเบียนเหมือนกับ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยตรงต่อส านักงานทะเบียนของประเทศที่ระบุเพ่ือขอจดทะเบียนใน
ค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศจึงมีผลเท่ากับทะเบียนหลายๆ 
ทะเบียนในประเทศต่างๆ ตามที่ระบุในค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ทะเบียนระหว่างประเทศ
อาจถูกเพิกถอนในบางประเทศที่ได้รับจดทะเบียนไว้ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ เช่น เพิกถอน 
โดยเหตุที่มิได้มีการใช้เป็นเวลาติดต่อกันตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในท านองเดียวกันหากมีการละเมิด
เครื่องหมายที่จดทะเบียนระหว่างประเทศในประเทศใด เจ้าของทะเบียนก็สามารถด าเนินการต่างๆ 
ตามกฎหมายของประเทศนั้น เพ่ือยุติการละเมิดได้98 

เครื่องหมายการค้าที่ขอรับความคุ้มครองตามระบบมาดริดนั้น จะได้รับความคุ้มครองใน
ประเทศภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดตามประเทศที่ตนขอรับความคุ้มครองไว้ ซึ่งจะต้องพิจารณาตาม
กฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ เสียก่อน การยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสาร
มาดริดนั้นท าได้โดยการยื่นค าขอเพียงค าขอเดียวผ่านส านักทะเบียนประเทศของตน ใช้เพียงภาษาเดียว 
(อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน) โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้โดยส านักงานทะเบียนต้น
ก าเนิด และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ซึ่งก็จะท าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการยื่นค าขอจด
ทะเบียน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย โดยทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวได้รับความ
คุ้มครองเสมือนหนึ่งเป็นทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศที่ได้ระบุเพ่ือขอจด
ทะเบียนนั้นๆ โดยถือว่าได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ (ในกรณีที่มีการระบุ
ขอรับความคุ้มครองภายหลัง จะถือเอาวันที่ระบุขอรับความคุ้มครองในภายหลัง)   

2)  สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคม 
สิทธิในการบังคับใช้เครื่องหมายการค้าประชาคมให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า 

ในการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่มิได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายนั้นในทางการค้าของตน
โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า  ยิ่งไปกว่านั้น ยังเฉพาะเจาะจงให้เจ้าของ
สิทธิมีสิทธิตามกฎหมายในการป้องกันบุคคลอ่ืนที่มิได้รับอนุญาตกระท าการดังต่อไปนี้ (1) น าเครื่องหมาย
การค้าประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วไปใช้กับสินค้าหรือหีบห่อ (2) การเสนอสินค้าโดยใช้เครื่องหมาย
การค้าประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในตลาด หรือเก็บไว้เพ่ือจุดประสงค์ทางการค้า (3) เสนอการ

                                                           
97 อุดมสิทธิ์ ภัทรวดีลักษณ์, เรื่องเดิม. 
98 บุญมา เตชะวณิช, เรื่องเดิม, หน้า 29. 
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บริการโดยใช้เครื่องหมายการค้าประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (4) การน าเข้าหรือส่งออกสินค้าโดย
ใช้เครื่องหมายการค้าประชาคมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และ (5) การใช้เครื่องหมายการค้าประชาคม 
ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในเอกสารทางธุรกิจและในการโฆษณา99 หากบุคคลอ่ืนที่มิได้รับมอบอ านาจ
กระท าการดังกล่าว จะถือเป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว  
เจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคมสามารถป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้โดยการใช้ข้อบังคับ
ของเครื่องหมายการค้าประชาคม อันเกี่ยวเนื่องกับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า
และความถูกต้องสมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้าประชาคมผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ 

(1)  กระบวนการพิจารณาคดีจะมีขึ้นที่ศาลเครื่องหมายการค้าประชาคม โดยศาล
เครื่องหมายการค้าประชาคมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อบังคับของเครื่องหมายการค้าประชาคม 

(2)  การยื่นข้อเรียกร้องต่อศุลกากรเพ่ือให้ด าเนินการ โดยศุลกากรได้อนุญาตให้
เจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคมยื่นข้อเรียกร้องต่อศุลกากรให้ยึดสินค้าที่ต้องสงสัยว่าเป็นเครื่องหมาย
การค้าปลอมไว้เมื่อสินค้าเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากร 

(3)  เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ท าให้ทราบถึงแหล่งก าเนิดของสินค้าและบริการ 
เป็นสิ่งที่รับประกันถึงคุณภาพของสินค้า รวมถึงเป็นสื่อกลางที่ส าคัญของบริษัทที่ช่วยในการในการโปรโมท
หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการ ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการคา้ในสหภาพยุโรปจึงควรขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยระบบการจดทะเบียนแบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคมอันเป็นวิธีการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบทะเบียนเดียว แต่มผีล
บังคับได้ในทุกประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรปก่อให้เกิดความสะดวกและประหยัดกว่าการยื่นขอจด
ทะเบียนแบบต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบการขอเพียงครั้งเดียวรวมถึงต่ออายุทะเบียน
เพียงทะเบียนเดียวครั้งเดียว 

เครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าของ
ประเทศในสหภาพยุโรป เพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระบบเดียวกันทั้งสหภาพ
ยุโรปที่ช่วยลดความยุ่งยากในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอันเป็นการสร้างมาตรฐานของ
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรป เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าว่าจะได้รับความคุ้มครองแบบเดียวกัน เสมอภาคกันทั้งสหภาพยุโรป ด้วยการ
ยื่นขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างมาก 
ก่อให้เกิดความสะดวกมากกว่าการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบรายประเทศ ทั้งยังช่วยลด
ภาระของส านักทะเบียนประเทศต้นก าเนิดอีกด้วย ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าที่ขอรับความคุ้มครองนั้น    

                                                           
99 Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 

Community Trade Mark, op. cit. 
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ไม่จ าเป็นต้องมีการขอจดหรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต้นก าเนิดเสียก่อน 
นอกจากนี้ ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นมีขึ้นเพ่ือรองรับผู้ที่เป็นประชาชาติ
แห่งประเทศสหภาพยุโรปหรือประเทศที่เป็นสมาชิก แห่งอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) 
หรือองค์กรการค้าโลก และประเทศอ่ืนๆ ที่มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกัน โดยระบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคมไม่มีข้อจ ากัดให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องมีสถานประกอบธุรกิจใน
สหภาพยุโรปแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศมีผลบังคับเสมือนหนึ่งเป็น
ทะเบียนที่ได้รับตามกฎหมายภายในของประเทศที่ระบุเพ่ือขอจดทะเบียน ดังนั้น ทะเบียนเครื่องหมาย
ระหว่างประเทศหนึ่งทะเบียน จึงมีค่าเท่ากับทะเบียนภายในประเทศหลายๆ ทะเบียน100 
 

                                                           
100 บุญมา เตชะวณิช, เรื่องเดิม, หน้า 83. 
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บทท่ี 5 
 

บทวิเคราะห์การให้ความคุ้มครองแก่เครือ่งหมายการค้าประชาคม 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ในยุคการค้าเสรี ความส าเร็จทางเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศทั่วโลกมิได้มาจากทรัพยากร 

ธรรมชาติของประเทศเท่านั้น แต่ละประเทศพยายามผลักดันให้เห็นความส าคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญามากขึ้น เพ่ือทดแทนรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะ
ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ โดยความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมาจากความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ น ามาพันนา ต่อยอดกระบวนการใหม่ และใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพ่ือพันนาคุภาาพ
ชีวิตของประชาชน อันส่งผลต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ อันเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าใน
ยุคปัจจุบัน โดยสินค้าหนึ่งชนิด อาจประกอบไปด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเาท เช่น อาจประกอบ
ไปด้วยความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า และการออกแบบผลิตาัภฑ์ เป็นต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องปกป้องสิทธิทางปัญญาของผู้เป็นเจ้าของสิทธินั้นๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า ทรัพย์สินทางปัญญาได้กลาย 
เป็นส่วนหนึ่งของการพันนาเศรษฐกิจ สังคม และวันนธรรมของประเทศแล้ว โดยจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน
บริษัทชั้นน าของโลกหลายๆ บริษัทได้ใช้นวัตกรรมอันเกิดจากผลงานทางปัญญามาเป็นทรัพยากรส าคัญ
ในการสร้างความมั่นคงหรือความเจริญเติบโตให้กับบริษัทมากกว่าการใช้ทรัพย์สินที่จับต้องได้เพียง
อย่างเดียว ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ของบริษัทและประเทศในยุคไร้พรมแดน โดยเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย ขภะเดียวกันในการแข่งขันก็ได้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ทรัพยากรตั้งต้น บริษัทขนาดกลางและเล็กก็มิได้เสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่เสียทีเดียว เพราะทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรมต่างก็ก่อก าเนิดจากความคิดของมนุษย์ ซึ่งบริษัทขนาดกลางและเล็กก็มีศักยาาพ
ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมได้ทั้งนั้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่บริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็กจ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงระบบทรัพย์สินทางปัญญา รู้จักใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ตลอดจนต้องให้ความส าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในเชิงพาภิชย์เพ่ือพันนาและสร้างความสะดวกสบายให้กับ
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ชีวิตของมนุษย์1 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันเป็นโลกยุคไร้พรหมแดน เกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่าง
ประเทศมากขึ้น เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะ
ท าให้ผู้บริโาคจดจ าได้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ เป็นของผู้ประกอบการรายใด อันเป็นการบ่งบอกถึง
คุภาาพของสินค้า นอกเหนือไปจากการแยกแยะความแตกต่างของแต่ละกิจการได้ การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น มิเช่นนั้นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าหรือผู้ประกอบการอาจจะต้องสูญเสียรายได้ในการด าเนินธุรกิจอันเกิดจากการปลอม ลอกเลียน 
ละเมิดเครื่องหมายการค้า เรื่องของเครื่องหมายการค้า จึงมีความส าคัญถึงขนาดถูกหยิบยกไปเป็น
ข้ออ้างในการตอบโต้และกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม
ให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นระบบเดียวกัน อันเป็น
การสร้างมาตรฐานให้กับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศที่อยู่ในประชาคมเดียวกัน
เพ่ือลดปัญหาความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ข้อยุ่งยากต่างๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเป็นการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุม อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการแข่งขันทางการค้าในโลกยุคไร้พรมแดน  
ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรมีระบบการรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 
ผู้เขียนจึงได้ท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยแบ่งได้เป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 

 

5.1  วิเคราะห์ความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในภาคี
สมาชิกสหภาพยุโรปกับประเทศในภาคีสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ตามปกตินั้นเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองตามหลักดินแดน โดยหากประสงค์ให้

เครื่องหมายการค้านั้นได้รับความคุ้มครองที่ประเทศใด ก็จะต้องน าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปขอ
จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีหลักเกภฑ์ในการพิจารภารับจด
ทะเบียนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจโลกมีเสรีาาพขึ้นมาก เทคโนโลยีก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วการค้าการลงทุนสามารถเชื่อมโยงติดต่อค้าขายถึงกันได้ทั่วโลก มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย

                                                           
1 เยาวลักษภ์ เคลือบมาศ, การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา, ค้นวันที่ 2 พฤษาาคม 2558 

จาก http://www.finearts.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2010/02/10.การจัดการด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา.doc 
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กระตุ้นการซื้อขายสินค้าทั่วโลก จนกลายเป็นยุคของความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ในยุคที่การค้าการ
ลงทุนเสรี มีทั้งการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า บริการ แรงงาน เป็นต้น ไปยังต่างประเทศจึงหนีไม่พ้นการ
แข่งขันและการค้าเสรี ซึ่งเมื่อมีการน าเข้าและส่งออกสินค้า หรือขยายการบริการไปยังต่างประเทศ สิ่งที่
จะท าให้คนจดจ าสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการได้ก็คือ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 
อันเป็นสัญลักษภ์ท่ีเป็นสื่อกลางท าให้ผู้บริโาครับทราบถึงที่มาว่ามาจากผู้ผลิตรายใด ประเทศใด มีคุภาาพ
หรือได้รับความนิยม น่าเชื่อถือ เพียงใด เมื่อเครื่องหมายการค้าทวีความส าคัญมากขึ้น ผู้ประกอบการ
จึงเริ่มที่จะน าเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนเพ่ือขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศมากขึ้น
เรื่อยๆ มีตลาดการค้าเสรีที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการป้องกันการละเมิดมิให้ เครื่องหมายการค้า
ของตนที่ได้คิดสร้างสรรค์ออกแบบ หรือต้องลงทุนจ้างคนออกแบบ ทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษภา
สินค้าหรือบริการของตนเพ่ือให้คนนิยมจดจ า สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทั้งเงินทุน ความคิด และระยะเวลา
ในการสร้างความนิยมจดจ า หากถูกลอกเลียนแบบจากผู้ประกอบการอ่ืนอันเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
แล้ว ย่อมส่งผลเสียหายทั้งต่อาาพลักษภ์และเศรษฐกิจของบริษัท รวมถึงหากประเทศใดมีการปลอมหรือ
ลอกเลียนเครื่องหมายการค้ามากขึ้นเท่าใด นั่นแสดงถึงความไม่มีประสิทธิาาพของาาครัฐในการให้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ส่งผลให้ขาดความน่าเชื่อถือในการค้าการลงทุนของประเทศชาติ 
เพราะผู้ประกอบการกังวลว่าจะได้รับความเสียหายเช่นว่านั้น ดังนั้น ตลาดเศรษฐกิจของอาเซียนที่ก าลัง
จะเติบโตมาเป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งได้มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 นี้ ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก าลังให้
ความสนใจ และควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ทั้งนี้ จึงได้มีการก าหนดให้ประเทศาาคีสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องเข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิก
พิธีสารมาดริดในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียนที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น อันจะน าพาให้เศรษฐกิจ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้สามารถคานอ านาจการต่อรองทางการค้ากับชาติอ่ืนได้ แต่เนื่องด้วย
ในปัจจุบันเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2559 ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ยังไม่สามารถ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดอย่างพร้อมเพรียงกันครบทั้ง 10 ประเทศได้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า 
แม้กระทั่งระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดซึ่งมีการก าหนดหลักเกภฑ์ไว้อยู่แล้ว ประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดตามเวลาที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการ
ที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากลจึงท าให้ปัญหาความแตกต่างทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่หมดไป ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าอันส่งผลทางการค้าการลงทุนกับต่างชาติที่กระทบต่อเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาถึงกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกของสหาาพยุโรปใน
บทที่ 2 นั้นพบว่า มีลักษภะการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าาายใต้บรรทัดฐานเดียวกันที่ก าหนด
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ในข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trade Mark) เพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียน
าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกัน อันเป็นการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งสหาาพ
ยุโรป เป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบหนึ่งที่น่าสนใจ โดยในส่วนกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าของประเทศอังกฤษ (Trade Marks Act 1994) ใน PART II ก็ได้มีส่วนที่บัญญัติถึง Community 
Trade Marks and International Matters ด้วย และประเทศฝรั่งเศสนอกจากที่กฎหมายเครื่องหมาย
การค้าจะได้ก าหนดในส่วนที่สอดคล้องเครื่องหมายการค้าประชาคมแล้ว ก็ยังมี Decree No. 2002-215 of 
February 18, 2002 อันเป็นการแก้ไขในส่วนของข้อบังคับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับตัวแทนทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรม การคุ้มครองการออกแบบ และเครื่องหมายการค้าประชาคม และมี Decree No. 2004-
41 of January 6, 2004 ซึ่งมีการเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า
ของประเทศในสหาาพยุโรปได้ออกกฎหมายให้สอดคล้องกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมและระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด อีกทั้งยังแสดงเห็นว่าระบบการจดทะเบียนเครื่อง-
หมายการค้า ทั้งสองระบบนี้ไม่ซ้ าซ้อนกันแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสหาาพยุโรปนั้นจะได้เข้าเป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด (Madrid 
Protocol) ก็ตาม แต่พิธีสารมาดริดก็มีหลักเกภฑ์การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังมีความ
แตกต่างอยู่หลายประการกับข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trade Mark) 
ตามที่ได้บรรยายไว้ในบทที่ 4.4 ว่าด้วยเรื่องการเปรียบเทียบระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ตามพิธีสารมาดริดกับระบบเครื่องหมายการค้าประชาคม เช่น กฎหมายที่ใช้ในการพิจารภารับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกัน เพราะพิธีสารมาดริดใช้กฎหมายาายในของแต่ละ
ประเทศสมาชิกในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในขภะที่สหาาพยุโรปใช้ข้อบังคับ
เครื่องหมายการค้าประชาคมเดียวกันในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือพิธีสาร
มาดริดมีลักษภะเป็นเพียงตัวกลางในการส่งค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศสมาชิก
พิธีสารมาดริดที่เลือกขอรับความคุ้มครองไว้ โดยอาจได้รับความคุ้มครองไม่ครบทุกประเทศที่เลือกไว้
ในขภะที่ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมสหาาพยุโรปมีลักษภะเป็นศูนย์กลางใน
การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งสามารถพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
โดยใช้ข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นเกภฑ์ในการพิจารภา และหากได้รับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ก็จะได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งสหาาพยุโรป เป็นต้น ดังนั้น ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างพิธีสารมาดริดกับระบบเครื่องหมายการค้าประชาคมจึงไม่เป็นการให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ซ้ าซ้อนกันแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังไม่พบปัญหาเกี่ยวกับความซ้ าซ้อน
หรือความเลื่อมล้ ากัน แต่มีลักษภะเป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุมสมบูรภ์
มากยิ่งขึ้น โดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ประกอบการว่าต้องการขอรับความคุ้มครองในลักษภะใด 
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หากต้องการได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งสหาาพยุโรป ก็จ าเป็นต้องขอรับความคุ้มครองแบบเครื่องหมาย
การค้าประชาคม (Community Trade Mark) แต่หากต้องการขอรับความคุ้มครองเพียงบางประเทศ
ในโลก โดยมิได้จ ากัดอยู่ในาูมิาาคใดเท่านั้น ก็เหมาะสมกับการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) แต่ทั้งนี้ การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพิธีสาร
มาดริด (Madrid Protocol) นั้น มิได้มิใช่ว่าจะได้รับความคุ้มครองครบตามประเทศที่ระบุไว้ทั้งหมด 
เพราะนอกจากที่จะต้องเข้าตามหลักเกภฑ์ของพิธีสารมาดริดแล้ว ยังจะต้องพิจารภาตามกฎหมาย
าายในของประเทศนั้นๆ อีกทีหนึ่ง ซึ่งแต่ละประเทศก็มีหลักเกภฑ์ในการออกกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าที่แตกต่างกัน พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เพียงอ านวยความสะดวกในการเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือส่งต่อค าขอจดทะเบียนโดยผู้ขอรับความคุ้มครองสามารถเลือกประเทศที่จะขอรับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าไว้ด้วยการยื่นขอเพียงที่เดียว ทะเบียนเดียว แต่จะส่งเรื่องให้กับประเทศสมาชิก 
พิธีสารมาดริดที่ผู้ประกอบการเลือกไว้ ซึ่งต้องเป็นประเทศที่เป็นาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด (Madrid 
Protocol) เท่านั้น อย่างไรก็ดี พบว่าสาเหตุของการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
ในาาคีสมาชิกสหาาพยุโรปมีความก้าวหน้ามากกว่าประเทศในาาคีสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ดังนี้ 

1)  โครงสร้างการท างานของอาเซียนเป็นแบบ Intergovernmental Method ซึ่งรัฐ  
แต่ละรัฐมีฐานะเท่าเทียมกันและทรงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย การตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากรัฐสมาชิกทุกฝ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การตัดสินใจและการขับเคลื่อนองค์กร 
จึงเป็นไปได้ช้าหรือบางครั้งอาจจะเป็นไปไม่ได้เลย ขาดการวางกรอบและกฎเกภฑ์ที่ชัดเจนว่าจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรูปแบบขององค์การแบบนั้นได้อย่างไร ต่างจากสหาาพยุโรปที่มีการออกแบบ
โครงสร้างขององค์การที่มีอ านาจเหนือรัฐในฐานะเป็นกฎหมาย มีผลผูกพันรัฐสมาชิกและก าหนดไว้ใน
สนธิสัญญาก่อตั้งอย่างชัดเจนเจตนาของการก่อตั้งองค์การในรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐ
มาตั้งแต่เริ่มแรก (Functional Federalism, Supra-National International Organization) โดยเห็นข้อ
ความคิดนี้มาตั้งแต่ Schumann Declaration ที่มีความคิดจะให้มี High Authority ที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจแทนรัฐสมาชิกาายในขอบอ านาจขององค์การและมีผลผูกพันรัฐสมาชิก นับว่าเป็นเรื่องที่รัฐอาจ 
จะต้องยอมสละหรือถ่ายโอนอ านาจอธิปไตยในหลายๆ เรื่องไปให้องค์การ ซึ่งผลก็คือท าให้เกิดความ
เป็นเอกาาพระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันและสามารถขับเคลื่อนองค์การไปได้อย่างสะดวก คล่องตัว และ
นอกจากนั้นรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศแบบนี้ท าให้มีการออกแบบวิธีการท างานให้มีรูปแบบ
ของข้อความคิดแบบ Community Method  

ด้วยเหตุดังกล่าว การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีโครงสร้างการท างานแบบ 
Intergovernmental Method นี้เอง การออกกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ จ าเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากรัฐสมาชิกทุกประเทศ อันมีกฎเกภฑ์และขั้นตอนในการพิจารภา อนุมัติแตกต่างกันไป ซึ่งมี
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ความยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้การจะมีข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องใช้
ระยะเวลานาน 

2)  อาเซียนไม่มีกลไกในการดึงอ านาจอธิปไตยจากรัฐสมาชิกไปสู่องค์การที่มีประสิทธิาาพ 
ไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหากรภีที่มีความเห็นของรัฐสมาชิกไม่มีความลงรอยกัน ซึ่งอาจจะต้องใช้
วิธีการเจรจาทางการทูตแก้ไขปัญหา ซึ่งก็มิใช่ว่าจะแก้ไขปัญหาได้ทุกครั้งด้วยวิธีนี้ จากการที่ประชาคม
อาเซียนไม่มีการก าหนดขอบเขตอ านาจขององค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับรัฐสมาชิก  
ที่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหา หากรัฐสมาชิกมีความเห็นไม่ลงรอยกันจะต้องอาศัยมติแบบเอกฉันท์จากรัฐ
ทุกรัฐ จึงต่างจากสหาาพยุโรปที่มีกลไกดังกล่าว อาจเนื่องมาจากเริ่มแรกที่วัตถุประสงค์สูงสุดดั้งเดิม     
ที่ต้องการสร้างความสันติสุขในาูมิาาคเพราะหายนะจากสงครามเป็นบทเรียนส าคัญจึงไม่ต้องการให้มี
สงครามอีกต่อไป (No More War) และวัตถุประสงค์สูงสุดในปัจจุบันคือการบูรภาการในการรวมยุโรป 
(European Unification, European Integration) นอกจากนั้น ยุโรปยังพันนา และสร้างยุทธศาสตร์
ที่จะดึงอ านาจอธิปไตยไปจากรัฐสมาชิกในแทบจะทุกเรื่องในปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นเทคนิคที่ส าคัญที่จะท าให้
วัตถุประสงค์ขององค์การลุล่วงไปได้ ท าให้การด าเนินนโยบายขององค์การกลายเป็นนโยบายร่วมทั้ง
นโยบายทางเศรษฐกิจ และนโยบายต่างประเทศที่จะส่งผลให้เกิดพลังอ านาจการต่อรองและส่งผลกระทบ
ต่อนานาประเทศ เพราะรัฐสมาชิกท้ัง 28 ประเทศต่างเป็นประเทศท่ีพันนาแล้วและมีบทบาททางด้าน
เศรษฐกิจ เมื่อเกิดการรวมกลุ่มกันยิ่งเพ่ิมพูนอ านาจการต่อรองได้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันรัฐสมาชิกมีอ านาจ
เพียงกิจการาายในบางเรื่อง แต่นโยบายร่วมหรือนโยบายการต่างประเทศในบางเรื่องเป็นเรื่องของ
ประชาคมทั้งหมดโดยเฉพาะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากยุโรปต้องการสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวมากขึ้นจนมีลักษภะคล้ายสหพันธรัฐ อย่างไรก็ตาม ยังมีกลไกส าคัญในเรื่องการขับเคลื่อนองค์การ 
คือ การไม่ต้องอาศัยมติเอกฉันท์หรือความยินยอมของทุกรัฐสมาชิก แต่พันนาระบบการออกเสียงแบบ 
QMV (Qualified Majority Voting) หรือการให้รัฐสมาชิกสามารถที่จะ Opt-Out เพ่ือแก้ปัญหาการ
ให้สัตยาบันาายในรัฐสมาชิกและไม่ต้องให้รัฐสมาชิกทุกรัฐถ่ายโอนอ านาจอธิปไตยในเรื่องนั้นๆ มาก็ได้ 
ก็สามารถขับเคลื่อนองค์การต่อไปโดยไม่ต้องรอรัฐสมาชิกทุกรัฐ เป็นผลท าให้องค์การ มีอ านาจมากขึ้น
และสามารถท่ีจะด าเนินการไปได้คล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิาาพ 

ด้วยเหตุดังกล่าว การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มีองค์กรกลางที่มีประสิทธิาาพไม่มี
กลไกในการดึงอ านาจอธิปไตยจากรัฐสมาชิกไปสู่องค์การที่มีประสิทธิาาพ เมื่อกรภีที่สมาชิกมีความเห็น
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการออกกฎหมาย ข้อบังคับ ท าให้การตัดสินใจต่างๆ เป็นไปได้ช้า ไม่มี
แบบแผนที่แน่นอน เกิดการคานอ านาจระหว่างแต่ละประเทศสมาชิก โดยในส่วนของเครื่องหมาย
การค้านั้น แต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ความส าคัญในการคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าไม่เท่าเทียมกัน ท าให้การออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้เป็นระบบเดียวกัน าายใต้มาตรฐาน
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เดียวกันนั้นยังเป็นไปได้ยาก เพราะไม่มีองค์กรกลางที่มีประสิทธิาาพมาควบคุม ตัดสินใจโดยไม่ต้องอาศัย
มติเอกฉันท์หรือความยินยอมของทุกรัฐสมาชิก   

3)  องค์กรระงับข้อพิพาทของอาเซียนยังไม่พันนา ซึ่งต่างจากยุโรปที่มีการพันนาองค์กร
ระงับข้อพิพาทมาตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างองค์การ มีระบบกฎหมายเฉพาะตนเอง คือ ระบบกฎหมายยุโรป
หรือระบบกฎหมายประชาคม (European Legal System, Community Legal System) ซึ่งมีผล
ผูกพันรัฐสมาชิกให้ต้องเคารพและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีศาลประชาคมเข้ามาท าหน้าที่ระงับข้อ
พิพาทระหว่างรัฐสมาชิก ในขภะที่พบว่าอาเซียนยังมีความเป็นองค์การที่ใช้ระบบกฎหมายระหว่าง
ประเทศอยู่มาก มีเพียงกฎบัตรอาเซียนเป็นธรรมนูญเพ่ือวางกรอบของกฎหมาย โดยจะต้องขึ้นอยู่กับ
รัฐสมาชิกว่าจะอนุวัติการและปฏิบัติตามหรือไม่ ไม่มีสาาพบังคับที่ชัดเจน หากเกิดข้อพิพาทอาจจะต้อง
ท้าความกันไปที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะยอมรับอ านาจของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศหรือไม่ หรืออาจจะต้องใช้วิธีการเจรจาทางการทูต (Diplomatic Negotiation) หรืออาจ 
จะต้องใช้เวทีโลกอ่ืนๆ เป็นเครื่องมือในการเจรจา แม้ว่าจะพยายามจ าลององค์กรระงับข้อพิพาทในยุค
แรกเริ่มของ EC มาก็ตาม แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดว่าจะมีการจัดตั้งศาลของประชาคมอาเซียน และอาจจะต้อง
ใช้เวลานานมากกว่าจะวางระบบกฎหมายของอาเซียนให้มีประสิทธิาาพเพราะการไม่มีระบบกฎหมายมา
ตั้งแต่ต้นจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรมีปัญหามาก อีกทั้งอาเซียนไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายใดๆ 
ที่จะควบคุมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลง ท าให้ขาดสาาพบังคับที่แน่นอน ไม่มีการก าหนดในเรื่อง
ขอบอ านาจขององค์การและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับรัฐสมาชิกที่ชัดเจน ส่วนในเรื่องกระบวนการ
ตัดสินใจก็ไม่มีการก าหนดรูปแบบชัดเจนมารองรับ ท าให้เกิดปัญหาหากรัฐสมาชิกมีความเห็นไม่ลงรอยกัน 
เพราะอาจจะต้องอาศัยมติแบบเอกฉันท์ของรัฐทุกรัฐ ต่างจากระบบกฎหมายของสหาาพยุโรปที่มี
ความแตกต่างจากกฎหมายระหว่างประเทศในหลายๆ กรภี โดยมีระบบกฎหมายของตนเอง และระบบ
การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายของตนเอง โดยน ากฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ในบางส่วน ทั้งนี้   
ก็เพ่ือให้มีประสิทธิาาพในการขับเคลื่อนสหาาพยุโรปอย่างสูงสุด จุดเด่นในการมีระบบกฎหมายและ
มาตรการทางกฎหมายที่มีลักษภะเฉพาะของตนเอง ซึ่งพันนามายาวนานและมีความแข็งแกร่งมาก  
นอกจากนั้น ยังไม่อยู่าายใต้การพ่ึงพาอาศัยระบบกฎหมายระหว่างประเทศทั่วๆ ไป ท าให้เกิดระบบ
กฎหมายของตน คือ ระบบกฎหมายยุโรปหรือระบบกฎหมายประชาคม (European Legal System, 
Community Legal System) ซึ่งมีผลผูกพันรัฐสมาชิกให้ต้องเคารพและปฏิบัติตามโดยไม่สามารถ    
ที่จะตั้งข้อสงวน (Reservation) ได้และไม่ต้องมีการค านึงถึงอนุวัติการตามทฤษฎีเอกนิยมหรือทวินิยม 
ในเรื่องที่รัฐถ่ายโอนอ านาจอธิปไตยไปให้ประชาคมแล้ว รัฐสมาชิกก็จะต้อง เคารพและปฏิบัติตาม 
(Approximation of Law และ Community Loyalty) นอกจากนั้น ยังมีองค์กรในการระงับข้อพิพาท
หรือองค์กรศาล ดังนั้น เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกก็ไม่ต้องไประงับข้อพิพาทกันที่ ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ (International Court of Justice: ICJ) ซึ่งรัฐสมาชิกจะไม่สามารถปฏิเสธอ านาจศาล
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ประชาคมเหมือนการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งศาลจะมีเขตอ านาจก็ต่อเมื่อ
คู่ความซึ่งเป็นรัฐแต่ละรัฐยอมรับอ านาจศาลแล้วเท่านั้น ไม่ต้องไประงับข้อพิพาทในเวทีโลก นอกจากนั้น 
การระงับข้อพิพาทก็ไม่ต้องอาศัยการเจรจาทางการทูตหรือมาตรการตอบโต้และแก้เผ็ดของรัฐคู่พิพาท
แต่ต้องระงับข้อพิพาทโดยประชาคม และตามกติกาของประชาคมซึ่งจะมีผลผูกพันรัฐสมาชิก อันเป็นสิ่ง 
ที่ช่วยลดความตึงเครียดและสร้างสันติาาพในประชาคมได้ และยังสามารถมั่นใจว่าข้อพิพาทจะถูกระงับ
อย่างแน่นอน เพราะการที่รัฐสมาชิกไม่สามารถปฏิเสธอ านาจศาลประชาคมในขภะที่ศาลประชาคม ก็ไม่
อาจอ้างว่าไม่สามารถตัดสินคดีได้ตามหลักศาลไม่สามารถปฏิเสธความยุติธรรม (Deny of Justice)  
ซึ่งวิธีการการเจรจาทูตอาจไม่แน่นอนว่าจะระงับข้อพิพาทได้หรือแม้แต่การระงับข้อพิพาทโดย ICJ    
ก็ใช่ว่าศาลจะระงับข้อพิพาทได้หากรัฐไม่ยอมรับอ านาจศาล หรือแม้แต่การเจรจาโดยองค์การระหว่าง
ประเทศที่ไม่มีระบบกฎหมายที่ไม่มีสาาพบังคับดีพอก็อาจไม่สามารถระงับข้อพิพาทของรัฐสมาชิกได้ 
นอกจากนั้น ในสหาาพยุโรปเองยังมีช่องทางที่ให้ประชาชนสามารถด าเนินคดีกับรัฐสมาชิกต่อศาล
ประชาคมได้ซึ่งแตกต่างจากการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐเท่านั้นที่จะเป็น
คู่ความในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ ตาม Article 34 (1) Statute of the International Court 
of Justice 1945  

ในส่วนขององค์กรศาลซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการระงับข้อพิพาทของสหาาพยุโรปก็มี
ความเข้มแข็งและมีการวางรากฐานมายาวนานตั้งแต่ Concept ของ Schumann Declaration ที่ต้องการ
ให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกโดย Arbitrator และเมื่อมีการก่อตั้ง ECSC ก็ได้มีการจัดตั้ง 
Court of Justice ขึ้นมา องค์กรศาลจึงอยู่เคียงคู่ประชาคมยุโรปมานานและพันนาตัวเองมาโดยตลอด
ในปี ค.ศ. 1977 ได้มีการจัดตั้ง Court of Auditors ขึ้น ส่วนในปี ค.ศ. 1989 ก็มีการจัดตั้ง Court of 
First Instance จนถึงปัจจุบันนี้มีการสร้างหลักกฎหมายจากค าพิพากษาและความเห็นแนะน า (Case 
Law) ออกมาแล้วจ านวนมาก 

ส่วนระบบการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือการด าเนินคดีในกรภีที่มีการกระท า
ขัดต่อกฎหมายประชาคมของรัฐสมาชิกนั้นก็ได้มีการวางกรอบที่ชัดเจนโดยใน EC Treaty 1957 ได้วาง
มาตรการในการด าเนินการทางกฎหมายกับรัฐสมาชิกที่กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายของประชาคมไว้ ซึ่งมี
ทั้งกระบวนการในระดับประชาคม (Community Level) ใน TREC Art. 226, 227 และ 228 ที่เปิดโอกาส
ให้น าคดีขึ้นสู่ศาลได้ 3 ทาง คือ โดยรัฐสมาชิก (Article 227) โดยคภะกรรมาธิการ (Article 226) และ
โดยศาลประชาคมเอง (Article 228) และกระบวนการในระดับรัฐสมาชิก (National Level) ตาม TREC 
Art. 234 ในเรื่องของ The Preliminary Reference Procedure นอกจากนั้น ยังมีการออก Act of 
Procedure มาเพ่ือวางกรอบกติกาและกระบวนการในการพิจารภาคดีของประชาคมอีกด้วย 

นอกจากนั้น สหาาพยุโรปยังมีการสร้างหลักท่ีท าให้กฎหมายประชาคมมีสาาพบังคับที่
รัฐต้องปฏิบัติตาม เช่น หลัก Legal Integration ซึ่งประกอบด้วยหลัก Direct and Indirect Effect 
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หลัก Supremacy of EU Law และหลัก Direct-Applicability ท าให้กฎหมายประชาคมมีค่าบังคับ
สูงกว่ากฎหมายาายในรัฐสมาชิกและมีผลทันทีต่อรัฐสมาชิกให้ต้องปฏิบัติตามในทันที และมีกลไกในการ
ควบคุมรัฐสมาชิกให้ปฏิบัติตามกฎหมายประชาคมทั้งการควบคุมก่อนและควบคุมหลัง และหลักการ
ทั้งหมดได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งในสนธิสัญญาต่างๆ และยังมีการสร้างหลักใหม่อยู่เสมอๆ ทั้งในรูปของ
กฎหมายที่เป็นลายลักษภ์อักษรและไม่เป็นลายลักษภ์อักษร และยังมีการก าหนดมาตรฐานต่างๆ ร่วมกัน 
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการสร้างเครื่องมือทางกฎหมาย (Legal Objective 
Instruments) ขึ้นเพ่ือช่วยเสริมสร้างประสิทธิาาพและสาาพบังคับของกฎหมายของประชาคมให้มี
มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความเหนือกว่าระบบกฎหมายขององค์การระหว่างประเทศใดๆ ในโลก ซึ่งในปัจจุบันนี้
สหาาพยุโรปมีเครื่องมือทางกฎหมายมากกว่า 15 ชนิด และมีการออกกฎหมายทั้งที่เป็นลายลักษภ์
อักษรและไม่เป็นลายลักษภ์อักษรโดยก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการออกกฎหมายและยังก าหนด
เรื่องเก่ียวกับความรับผิดของรัฐ (State Liability) ไว้อย่างชัดเจน 

ด้วยเหตุดังกล่าว การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายใดๆ ที่จะ
ควบคุมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลง ท าให้ขาดสาาพบังคับที่แน่นอน อีกท้ังองค์กรระงับข้อพิพาท
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่พันนา หากเกิดข้อพิพาทอาจจะต้องท้าความกันไปที่ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะยอมรับอ านาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือไม่ 
ดังนั้น การออกกฎหมายและระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นระบบเดียวกัน จึงต้อง  
ใช้เวลานานมากกว่าจะวางระบบกฎหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีประสิทธิาาพ เมื่อไม่มี
กฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รัฐสมาชิกไม่ได้ด าเนินการไปใน
ทิศทางที่ได้มาตรฐานเดียวกัน จึงหาข้อสรุปของปัญหาต่างๆ ได้ยาก ปัจจุบันนี้สาาพบังคับทางกฎหมาย
ของอาเซียนแทบจะขึ้นอยู่กับรัฐสมาชิก เพราะประเทศสมาชิกทุกประเทศต่างไม่ยอมให้องค์การมี
ลักษภะอยู่เหนือรัฐ การด าเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงล่าช้าและมีหลายปัญหาที่ยาก
จะแก้ เช่น ความล่าช้าและขาดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของการพันนาเขตการค้าเสรีอาเซียน ส่งผล
ต่อการที่จะก าหนดให้มีข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นระบบเดียวกัน 

4)  แม้อาเซียนจะมีวัตถุประสงค์ขององค์การที่คล้ายคลึงกับประชาคมยุโรปและมีแนว 
ความคิดจะจัดองค์กรหลักคล้ายกับประชาคมยุโรป แต่ไม่มีการออกแบบองค์กรหลักที่ชัดเจน ทั้งที่มา 
อ านาจหน้าที่ต่างๆ ไม่มีการวางบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรหลักท่ีชัดเจนไว้ในสนธิสัญญาหรือความตกลง
ใดๆ ที่มีค่าบังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่การจัดตั้งองค์การในตอนแรก ในปฏิญญากรุงเทพ 1967 ก็มีลักษภะ
เป็นเพียงวิสัยทัศน์หรือ Political Commitment เท่านั้นไม่มีอะไรจะผูกพันชัดเจนในเรื่ององค์กรหลักว่า
จะจัดองค์กรอย่างไร องค์กรมีรูปแบบ ที่มาอย่างไร และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับรัฐสมาชิก ไม่ได้มี
การวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้จริง ไม่ได้มีบรรจุเรื่องเหล่านี้ไว้ในสนธิสัญญาก่อตั้งเหมือนกับ
สหาาพยุโรป ที่มีการออกแบบระบบการท างานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรหลักที่ชัดเจน  
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มีข้อความคิดหรือแนวคิด เกี่ยวกับการวางองค์กรหลักไว้และก็มาเป็นรูปธรรมได้จริง ซึ่งมีรากฐานมา
ตั้งแต่ Schumann Declaration ที่มีแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรหลักไว้ และจากนั้นก็ได้พันนามา
ตามล าดับ   

ด้วยเหตุดังกล่าว การมีระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระบบเดียว จ าเป็น 
ต้องมีองค์กรหลักท าหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานอันเกี่ยวกับการวางแผนระบบการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าระบบเดียวที่มีประสิทธิาาพ และมีแนวทางด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและ
ปฏิบัติได้จริง แต่หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีองค์กรหลักมาท าหน้าที่เหล่านี้ ไม่มีการก าหนด
ที่มาและอ านาจหน้าที่ขององค์กรหลัก จึงท าให้การมีระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ระบบเดียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเกิดขึ้นได้ช้า 

5)  อาเซียนไม่มีการก าหนดในเรื่องขอบอ านาจขององค์การและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การกับรัฐสมาชิกที่ชัดเจนเหมือนสหาาพยุโรปที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าองค์กรหลักและ
ประชาคมจะมีหน้าที่อย่างไร มีขอบอ านาจในเรื่องอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิกอย่างไร 
หลักต่างๆ จึงถูกสร้างขึ้นมามากมาย 

ด้วยเหตุดังกล่าว การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมิได้ก าหนดขอบอ านาจ และความ 
สัมพันธ์ระหว่างประชาคมกับรัฐสมาชิกท่ีชัดเจน เมื่อไม่ได้ก าหนดขอบอ านาจและวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
เป็นระบบ ท าให้การปฏิบัติงานมีความเหลื่อมล้ า ซ้ าซ้อน ขาดประสิทธิาาพ และไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ส่งผลต่อการท าให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปได้ช้า 
เพราะยังไม่มีการมอบอ านาจหน้าที่ให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ส่งผลต่อการประสานงาน
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้
เป็นระบบเดียวกันประสบปัญหา มีความยุ่งยาก เเละขาดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

6)  การตัดสินใจขององค์การในเรื่องต่างๆ ของอาเซียนยังคงขึ้นอยู่กับอ าเาอใจของรัฐ
สมาชิก ไม่มีกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน จึงมีอุปสรรคในการพาองค์การให้พันนาไปได้ช้า ไม่เหมือนกับ
สหาาพยุโรปที่มีการพันนากระบวนการในการตัดสินใจในการท างานขององค์กรหลักท่ีชัดเจน ในการ
จัดท านโยบายต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนั้น ยังมีการพันนากลไกอ่ืนๆ เช่น กลไกการลงมติโดยใช้การลง
มติแบบเสียงส่วนใหญ่ (Qualified Majority Voting: QMV) เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือท าให้รัฐสมาชิกมีการ
เดินไปในทิศทางเดียวกันและแก้ปัญหาการขัดแย้งของเสียงข้างน้อยที่จะท าให้องค์การไม่พันนาและ
เดินไปอย่างล่าช้า 

ด้วยเหตุดังกล่าว การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน 
เมื่อเกิดข้อขัดแย้งจะท าให้หาจุดร่วมได้ยากเพราะแต่ละประเทศต่างต้องการให้ประเทศของตนได้รับ
ประโยชน์ ส่งผลให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นระบบ
เดียวกันเป็นไปได้ช้า 
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7)  อาเซียนนั้นเมื่อคิดจะลงมือกระท าการในเรื่องใดก็ค่อยมาก าหนดแผนกันโดยไม่มี
การวางแผนที่แน่นอนชัดเจนและอาจเป็นจริงได้ในระยะยาว คงมีเพียงแต่การก าหนดวัตถุประสงค์แต่ไม่ได้
วางแผนงานไว้เลยตั้งแต่แรก จึงขาดความประติดประต่อในการด าเนินงานเพราะเกิดทั้งปัญหาและความ
ล่าช้าเกิดขึ้นตลอดเวลา ในขภะที่สหาาพยุโรปมีการวางกรอบวัตถุประสงค์และมาตรการที่จะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ไว้ในสนธิสัญญาในแต่ละฉบับมาตั้งแต่ต้น ดังนั้น การด าเนินงานตามเป้าหมายต่างๆ 
จึงส าเร็จลุล่วงไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นการท างานที่มีการวางแผนล่วงหน้า 

ด้วยเหตุดังกล่าว การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีการวางแผนที่แน่นอนชัดเจน
และปฏิบัติได้จริงในการด าเนินการต่างๆ รวมถึงยังไม่มีบทก าหนดโทษ ท าให้แต่ละประเทศสมาชิก
ด าเนินการต่างๆ ด้วยความล่าช้า ขาดความมุ่งมั่นในการด าเนินการ ส่งผลต่อการมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นระบบเดียวกันด้วยเช่นกัน เพราะแม้จะมีการก าหนดให้
ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดในปี พ.ศ. 2558 
ก็ตาม แต่จนกระทั่งปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2559 ก็ยังไม่สามารถเข้ารวมเป็นาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดอย่าง
พร้อมเพรียงกัน จึงไม่น่าแปลกที่ไม่สามารถจะท าให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ในเวลาอันสั้น 

8)  อาเซียนและองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ ไม่มีการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อประชาคม ซึ่งแตกต่างจากสหาาพยุโรปที่ได้ค านึงถึงความส าคัญของประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่
จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระท าของประชาคม ดังนั้น จึงได้มีกลไกหลายๆ อย่างที่คุ้มครอง
ประชาชน เช่น การก าหนดให้สมาชิกของ European Parliament มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน ซึ่งไม่มีในองค์การระหว่างประเทศใดๆ ซึ่งท าให้สหาาพยุโรปมีลักษภะคล้ายๆ กับสหพันธรัฐ
อยู่เนืองๆ นอกจากนั้น European Parliament ยังถูกก าหนดให้มีบทบาทในการท างานในฐานะ     
ผู้ปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชน หรือการเปิดโอกาสให้รัฐถูกประชาชนฟ้องเป็นจ าเลยต่อศาล
ประชาคมได้ การพลวัตรของการบูรภาการยุโรป (Deepening Integration) ในปัจจุบันยังรวมไปถึง
การก าหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนแห่งยุโรป (European Citizen) ซึ่งมีทั้งสิทธิในการเข้าร่วม
ทางการเมือง สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการทูต สิทธิในการเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
าายในประเทศสมาชิก เป็นต้น  

ด้วยเหตุดังกล่าว การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม ส่งผลให้ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจเเละไม่มีความตระหนักรู้เรื่องการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า จะส่งผลให้การมีระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระบบเดียวกันยังไม่
สามารถท าได้โดยง่าย เพราะการมีส่วนร่วมทางด้านเครื่องหมายการค้าของประชาชนแบ่งออกเป็นสอง
กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริโาคและกลุ่มผู้ประกอบการ ความตระหนักรู้ของผู้บริโาค เช่น ไม่สนับสนับสนุนสินค้า  
ที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ท าให้กลุ่มผู้บริโาคมีโอกาสบริโาคผลิตาัภฑ์ที่มีคุภาาพ ส่วนกลุ่ม
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ผู้ประกอบการ หากผลิตาัภฑ์ของตนมีชื่อเสียงและขายได้ในปริมาภมาก กลุ่มผู้ประกอบการย่อม
ต้องการให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองเพ่ือป้องกันไม่ให้สินค้าของตนถูกละเมิด
เครื่องหมายการค้าและถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไป หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและไม่มีการสนับสนนุนให้ประชาชนมีความตระหนักรู้เรื่อง เครื่องหมาย
การค้า การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะเป็นไปได้ช้าด้วย
เช่นกัน  

9)  ปัจจัยอื่นๆ เช่น พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ (Historical Background) แต่ละชาติของ
อาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งระบบการปกครอง ฐานทางเศรษฐกิจที่มีฐานะยากจนถึง   
ปานกลางท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้มากนัก นอกจากนั้น ยังมีศาสนาที่แตกต่างทั้งพุทธ คริสต์
และอิสลาม ซึ่งมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกัน ซ้ ายังมีปัญหาาายในของประเทศที่ท าให้อาเซียน
ด าเนินการพันนาไปได้ช้า เช่น ปัญหาเสถียราาพทางการเมือง ปัญหาความม่ันคง ความไม่สงบาายใน 
ประเทศ ปัญหาสิทธิมนุษยชน ตลอดจนระบบการเมืองการปกครอง เอกลักษภ์ทางาาษา วันนธรรม 
ที่แตกต่าง การบูรภาการอาเซียนจึงยากกว่าการบูรภาการยุโรปที่มีจุดยึดอยู่กับสงคราม มีจุดมุ่งหมาย    
ที่จะไม่ต้องการให้เกิดสงครามอีก (No More War) นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยทางด้านศาสนาซึ่งชาวยุโรป   
มีศาสนาคริสต์รวมกัน มีาาษาที่พันนามาจากาาษาละตินร่วมกัน (Lingua Franca) การปกครองใน
ปัจจุบันที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเหมือนๆ กัน มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน แม้จะมีประเทศที่มีฐานะไม่ดีนักอยู่ด้วยแต่ก็มีประเทศที่ร่ ารวยคอยให้การ
ช่วยเหลือโดยมีข้อตกลงช่วยเหลือกัน2  

ด้วยเหตุดังกล่าว การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกต่างกันทางปัจจัยอ่ืนๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวันธรรม จึงเป็นอีกปัจจัยนึงที่ท าให้การมีระบบการให้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระบบเป็นระบบเดียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปได้ช้า 
เพราะการที่จะออกข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นระบบเดียวกันได้นั้น 
จ าเป็นต้องหาจุดร่วมเพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในาายหลัง เช่น การจะก าหนดหลักเกภฑ์ในเรื่องสิ่ง      
ที่ จะไม่ได้รับความคุ้มครองให้เป็นเครื่องหมายการค้านั้นจะเห็นได้ว่าประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ   
ให้ความส าคัญเรื่องาาพลามก อนาจาร ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หรือความหมาย
ของเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศสมาชิกอาจมีความหมายหรือการออกเสียงที่แตกต่างกัน ท าให้
การก าหนดหลักเกภฑ์ในการพิจารภาให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ต้องมีการพิจารภาเพ่ือหา

                                                           
2 ธนพันน์ เล็กเกียรติ์ขจร, ปัจจัยในความส าเร็จและพัฒนาการของสหภาพยุโรป อาเซียน

ต้องดูละครแล้วย้อนดูตัว, ค้นวันที่ 5 พฤษาาคม 2558 จาก http://thailawstudent.bizhat.com/EU-
ASEAN.doc 

http://thailawstudent.bizhat.com/%20EU-ASEAN.doc
http://thailawstudent.bizhat.com/%20EU-ASEAN.doc
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จุดร่วมอย่างรอบคอบ หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่ได้มีการประชุมเพ่ือหารือจุดร่วมเหล่านี้
ร่วมกัน ไม่มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจน การมีระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระบบเดียวจึงเป็นไปได้ช้า 

จากเหตุผลทั้งมวลข้างต้นท าให้ทราบถึงสาเหตุอันเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การพันนากฎหมาย
เครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดความล่าช้า ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซี่งมีทั้งสาเหตุทางด้าน เศรษฐกิจ วันนธรรม สังคม การศึกษา และการเมือง       
ที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่อย่างไรก็ดี  สาเหตุเหล่านั้นก็ยัง
มิใช่เหตุผลอันท าให้เกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมิได้ 
เพียงแต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการปรับให้เหมาะสมอย่างพร้อมเพรียงกันสักระยะหนึ่ง นอกจาก
เหตุผลข้างต้นแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้าาายในของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเองยังมีความแตกต่างกันมาก รวมถึงยังมีระดับการพันนากฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มี
ความเลื่อมล้ ากันอยู่มาก เช่น การที่ประเทศพม่ายังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าไว้
โดยเฉพาะ ยังคงใช้กฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติการจดทะเบียนของประเทศพม่าเพ่ือให้การคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าอยู่ และแม้จะมีข้อมูลว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าจะมีการบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2557 
แต่จนถึงปัจจุบัน (เมษายน พ.ศ. 2559) ยังไม่ปรากฏว่ามีการออกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของ
ประเทศพม่ามาใช้บังคับแต่อย่างใด ในขภะที่สิงคโปร์มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ได้มีการวางเป้าหมายที่จะขยายบทบาทของสิงคโปร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางทรัพย์สิน
ทางปัญญาแห่งเอเชีย และให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยาาพ เพ่ือรองรับความต้องการ
ด้านบริการทรัพย์สินทางปัญญาที่ก าลังขยายตัวสูงขึ้นในเขตาูมิาาค ตลอดจนสิงคโปร์มีความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจและการค้า จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในาูมิาาคอาเซียน และ
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ในการพันนาประเทศให้
ก้าวไปสู่การเป็นประเทศผู้น าในอาเซียน ส าหรับสาธารภรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นได้มีการ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบาายในประเทศมากมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การคุ้มครองพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการลงทุน 
ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศท่ีมีล าดับการพันนาทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่น่าจับตามองประเทศ
หนึ่ง นอกเหนือไปจากการที่ประเทศนี้มีการพันนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว มีความได้เปรียบ
ในฐานะที่เป็นประตูการค้า มีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนจ านวนมาก สาธารภรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการพันนากฎหมายควบคู่ไปกับการพันนาประเทศ เพ่ือ
รองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้า ในขภะที่ประเทศไทยก็ได้ก าหนดตัวเองว่า
จะเป็น “ประตูสู่อาเซียน” และได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตลอดมา โดยมี
การพันนากฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับรองกับโลกยุคการค้าเสรี ทั้งนี้ ผู้เขียนได้
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สรุปความแตกต่างในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไว้ เพ่ือชี้ให้เห็นว่ายิ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน
มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจ าเป็นต้องมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นระบบเดียวกันมากขึ้น
เท่านั้น ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1  การเปรียบเทียบความแตกต่างในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ราชอาภาจักรกัมพูชา 
สาธารภรัฐอินโดนีเซีย สาธารภรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมาเลเซีย) 

 
การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ข้อ การขอรับความคุ้มครอง ประเทศบรูไน ดารสุซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 
มาเลเซีย 

1 กฎหมายเครื่องหมายการค้า 
 
 
 
 
 

Trademark Rules 
(Revised Edition 2000) 

Law concerning 
Marks, Trade Names 
and Acts of Unfair 
Competition of the 
Kingdom of 
Cambodia 

Law No. 15 of August 1, 
2001, regarding Marks 

Regulation No. 
466/STEA-PMO of 
Prime Minister on the 
Registration of 
Trademarks 

Trademark Act (Act 
175 of 1976, as last 
amended by Act 
A1138 of 2002) 

2 วิธีการยื่นขอรับความคุ้มครอง 
 
 
 
 
 
 

รับแต่เอกสารทีเ่ป็นกระดาษ
เท่านั้น โดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารได้จาก 
http://www.bruipo.com.
bn/ 

รับแต่เอกสารทีเ่ป็น
กระดาษเท่านั้น  

รับแต่เอกสารทีเ่ป็นกระดาษ
เท่านั้น โดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารได้จาก 
the Directorate General 
of Intellectual Property 
Rights or DGIPR) 

รับแต่เอกสารทีเ่ป็น
กระดาษเท่านั้น  

ใช้แบบฟอรม์ (TM5) 
สามารถยื่นขอรับความ
คุ้มครองทาง
อินเทอร์เน็ตได ้

3 สถานที่ในการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 

 
 

Brunei Darussalam 
Intellectual Property 
Office (BruIPO) 

The Department of 
Intellectual Property 
Rights (DIPR), Ministry 
of Commerce 

Directorate General of 
Intellectual Property 
Rights Ministry of Law 
and Human Rights 

the Department of 
Intellectual Property 
(DIP) Lao PDR. 

the Malaysian 
Intellectual 
Property 
Corporation (MyIPO) 

4 หนังสือมอบอ านาจในการ
ด าเนินการแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่จ าเป็นต้องยื่นในขภะที่
ขอรับความคุ้มครอง เว้นแต่
จะถูกเรียกร้องให้แสดง
หนังสือมอบอ านาจ 

ถ้ามิได้เป็นคนชาติของ
ราชอาภาจักรกัมพูชา
และไม่มสีถานประกอบ
กิจการถาวรก็จ าเป็นต้อง
มีตัวแทนเพื่อด าเนินการ 

ถ้ามิได้เป็นคนชาติของ
สาธารภรัฐอินโดนีเซีย   ก็
จะต้องมีตัวแทนที่อาศัยใน
ประเทศน้ีเป็นคนด าเนินการ 

ถ้ามิได้เป็นคนชาติของ
สาธารภรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว หรอื ไม่มี
สถานประกอบกิจการ
ถาวรก็จะต้องมีตัวแทนที่
อาศัยในประเทศน้ีเป็นคน
ด าเนินการ 

ถ้ามิได้เป็นคนชาติของ
มาเลเซีย หรือ ไม่มี
สถานประกอบกิจการ
ถาวรก็จะต้องมีตัวแทน
ที่อาศัยในประเทศน้ี
เป็นคนด าเนินการ และ
หากตัวแทนเป็นบริษัท 
ต้องเป็นบริษัที่จัดต้ัง
ตามกฎหมายของ
ประเทศน้ี 

5 การแสดงลักษภะของ
เครื่องหมายการค้า 

แสดง แสดง แสดง แสดง แสดง 

6 ประเาทสินค้าและบริการที่
ขอรับจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้า 

ต้องระบ ุ ต้องระบ ุ ต้องระบ ุ ไม่ต้องระบ ุ ต้องระบ ุ

7 1 ค าขอต่อประเาทสินค้า 
http://www.asean-iprhel 
pdesk.eu/sites/default/files
/publications/ASEAN_IPR_S
ME_Helpdesk_Guide_to_Tr
ade_Mark_Protection.pdf 

หนึ่งค าขอต่อหนึง่
เครื่องหมาย แต่อาจ
ครอบคลมุจ าพวกสินค้าหรือ
บริการมากกว่าหนึ่งจ าพวก 

หนึ่งค าขอต่อหนึง่จ าพวก
สินค้าหรอืบริการ 

หนึ่งค าขอต่อหนึง่
เครื่องหมาย แต่อาจ
ครอบคลมุจ าพวกสินค้าหรือ
บริการมากกว่าหนึ่งจ าพวก 

หนึ่งค าขอต่อหนึง่จ าพวก
สินค้าหรอืบริการ 

หนึ่งค าขอต่อหนึง่
จ าพวกสินค้าหรือ
บริการ 

8 ความหมายของเครื่องหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องหมาย หมายถึง 
สัญลักษภ์ที่มองเห็นได้
และแยกสินค้า 
(เครื่องหมายการค้า) หรือ
บริการ (เครื่องหมาย
บริการ) ของบริษัทหนึ่ง
ออกจากบริษัทหนึ่ง 

เครื่องหมาย หมายถึง 
สัญลักษภ์ในรูปของาาพ ช่ือ 
ค า ตัวอักษร รูปร่าง ส่วนแระ
กอบของส ีหรือการรวมกัน
ของสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
อันมีลักษภะที่แตกต่างและ
ใช้ในกิจกรรมการค้าสินค้า
หรือบรกิาร 

เครื่องหมาย หมายถึง 
สัญลักษภ์ที่มองเห็นได้
และแยกสินค้าหรือ
บริการของบริษัทหนึ่ง
ออกจากบริษัทหนึ่ง 
เครื่องหมายอาจเป็นใน
รูปของค า รูปร่างและการ
รวมกันของสิ่งที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นแสดง
ออกมาในรปูของสีใดสี
หนึ่ง 

เครื่องหมาย รวมไปถึง 
เครื่องหมาย ยี่หอ้ หัว
เรื่อง ฉลาก ตั๋ว ช่ือ 
ลายเซ็น ค า ตัวอักษร 
เลข หรือการรวมกัน
ของสิ่งที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 

http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10277-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10271-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10260-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10277-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10271-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10260-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ข้อ การขอรับความคุ้มครอง ประเทศบรูไน ดารสุซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 
มาเลเซีย 

9 ความหมายของเครื่องหมาย
การค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องหมายการค้า หมายถึง 
สัญลักษภ์ที่มองเห็นได้เป็น
าาพโดยสามารถแยกสินค้า
หรือบรกิารของผูผ้ลิตหนึ่ง
ออกจากผูผ้ลิตหนึ่ง 
เครื่องหมายการค้า อาจ
ประกอบไปด้วย ค า (รวมไป
ถึงช่ือ) การออกแบบ 
ตัวอักษร ตัวเลขหรือรปูร่าง
ของสินค้าหรือหีบห่อ 

 “เครื่องหมายการค้า” 
หรือ “เครื่องหมาย
บริการ” ได้แก่
เครื่องหมายใดๆ ที่แสดง
ให้เห็นเป็นาาพ 
(Graphically)หรือ
สามารถแสดงใหเ้ห็นเป็น
าาพได้ ทั้งนี ้เครื่องหมาย
นั้นจะต้องสามารถแยกให้
เห็นถึงความแตกต่างของ
สินค้าหรอืบริการของ
ผู้ประกอบการหนึ่ง กับ
สินค้าหรอืบริการชนิด
เดียวกันของ
ผู้ประกอบการอีกราย
หนึ่ง เครื่องหมายการค้า
หรือเครื่องหมายบรกิารที่
อาจได้รับการจดทะเบียน
ได้แก่ ตัวอักษร ค า รูป
รอยประดิษฐ์ฉลาก 
สัญลักษภ์ค าย่อ กลุ่มของ
สิ่งดังกล่าวหรือ กลุ่มของ
สีช่ือ ลายมือช่ือ 
สัญลักษภ์สามมิติ
สโลแกน 

“เครื่องหมายการค้า” 
หมายความว่า เครื่องหมายที่
ใช้หรือจะใช้เป็นทีห่มาย
ส าหรับสินค้าหรอืเกี่ยวข้อง
กับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้า
ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้า
นั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคล
อื่น 

เครื่องหมายการค้าคือ 
สัญลักษภ์ที่ใช้เป็น
เครื่องหมายของสินค้า
หรือบรกิารเพื่อใช้ระบุ
ความเป็นเจ้าของสินค้า
และบริการผูส้ร้างสรรค์
เครื่องหมายการค้า  

เครื่องหมายการค้า 
หมายความว่า 
เครื่องหมายที่ใช้หรือที่
จะใช้กับสินค้า เพื่อ
แสดงหรือระบุถึง
ความสัมพันธ์หรือความ
เกี่ยวพันระหว่างสินค้า
ที่ใช้เครื่องหมายการค้า
นั้นกับเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า 

10 หลักการให้สิทธินบัวันย่ืนค าขอ
ย้อนหลงั  (Right of Priority) 

ให้ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครอง 

11 ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับ
ความคุ้มครอง 

http://www.stplegal.com/R
equirements-Charges.aspx 
?service=Trademark&countr
y=VIETNAM&id=12 

$150 ต่อหนึ่งจ าพวกสินค้า
หรือบรกิาร 

$110 ต่อหนึ่งจ าพวก
สินค้าหรอืบริการ 

 $80 ต่อหนึ่งจ าพวกสินค้า
หรือบรกิาร 

$100 ต่อหนึ่งจ าพวก
สินค้าหรอืบริการ 

12 าาษาในการยื่นขอรับความ
คุ้มครอง 

 
 
 

าาษาอังกฤษ าาษาเขมรหรือ
าาษาอังกฤษ 

าาษาอินโดนีเซีย าาษาลาวหรือ
าาษาอังกฤษ แต่ถ้าย่ืน
เป็นาาษาอังกฤษต้อง
แปลเป็นาาษาลาวาายใน 
90 วันนับจากวันที่ยื่น 

าาษาเมเลเซียหรือ
าาษาอังกฤษ 

13 ระยะเวลาในการให้ความ
คุ้มครองและการตอ่อาย ุ

 
 

10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจด
ทะเบียนขอรับความคุ้มครอง
ต่ออายุได้คราวละ 10 ป ี

10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่น
จดทะเบียนขอรบัความ
คุ้มครองต่ออายุได้คราว
ละ 10 ปี 

10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจด
ทะเบียนขอรับความคุ้มครอง
ต่ออายุได้คราวละ 10 ป ี

10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจด
ทะเบียนขอรับความ
คุ้มครองต่ออายุได้คราว
ละ 10 ปี 

10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่น
จดทะเบียนขอรบัความ
คุ้มครองต่ออายุได้คราว
ละ 10 ปี 

14 การประกาศ การคัดค้าน การจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว 
ต้องมีการประกาศใน  the 
Gazette โดยจะต้องคัดค้าน
าายใน 3 เดือนนับจากวันที่
ประกาศ หากไม่มีการ
คัดค้านในระยะเวลาดังกล่าว 
จึงจะรบัจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดก็จะออก
ใบรับรองเครื่องหมาย
การค้าให้ก่อน แล้วจึง
ประกาศลงใน the 
Official Gazette of 
the Ministry of 
Commerce และ
สามารถคัดค้านได้าายใน 
90 วันหลงัจากประกาศ  

หากตรวจสอบและรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า
แล้ว ก็จะต้องประกาศใน 
the Official Gazette 
าายใน 10 วัน ซึ่งต้อง
คัดค้านาายใน 3 เดือนนับ
จากวันที่ประกาศ หากไมม่ี
การคัดค้านก็จะได้รบัการจด
ทะเบียน 

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดก็จะออก
ใบรับรองเครื่องหมาย
การค้าให้ก่อน แล้วจึง
ประกาศลงใน the 
official industrial 
property gazette 
คัดค้านได้าายใน 5 ปี 
หลงัจากประกาศ  

หากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วต้องมี
การประกาศใน  the 
Gazette โดยจะต้อง
คัดค้านาายใน 2 เดือน
นับจากวันทีป่ระกาศ 
หากไม่มีการคัดค้านใน
ระยะเวลาดังกล่าว จึง
จะรบัจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 

       

http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10277-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10271-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10260-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html


283 
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การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ข้อ การขอรับความคุ้มครอง ประเทศบรูไน ดารสุซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 
มาเลเซีย 

15 การเข้าเป็นสมาชิกของ  
Madrid Protocol  

http://www.wipo.int/export
/sites/www/treaties/en/doc
uments/pdf/madrid_marks.
pdf 

- - - - - 

16 การเข้าเป็นสมาชิกของ Trade-
Related Aspects of 

Intellectual Property Rights 
(TRIPs)  

http://www.wipo.int/wipole
x/en/other_treaties/parties.j
sp?treaty_id=231&group_id
=22 

√ √ √ √ √ 

17 การเข้าเป็นสมาชิกของ  
Paris Convention  

http://www.wipo.int/treatie
s/en/ShowResults.jsp?lang=
en&treaty_id=2 

√ √ √ √ √ 

18 ระยะเวลาการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 

15 - 18 เดือน 6 เดือน 14 - 15 เดือน 12 เดือน 12 - 24 เดือน 

19 ประเาทของเครื่องหมายที่ได้รับ
ความคุ้มครอง 

เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายร่วม เครื่องหมาย

รับรอง 

เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายร่วม 

เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายร่วม 

เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายชุด 
เครื่องหมายรับรอง 

20 การค้นหา Online - - √ √ √ 
21 สถานที่ติดต่อเกี่ยวกบัทรัพย์สิน

ทางปญัญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brunei Darussalam 
Intellectual Property 
Office (BruIPO) The 
Brunei Economic 
Development Board 4th 
Floor, Block 2D Jalan 
Kum bang Pasang 
Bandar Seri Begawan BA 
1311 Negara Brunei 
Darussalam Tel: +673 
2230111 Facsimile: +673 
2380545 Website: 
www.bruipo.com.bn 

Department of In 
tellectual Property 
Rights Ministry of 
Commerce Lot 19-61, 
MOC Road (113B 
Road), Phum Teuk 
Thla Sangkat Teuk 
Thla, Khan Sen Sok 
Phnom Penh, 
Kingdom of 
Cambodia 
Telephones: (855)23 
866115, 866 114; 
(855) 12 826166; 
(855) 11 873 191 
Telefax: (855) 23 428 
263 

Jl. HR Rasuna Said Ka   
v. 8 -9 South Jakarta, 
Indonesia  
Tel: (021) -57905619 
Fax: (021) - 57905619 

Department of 
Intellectual Property 
Ministry of Science 
and Technology 
(MOST)  
Nahaidiao Street   
P.O. Box 2279, 
Vientiane, Laos     
Tel: (856-21) 240 784 
Fax: (856-21) 213 472 

Unit 1 - 7, Aras 
Bawah, Menara 
UOA Bangsar       
No. 5, Jalan Bangsar 
Utama 1, 59000 
Kuala Lumpur 
Malaysia  
Telephone / Fax: 
+603 - 2299 8400; 
+603 - 2299 8989 
Email: 
ipmalaysia@myipo.g
ov.my 

       

 
 
 
 
 

http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10277-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10271-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=13
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10260-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html


284 
 

ตารางที่ 5.2  การเปรียบเทียบความแตกต่างในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สาธารภรัฐฟิลิปปินส์ สาธารภรัฐสิงคโปร์ ราชอาภาจักร
ไทย สาธารภรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารภรัฐแห่งสหาาพเมียนมาร์) 

 
การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ข้อ การขอรับความคุ้มครอง สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย 
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร ์ 
1 กฎหมายเครื่องหมายการค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Republic Act 8293, 
known as the 
Intellectual Property 
Code (“IP Code”)  

Trade Marks Act 
(Chapter 332, 2005 
Revised Edition) 

Trademark Act B.E. 2534 
(1991) (consolidated as 
of 2000) 

Law No. 50/2005/ 
QH11 of November 
29, 2005, on 
Intellectual Property 
(promulgated by the 
Order No. 28/2005/L-
CTN of December 12, 
2005, of the 
President of the 
Socialist Republic of 
Vietnam) 

Registration Act No. 
16 of 1908 

2 วิธีการยื่นขอรับความคุ้มครอง 
 
 
 
 
 
 

ใช้แบบฟอรม์ที่ก าหนด 
(แบบฟอร์มที่เป็นทางการใช้
าาษาอังกฤษ) สามารถยื่น
ขอรับความคุ้มครองทาง
อินเทอร์เน็ตได ้

ใช้แบบฟอรม์ที่ก าหนด  
สามารถยื่นขอรับความ
คุ้มครองทางอินเทอรเ์น็ต
ได ้

ใช้แบบฟอรม์ที่ก าหนด  
สามารถยื่นขอรับความ
คุ้มครองทางอินเทอรเ์น็ตได ้

ใช้แบบฟอรม์ที่ก าหนด     

3 สถานที่ในการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 

 
 
 

The IPOPHL หรือส านักงาน
ที่รับจดเครื่องหมายการค้า 

The Intellectual 
Property Office of 
Singapore (IPOS) 

The Department of 
Intellectual Property 
(DIP) Thailand หรอื
ส านักงานประจ าจงัหวัด 

The National Office 
of Industrial Property 
(NOIP) Vietnam หรือ
ส านักงานทีร่ับจด
เครื่องหมายการค้า 

  

4 หนังสือมอบอ านาจในการ
ด าเนินการแทน 

 
 
 
 
 
 
 

ถ้ามิได้เป็นคนชาติของ
สาธารภรัฐฟลิิปปินส์ หรือ 
ไม่มีสถานประกอบกจิการ
ถาวร ก็จะต้องมีตัวแทนที่
อาศัยในประเทศน้ีเป็นคน
ด าเนินการ และต้องยื่น
หนังสือมอบอ านาจาายใน 
60 วันนับจากวันที่ยื่นขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

ไม่จ าเป็นต้องมีตัวแทน
เพื่อด าเนินการ แต่
จ าเป็นต้องใหท้ี่อยู่ที่
ติดต่อได้ในประเทศน้ี 

ถ้ามิได้เป็นคนชาติของ
ราชอาภาจักรไทย ก็จะต้องมี
ตัวแทนที่อาศัยในประเทศน้ี
เป็นคนด าเนินการ และต้อง
ยื่นหนังสือมอบอ านาจ 

ถ้ามิได้เป็นคนชาติของ
สาธารภรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ก็จะต้องมี
ตัวแทนที่อาศัยใน
ประเทศน้ีเป็นคน
ด าเนินการ และต้องยื่น
หนังสือมอบอ านาจ 

  

5 การแสดงลักษภะของ
เครื่องหมายการค้า 

แสดง แสดง แสดง แสดง - 
 

6 ประเาทสินค้าและบริการที่
ขอรับจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้า 

ต้องระบ ุ ต้องระบ ุ ต้องระบ ุ ต้องระบ ุ - 
 
 

7 1 ค าขอต่อประเาทสินค้า  
http://www.asean-iprhel 
pdesk.eu/sites/default/files
/publications/ASEAN_IPR_S
ME_Helpdesk_Guide_to_Tr
ade_Mark_Protection.pdf 
 
 

หนึ่งค าขอต่อหนึง่
เครื่องหมาย แต่อาจ
ครอบคลมุจ าพวกสินค้าหรือ
บริการมากกว่าหนึ่งจ าพวก 

หนึ่งค าขอต่อหนึง่
เครื่องหมาย แต่อาจ
ครอบคลมุจ าพวกสินค้า
หรือบรกิารมากกว่าหนึ่ง
จ าพวก 

หนึ่งค าขอต่อหนึง่จ าพวก
สินค้าหรอืบริการ 

หนึ่งค าขอต่อหนึง่
เครื่องหมาย แต่อาจ
ครอบคลมุจ าพวกสินค้า
หรือบรกิารมากกว่าหนึ่ง
จ าพวก 

หนึ่งค าขอต่อหนึง่
เครื่องหมาย แต่อาจ
ครอบคลมุจ าพวก
สินค้าหรอืบริการ
มากกว่าหนึ่งจ าพวก 
(ร่างกฏหมาย
เครื่องหมายการค้าอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง) 

     - - 
       

 
 

http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=7
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=7
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10249-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=7
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 
 

การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ข้อ การขอรับความคุ้มครอง สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย 
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร ์ 
8 ความหมายของเครื่องหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องหมาย หมายถึง 
สัญลักษภ์ที่มองเห็นได้และ
แยกสินค้า (เครื่องหมาย
การค้า) หรอืบริการ 
(เครื่องหมายบริการ) ของ
บริษัทหนึ่งออกจากอีกบริษัท
หนึ่งและรวมไปถงึตรา
ประทับหรือเครื่องหมายบน
บรรจุาัภฑ์ของสินค้า  

สัญลักษภ์ รวมถึง 
ตัวอักษร ค า ช่ือ 
ลายเซ็นต์ ตัวเลข 
เครื่องหมาย ยี่หอ้ หัวข้อ 
ฉลาก รูปร่าง สี 
ส่วนประกอบต่างๆ ของ
บรรจุาัภฑ ์หรอืการ
รวมกันของสิ่งที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น  

“เครื่องหมาย” หมายความ
ว่า าาพถ่าย าาพวาด าาพ
ประดิษฐ์ ตรา ช่ือ ค า 
ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข 
ลายมือช่ือ กลุม่ของสี รูปร่าง
หรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่ง
เหล่าน้ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างรวมกัน 

- - 

9 ความหมายของเครื่องหมาย
การค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เครื่องหมายการค้า” 
หมายความว่า เครื่องหมาย
ใดๆ ที่แสดงใหเ้ห็นาาพ 
(Visual Sign) หรือทีส่ามารถ
แสดงใหเ้ห็นเป็นาาพได ้โดย
ต้องสามารถแยกแยะใหเ้ห็น
ถึงความแตกต่างของสินค้า
ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง 
กับสินค้าของผูป้ระกอบการ
อีกรายหนึง่ได ้

 เครื่องหมายการค้า 
หมายถึง เครื่องหมายใดที่
สามารถมองเห็นได้ และ
สามารถแสดงใหเ้ห็นด้วย
าาพ และสามารถใช้แยก
สินค้าและบริการที่มหีรอื
ที่ให้ในทางการค้าโดย
บุคคลหนึง่ออกจากสินค้า
และบริการของอีกบุคคล
หนึ่ง 

 เครื่องหมายการค้า (Trade 
Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้
เป็นทีห่มายเกี่ยวข้องกบั
สินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายน้ันแตกต่างกับ
สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
ของบุคคลอื่น 

เครื่องหมายการค้า หรอื
เครื่องหมายบริการ คือ 
สัญลักษภ์ที่แสดงว่า 
สินค้าหรอืบริการที่ใช้
เครื่องหมายการค้า หรอื
เครื่องหมายบริการนั้น 
แตกต่างจากสินค้าหรอื
บริการของบุคคลอื่น  
- เครื่องหมายการค้า 
หรือเครื่องหมายบรกิาร 
อาจเป็น ค า รูป หรือทั้ง
ค าและรูป และอาจแสดง
เป็นสีขาวด า หรือหลายสี
ก็ได ้ 

“เครื่องหมายการค้า” 
หมายถึง “เครื่องหมาย
ที่ใช้แสดงใหเ้ห็นว่า
สินค้าาายใต้
เครื่องหมายดังกล่าว
เป็นสินค้าที่ผลิตโดย
บุคคลใดโดยเฉพาะ”  
าายใต้ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 
478 

10 หลักการให้สิทธินบัวันย่ืนค าขอ
ย้อนหลงั  (Right of Priority) 

ให้ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครอง  

11 ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับ
ความคุ้มครอง 

http://www.stplegal.com/R
equirements-Charges.aspx? 
service=Trademark&country
=VIETNAM&id=12 

 
 
 
 
 
 
 
 

2160 เปโซฟิลปิปินส ์ต่อ
หนึ่งจ าพวกสินค้าหรือบริการ 
(ขนาดธุรกิจมากกว่า 100 
ล้านเปโซฟลิิปปินส)์ 1080  
เปโซฟิลปิปินส ์ต่อหนึง่
จ าพวกสินค้าหรือบริการ 
(ขนาดธุรกิจน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 100 ล้านเปโซ
ฟิลิปปินส)์ 

ยื่นออนไลน์ 341 
ดอลลาร์สงิคโปร์ ต่อหนึ่ง
จ าพวกสินค้าหรือบริการ
ยื่นต่อส านักงานทรัพยส์ิน
ทางปญัญาประเทศ
สิงคโปร์ 374 ดอลลาร์
สิงคโปร ์ต่อหนึ่งจ าพวก
สินค้าหรอืบริการ 

500 บาท ต่อหนึ่งจ าพวก
สินค้าหรอืบริการ 

ยื่นออนไลน ์100,000 ดง
เวียดนาม ยื่นต่อ
ส านักงานทรัพยส์ินทาง
ปัญญาประเทศเวียดนาม 
(มีไฟลเ์อกสารทาง
คอมพิวเตอร ์(Digital 
Database) ครบถ้วน) 
150,000 ดงเวียดนาม 
ยื่นต่อส านักงานทรัพยส์ิน
ทางปญัญาประเทศ
เวียดนาม (ไม่มีไฟล์
เอกสารทางคอมพิวเตอร์ 
(Digital Database)) 
180,000 ดงเวียดนาม 

$100 ต่อหนึ่งจ าพวก
สินค้าหรอืบริการ 

12 าาษาในการยื่นขอรับความ
คุ้มครอง 

าาษาฟิลิปปินส์หรือ
าาษาอังกฤษ 

าาษาอังกฤษ าาษาไทย าาษาเวียดนาม าาษาพม่าหรือ
าาษาอังกฤษ 

13 ระยะเวลาในการให้ความ
คุ้มครองและการตอ่อาย ุ

 
 
 
 
 

10 ป ีนับตั้งแต่วันทีจ่ด
ทะเบียน ต่ออายุได้คราวละ 
10 ป ี

ระยะเวลาในการคุ้มครอง
ไม่จ ากัด แต่ต้องยื่นต่อ
อายุทุกๆ 10 ป ี

10 ป ีนับตั้งแต่วันที่ยื่นจด
ทะเบียนขอรับความคุ้มครอง
ต่ออายุได้คราวละ 10 ป ี

10 ป ีนับตั้งแต่วันที่ยื่นจด
ทะเบียนขอรับความ
คุ้มครอง ต่ออายุได้คราว
ละ 10 ปี 

- ไม่มีกฎหมายก าหนด
ไว้ชัดเจนแต่ใช้วิธียื่น
แถลงแสดงความเป็น
เจ้าของและลงประกาศ
ในหนังสอืพิมพ์
เช่นเดียวกับข้ันตอนใน
การยื่นค าขอใหม ่

14 การประกาศ การคัดค้าน การจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

 
 
 
 
 
 

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดก็จะประกาศลงใน 
the electronic gazette 
และสามารถคัดค้านได้
าายใน 30 วันหลงัจาก
ประกาศ  

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดก็จะ
ประกาศลงในบทความ
ของเครื่องหมายการค้า
และสามารถคัดค้านได้
าายใน 2 เดือนหลงัจาก
ประกาศ 

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดก็จะประกาศลงใน
the Trademark Gazette 
และสามารถคัดค้านได้
าายใน 90 วันหลงัจาก
ประกาศ  

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดและ
ช าระเงินครบถ้วนก็จะ
ประกาศลงใน the 
Industrial Property 
Gazette 

 

http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10249-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=7
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 
 

การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ข้อ การขอรับความคุ้มครอง สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย 
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร ์ 
15 การเข้าเป็นสมาชิกของ 

 Madrid Protocol 
http://www.wipo.int/export
/sites/www/treaties/en/doc
uments/pdf/madrid_marks.
pdf 

√ √ - √ - 

16 การเข้าเป็นสมาชิกของ Trade-
Related Aspects of 

Intellectual Property Rights 
(TRIPs)  

http://www.wipo.int/wipole
x/en/other_treaties/parties.j
sp?treaty_id=231&group_id
=22 

√ √ √ √ √ 

17 การเข้าเป็นสมาชิกของ  
Paris Convention  

http://www.wipo.int/treatie
s/en/ShowResults.jsp?lang=
en&treaty_id=2 

√ √ √ √ - 

18 ระยะเวลาการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 

19 - 24 เดือน 18 - 24 เดือน 12 - 18 เดือน 24 เดือน 4 - 6 สัปดาห ์

19 ประเาทของเครื่องหมายที่ได้รับ
ความคุ้มครอง 

เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายร่วม 

เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายร่วม 

เครื่องหมายรับรอง 

เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายร่วม  

เครื่องหมายรับรอง 

เครื่องหมายการค้า  
เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ 

20 การค้นหา Online √ √ √ - - 
21 สถานที่ติดต่อเกี่ยวกบัทรัพย์สิน

ทางปญัญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intellectual Property 
Office of the Philippines 
Intelellectual Property 
Center, 28 Upper 
Mckinley Road Mckinley 
Hill Town Center Fort 
Boifacio, Taguig City 
1634 Philippines 
Telephone: +632 
2386300 to 65 ext 205 
or 121–122 
Telfax: +632 7524869 
Email: 
dittb@ipophil.gov.ph; 
mail@ipophil.gov.ph 

Intellectual Property 
Office of Singapore 
51 Bras Basah Road 
#01-01, Manulife 
Centre Singapore 
189554 
Tel: (65) 6339 8616 
Fax: (65) 6339 0252 

Department of 
Intellectual Property 
44/100 Nonthaburi 1 
Road Bang Khen, 
Muang Nonthaburi 
11000 Thailand  
Tel.: (622) 5474621-25 

National Office of 
Intellectual Property 
Ministry of Science 
and Technology    
386 Nguyen Trai St., 
Thanh Xuan District 
Hanoi, Vietnam 
Tel: (844) 3858 3069; 
3558 8217 
Fax: (844) 3858 8449; 
3858 4002 
Email: 
vietnamipo@noip.gov.
vn 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10249-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=7
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html
http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10257-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C*.html
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จากตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันระบบเครื่องหมายการค้าใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีความร่วมมือและอยู่าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันในการให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้า แต่ละประเทศยังคงใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนเองอยู่าายใต้
บรรทัดฐานขั้นต่ าที่ก าหนดโดยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2510 (Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property B.E. 1967) และการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs)    
ซึ่งประเทศพม่ายังมิได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2510 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property B.E. 
1967) อันส่งผลต่อการเข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดที่ต้องล่าช้าออกไปอีก รวมถึงยังไม่มีกฎหมาย
เครื่องหมายการค้า ท าให้เกิดความแตกต่างกันของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิก
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของ สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 
ที่บางประเทศเช่น ประเทศสิงคโปร์ ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ เช่น กลิ่น เสียง 
าาพสามมิติ แล้ว ในขภะที่ประเทศอ่ืนๆในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมิได้มีการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่นี้ บางประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ยังมิได้ให้การ
รับรองเครื่องหมายร่วม ประเทศมาเลเซียให้การรับรองเครื่องหมายชุด เครื่องหมายรับรอง แต่ไม่รับรอง
เครื่องหมายร่วม เป็นต้น าาษาที่ใช้ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังแตกต่างกัน มิใช่ว่า  
ทุกประเทศจะใช้าาษาอังกฤษเหมือนกัน โดยอินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ยังคงใช้
าาษาของตนเองในการด าเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ การระบุประเาทของสินค้าและ
บริการต่อหนึ่งค าขอ โดยประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ยังก าหนดให้
หนึ่งค าขอต่อหนึ่งประเาทสินค้าและบริการ การก าหนดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการขอจดทะเบียนแตกต่างกัน โดยประเทศที่มีการด าเนินการล่าช้าที่สุดคือ ประเทศมาเลเซีย    

อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังใช้ระบบเดิมที่ยังไม่ได้เป็น
ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระบบเดียวกัน ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีพ้ืนฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกันและมีมาตรฐานด้านระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่แตกต่างกัน บางประเทศก็ยังไม่มีความก้าวหน้าเพียงพอทางด้านการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า การขาดระบบที่เป็นระบบเดียวกันทางด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะ
ส่งผลกระทบอันเป็นอุปสรรคต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มความมี
ประสิทธิาาพในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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1)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิาาพ  
การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์ใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 

(ฉบับแก้ไข) ปี พ.ศ. 2550 ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ ประเทศ
สิงคโปร์เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดที่อนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอ่ืนนอกจากประเทศสิงคโปร์
ได้ ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็สามารถจดทะเบียนเพ่ือขอรับความคุ้มครองในหลายๆ ประเทศ
พร้อมกันได้ โดยยื่นใบสมัครใบเดียว ที่ส านักงานเดียว ใช้าาษาเดียวและจ่ายค่าธรรมเนียมเดียว การสมัคร
ลงทะเบียนออนไลน์ ท าให้ทุกประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริดเป็นไปในรูปแบบเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบมาดริด ดังนั้น หากการสมัครเครื่องหมายการค้าในประสิงคโปร์ได้รับการอนุมัติ กระบวนการ
สมัครในประเทศอ่ืนๆ ก็จะง่ายขึ้น การใช้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สิงคโปร์ได้มีความก้าวหน้า
ด้านระบบการค้นหาโดยการสร้างเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาจากฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า ดังนั้น การ
สมัครเครื่องหมายการค้าในประเทศสิงคโปร์จะท าให้สามารถค้นหาเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันได้
ผ่านทาง e-Trademarks ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่มี
อยู่มิได้คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่ก าลังจะขอจดทะเบียนใหม่ ถ้าเครื่องหมายการค้ามีความ
คล้ายคลึงกัน (ใช้กับประเาทสินค้าและบริการเดียวกัน) ระบบจะแจ้งไปยังผู้สมัคร ในกระบวนการ
ลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยเพียง 6-8 เดือน ซึ่งเป็นกระบวนการจดทะเบียน 
ที่สั้นที่สุดในาูมิาาคอาเซียน นอกจากนั้น การใช้าาษาเดียวกันคือ าาษาอังกฤษก็จะท าให้ผู้สมัครนอก
ประเทศสิงคโปร์สามารถจดทะเบียนได้ง่ายขึ้น ในาูมิาาคอาเซียน สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประสิทธิาาพ
สูงสุดในระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อ่ืนที่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิาาพก็มีประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย 
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศ
ฟิลิปปินส์จะได้รับความคุ้มครองในหลายๆ ประเทศพร้อมกันผ่านการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าตามพิธีสารมาดริด การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศฟิลิปปินส์ใช้ Republic 
Act No. 8293 Intellectual Property Code ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศฟิลิปปินส์ใช้
ระบบ “การค้นหาเครื่องหมายการค้าออนไลน์” (Trademark Search and Trademark Online) ท าให้
ผู้สมัครสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลค้นหาเครื่องหมายการค้าและระบบจดทะเบียนออนไลน์ ในขภะเดียวกัน 
ประเทศมาเลเซียใช้ Trade Marks Act 1976 เพ่ือให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า แม้ว่าประเทศ
มาเลเซียจะไม่ได้เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดแต่ประเทศมาเลเซียก็ใช้ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าที่มีประสิทธิาาพที่ให้ผู้สมัครสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์ได้ 

2)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิาาพระดับกลาง 
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าที่มีประสิทธิาาพระดับกลาง คือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย บรูไน และเวียดนาม ประเทศเหล่านี้มี
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กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 10 ปี และต่ออายุการคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ คือ าาษาที่ใช้ในการสื่อสารใช้เป็นาาษาของประเทศ
ตัวเอง ยกเว้นประเทศบรูไนและเวียดนาม บางประเทศมีการแปลเป็นาาษาอังกฤษในเว็บไซต์ส านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ก็ยังไม่สมบรูภ์ ประเทศที่อยู่ในประเาทนี้ เกือบทุกประเทศมีระบบเครื่องหมาย
การค้าออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาเวียดนามได้สร้างห้องสมุดดิจิตอลทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรมที่ให้ผู้ใช้ค้นหาใบสมัครที่มีการตีพิมพ์และสิทธิบัตรที่ได้รับสิทธิการออกแบบทาง
อุตสาหกรรมและเครื่องหมายการค้า ห้องสมุดทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าช่วยให้
ผู้ใช้ได้ค้นหาเพ่ือสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า ในขภะเดียวกันประเทศอินโดนีเซียก็ได้สร้างฐานข้อมูล
ออนไลน์ส าหรับเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและการออกแบบอุตสาหกรรมไว้ด้วย อย่างไรก็ดี บางประเทศ
ที่อยู่ในประเาทนี้ไม่ได้ใช้าาษาอังกฤษทั้งหมดและไม่ได้ใช้ระบบจดทะเบียนออนไลน์ทั้งหมด จึงส่งผล
กระทบต่อผู้สมัครต่างประเทศที่ต้องการจดทะเบียนจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่แล้วประเทศในประเาทนี้   
ก็ยังคงใช้ระบบเก่าในการยื่นและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศที่ยังไม่ได้เป็น
สมาชิกพิธีสารมาดริดก็จะประสบปัญหาในการขอความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหลายๆ ประเทศ
ในเวลาเดียวกัน โดยประเทศที่อยู่ในประเาทนี้มีเพียงประเทศเวียดนามท่ีเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด  

3)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีประสิทธิาาพ 
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างกัมพูชา ลาว และพม่าอยู่ในประเาท  

ที่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีประสิทธิาาพ ประเทศเหล่านี้ยังไม่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ส าหรับเครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียน ดังนั้น ผู้สมัครจะประสบความยุ่งยาก
ในการท าให้มีระบบการค้นหาเดียวกันทางเว็บไซต์ ประเทศเหล่านี้ยังใช้ระบบเก่าในการยื่น  และจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยประเทศลาวใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาปี พ.ศ. 2550 ในการให้
ความคุ้มครองเรื่องหมายการค้า ขภะเดียวกันประเทศกัมพูชามีกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมาย ชื่อทาง 
การค้าและพระราชบัญญัติการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของราชอาภาจักรกัมพูชาปี พ.ศ. 2545 เพ่ือให้
ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งสองประเทศให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นเวลา 10 ปี 
อย่างไรก็ตาม ภ ตอนนี้ ประเทศพม่าก าลังจะประกาศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของตัวเอง 
เครื่องหมายการค้าและกระบวนการที่จดทะเบียนประกอบไปด้วยรูปร่าง ตามที่ก าหนดใน Panel Code of 
1860 ที่ให้ค านิยามเครื่องหมายการค้า กฎหมายกิจการทางอุตสาหกรรมที่กล่าวว่า ไม่อนุญาตให้ธุรกิจ
จ าหน่ายหรือขายสินค้าหากไม่มีเครื่องหมายการค้าและที่ส าคัญยิ่งพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
ก าหนดกระบวนการ ข้อก าหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินรวมไปถึงเครื่องหมายการค้า อันเป็นการยุ่งยาก   
ต่อผู้สมัครที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้น ประเทศพม่ายังไม่ได้ใช้ระบบที่มีประสิทธิาาพ 
ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะส่งผลไปยังระบบในระดับาูมิาาค ในกรภีที่ระบบ  
ในระดับ ประเทศยังไม่อยู่ในระดับเดียวกัน ประเทศสมาชิกที่อยู่ในประเาทนี้จะต้องพยายามที่จะมี
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การบังคับใช้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ระบุใน TRIPS-WTO นโยบายการสมัครจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนอันดับต้น ซึ่งการใช้นโยบายการจดทะเบียนแบบ
ออนไลน์จ าเป็นต้องใช้ทันทีเพราะจะช่วยกระตุ้นให้เกิดระบบที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน3  

นอกจากนี้ แต่ละประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังได้ก าหนดลักษภะต้องห้ามรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีใกล้เคียงกันดังต่อไปนี้  

1)  หากพิจารภาในส่วนของเครื่องหมายที่ขัดต่อนโยบายสาธารภะหรือศีลธรรมอันดีนั้น
จะพบว่าทุกประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล้วนก าหนดในเรื่องนี้ไว้ ว่ามิให้รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่มีลักษภะที่ขัดต่อต่อนโยบายสาธารภะหรือศีลธรรมอันดี  เนื่องด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยทั่วไปของประเทศชาติหรือประชาชน
โดยส่วนรวม ส่วนศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นธรรมเนียมประเพภีที่ดีงามของสังคมที่ประชาชน
ถือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสงบสุขของสังคม อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมและถือเป็นส่วนหนึ่งของความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจึงย่อมมีความประสงค์จะให้สังคมที่ตนอาศัย
มีความสงบสุข เครื่องหมายการค้าใดที่ขัดต่อนโยบายสาธารภะหรือศีลธรรมอันดี ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสงบสุขของสังคมจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจยินยอมให้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ 

2)  หากพิจารภาในส่วนของเครื่องหมายที่ขอรับความคุ้มครองต้องไม่เหมือนกับ
เครื่องหมายของบุคคลอ่ืนที่ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยพิจารภาจากเมื่อใช้กับสินค้าหรือบริการ
ที่มีลักษภะเดียวกัน หรือสินค้าหรือบริการที่มีความคาบเกี่ยวสัมพันธ์ หรือคล้ายกันจนอาจท าให้เกิด
ความสับสนหลงผิด หรือต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของผู้อ่ืน
ส าหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันหรือแตกต่างกัน การพิจารภาในส่วนนี้เป็นหลักโดยทั่วไปที่แต่ละ
ประเทศสมาชิกต้องก าหนดไว้ เพ่ือไม่ให้เครื่องหมายการค้านั้นเกิดความซ้ าซ้อนในการขอรับความคุ้มครอง
อันส่งผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนแรกที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ 

3)  หากพิจารภาในส่วนของเครื่องหมายที่ขอรับความคุ้มครองต้องไม่เหมือนกับสิ่งใดๆ ที่
สื่อถึงหรือประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ผู้น าประเทศ ธงชาติ สัญลักษภ์ประจ าชาติ 
สัญลักษภ์ของทางราชการ ตราประทับของประเทศ องค์กรของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศนั้น การพิจารภาในส่วนนี้เป็นหลักโดยทั่วไป 
ที่แต่ละประเทศสมาชิกต้องก าหนดไว้ เพ่ือไม่ให้เครื่องหมายการค้านั้นสื่อถึงสิ่งส าคัญของประเทศ  

                                                           
3 Edy Santoso and Roestamy Martin, “Asean’s Lack of Integration in Trademark 

Registration Related to Asean Economic Community (AEC) by 2015,” Journal of Law: 
Policy and Globalization 18 (2013): 15-21. 
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4)  หากพิจารภาในส่วนของเครื่องหมายที่ขอรับความคุ้มครองต้องมีลักษภะบ่งเฉพาะ  
ไม่บ่งบอกถึงแหล่งก าเนิดของสินค้า ไม่พรรภนาถึงคุภลักษภะของสินค้าหรือบริการ ไม่คล้ายกับชื่อ
ของสิ่งบ่งชี้ทางาูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย หรือเป็นเครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยสิ่งบ่งชี้ทา ง
าูมิศาสตร์ ต้องไม่มีลักษภะเป็นการหลอกลวงหรือท าให้สาธารภชนสับสนหลงผิด การพิจารภาใน
ส่วนนี้เป็นหลักส าคัญโดยทั่วไปที่แต่ละประเทศสมาชิกต้องก าหนดไว้ เพ่ือให้เครื่องหมายการค้ามีลักษภะ
บ่งเฉพาะ อันแสดงสามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนกับสินค้า
หรือบริการของบุคคลอื่น  

ทั้งนี้ แต่ละประเทศสมาชิกอาจก าหนดหลักเกภฑ์เพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับลักษภะต้องห้าม
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่แตกต่างกันไป
บ้าง เนื่องจากแต่ละประเทศสมาชิกมีประวัติศาสตร์ วันนธรรม ศาสนาที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
มาเลเซียสิ่งที่ปรากฏในเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ าาพของไม้ตระกูลชบา 
(hibiscus flower) อันเป็นดอกไม้ประจ าชาติมาเลเซีย, าาพของพระราชวังใดๆ หรือตึกใดๆ ที่
สหพันธรัฐหรือรัฐบาลของรัฐ (Federal or State Government) เป็นเจ้าของ, ค าว่า ASEAN และ
าาพที่แสดงถึงโลโก้ของ ASEAN, ค าว่า Red Cresent หรือ Geneva Cross และาาพของวงเดือนสี
แดง (Red Cresent), กาชาดเจนีวา (Geneva Cross) ที่เป็นสีแดง หรือกาชาดสหพันธรัฐสวิสส์ (Swiss 
Federal Cross) ที่เป็นสีขาวหรือสีเงินบนพ้ืนสีแดง4 หรืออินโดนีเซียก าหนดว่า ต้องไม่เหมือนกับชื่อ
ของาาพถ่ายหรือรูปปั้นสาธารภะ5 หรือสิงคโปร์ก าหนดว่า ต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงมูลค่า ระยะ 
เวลาการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ6 หรือเวียดนามก าหนดว่า จะต้องไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือน หรือ
คล้ายจนท าให้สับสนหลงผิดกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่ถูกถอนทะเบียน
ไปแล้วไม่เกิน 5 ปี (ยกเว้นกรภีถูกถอนทะเบียน เพราะเหตุไม่ใช้เครื่องหมายการค้า (Non-Use) ซึ่งการถูก
ถอนทะเบียนมีผลทันที จนถึงวันแรกของปีที่ 5 ของการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า บุคคลอ่ืนมีสิทธิยื่นขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้)7 เป็นต้น 

                                                           
4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศมาเลเซีย, ค้นวันที ่30 สิงหาคม 

2558 จาก https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=doc_down 
load&gid=1454&Itemid=160 

5 ศูนย์บริการส่งออกเเบบเบ็ดเสร็จ, กฎหมายเครื่องหมายการค้า: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,  
ค้นวันที่ 30 สิงหาคม 2558 จาก http://onestopservice. ditp.go.th/download/file/83dip.pdf 

6 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, เรื่องเดิม. 
7 เรื่องเดียวกัน. 

http://onestopservice/
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทุกประเทศล้วนก าหนดลักษภะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้าที่จะไม่รับการ
จดทะเบียนเป็นของตนเอง แต่บางลักษภะต้องห้ามเหล่านี้ของแต่ละประเทศมีลักษภะร่วมคล้ายคลึงกัน 
เช่น ไม่ขัดต่อกฎหมายประจ าประเทศ ต้องไม่เป็นเครื่องหมายไม่มีลักษภะเดียวกันกับเครื่องหมายของ
พระมหากษัตริย์ ฉะนั้น หากจะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระบบเดียว ก็ควรมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้โดยค านึงถึงข้อห้ามไม่รับจดทะเบียนของ
แต่ละประเทศด้วย ซึ่งจ าเป็นต้องมีการหารือตกลงร่วมกันเพ่ือหาจุดร่วมในการก าหนดข้อบังคับเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีประสิทธิาาพ เป็นกลาง และให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
อย่างเป็นธรรมต่อทุกประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อย่างไรก็ดี การยื่นเพ่ือขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังจ าเป็นที่ต้องแยกยื่นทีละประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมิได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกในพิธีสารมาดริดอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการที่ประเทศพม่ายังมิได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2510 (Paris Convention 
for the Protection of Industrial Property B.E. 1967) จึงท าให้เกิดความล่าช้าที่จะท าให้เกิดการ
ขอรับความคุ้มครองทีเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองหลายๆ ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตาม
พิธีสารมาดริด ฉะนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศใดประเทศหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนตามพิธีสารมาดริดมิได้หมายความว่าจะได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทุกประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอื่นด้วย เพราะผู้ประกอบการจะเลือกขอรับความคุ้มครองได้เฉพาะประเทศ  
ที่เข้าเป็นาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดเท่านั้น อีกทั้งยังต้องได้ยื่นหรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าในประเทศต้นก าเนิดเสียก่อน และในกรภีที่ถูกปฏิเสธขอรับความคุ้มครองตามพิธีสารมาดริด 
ผู้ประกอบการจะต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศที่ตนเองประสงค์จะไปลงทุน
ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการก าหนดให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเป็นาาคีพิธีสารมาดริดก็ตาม ก็ยัง   
ไม่ท าให้ปัญหาความแตกต่างของกฎหมายาายในเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิก 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมดไปโดยสิ้นเชิง เพราะแต่ละประเทศก็ยังสามารถใช้กฎหมายของตนเอง
ในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ดี ซึ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสอง
ระบบหลักๆ คือ จดทะเบียนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครอง โดยประเทศส่วนใหญ่ในประชาคมอาเซียน
ใช้ระบบการจดทะเบียนแบบ “ยื่นก่อนมีสิทธิก่อน” ขภะที่ประเทศมาเลเซีย ยึดจารีตประเพภี จึงใช้
หลักการ “ใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า” หากใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน แม้าายหลังผู้อื่นจะมายื่นจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้านั้น ก็ย่อมได้รับสิทธิคุ้มครองดีกว่าคนที่มายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในาายหลัง 
ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดเพียงเป็นตัวกลางในการช่วยประสานงานอ านวยความสะดวก
ในการส่งค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปตรวจสอบในแต่ละประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริดเท่านั้น 
โดยพิธีสารมาดริดอาจช่วยแก้ไขความแตกต่างของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วน
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ที่เกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น เช่น ในด้านาาษาในการยื่นขอรับความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้า การก าหนดถึงผู้มีสิทธิขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การก าหนด
แบบฟอร์มในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกัน ระยะเวลาในการด าเนินการ และแก้ไขทาง
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่พิธีสารมาดริดมิได้ก าหนดแก้ไขในส่วนของการพิจารภารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในตัวบทกฎหมาย เช่น ความหมายของเครื่องหมายการค้า ประเาทของเครื่องหมาย
การค้า เกภฑ์ในการปฏิเสธการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เป็นต้น  

ดังนั้น การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดจึงมีข้อดีในส่วนของการอ านวยความสะดวกในการ
เป็นตัวกลางประสานการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริดเท่านั้น การ
จดทะเบียนวิธีนี้มีข้อดีหากประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างท าเพ่ือประโยชน์ของแต่ละ
ประเทศเอง ในการป้องกันไม่ให้ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ประเทศอ่ืน แต่การจดทะเบียนตาม  
พิธีสารมาดริดมิได้เป็นวิธีที่ท าเพ่ือประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การขอรับ
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายังต้องใช้กฎหมายาายในของแต่ละประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริด  
ในการพิจารภารับจดทะเบียนอยู่ดี ซึ่งก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างแน่แท้ จึงท าให้ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพยุโรปมีความน่าสนใจในการที่จะน ามาเป็นแม่แบบเพ่ือก่อให้เกิด
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ท าให้เครื่องหมายการค้าได้รับ
ความคุ้มครองาายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน โดยใช้ข้อบังคับเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
อันเป็นแก้ปัญหาความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้หมดไปอย่างแท้จริง และยังสอดคล้องกับการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย หากขาดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันจะส่งผลกระทบท าให้ขาดประสิทธิาาพในการวางระเบียบ การยื่นและการบังคับใช้เครื่องหมาย
การค้าในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยิ่งไปกว่านั้น ยังส่งผลกระทบท าให้เพ่ิมความเสี่ยง
ต่อการขยายของสินค้าปลอมในาูมิาาคอาเซียน ดังนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงควรสร้างโมเดล
ระบบการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้ใช้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เอง โดยการใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะท าให้
กระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีประสิทธิาาพผ่านทางการใช้ของส านักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาอาเซียน ช่วยลดช่องว่างอันหลากหลายในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันเป็นการตอกย้ าถึงความตระหนัก 
ในการท าให้เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางด้านเครื่องหมายการค้าที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าง
แท้จริง  
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ทั้งนี้ หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไว้โดยเฉพาะที่มีลักษภะปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย
อาศัยแม่แบบในการศึกษาจากข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพยุโรปนั้น ก็จะเป็น
การช่วยให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงาายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและยังเป็นการสร้างาาพลักษภ์ที่ดี ต่อการค้าการลงทุนให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าด้วย ทั้งนี้ จากที่ได้ท าการศึกษามาแล้วนั้น 
ผู้เขียนเห็นว่า การที่ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความหลากหลายทางด้านวันนธรรม 
เชื้อชาติ าาษา เศรษฐกิจ รวมถึงกฎหมายเครื่องหมายการค้าาายในประเทศสมาชิกของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้น การก าหนดเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องเข้าร่วมเป็นาาคีพิธีสารมาดริดจึงเป็นผลดีอย่างยิ่งในการที่จะท าให้
กฎหมายเครื่องหมายการค้าาายในประเทศสมาชิกมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นในเบื้องต้นก่อน าายใต้
บรรทัดฐานขั้นต่ าเดียวกัน อย่างน้อยก็ในส่วนของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีระเบียบวิธีปฏิบัติ
เดียวกันในประเทศาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดเพ่ือเป็นการปรับฐานกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้พันนา
เป็นระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้เขียนเห็นว่าหากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้โดยเฉพาะ
จะเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ามากกว่า และยังเป็นการ
สร้างความเท่าเทียมกัน าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะ อันมีลักษภะเป็นเอกาาพ แสดงถึงการพันนาวิวันนาการ
ของระบบการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าไปอีกขั้นหนึ่ง ทั้งนี้ จ าเป็นที่จะต้องศึกษาจาก
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพยุโรปมาเป็นแม่แบบเพ่ือน ามาปรับใช้
ให้เข้ากับบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากการระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด  

อย่างไรก็ดี แม้จะมีการเตรียมการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมีเป้าหมาย คือ การที่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าเป็นาาคีสมาชิกพิธี
สารมาดริด (Madrid Protocol) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศก็ตาม แต่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ยังไม่สามารถเข้าร่วมเป็นาาคีพิธีสาร
มาดริดได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง 10 ประเทศ คงเป็นเพียงแผนการด าเนินการที่ไม่มีสาาพบังคับแต่
อย่างใด มีลักษภะเป็นการพันนาแบบค่อยเป็นค่อยไปพ่ึงพาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเทศ
สมาชิก โดยประเทศไทยอยู่ระหว่างเสนอร่างแก้ไข พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าให้ส านักงาน
คภะกรรมการกฤษฎีกา และเตรียมพร้อมด้านบุคลากร การปรับองค์กร และการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคาดว่าจะเข้าเป็นาาคพิธีสารมาดริดในปี พ.ศ. 2558 นี้ ในขภะที่ประเทศเวียดนาม 
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ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเป็นาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดเรียบร้อยแล้ว ปัญหาการให้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันนี้เอง ท าให้เครื่องหมายการค้าถูกละเมิด ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง อันเป็นสาเหตุเกี่ยวเนื่องให้เกิดการแข่งขัน
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมข้ึน ส่งผลต่อาาพลักษภ์ของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งแม้ว่า
จะมีการเข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2510 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property B.E. 1967) หรือความ
ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights: TRIPs) ก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นเพียงการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการบัญญัติกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกเท่านั้น จึงยังท าให้แต่ละประเทศสมาชิกมีการบัญญัติ
กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงข้อก าหนดในอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2510 (Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property B.E. 1967) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) ยังไม่ได้ก าหนดถึงระบบการรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบกลุ่มประเทศ เมื่อผู้ประกอบการเห็นว่ามีความยากล าบากในการ
ด าเนินการขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศซึ่งมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน จึงส่งผล
ให้เกิดการละเลยไม่น าเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อทั้งตนเอง
และประเทศชาติอีกด้วย ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่เป็นมาตราฐานสากลาายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันแบบระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะท าให้ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าลดลง อันส่งผลดีต่อการค้า
การลงทุนในาูมิาาคอาเซียน  

 

5.2  วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และความเหมาะสมต่อการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเป็นยุคโลกการค้าเสรีที่การค้าระหว่างประเทศมีการส่งสินค้า

เพ่ือไปจ าหน่ายยังต่างประเทศนั้นมีมูลค่ามหาศาล การที่สินค้าและบริการหลายๆ ชนิดจะได้รับความ
นิยมจากผู้บริโาคต่างประเทศได้นั้นจ าเป็นต้องมีการลงทุนทางด้านการโฆษภาอย่างสูง รวมถึงต้องใช้
ระยะเวลาในการรักษาชื่อเสียงและคุภาาพจนเป็นที่นับถือ หากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับ
ความนิยมจนมีผู้ฉวยโอกาสละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นโดยน าเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนเป็น
ของตนเอง หรือกรภีที่ผู้บริโาคอาศัยการสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนหนึ่งแล้วน าไปท าการตลาด และเมื่อ
สินค้านั้นเป็นที่นิยมแล้วก็อาศัยช่องว่างของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง



296 
 

เครื่องหมายการค้าในประเทศตนไปจดทะเบียนเป็นของตนเอง รวมถึงการอาจอ้างแหล่งสินค้าที่มี
แรงงานถูกและวัตถุดิบที่ไม่มีคุภาาพมาติดเครื่องหมายการค้าที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อ  
ผู้ส่งออกสินค้าซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงส่งสินค้าของตนไปยังประเทศดังกล่าวย่อมเป็น
การละเมิดเครื่องหมายของค้าของตนไปอย่างน่าเสียดาย และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าซึ่งถือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ดังนั้น 
เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ หากได้มีการพันนาระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้อยู่าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันในลักษภะ
ของการมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอง โดยน าหลักการรับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพยุโรปมาใช้เป็นแม่แบบ ทั้งนี้ จ าเป็นต้องมีการปรับ
หลักเกภฑ์ให้เข้ากับลักษภะของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย พิจารภาถึงข้อดี ข้อเสีย เพ่ือเป็น
การปรับสมดุลของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่ไปกับ
ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ก็น่าจะมีส่วนช่วยผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ามากยิ่งขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เหมาะสม
ทันกับยุคการค้าเสรี อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม สร้างนวัตกรรมและ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สร้างาาพลักษภ์ที่ดีแก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะท าให้บรรลุวัตถุ-
ประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องการให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนช่วยในการแข่งขัน
กับาูมิาาคอ่ืนได้อย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับความประสงค์ที่ต้องการรวมตัวกันระหว่างประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของาูมิาาค เนื่องจากหากมีระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ดี จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผู้ประกอบการมิต้องวิตกกังวลว่าเครื่องหมายการค้าของตนจะถูกลอกเลียน ปลอมแปลง อันท าให้
เสียผลประโยชน์ทั้งข่ือเสียง และเศรษฐกิจอีกต่อไป 

ตามที่ได้ทราบแล้วว่าระบบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของไทยและประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนใช้ระบบจดทะเบียน (Registration System) โดยขอบเขตการคุ้มครองจะยึดถือตาม
หลักดินแดน หากผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการได้รับความคุ้มครองจะต้องน า
เครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนในประเทศที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง โดยเมื่อได้รับการจด
ทะเบียนแล้วย่อมได้รับการคุ้มครองในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของตนโดยสมบูรภ์
ในอาภาเขตของประเทศนั้นๆ เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ขอบเขตความคุ้มครองย่อมเป็นไปตามหลัก
ดินแดนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น หากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมิได้มีการให้ความ
คุ้มครองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษภะของกลุ่มประเทศดังเช่น การจดทะเบียนตาม 
พิธีสารมาดริด หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ก็จะส่งผลให้การละเมิดเครื่องหมาย
การค้ายังปรากฏอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ประเทศ เพราะความยุ่งยากในการด าเนินการ กฎหมาย    
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ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากมายตามมา ซึ่งระบบการจดทะเบียน
แบบเครื่องหมายการค้าประชาคมจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ อาทิ 

1)  ปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนในต่างประเทศ กล่าวคือ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าจะต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน
ทุกๆ ประเทศที่ผู้ประกอบการส่งสินค้าไปจ าหน่าย เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากแต่ละประเทศโดยส่วน
ใหญ่ใช้ระบบการจดทะเบียน ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการด าเนินการจดทะเบียนที่แตกต่างกันไป เช่น 
การก าหนดถึงผู้มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียน การใช้าาษา ค่าธรรมเนียม ตลอดจนระยะเวลาในการ
ด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันออกไป เป็นต้น ปัญหาความแตกต่างเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้เอง     
ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากอันส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าละเลยไม่น าเครื่องหมาย
การค้าของตนไปจดทะเบียนในต่างประเทศ จนก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น 
ดังนั้น การจดทะเบียนด้วยระบบเครื่องหมายการค้าประชาคมจะเป็นทางช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยุ่งยากในการด าเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยใช้ข้อบังคับเดียวกันในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นอกเหนือไปจาก
ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ที่ยังต้องพิจารภาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม
กฎหมายาายในของแต่ละประเทศสมาชิกอยู่ การจดทะเบียนด้วยระบบเครื่องหมายการค้าประชาคม
ยังเป็นการช่วยลดาาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียน เช่น ค่าใช้จ่ายในการแต่งตั้งตัวแทน ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และลดความเสี่ยงที่ส านักงานเครื่องหมายการค้า
ในแต่ละประเทศจะปฏิเสธการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้า   
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการสืบค้นเทคโนโลยีของประเทศที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้  
ดังนั้น หากมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็น
การส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ิมมากขึ้นอันเป็นการแก้ปัญหาการละเมิดเครื่องหมาย
การค้าในอนาคตได้ต่อไป อันส่งผลต่อการค้าการลงทุนแก่อาเซียน 

2)  ปัญหาการฟ้องร้อง กล่าวคือ ปัญหาการฟ้องร้องเกิดจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
หรือผู้ประกอบการที่แท้จริงส่งสินค้าเข้าไปจ าหน่ายในต่างประเทศโดยที่ยังมิได้มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนั้น ผลที่ตามมาก็คือเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการ
ที่เป็นชาวต่างชาติได้น าเครื่องหมายการค้าที่มิใช่ของตนไปจดทะเบียนไว้ในประเทศของตนเอง กรภี
จึงเกิดปัญหาว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการกลายเป็นผู้ท าละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าของชาวต่างชาติ ซึ่งความเป็นจริงแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นผู้คิด
เครื่องหมายการค้านั้นต่างหากที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง แต่กลับถูกฟ้องร้องในต่างประเทศ
เมื่อตนได้น าสินค้าอันมีเครื่องหมายการค้าของตนเข้าไปจ าหน่าย จึงท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า
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หรือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงต้องต่อสู้คดีตามที่ชาวต่างชาติฟ้องร้องใน
ประเทศของเขา ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเป็นจ านวนมาก ในทางกลับกันหากเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการจะส่งสินค้าของตนเข้าไปจ าหน่ายในต่างประเทศก็ต้องตรวจสอบ
เสียก่อนว่าสินค้าอันมีเครื่องหมายการค้าของตนมีชาวต่างชาติน าไปจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ และหากมี
การน าเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนหรือท าปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของตน เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการก็ต้องด าเนินการฟ้องร้องเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จึงท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องเป็นจ านวนมาก ทั้งยังต้องแต่งตั้ง
ตัวแทนหรือทนายความเพ่ือด าเนินคดีกับผู้ที่ท าละเมิดเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งในแต่ละประเทศ
จะมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับขั้นตอนในการฟ้องร้อง ผลที่ตามมาก็คือ ท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า
หรือผู้ประกอบการเกิดความเบื่อหน่ายและละเลยต่อการไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
อันส่งผลเสียต่อธุรกิจการส่งออก ดังเช่นกรภีของการฟ้องร้องกันระหว่างนายหวัง จวินพ่อค้าเสื้อผ้า
ชาวจีนในอู่ฮ่ัน เห็นช่องโหว่ทางกฎหมายในมาตรา “การจดทะเบียนสิทธิบัตรส าหรับสินค้าหนึ่งประเาท” 
(Single Registration for One Class) และได้ไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในชื่อเทียบอักษร

โรมัน คือ “Louyveiten” และในชื่อจีนคือ 《路易威登》ออกเสียงว่า “ลู่อ้ีเวยเติง” ซึ่งเป็นชื่อ 
Louisvuitton ที่จีนถ่ายเสียงออกมาเป็นาาษาจีน โดยคดีตัวอย่างนี้จึงแสดงให้เห็นว่า หากเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าตัวจริงไม่รอบคอบในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้านอ่ืนๆ แล้ว จะก่อให้เกิดการละเมิดอันน ามาซึ่งผลกระทบทางพาภิชย์และชื่อเสียงแก่
เจ้าของเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ จากการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกิดจากระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่
รวมทั้งประเทศไทยใช้ระบบจดทะเบียน กล่าวคือ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าจะต้องน าเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนก่อน  จึงได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรภ์ตาม
กฎหมาย และขอบเขตของความคุ้มครองจ ากัดเฉพาะเขตแดนของแต่ละประเทศ ไม่ได้ครอบคลุมไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองจะต้องน า
เครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน 
ใช้าาษาแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความยุ่งยากล าบากในการจดทะเบียน  และโดยประการส าคัญจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายอย่างสูง จึงท าให้ผู้ประกอบธุรกิจละเลย ไม่ไปจดทะเบียนจนก่อให้เกิดความเสียหาย
ตามมา8 ดังเช่นกรภี UK Gold Services Ltd. และ Dave Soho Ltd. ซึ่งต่างก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียน

                                                           
8 สมศักดิ์ พภิชยกุล, ผลกระทบต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ในกรณีเข้าเป็น

ภาคีสมาชิกข้อตกลงมาดริดหรือพิธีสารมาดริด, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัภฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2544), หน้า 30. 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สมศักดิ์%20พณิชยกุล&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นิติศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยรามคำแหง&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยรามคำแหง&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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บริษัทในประเทศอังกฤษ โดยจากกรภีศึกษานี้จะเห็นได้ว่า แม้ว่าบริษัท เดฟ โซโห จะชนะคดีในการยื่น
คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า DAVE แต่บริษัท เดฟ โซโห ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
หาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าบริษัท เดฟ โซโห มีการใช้เครื่องหมายการค้า DAVE จริง นอกจากนี้ บริษัท เดฟ 
โซโห ยังต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องคดีความเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี หาก บริษัท เดฟ โซโห ไม่ละเลย
เพิกเฉยต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า DAVE ปัญหาการฟ้องร้องคัดค้านเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น 

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อ 
ให้เกิดความทัดเทียมกันของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อมีระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระบบเดียว สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีเท่าเทียมกัน 
และบทลงโทษเป็นลักษภะเดียวกัน มีการด าเนินคดีรูปแบบเดียวกันก็จะส่งผลให้การฟ้องร้องด าเนินคดี
เป็นไปอย่างโปร่งใสและอยู่าายใต้มาตรฐานเดียวกัน  

3)  ปัญหาการรักษาอายุของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ อายุการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกัน รวมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ที่ไม่พร้อมกัน ท าให้วันต่ออายุหมดลงไม่พร้อมกันด้วย เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการ
ได้รับความคุ้มครองในประเทศใดก็จ าเป็นจะต้องรักษาอายุของเครื่องหมายการค้านั้น เป็นเหตุให้
ผู้ประกอบการต้องคอยตรวจดูว่าเครื่องหมายการค้าของตนจะถึงก าหนดการต่ออายุหรือยัง ซึ่งจะต้อง
กระท าการต่ออายุในทุกๆ ประเทศท่ีตนจดทะเบียนไว้ 

หากมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะเป็นส่วนช่วยลดความยุ่งยากเกี่ยวกับการต่ออายุเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากมีอายุความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เท่ากัน จึงสามารถยื่นค าขอต่ออายุเพียงค าขอเดียวต่อส านักงาน  OHIM 
ซึ่งสามารถต่ออายุเครื่องหมายการค้านั้นในประเทศต่างๆ ได้ในคราวเดียว โดยจะมีการแจ้งเตือนการ
หมดอายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมาายในเวลาที่เหมาะสมด้วย จึงถือว่าแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าว เป็นหลักการที่ดีและอ านวยความสะดวกต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก และ 
ยังช่วยลดปัญหาการหลงลืมไปต่ออายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการจดทะเบียน 
อันจะก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าตามมาทีหลัง 

4)  ปัญหาการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือ
ผู้ประกอบการ ในข้อนี้เป็นข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายอาญาของประเทศไทยที่กล่าวถึง
ความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยที่มีบทบัญญัติมาตรา 273 บัญญัติว่าผู้ใดปลอม
เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนาายในหรื อาายนอก
ราชอาภาจักรต้องระวางโทษ มาตรา 274 บัญญัติว่า ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้จด
ทะเบียนแล้วไม่ว่าจะได้จดทะเบียนาายในหรือนอกราชอาภาจักร... ต้องระวางโทษ  มาตรา 275 
บัญญัติว่า ผู้ใดจ าหน่ายหรือเสนอจ าหน่าย... ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมาย
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การค้าของผู้อ่ืนตามความในมาตรา 273 หรือมาตรา 274 ต้องระวางโทษ... ความในมาตราดังกล่าว  
อาจแปลความหมายได้ว่า หากคนต่างชาติคิดเครื่องหมายใดได้แล้วน าไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในประเทศของเขา โดยไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นในประเทศไทย กฎหมายอาญาไทย  
จะลงโทษคนไทยเพ่ือคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของคนต่างชาตินั้น แต่หากคนไทยจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทยโดยไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ หาก
คนต่างชาติลอกเลียนหรือแอบน าเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการไทยไปจดทะเบียนไว้หรือไปใช้ 
ประเทศเหล่านั้นก็มิได้มีการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการไทยเพราะคนไทย
ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศเขา จึงเท่ากับว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยไม่มี
ประเทศใดคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ประกอบการของ
ไทย9 สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้สังเกตได้ว่ากฎหมายาายในของไทยมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าของชาวต่างชาติมากกว่า 

ดังนั้น หากมีระบบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมที่อยู่าายใต้หลักเกภฑ์ใน
การคุ้มครองเดียวกัน ย่อมก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ประกอบการไทยและประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

5)  เมื่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพ่ือแย่งชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดอันน ามาซึ่งผลประกอบการในการด าเนินธุรกิจ หากมีการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจการค้าอาเซียนจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการ
ขยายฐานความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพ่ิมมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีเงินทุนน้อยหากแต่ประสงค์จะขยายตลาดสินค้าของตนในต่างประเทศ 
ให้ได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ท าให้เข้าสู่ระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า
อันท าให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและสามารถคานอ านาจกับต่างชาติได้ นอกจากนี้ ยังเป็น
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าและบริการของไทยสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าาายใต้เครื่องหมาย
การค้าของตนแทนการรับจ้างผลิตอย่างเช่นในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการ
ลงทุนให้ประเทศต่างๆ มาลงทุนการค้าและธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยความมั่นใจว่ า 
เครื่องหมายการค้าของตนจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

                                                           
9 เอกพันธ์ ช่างสลัก, ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อ

ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัภฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), หน้า 73-74. 
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ในส่วนของเครื่องหมายการค้านั้น ข้อก าหนดในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สิน
อุตสาหกรรม  (Paris Convention for the Protection of Industrial Property: Paris Convention) 
หรือที่เรียกว่า อนุสัญญากรุงปารีสและความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) เป็นเพียงข้อก าหนดขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ รวมถึงระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนั้น ยังมีข้อแตกต่างกับ
ระบบการจดทะเบียนตามเครื่องหมายการค้าประชาคม และมีข้อยุ่งยากอยู่บางประการอันจะได้บรรยาย
ต่อไปนี้ ท าให้ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยการมีระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว จะเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้  

1)  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property: Paris Convention) หรือที่เรียกว่าอนุสัญญากรุงปารีสนั้นเป็น
ความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 หรือประมาภ 123 ปี มาแล้ว 
ถือเป็นหัวใจส าคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม เพราะครอบคลุมการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรมทุกประเาท เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบอุตสาหกรรม และสิ่งบ่งชี้ทาง
าูมิศาสตร์ เป็นต้น แต่เนื่องด้วยอนุสัญญากรุงปารีส เป็นเพียงข้อก าหนดขั้นพ้ืนฐานให้ประเทศ าาคี
สมาชิกน าไปก าหนดกฎเกภฑ์ของตนเองบนพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งยังพบข้อบกพร่องของ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ดังนี้  

(1)  บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม 
ไม่ได้บัญญัติลักษภะหรือความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ การพิจารภาว่า
เครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จึงขึ้นอยู่กับการพิจารภาของ
เจ้าพนักงานตามที่กฎหมายาายในของรัฐสมาชิกนั้นก าหนดขึ้นเอง จึงก่อให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน 
รวมถึงอาจเกิดการทุจริตขึ้นโดยง่าย 

(2)  แม้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมจะมีการบัญญัติถึงการ
ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีการก าหนดถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
แบบกลุ่มประเทศ จึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ ากันของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละ
ประเทศสมาชิกได้ เป็นเหตุให้เครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันาายใต้
หลักเกภฑ์ที่มีมาตรฐานเดียวกันแม้จะอยู่ในาาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม
เดียวกันก็ตาม 

(3)  แม้ว่าอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมจะได้ก าหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ าเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกไว้ก็ตาม แต่ก็ยังมิได้ก าหนด
ถึงการจัดให้มีระบบการยื่นค าขอและยังมิได้มีการตั้งประเด็นและให้ความส าคัญในเรื่องความร่วมมือ
ในการจัดตั้งระบบเครื่องหมายการค้ากลางเพ่ือความสะดวกและอยู่าายใต้มาตรฐานเดียวกันไว้ จึงถือ
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ได้ว่าหลักการนี้ยังเป็นไปตามหลักดินแดนของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่งการเข้าเป็น
าาคีของอนุสัญญากรุงปารีสฯ มิได้ก่อให้เกิดความสะดวก หรือให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่
ครอบคลุมในประเทศาาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ ท าให้ไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าในการค้าระหว่างประเทศของประเทศในาาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ ได้ ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าจึงต้องด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ือขอรับความคุ้มครองในแต่ละ
ประเทศต่างหาก จึงก่อให้เกิดการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเทศ 
เพราะมีกฎเกภฑ์ในการรับจดทะเบียนที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในาาคีอนุสัญญากรุงปารีสฯ ก็ตาม 

(4)  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมได้มีการก าหนดให้สิทธิแก่
าาคีสมาชิกใดๆ ที่จะสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าแก่อีกประเทศหนึ่งได้
หากอีกประเทศหนึ่งนั้นมิได้ให้สิทธิเช่นเดียวกันนั้นแก่พลเมืองของาาคีสมาชิกนั้น ซึ่งหลักการดังกล่าว
ถือเป็นจุดอ่อนของหลักต่างตอบแทนในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ โดยผู้เขียนเห็นว่า การก าหนดดังกล่าวมิได้มุ่งให้รัฐาาคีจะต้องปฏิบัติต่าง
ตอบแทนกันโดยแท้จริง เนื่องจากหลักการดังกล่าวต้องยอมรับว่า รายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
ของกฎหมายาายในของรัฐาาคีแต่ละรัฐย่อมมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งแม้จะมีการ
ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพ่ือให้รัฐสมาชิกปฏิบัติให้
สอดคล้องกันก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอในส่วนของรายละเอียดในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ
ประเทศาาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงควรให้ความเป็นธรรมในการ
ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงด้วยมาตรฐานเดียวกัน มากกว่า
การจะพิจารภาว่ากฎหมายของประเทศสมาชิกใดในาาคีให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า
แก่พลเมืองของอีกประเทศหนึ่งหรือไม่ ซึ่งควรใช้หลักการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยแท้จริง
มากกว่า  

(5)  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมยังมิได้มีการก าหนดกฎเกภฑ์
ว่าจะต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรับรอง 

(6)  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมยังมิได้มีการก าหนดบท 
บัญญัติเกี่ยวกับการบังคับสิทธิ และมาตรการการระงับข้อพิพาทไว้ด้วย ซึ่งการรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ควรจะต้องมีการบัญญัติในส่วนนี้ไว้เพ่ือป้องกันปัญหาในกรภีที่เกิดความขัดแย้งกัน
ขึ้นระหว่างประเทศสมาชิก 

2)  ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) มีการก าหนดให้ประเทศสมาชิกก็ต้องมีพันธกรภี
ตามความตกลง TRIPs ที่จะต้องมีการก าหนดมาตรการคุ้มครองและบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มีประสิทธิาาพในมาตรฐานขั้นต่ าตามที่ TRIPs ก าหนดไว้ และแม้ว่า TRIPs จะมีการก าหนดกฎเกภฑ์
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ในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ก้าวหน้ามากกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สิน
อุตสาหกรรม แต่ก็ยังเป็นเพียงการวางบรรทัดฐานขั้นต่ าในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่รัฐ
าาคีต้องปฏิบัติตาม ในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมก าหนดขอบเขตของสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเาท การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
สมาชิกไว้ แต่จะเห็นได้ว่ายังไม่มีการก าหนดเรื่องระบบการจดทะเบียนแบบกลุ่มประเทศไว้ ดังนั้น หาก 
มีการก าหนดเรื่องเครื่องหมายการค้าประชาคมส าหรับอาเซียนขึ้นโดยเฉพาะก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดกับ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property: Paris Convention) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
การค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) อย่างไรก็ดี ผู้เขียน
พบว่าความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights: TRIPs) ยังมีข้อบกพร่องอันน าไปสู่ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการ
ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และความไม่เป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ 

(1)  ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ไม่มีการก าหนด
รายละเอียด รูปแบบและขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ 

(2)  ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า มิได้มีการก าหนด
กฎเกภฑ์ว่าจะต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรับรอง 

(3)  ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า มิได้มีการก าหนด
รูปแบบหรือลักษภะของการใช้เครื่องหมายการค้าอันจะถือว่าเป็นการใช้โดยชอบและเป็นไปตาม
กฎหมาย จึงเป็นดุลพินิจของาาคีสมาชิกแต่ละประเทศที่จะก าหนดหลักเกภฑ์ประกอบการพิจารภาว่า
เป็นการใช้ตามกฎหมายอันจะน ามาซึ่งการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงก่อให้เกิด
ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิก 

3)  พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เป็นความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับระบบ
การจดทะเบียนระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็นาาคีสมาชิก
ของพิธีสารกรุงมาดริดสามารถแสดงความจ านงขอสมัครเข้าเป็นาาคีได้ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ทั้งนี้ ประเทศดังกล่าวจะต้องเป็นาาคี
อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention of the Protection 
of Industrial Property) เสียก่อน จึงจะมีสิทธิสมัครได้ นอกจากนี้องค์กรระหว่างประเทศ ก็สามารถเข้า
เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริดได้ หากประเทศใดประเทศหนึ่งในองค์การระหว่างรัฐดังกล่าวเป็นสมาชิก
ของอนุสัญญากรุงปารีส และองค์กรระหว่างรัฐดังกล่าวมีส านักทะเบียนในาูมิาาคขององค์การระหว่าง 
รัฐนั้น โดยค าขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องยื่นต่อส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศ (International 
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Bureau) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดยยื่นผ่านส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดของ
ประเทศผู้ขอจดทะเบียน ซึ่งจะด าเนินการตรวจสอบและรับรองว่าเครื่องหมายที่ยื่นสินค้า  และ/หรือ
บริการที่ระบุ เหมือนกับค าขอรากฐาน (Basic Application) หรือทะเบียนรากฐาน (Basic Registration) 
หรือไม่ ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศที่อยู่าายใต้พิธีสารมาดริด จะต้องยื่นผ่านส านักงาน
ทะเบียนต้นก าเนิด ซึ่งได้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนนั้นไว้แล้ว หรือซึ่งได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมาย
นั้นไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์แนบท้าย AEC Blueprint หัวข้อบี 3 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Rights) ได้ก าหนดเรื่องการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด เพ่ือให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อยู่าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันที่เป็นสากล การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ าายใต้กลไก
การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางและเครื่องมือที่ส าคัญ
ของผู้ประกอบการ ในการขยายโอกาสและเพ่ิมช่องทางการตลาด จะเป็นการอ านวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการไทยจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศด้วยตนเอง 
เนื่องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ือขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ ปัจจุบันต้องจ้างบริษัท
กฎหมายที่มีส านักงานในต่างประเทศไปด าเนินการให้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาภ 3-5 แสนบาท ต่อประเทศ
ต่อเครื่องหมาย ที่ผ่านมาจึงมีแต่บริษัทขนาดใหญ่ที่พอจะแบกรับค่าใช้จ่ายนี้ได้ ส่วนเอสเอ็มอีหรือบริษัท
ขนาดเล็กหรือขนาดกลางยากท่ีจะสู้ราคาค่าจดทะเบียนได้ ท าให้ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในต่าง 
ประเทศ อันไม่สามารถป้องกันได้10 ดังนั้น การก าหนดให้ให้สมาชิกทุกประเทศของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต้องเข้าร่วมลงนามในพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
เช่นเดียวกัน จึงถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับความแตกต่างกันของระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ แต่อย่างไรก็ดี ผู้เขียนพบข้อ  
บกพร่องของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) อยู่บางประการ อันแสดงให้เห็นได้ว่าระบบการจด
ทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนั้นเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ซ้ าซ้อนกับระบบการจด
ทะเบียนตามเครื่องหมายการค้าประชาคม ดังนี้ 

(1)  ข้อจ ากัดในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศนั้น ผู้ขอจะต้อง
มีค าขอรากฐานหรือได้รับการจดทะเบียนรากฐานในส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดเสียก่อน จึงจะสามารถ
ขอจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดได้ ซึ่งการก าหนดดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าเป็นการจ ากัดการให้ความ

                                                           
10 สาาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาหอฯ จี้รัฐเร่งเข้าพิธีสารมาดริด ล่าช้า 8 ปี เอกชน

ถูกกินฟรีพันล้าน, ค้นวันที่ 11 สิงหาคม 2558 จาก http://www.thaichamber.org/scripts/detail.asp 
?nNEWSID=8764 

http://www.thaichamber.org/scripts/detail
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คุ้มครองเครื่องหมายการค้า อันก่อให้เกิดความยุ่งยาก และท าให้เครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความ
คุ้มครองอย่างแท้จริง 

(2)  การก าหนดให้เฉพาะประเทศาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดเท่านั้น ที่จะขอรับความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระหว่างประเทศสมาชิกในพิธีสารมาดริดด้วยกันได้ ผู้เขียนเห็นว่า การ
ก าหนดเช่นนี้ จะเป็นการจ ากัดความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และผู้ขอจดทะเบียนยังต้องเลือก
ประเทศท่ีตนจะขอรับความคุ้มครอง ซึ่งแม้จะเป็นการช าระค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวก็ตามแต่จะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมตามจ านวนประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง ท าให้เครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความ
คุ้มครองทุกประเทศสมาชิกหากมิได้แจ้งความจ านงไว้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพ่ิมขึ้นตามจ านวนประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงเลือกเฉพาะประเทศ 
ที่ตนต้องการจะลงทุนเท่านั้น ซึ่งอาจท าให้เกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศอ่ืนที่ไม่ได้ขอรับ
ความคุ้มครองไว้ อย่างไรก็ดี หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จะแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ เนื่องจากจะได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบทั้งกลุ่มประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมิจ าต้องเลือกประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง โดยเสียค่าธรรมเนียม
แบบเสร็จเด็ดขาดเพียงจ านวนเดียวที่แน่นอน ท าไร้ความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเพ่ิมขึ้นตามจ านวน
ประเทศท่ีขอรับความคุ้มครอง 

(3)  นอกจากการก าหนดให้จะต้องมีค าขอรากฐานหรือได้รับการจดทะเบียนรากฐาน
ในส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดเสียก่อน จึงจะสามารถขอจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดได้แล้ว ยังจะต้อง
มีการระบุรายการสินค้า และ/หรือบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ที่ต้องเหมือนกันกับที่ยื่น
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศต้นก าเนิด ในกรภีนี้จะเป็นปัญหาเนื่องจากว่า กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เช่น ในบางประเทศอย่างในประเทศไทย
ก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องมีการระบุรายการสินค้า และ/หรือบริการที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง
แต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง ซึ่งถือว่าเป็นการก าหนดที่เคร่งครัดเกินไป ท าให้การระบุดังกล่าวมีขอบเขตจ ากัด 
เมื่อเป็นเช่นนี้ ส่งผลให้การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ต้องมีการระบุรายการ
สินค้า และ/หรือบริการในค าขอจดทะเบียนมีขอบเขตจ ากัดตามไปด้วย ดังเช่นที่ระบุในค าขอรากฐาน 
ท าให้ประเทศที่มีข้อก าหนดดังกล่าวเคร่งครัดจะเสียเปรียบประเทศอ่ืนเพราะต้องระบุอย่างชัดแจ้งว่า
จะใช้กับสินค้า และ/หรือบริการรายการใดโดยเฉพาะเจาะจง ในขภะที่ประเทศอ่ืนไม่จ าต้องระบุอย่าง
ชัดแจ้ง ท าให้มีขอบเขตการคุ้มครองที่กว้างกว่า 

(4)  แม้จะเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบกลุ่มประเทศก็ตามแต่ 
ก็ยังต้องเลือกประเทศสมาชิกของพิธีสารมาดริดที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง มิใช่ว่าจะได้รับความ
คุ้มครองครอบคลุมทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด การที่ต้องเลือกขอรับความคุ้มครอง 
จึงเป็นการเพ่ิมาาระการตัดสินใจเลือกประเทศในการขอรับความคุ้มครอง สร้างความยุ่งยากและเสีย
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ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ไม่ได้คิดในอัตราเหมาจ่ายแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม ท าให้อาจเกิดการละเลย 
ไม่ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจนท าสินค้าถูกละเมิดที่ต่างประเทศอยู่ดี 

(5)  การที่ทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศมีผลบังคับเสมือนหนึ่งเป็นทะเบียน
ที่ได้รับตามกฎหมายาายในของประเทศที่ระบุเพ่ือขอจดทะเบียนนั้น กล่าวคือ ทะเบียนระหว่างประเทศ 
1 ทะเบียน มีค่าเท่ากับทะเบียนาายในประเทศหลายๆ ทะเบียน ส่งผลให้หากประเทศใดยังไม่มีกฎหมาย
าายในรองรับ เช่นหลายๆ ประเทศในแอฟริกา ทะเบียนระหว่างประเทศก็ไม่มีผลบังคับได้ จุดนี้เองจึง
เป็นช่องโหว่ แต่หากมีระบบเครื่องหมายการค้าประชาคม จะมีการใช้ข้อบังคับเดียวกันในการพิจารภา 
อันจ าเป็นต้องมีการก าหนดในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายาายใน ดังนั้น จึงเป็นการก าหนดให้ต้องมีกฎหมาย
าายในที่สอดคล้องกัน อันจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

(6)  การรับและการปฏิเสธการจดทะเบียน 
การที่พิธีสารมาดริดมีการก าหนดว่า ส านักงานะเบียนต้นก าเนิดจะต้องปฏิเสธไม่รับ

จดทะเบียน (หากมีเหตุแห่งการปฏิเสธ) าายใน 1 ปี หรือ 18 เดือน หรือกว่านั้น (กรภีมีการร้องคัดค้าน) 
ส่งผลให้ในกรภีที่หากมีประเทศสมาชิกอ่ืนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศโดยระบุ
ประเทศไทยด้วย และกรมทรัพย์สินทางปัญญามิได้ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนาายในก าหนดเวลา ทั้งๆ 
ที่มีเหตุที่จะปฏิเสธ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เครื่องหมายนั้นก็จะได้รับการจดทะเบียนที่ประเทศไทยด้วย
เช่นกัน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยได้ แต่หากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะมีองค์กรกลาง
คอยดูแลเรื่องนี้ จึงช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ 

(7)  การดูแลรักษา การต่ออายุ และการโอนทะเบียน  
ตามพิธีสารมาดริดนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีหลัก Central Attack 

คือ หากค าขอหรือทะเบียนรากฐานถูกปฏิเสธ หรือถอนคืน หรือเพิกถอนาายใน 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน
เครื่องหมายระหว่างประเทศ จะส่งผลให้เครื่องหมายระหว่างประเทศสิ้นผลตามไปด้วย แต่หากพ้นก าหนด 
5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศไปแล้ว ทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นอิสระ
ต่างหากจากค าขอหรือทะเบียนรากฐาน โดยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไม่มี
ข้อก าหนดในส่วนนี้ จึงวางใจได้ว่า เครื่องหมายการค้าประชาคมจะปลอดจากการถูกเพิกถอนจากผล 
ที่ค าขอหรือทะเบียนรากฐานถูกปฏิเสธ หรือถอนคืน หรือเพิกถอนาายใน 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน
เครื่องหมายระหว่างประเทศจากประเทศต้นก าเนิด 

ในเรื่องการโอนทะเบียนนั้น ตามพิธีสารมาดริดจ ากัดให้ผู้รับโอนต้องเป็นบุคคล   
ซึ่งมีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศตามพิธีสารมาดริดได้ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่
มีสัญชาติหรือมีาูมิล าเนาหรือสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาภิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจัง 
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ในประเทศท่ีเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด ซึ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมมิได้
มีข้อก าหนดดังกล่าวไว้ แต่จะก าหนดแบบเดียวกันทั้งประชาคมตามข้อบังคับเดียวกัน 

(8)  ใช้กฎหมายาายในของแต่ละประเทศที่ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้
ในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญ ที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 
เพราะแต่ละประเทศมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันไป 

(9)  แม้การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดจะเป็นการจดทะเบียนแบบยื่นที่เดียว  
แต่สามารถขอรับความคุ้มครองได้หลายประเทศในคราวเดียวกันก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่ยังคงต้องพิจารภา
ตามกฎหมายาายในของแต่ละประเทศที่ขอรับความคุ้มครองอยู่ดี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องว่าจ้างทนายความ 
ที่ปรึกษา หรือผู้แทนในการด าเนินการตามกฎหมายาายในของแต่ละประเทศไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะ
แต่ละประเทศมีข้อกฎหมายในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากเพ่ิมมากขึ้น แต่หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมจะท าให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของจ านวนการขอรับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า 

(10)  มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนเนื่องจากจะเปลี่ยนแปลงไปตามประเทศที่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าต้องการขอรับความคุ้มครอง โดยแต่ละประเทศก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป 
ท าให้เกิดการละเลยไม่น าไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งท าให้ปัญหาการละเมิดยังไม่เครื่องหมาย
การค้ายังไม่หมดสิ้นไป แต่ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นแบบเหมาจ่าย ซึ่งท าให้
เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า
ได้ทั่วทั้งประชาคม 

(11)  มีาาษาที่ใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจ ากัดอยู่เพียง 3 าาษา 
คือ าาษาฝรั่งเศส าาษาอังกฤษ าาษาสเปน ท าง่ายต่อการพิจารภาเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความ
แตกต่างด้านการใช้าาษา โดยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมมีการก าหนดทางเลือก
ของาาษามากกว่า  

(12)  ต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างแท้จริงในทุกประเทศที่ตนขอรับ
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ มิใช่ว่ามีการใช้เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งก็เพียงพอที่จะได้รับ
ความคุ้มครองทุกประเทศที่ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ โดยต้องมีการใช้าายใน 5 ปี   
ซึ่งความเป็นจริงเป็นไปได้ยากท่ีจะใช้เครื่องหมายการค้าในทุกประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง แต่ระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมก าหนดเพียงใช้ในประเทศสมาชิกใดในประชาคมก็เพียงพอ  
ที่จะรักษาความสมบูรภ์ของเครื่องหมายการค้าแล้ว จึงถือว่าการก าหนดตามพิธีสารมาดริดนั้นยุ่ งยาก 
และไม่สามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ อันท าให้ยังอาจเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าอยู่ในบางประเทศ 
เพราะขาดการใช้จริงในบางประเทศท าให้ไม่รับความคุ้มครอง และถูกละเมิดในประเทศนั้น 
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(13)  ใช้ศาลของแต่ละประเทศท่ีตนขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ และ
ค าสั่งศาลก็มีผลเฉพาะในประเทศนั้นๆ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และความยุ่งยากในการด าเนินคดี
ทางศาล ซึ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมใช้ศาลเครื่องหมายการค้าประชาคมใน
การตัดสินโดยเฉพาะ จึงก่อให้เกิดความเป็นธรรมาายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน 

(14)  ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดใช้เป็น Swiss France แต่ระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมใช้สกุลเงินส าหรับจ่ายค่าธรรมเนียมเป็น Euro 12 

(15)  ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ก าหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า จะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีสัญชาติแห่งประเทศาาคีสมาชิก หรือมีสถาน
ประกอบการถาวรอยู่ในประเทศแห่งาาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริด ในขภะที่ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคม ไม่มีข้อจ ากัดดังกล่าวอันแสดงถึงการเปิดกว้างที่ต้องการให้เครื่องหมาย
การค้าได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง ที่แสดงถึงให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในาูมิาาค ทั้งยังช่วยในการลดข้อขัดแย้งของความแตกต่างกันของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิก 

(16)  ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดการปฏิเสธหรือเพิกถอนเครื่องหมาย
การค้าจะมีผลให้ไม่ได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้น แต่ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคม การปฏิเสธหรือเพิกถอนเครื่องหมายการค้ามีผลครอบคลุมทั้งสหาาพยุโรป แต่ก็มี
ทางเลือกให้ไปขอจดทะเบียนตามกฎหมายาายในของประเทศนั้นๆ ได้ จะเห็นได้ว่าการก าหนดดังกล่าว
ของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสหาาพยุโรปอย่างเท่าเทียมกัน าายใต้ข้อบังคับเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจาก
จุดประสงค์ของระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดที่เป็นเพียงการอ านวยความสะดวกในการรับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น แต่ไม่ได้ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งหรือแตกต่างกันของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าาายในประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริด 

(17)  ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดแต่ละประเทศจะพิจารภาเหตุแห่ง
การคัดค้านเอง เเต่ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม OHIM เป็นผู้พิจารภาเหตุแห่ง
การคัดค้าน จะเห็นได้ว่า ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมมีลักษภะความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันมากกว่า มีการบริหารงานไว้ที่จุดเดียว อันท าให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครอง   
ที่เท่าเทียมกันาายใต้ข้อบังคับเดียวกันในาูมิาาคเดียวกัน 

(18)  ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดต้องยื่นขอผ่านส านักงานทะเบียน
ต้นก าเนิดก่อน ห้ามยื่นโดยตรงต่อส านักงานทะเบียนระหว่างประเทศ ในขภะที่ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคม สามารถเลือกยื่นได้ทั้ง OHIM, ส านักงานเครื่องหมายการค้าของแต่ละ
รัฐสมาชิก, Benelux Office แสดงถึงว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น อ านวย
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ความสะดวกให้สามารถเลือกยื่นขอรับความคุ้มครองได้หลายที่เพ่ือต้องการให้เครื่องหมายการค้าได้รับ
ความคุ้มครองอย่างแท้จริง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญา
กรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2510 (Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property B.E. 1967) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงว่า
ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights: TRIPs) หรือการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) นั้น 
ล้วนเเต่ยังมีข้อบกพร่องหรือข้อจ ากัดอยู่บางประการ อันท าให้เครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครอง
อย่างเท่าเทียมกัน หรือสร้างความยุ่งยากในการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมสมบูรภ์มาก
ยิ่งขึ้น เเละไม่ซ้ าซ้อนกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญเเละ
ประโยชน์ของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมที่สหาาพยุโรปน ามาใช้ จึงต้องการ
ให้การรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมของอาเซียนเป็นของตนเองเช่นเดียวกัน โดยอาศัยเเม่เเบบจากสหาาพยุโรปมาปรับให้เข้ากับ
บริบทของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเป็นการเเสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเเท้จริง เเละยังน ามาซึ่งาาพลักษภ์ที่ดี และผลประโยชน์ต่อการค้า
การลงทุนเเก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างดียิ่ง   

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนทั้งพบข้อดี และข้อเสียของระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
ประชาคม เพ่ือที่จะน ามาวิเคราะห์ต่อไปว่ามีความเหมาะสมที่จะก าหนดให้มีการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่ เพียงใด ดังนี้ 

 
5.2.1  ข้อดีของระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม 

1)  ความสะดวกและประโยชน์ที่จะได้รับ 
พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ (Historical Background) ร่วมกันของชาวยุโรปมีจุดยึดอยู่

กับสงคราม จนกระทั่งเริ่มมีความคิดในการรวมยุโรปเพ่ือจุดมุ่งหมายที่จะไม่ต้องการให้เกิดสงครามอีก
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านศาสนาที่ชาวยุโรปมีศาสนาคริสต์รวมกันมีาาษาที่พันนามาจาก
าาษาละตินร่วมกัน มีการปกครองในปัจจุบันที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ มีระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเหมือนๆ กัน มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน11  

                                                           
11 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, “ประชาคมอาเซียน: พันนาการ  

ที่แตกต่างจากสหาาพยุโรป,” ใน บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคงของ
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ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ละชาติมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งระบบ
การปกครอง ฐานทางเศรษฐกิจที่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง ในขภะที่บรูไนและสิงคโปร์มีระดับรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูง แต่ประเทศในแถบอินโดจีนกลับติดอยู่ในกลุ่มประเทศยากจนกลุ่มหนึ่งของโลก ท าให้
ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้มากนัก นอกจากนั้นยังมีศาสนาที่แตกต่างทั้งพุทธ คริสต์และอิสลาม ซึ่งมี
ความคิดความเชื่อที่แตกต่างกัน ซ้ ายังมีปัญหาาายในของประเทศที่คอยฉุดให้ ASEAN พันนาไปได้ช้า 
เช่น ปัญหาเสถียราาพทางการเมือง ปัญหาความมั่นคง ความไม่สงบาายในประเทศ ปัญหาสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนระบบการเมืองการปกครอง เอกลักษภ์ทางาาษา วันนธรรมที่แตกต่าง 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า แม้พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกในสหาาพยุโรปจะมี
ความแตกต่างกันน้อยกว่าพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อันท าให้การที่จะด าเนินการให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหาาพยุโรปเป็นไป
ได้ง่ายกว่าการที่จะด าเนินการให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนก็ตาม แต่ผู้เขียนมองว่า ยิ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกต่างกันในหลากหลาย
ด้านมากเท่าไหร่ ยิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มากข้ึนเท่านั้น เพราะหากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งประชาคม
เศรษฐกิจแล้วไซร้ ก็จะเป็นการแก้ปัญหาความแตกต่างในด้านต่างๆ ก่อเกิดความเสมอาาค มีมาตรฐาน
หรือจุดร่วมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลดความยุ่งยาก ทางด้านาาษาใน
การด าเนินการขอรับความคุ้มครอง ขั้นตอนในการด าเนินการต่างๆ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการขอจดทะเบียนด้วย อันส่งผลดีทั้งต่อผู้ประกอบการที่เป็นชาติสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและต่างประเทศ ท าให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยใช้ค า
ขอเดียว าาษาเดียว ช าระค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ต่ออายุครอบคลุมทุกประเทศในคราวเดียว ซึ่งจะมี
วันสิ้นอายุเพียงวันเดียว และมีเพียงทะเบียนเดียวที่ต้องต่ออายุ จึงง่ายต่อการด าเนินการขอรับความ
คุ้มครองและการต่ออายุเพ่ือขอรับความคุ้มครองต่อไป อันจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ต่อการค้าการลงทุน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช่วยเพ่ิมอ านาจการต่อรองทางการค้ากับาูมิาาคอ่ืนได้ ทั้งนี้ ในขภะที่
ก าลังอยู่ในระหว่างการเริ่มรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเริ่มปรับ
ฐานระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 

                                                                                                                                                                      

อาเซียนรายสัปดาห์ 42 (29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2556), ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2558 จาก http:// 
www.sscthailand.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=158& 
Itemid=532&lang=en 
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2)  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียวแต่สามารถได้รับความคุ้มครอง    
 ในทุกประเทศท่ีเป็นสมาชิก 

สหาาพยุโรปมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกที่อยู่ในาูมิาาคเดียวกัน มีระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเพ่ือให้มีมาตรฐานในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหาาพ
ยุโรปอยู่าายใต้ข้อบังคับเดียวกัน อันเป็นการลดความขัดแย้งและความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าของประเทศสมาชิกในสหาาพยุโรป โดยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น 
เป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียวแต่สามารถได้รับความคุ้มครองในทุกประเทศ   
ที่เป็นสมาชิก เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เจ้าของสิทธิที่ต้องการขอรับสิทธิในประเทศสมาชิกมากกว่า
หนึ่งประเทศ รวมถึงยังสามารถได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในประเทศสมาชิกที่เพ่ิมเข้ามาใหม่  
ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนในประเทศสมาชิกโดยทั่วกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ นอกจากนี้สหาาพยุโรปยังเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดอีกด้วย ซึ่งเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการ
ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแม้จะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกที่อยู่ในาูมิาาคเดียวกัน
ก็ตาม แต่ยังไม่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษภะที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เพียงครั้งเดียวแต่สามารถได้รับความคุ้มครองในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในาูมิาาคเดียวกัน ดังเช่น
ในสหาาพยุโรป คงมีแต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด มีลักษภะระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่แตกต่างไปจากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมดังที่ได้บรรยายไปแล้วใน
ตอนต้นนั้น รวมถึงมีข้อจ ากัดอยู่มากท าให้อาจไม่ได้รับความคุ้มครองทุกประเทศสมาชิกในพิธีสารมาดริด 

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นการขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไปทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อันเป็นประโยชน์ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ในการดึงดูดการค้าการลงทุนให้กับ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว แต่สามารถได้รับความคุ้มครอง
ในทุกประเทศที่เป็นสมาชิก และยังเป็นการสร้างาาพลักษภ์ที่ดีให้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย 

3)  การขอแก้ไขทางทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
การที่สหาาพยุโรปมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม นอกจาก

จะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังอ านวยความสะดวก
ในการขอแก้ไขทางทะเบียนในาายหลังด้วยซึ่งสามารถกระท าได้โดยการด าเนินการเพียงครั้งเดียว เช่น 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ของผู้ทรงสิทธิ หรือการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน 
หรือการจ ากัดรายการสินค้าและบริการในาาคีหลายๆ ประเทศสามารถท าได้โดยการด าเนินการเพียง
ครั้งเดียว  
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีระบบการจดทะเบียนที่เป็นระบบเดียวกันทั่วทั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงท าให้การด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือแก้ไขทางทะเบียน 
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเป็นรายประเทศ ซึ่งต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การว่าจ้าง
ตัวแทน เป็นต้น 

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นการส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมากยิ่งขึ้น อันน ามาซึ่งผลประโยชน์แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะนอกจาก
จะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการขอแก้ไขทางทะเบียนในาายหลังด้วย ซึ่งสามารถกระท าได้โดยการด าเนินการเพียงครั้งเดียว 
อันจะสร้างแรงจูงใจในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากยิ่งขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4)  ข้อบังคับเดียวกันในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
การที่สหาาพยุโรปมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น เป็น

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้ข้อบังคับเดียวกันในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมและสามารถได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศสมาชิกสหาาพยุโรป 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีระบบการจดทะเบียนที่เป็นระบบเดียวกันทั่วทั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังเป็นไปตามหลักดินแดน โดยใช้กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และได้รับ
ความคุ้มครองเฉพาะประเทศนั้นๆ ที่ไปยื่นขอรับความคุ้มครองไว้ 

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้มีเอกาาพในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยใช้ข้อบังคับเดียวกัน
าายใต้มาตรฐานเดียวกัน ให้ความคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน ช่วยลดความขัดแย้งเกี่ยวกับหลักเกภฑ์ต่างๆ  
ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันได ้

5)  ด าเนินการขอจดทะเบียนอย่างรวดเร็ว 
การที่สหาาพยุโรปมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น ท าให้

การด าเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหาาพยุโรปเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการ
ขอจดทะเบียนขั้นพ้ืนฐานที่ไม่มีการคัดค้านจะใช้เวลา 6-9 เดือน ตั้งแต่ยื่นสมัครจนกระทั่งได้รับการจด
ทะเบียน แต่หากการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นถูกปฏิเสธ ในบางกรภีอาจจะเปลี่ยน 
เป็นการขอจดทะเบียนในระดับชาติได้เพ่ือรักษาสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ระบบที่ยืดหยุ่น เพ่ือประสงค์ให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครอง 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีระบบการจดทะเบียนที่เป็นระบบเดียวกันทั่วทั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังเป็นไปตามหลักดินแดน โดยใช้
กฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ดังนั้น ระยะเวลาในการด าเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศสมาชิกจึงแตกต่าง
กัน การที่ระยะเวลาในการด าเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าล่าช้านั้น ส่งผลกระทบต่อการ 
ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าได้โดยง่าย เช่น หากประเทศนึ่งได้รับความคุ้มครองไปแล้วเพราะมีการ
ด าเนินการรับจดทะเบียนที่รวดเร็วกว่าอีกประเทศหนึ่ง แต่อีกประเทศท่ีมีการด าเนินการรับจดทะเบียน 
ที่ล่าช้า อาจถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าก็เป็นได้ อันท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องสูญเสีย
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรืออาจถูกระงับการน าเข้าสินค้า เป็นต้น 

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากข้ึน ท าให้
เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการสั้น อันเป็นการป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้เป็นอย่างดี 
เพราะในาาวะปัจจุบัน วิวันนาการช่วยให้สามารถท าซ้ าเครื่องหมายการค้าได้ง่าย ระยะเวลาในการ
ด าเนินการขอรับความคุ้มครองจึงถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก 

6)  สามารถลงทะเบียนเอกสารและการตรวจสอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า   
     ทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้
การที่สหาาพยุโรปมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น มีการ

อ านวยความสะดวกให้ทันต่อยุคการค้าเสรีที่ไร้พรมแดน โดยสามารถที่จะยื่นลงทะเบียนเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องหมายการค้าประชาคมโดยใช้าาษาใดาาษาหนึ่งของประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนก็ได้ เช่นเดียวกับการยื่นลงทะเบียนเอกสารที่เป็นกระดาษ รวมถึงสมารถตรวจสอบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งก่อเกิดความสะดวกรวดเร็วและป้องกัน
การท าซ้ าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเจ้าของสามารถตรวจสอบเครื่องหมายการค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ได้ ท าให้ไม่เสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการออกแบบเครื่องหมายการค้าซ้ าหรือเหมือนกับเครื่องหมาย
การค้า ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 

ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังใช้ระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าตามกฎหมายาายในของแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งบางประเทศสมาชิกที่มีระดับการพันนาสูง 
หรือมีระบบการรับจดทะเบียนที่มีประสิทธิาาพ จะยินยอมให้มีการรับจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
แต่เป็นที่เข้าใจได้ว่า ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระดับการพันนาทั้งทางด้านกฎหมาย 
และเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ท าให้บางประเทศยังไม่สามารถขอลงทะเบียนเอกสาร หรือตรวจสอบทะเบียน
เครื่องหมายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้
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ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการสร้างมาตรฐานการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้อยู่ในระดับเดียวกัน มีการพ่ึงพากัน ช่วยเหลือกันในการพันนาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งจะท าให้ทุกประเทศสมาชิกสามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้
อันจะเป็นการก้าวทันยุคการสื่อสารไร้พรมแดนที่จะอ านวยความสะดวกแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากทั่วทุกมุมโลกได้เป็นอย่างดี  

7)  การบริหารงานที่มีประสิทธิาาพ 
การที่สหาาพยุโรปมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น มีลักษภะ

เป็นการบริหารงานไว้ที่จุดศูนย์กลางเพียงจุดเดียวเพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิาาพ และสะดวก  
ลดความขัดแย้ง นอกจากนี้ยังเพ่ือควบคุมและป้องกันสินค้าปลอมอันเกิดจากการน าเข้ามาในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างทั่วถึงเพราะมีฐานข้อมูลในการให้ความคุ้มครองและการตรวจสอบเดียวกัน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังใช้ระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าตามกฎหมายาายในของแต่ละประเทศสมาชิก ไม่มีองค์กรกลางในการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าแบบเสร็จเด็ดขาดในที่เดียว ท าให้การบริหารงาน การให้ความคุม้ครองเครื่องหมายการค้ายังมี
ความไม่เท่าเทียมกัน เกิดความขัดแย้งไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีการดูแลจัดการที่เป็นระบบเดียวกัน
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิาาพจึงอาจเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้โดยง่าย และก่อให้เกิดข้อ
ขัดแย้งในกรภีที่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าท่ีแตกต่างกัน  

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการสร้างมาตรฐานการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้อยู่ในระดับเดียวกัน มีการบริหารงานที่มีประสิทธิาาพไว้ที่จุดศูนย์กลางเพียงจุดเดียว 
และสามารถด าเนินการรับจดทะเบียนแบบเสร็จเด็ดขาดในที่เดียว จะเป็นการสร้างาาพลักษภ์ที่ดีต่อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเป็นการดึงดูดการค้าการลงทุนให้กับาูมิาาคได้เป็นอย่างดี 

8)  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอรับความคุ้มครอง 
การที่สหาาพยุโรปมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น จะช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอรับความคุ้มครองมากกว่าการแยกขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศ 
ซึ่งอาจมีทั้งค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างตัวแทนในการด าเนินการ ค่าเดินทาง รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายในการขอ
จดทะเบียนน้อยกว่าการจดทะเบียนในระบบพิธีสารมาดริดด้วย เพราะระบบการจดทะเบียนแบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคมเป็นการด าเนินการที่เดียว ครั้งเดียว และเสียค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ
เพียงครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศสมาชิก จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอรับความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้ามากกว่าการแยกยื่นในแต่ละประเทศ หรือการขอรับความคุ้มครองตาม 
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พิธีสารมาดริดที่จะคิดค่าธรรมเนียมตามจ านวนประเทศที่ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังใช้ระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าตามกฎหมายาายในของแต่ละประเทศสมาชิกซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตามที่
แต่ละประเทศก าหนดไว้ หรือกรภีที่มีการเข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ก็ยังคงต้องช าระค่า  
ธรรมเนียมตามรายประเทศอยู่ดี นอกจากนี้ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ อีกด้วย  

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อันเป็นการน ารายได้เข้าาูมิาาค และเป็นการป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า
ได้เป็นอย่างดี เพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยแต่ได้รับความคุ้มครองทุกประเทศ
สมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงอยากขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

9)  รายละเอียดในการขอสมัครไม่ซับซ้อน 
โดยปกติการขอสมัครจะต้องผ่านกระบวนการของราชการที่ซับซ้อน และมีข้อจ ากัดด้าน

การแยกประเาทตามกระบวนการพื้นฐานของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ แต่การที่สหาาพยุโรป
มีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมาย
การค้าประชาคม ส านักงานเครื่องหมายการค้ายินยอมให้เพียงมีการยื่นหัวข้อ และเสนอฐานข้อมูล 
พร้อมด้วยล าดับรายการของค าเฉพาะที่ใช้ส าหรับการแบ่งประเาทอย่างชัดเจน โดยไม่มีการจ ากัด
ประเาท ซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขอรับความคุ้มครอง และง่ายต่อการพิจารภาเพราะใช้
มาตรฐานเดียวกัน 

ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีข้อก าหนดในการสมัครที่แตกต่างกัน 
แบบฟอร์มในการรับจดทะเบียนแตกต่างกัน บางประเทศก าหนดให้หนึ่งค าขอต่อหนึ่งจ าพวกสินค้า
หรือบริการ ในขภะที่บางประเทศนั้นหนึ่งค าขอสามารถครอบคลุมสินค้าหรือบริการได้มากกว่าหนึ่ง
จ าพวกสินค้า 

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นระบบเดียวกันแล้ว จะช่วยแก้ไขปัญหาความแตกต่างของแบบฟอร์ม 
และข้อก าหนดต่างๆ ให้อยู่าายใต้มาตรฐานเดียวกันได้ อันเป็นการก่อให้เกิดการให้ความคุ้มครอง    
ที่เสมอาาคกัน ง่ายต่อการขอรับความคุ้มครองในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10)  เครื่องหมายการค้าอันเกิดจากการใช้ไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ 
การที่สหาาพยุโรปมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งได้มี

การก าหนดให้ เครื่องหมายการค้าอันเกิดจากการใช้ไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือต่อ
อายุก็ได้ หากมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่จริงและใช้อย่างสมเหตุสมผลในประเทศใดประเทศหนึ่ง   
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ก็เพียงพอที่จะรักษาความสมบูรภ์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพยุโรปได้ 
และป้องกันจากการถูกเพิกถอนเมื่อไม่มีการใช้งาน 5 ปีหลังจากจดทะเบียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม  
แต่ละประเทศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนเอง และแม้จะมีการเข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิกพิธีสาร
มาดริดก็ตามแต่จ าเป็นต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นจริงในทุกประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าไว้ ซึ่งบางครั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจต้องการจดทะเบียนเพ่ือขอรับความ
คุ้มครองไว้ อันเป็นการป้องกันการละเมิด แต่ไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น การก าหนด
เช่นว่านี้ ก็อาจก่อให้เกิดความล าบากแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ 

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นระบบเดียวกันแล้ว ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่
ขอรับความคุ้มครองไว้ทุกประเทศ เพราะเป็นระบบที่ยืดหยุ่นเพียงมีการใช้ในประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนประเทศหนึ่งประเทศใดก็เพียงพอที่จะรักษาความสมบูรภ์ของการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้แล้ว อันเป็นการป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า
ในต่างประเทศหลายๆ ประเทศได้เป็นอย่างดี 

11)  ไม่จ าเป็นต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว
ในประเทศต้นก าเนิด 

ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหาาพยุโรปไม่มีข้อจ ากัดว่า 
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นขอจดทะเบียน
หรือได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศต้นก าเนิด ดังเช่นที่พิธีสารมาดริดก าหนดไว้ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม  
แต่ละประเทศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนเอง จึงไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว แต่หากมีการเข้าร่วม
เป็นาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดก็จ าเป็นต้องใช้ข้อก าหนดดังกล่าวในการขอรับความคุ้มครองในประเทศ
สมาชิกพิธีสารมาดริด  

ดังนั้น การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อันเป็นการลดข้อจ ากัดด้านการจดทะเบียน เพ่ือที่จะให้
เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองอย่างแพร่หลายอย่างแท้จริง แม้จะไม่มีการยื่นหรือได้รับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต้นก าเนิดก็ตาม 

12)  การบริหารและการเงินจะเป็นอิสระจากการดูแลของหน่วยงานใดๆ แต่ด้านกฎหมาย
จะยึดถือตามกฎหมายประชาคม 

ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหาาพยุโรปมีการบริหารและ
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การเงินจะมีองค์กรกลางเป็นผู้ดูแลซึ่งจะเป็นอิสระจากการดูแลของหน่วยงานใดๆ แต่ด้านกฎหมายจะยึด 
ถือตามกฎหมายประชาคม อันส่งผลให้การบริหารงานต่างๆ อยู่าายใต้ความเป็นธรรมในบรรทัดฐาน
เดียวกัน การบริหารงานจะมีประสิทธิาาพ รวดเร็ว โดยปราศจากความขัดแย้งกันของหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม 
แต่ละประเทศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนเอง มีการบริหารงาน การเงินเป็นของตนเอง ซึ่งก็จะ
ก่อให้เกิดความแตกแยก และการคานอ านาจกัน ส่งผลต่อความล้าในการด าเนินการต่างๆ และปัญหา
อ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึนตามมา 

ดังนั้น หากที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นการรวมให้มีองค์กรกลางเป็นผู้ดูแลซึ่งจะเป็นอิสระจากการดูแล
ของหน่วยงานใดๆ อันท าให้ลดข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ และน าไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิาาพ
และรวดเร็ว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

13)  สามารถเลือกขอรับความคุ้มครองระหว่างการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
ประชาคมกับพิธีสารมาดริดได้ 

การที่สหาาพยุโรปมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมแล้ว แต่ก็ยัง
เข้าร่วมเป็นาาคีพิธีสารมาดริดอยู่ด้วยนั้น ท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเลือกขอรับความ
คุ้มครองระหว่างการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมกับพิธีสารมาดริดได้ นอกจากนี้   
ยังสามารถเลือกขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายาายในของแต่ละประเทศได้ตามปกติ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม 
แต่บางประเทศสมาชิกได้ทยอยกันเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้ว ท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า
สามารถเลือกขอรับความคุ้มครองหลายประเทศท่ีเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดได้ นอกจากนี้ ยังสามารถ
เลือกขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายาายในของแต่ละประเทศได้ตามปกติ 

หากพิจารภาอย่างถี่ถ้วนแล้ว การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีระบบการจดทะเบียน
แบบเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้ามากขึ้นไปอีก ท าให้เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและสมบูรภ์
มากยิ่งขึ้น เสริมกับระบบการจดทะเบียนแบบพิธีสารมาดริด  

14)  ได้รับสิทธิในการต่อต้านการละเมิดมากกว่า 
การที่สหาาพยุโรปมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งจะให้

ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั่วทุกประเทศสมาชิกในสหาาพยุโรป จึงท าให้เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าผู้ที่ได้จดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมจะได้รับสิทธิในการต่อต้านการละเมิดมากกว่า
การจดทะเบียนในระดับประเทศ 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม 
แต่บางประเทศสมาชิกได้ทยอยกันเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้ว ท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า
จะได้รับสิทธิในการต่อต้านการละเมิดมากกว่าการจดทะเบียนในระดับประเทศ 

อย่างไรก็ดี หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่ไปกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ก็จะส่งผลให้
ได้รับสิทธิในการต่อต้านการละเมิดมากยิ่งขึ้นกว่าการจดทะเบียนในระดับประเทศ 

15)  ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหาาพยุโรปไม่มีข้อจ ากัดว่า 

ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่อาศัย หรือเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก
ของประชาคม หรือมีอุตสาหกรรมหรือการก่อตั้งธุรกิจในประชาคม ก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าประชาคมได้ ซึ่งแตกต่างจากพิธีสารมาดริดที่มีข้อจ ากัดเช่นว่านั้น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม 
แต่บางประเทศสมาชิกได้ทยอยกันเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้ว ท าให้การขอรับความคุ้มครองใน
ประเทศสมาชิกของพิธีสารมาดริดจ าเป็นต้องเป็นเป็นผู้ที่อาศัย หรือเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของ 
พิธีสารมาดริด หรือมีอุตสาหกรรมหรือการก่อตั้งธุรกิจในประเทศสมาชิกของพิธีสารมาดริด จึงจะสามารถ
ทีจ่ะขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดได ้

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเป็นการเปิดกว้างในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้มากขึ้น 
ไม่ขึ้นอยู่กับสัญชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายในการที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง และน ามาซึ่งผลประโยชน์ต่อตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง
และประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี 

16)  ทะเบียนของเครื่องหมายการค้า 1 ทะเบียน มีค่าเท่ากับทะเบียนาายในประเทศ 
      หลายๆ ทะเบียน 
ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหาาพยุโรปจะให้ความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าทุกประเทศสมาชิกในสหาาพยุโรปอย่างเท่าเทียมกัน าายใต้หลักเกภฑ์ในการพิจารภา
รับจดทะเบียนเดียวกัน ด้วยการยื่นขอจดทะเบียนที่เดียว ครั้งเดียว และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว 
ท าให้ทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 ทะเบียน มีค่าเท่ากับทะเบียนาายในประเทศหลายๆ ทะเบียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
ประชาคม แต่บางประเทศสมาชิกได้ทยอยกันเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้ว ท าให้สามารถขอรับ
ความคุ้มครองหลายประเทศในคราวเดียวได้ ทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 ทะเบียน มีค่าเท่ากับทะเบียน
าายในประเทศหลายๆ ทะเบียน โดยต้องเลือกขอรับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศท่ีเป็นาาคีสมาชิก
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พิธีสารมาดริดเท่านั้น แต่การขอรับความคุ้มครองแบบพิธีสารมาดริดก็มิใช่ว่าจะได้รับความคุ้มครองทุก
ประเทศสมาชิก ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายาายในของแต่ละประเทศสมาชิกในการรับพิจารภาจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า  

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่ไปกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด จะเป็นการเพ่ิมความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้แพร่หลายไปยังหลายประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยการยื่นขอจดทะเบียนที่เดียว 
ครั้งเดียว และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งแต่ได้รับความคุ้มครองหลายๆ ประเทศในคราวเดียว 

17)  การต่ออายุเพียงทะเบียนเดียว ก็มีผลเป็นการต่ออายุเพ่ือขอรับความคุ้มครองใน
ประเทศสมาชิกทั้งหมด 

ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหาาพยุโรปจะให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าทุกประเทศสมาชิกในสหาาพยุโรปอย่างเท่าเทียมกันด้วยการยื่นขอจดทะเบียน
ที่เดียว ครั้งเดียว และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการต่ออายุเพียงทะเบียน
เดียวก็มีผลเป็นการต่ออายุเพ่ือขอรับความคุ้มครองในประเทศสมาชิกทั้งหมด ท าให้เกิดความสะดวก
เป็นอย่างมากและลดปัญหาการลืมต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหลายๆ ประเทศได้เป็นอย่างดี  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
ประชาคม แต่บางประเทศสมาชิกได้ทยอยกันเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้ว ท าให้สามารถขอต่อ
อายุเพียงทะเบียนเดียว แต่มีผลเป็นการต่ออายุเพ่ือขอรับความคุ้มครองในประเทศสมาชิกพิธีสาร
มาดริดตามท่ีเลือกขอรับความคุ้มครองไว้ได้เช่นกัน 

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่ไปกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดก็จะเป็นระบบที่เสริม
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ท าให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการต่ออายุเพียงทะเบียนเดียว แต่มีผลเป็นการต่ออายุเพ่ือขอรับความคุ้มครองได้หลายประเทศ
ในคราวเดียวกัน 

18)  ช่วยแก้ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมยุโรปให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วทั้ง

สหาาพยุโรป อันเป็นการช่วยแก้ปัญหาด้านการละเมิดเครื่องหมายการค้าในสหาาพยุโรปได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งส่งผลต่อการค้าการลงทุนในาูมิาาค 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ให้ความ
คุ้มครองทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็ยังพบได้บางประเทศ
ในอาเซียน สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ( International Intellectual Property 
Alliance: IIPA) จัดให้ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในล าดับที่ควรจับตามองมากท่ีสุดด้านการละเมิดทรัพย์สิน
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ทางปัญญา ขภะที่ประเทศไทยและประเทศเวียดนามอยู่ในล าดับน่าจับตามองรองลงมา12 รวมถึงประเทศ
อ่ืนๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังเป็นฐานการผลิตสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอีกด้วย 

ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ให้
ความคุ้มครองทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามแบบสหาาพยุโรป ก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาด้านการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยังเพ่ิมความมั่นใจให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ากล้าที่จะสร้างสรรค์
ผลงานใหม่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าที่สร้างสรรค์ขึ้นมา รวมถึงสร้างาาพลักษภ ์
ที่ดี อันส่งผลต่อการค้าการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

19)  สร้างาาพลักษภ์ท่ีดี และส่งเสริมบรรยากาศในการค้าการลงทุน 
การที่สหาาพยุโรปมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมก่อให้เกิดการสร้าง

าาพลักษภ์ที่ดีแก่สหาาพยุโรป เพราะมีการค านึงถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
บรรยากาศการลงทุน ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจของสหาาพยุโรป 

การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็น
ระบบเดียว ท าให้นักลงทุนที่ต้องการจะขยายการลงทุนมายังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดความ  
ไม่มั่นใจ กังวลว่าเครื่องหมายการค้าของตนอาจถูกละเมิด อันเป็นาาพลักษภ์ที่ไม่ดีและอาจท าให้    
นักลงทุนชะลอการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะความไม่มั่นใจ 

ดังนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรมีระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเป็นการสร้างาาพลักษภ์ที่ดี และส่งเสริมบรรยายการในการค้าการลงทุน
ให้แก่าูมิาาคอาเซียน เพ่ือเป็นการช่วยถ่วงดุลอ านาจทางการค้ากับาูมิาาคอ่ืนได้ 

20)  การขอรับการคุ้มครองแบบเสร็จเด็ดขาดในที่เดียว 
ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหาาพยุโรป ไม่สามารถปฏิเสธ 

จ ากัด หรือโอนโดยให้มีผลเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งในอาภาเขตที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น การขอรับ
การคุ้มครองจึงเป็นแบบเสร็จเด็ดขาดในที่เดียว ยื่นขอรับความคุ้มครองเพียงครั้งเดียว แต่ได้รับความ
คุ้มครองทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้ข้อบังคับเดียวกันในการพิจารภารับจด และโอน
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นการให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในคราวเดียว ก่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดความเสมอาาคในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า  
ที่อยู่ในาูมิาาคเดียวกัน อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการก็ยังสามารถน าเครื่องหมายการค้านั้นไปขอแยกจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าทีละประเทศตามกฎหมายาายในของประเทศนั้นๆ ได้ในกรภีที่ถูกปฏิเสธ

                                                           
12 สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ, IIPA 2013 Special 301 Report, ค้นวันที่ 30 

สิงหาคม 2558 จาก http://www. iipa.com/2013_SPEC301_TOC.htm 
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การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม หรือหากมีอุปสรรคในการจดทะเบียนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งและผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถแก้ไขได้าายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นระบบ
เดียว การพิจารภารับจดและโอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องแยกด าเนินการขอรับความคุ้มครอง
ทีละประเทศ ใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันไป ท าให้เกิดไม่ความเท่าเทียม ความล่ าช้า
ในการด าเนินการขอจดทะเบียน เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการขอรับความคุ้มครองแบบกลุ่ม
ประเทศสมาชิก อย่างไรก็ดี หากมีการคัดค้านเกิดขึ้น จะท าให้กระบวนการขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าล่าช้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนก็จะท าให้นักลงทุนสนใจที่จะน าสินค้ามาขายและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น เพราะสะดวก ประหยัด น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม ที่ส าคัญรับความคุ้มครอง
ทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

21)  ปลอดาัยจากการสิ้นผลตามหลัก Central Attack ตามพิธีสารมาดริด 
เนื่องด้วยระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไม่มีข้อก าหนดเรื่อง Central 

Attack จึงไร้ความกังวลที่เครื่องหมายการค้าจะถูกเพิกถอน ด้วยเหตุที่ค าขอหรือทะเบียนรากฐานถูก
ปฏิเสธ หรือถอนคืน หรือเพิกถอนาายใน 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ  

22)  ยกระดับการพันนากฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสมาชิกในประชาคม 
      เศรษฐกิจอาเซียน 
จะเห็นได้ว่า ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระดับการพันนาในด้านต่างๆ 

อยู่เลื่อมล้ ากันมาก หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนาายใต้ระบบเดียวกัน ข้อบังคับเดียวกันแล้ว
จะเป็นการส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากข้ึนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเป็น
การยกระดับทั้งในส่วนของความน่าเชื่อถือในด้านค้าการลงทุนว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ จะไม่ถูกท า
ละเมิดในทุกประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังเป็นการยกระดับการพันนากฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน แม้จะมีข้อ
สงสัยว่า การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ระดับการพันนาประเทศด้อยกว่าอีก
ประเทศหนึ่งนั้นสมควรแล้วหรือ ผู้เขียนเห็นว่า ยิ่งการที่ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
มีระดับการพันนาในด้านต่างๆ แตกต่างกันมากเท่าไหร่ ยิ่งสมควรพันนาปรับปรุงให้แต่ละประเทศ
สมาชิกมีความก้าวหน้าเท่ากันอย่างเป็นธรรมในาูมิาาคเดียวกันมากขึ้นเท่านั้น เพราะในขภะนี้ได้มี
การรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว การพันนาด้านต่างๆ ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ในลักษภะของกลุ่มาูมิาาค เพ่ือท าให้เกิดการคานอ านาจกับาูมิาาคอ่ืนได้ จึงไม่ควรให้เกิดความเลื่อมล้ า
ในาูมิาาคเดียวกัน ดังนั้น การที่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับการพันนากฎหมายเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้ อันส่งผลต่อการค้าการลงทุนในาูมิาาคได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างในกรภีที่ หากมีระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เครื่องหมายการค้าประชาคม
จะได้รับการคุ้มครองทุกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจมีค าถามเกิดขึ้นว่า หากน าเครื่อง-
หมายการค้าของประเทศพม่า ซึ่งมีระดับการพันนาน้อยกว่าประเทศอ่ืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
มาขอรับความคุ้มครองตามระบบนี้ สมควรที่จะให้ความคุ้มครองในทุกประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้วยหรือ ผู้เขียนเห็นว่า แม้ระดับการพันนาในประเทศพม่าจะน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ในาูมิาาค
ก็ตาม แต่ก็มีความสามารถในการปลอมหรือท าซ้ าเครื่องหมายการค้า หรือต่อไปอาจกลายเป็นประเทศที่มี
ระดับการพันนาอย่างรวดเร็วก็เป็นได้ ดังนั้น การท าให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอยู่าายใต้ข้อบังคับเดียวกันนั้น ย่อมก่อให้เกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าน้อยลง เพราะมีการ
ให้ความคุ้มครองอย่างทั่วถึงในาูมิาาคเดียวกัน และยังเป็นการเปิดกว้างต่อการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในยุคที่การค้าไร้พรมแดน ยิ่งมีการเคลื่อนย้ายการลงทุน สินค้า บริการ แรงงานอย่าง
อิสระ ยิ่งสมควรให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่ในระดับเดียวกัน  

ดังนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรมีระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเป็นการให้ความคุ้มครองแบบเสร็จเด็ดขาดในที่เดียว สร้างาาพลักษภ์
ที่ดี และส่งเสริมบรรยายการในการค้าการลงทุนให้แก่าูมิาาคอาเซียน เพ่ือเป็นการช่วยถ่วงดุลอ านาจ
ทางการค้ากับาูมิาาคอ่ืนได้ ที่ส าคัญยังเป็นการแก้ไขปัญหาความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าให้อยู่าายใต้ข้อบังคับเดียวกัน และในกรภีที่ถูกปฏิเสธการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม   
ยังเปิดโอกาสให้สามารถแยกขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทีละประเทศตามกฎหมายาายในของ
ประเทศนั้นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการหาทางออกที่ดี และเปิดกว้างที่ต้องการให้เครื่องหมายการค้าได้รับ
ความคุ้มครองหลากหลายทาง 

 
5.2.2  ข้อเสียของระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม 
แม้ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมจะมีประโยชน์ต่อการให้คุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากเพียงใด แต่ก็ยังพบข้อเสียของระบบการจด
ทะเบียนนี้อยู่บ้าง กล่าวคือ (1) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น จะระบุเลือกขอรับ
ความคุ้มครองแต่เพียงบางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมิได้ (2) แม้ว่าเมื่อจดทะเบียนแล้ว
จะได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่หากมีอุปสรรคในการ
จดทะเบียนในประเทศใดประเทศหนึ่งและผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถแก้ไขได้าายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ค าขอจดทะเบียนดังกล่าวเป็นอันตกไปทั้งหมดเช่นกัน (3) การจดทะเบียนของประเทศสมาชิกใดสมาชิก



323 
 

หนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอาจท าลายการสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมเครื่องหมายใหม่โดยสิ้นเชิง 
แม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าประชาคมเครื่องหมายใหม่จะไม่สนใจหรือไม่ตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมาย
นั้นในประเทศสมาชิกนั้นก็ตาม ซึ่งวิธีนี้จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการยื่นจดทะเบียนในระดับประเทศ
หรือยื่นจดแบบพิธีสารมาดริดตั้งแต่แรก แต่อย่างไรก็ดียังไม่ตัดสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใน
การที่จะไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายาายในของ แต่ละประเทศซึ่งจ าเป็นต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ตามที่ประเทศนั้นๆ ก าหนด (4) ในกรภีที่การสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคมถูก
คัดค้าน จะใช้ระยะเวลานานในการพิจารภาการคัดค้านนานกว่าหากเปรียบเทียบกับการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าแบบรายประเทศของบางประเทศ และาาษาในการคัดค้านยังต้องเป็นาาษาทางการ 5 
าาษาตามที่ข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมก าหนดไว้13 ได้แก่ าาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน    
อิตาเลียน เยอรมัน (5) ระยะเวลาในการด าเนินการขอจดทะเบียนและการพิจารภารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมยังใช้ระยะเวลานานกว่าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในบาง
ประเทศ14 และ (6) เนื่องจากฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายาายในของแต่ละประเทศมีน้อย
กว่าฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพยุโรป ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า    
จึงเลี่ยงวิธีการขอแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพยุโรปไปขอตามกฎหมายาายในให้ได้ 
ก่อนแทน ดังนั้น หากมีผู้ต้องการจดเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับที่ขอตามกฎหมายาายในแล้ว ก็ไม่
สามารถขอแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพยุโรปได้อีก   

ทั้งนี้ แม้จะพบข้อเสียของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมก็ตาม แต่หาก
พิจารภาอย่างถี่ถ้วนแล้วจะพบข้อดีมากกว่า จึงเหมาะสมแล้วที่จะน าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมของสหาาพยุโรปมาใช้เป็นแม่แบบในการศึกษาเพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดี จ าเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย โดยจ าเป็นต้องมีการหารือในประเทศสมาชิก อย่างไรก็ดี การที่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมเป็นาาคีพิธีสารมาดริดตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558 โดยประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบางประเทศก็ได้เข้าเป็นาาคีพิธีสาร

                                                           
13 Mark Lomas and Carl Steele, The Advantages and Disadvantages of National, 

Community and International (Madrid Protocol) Trade Mark Filings, Retrieved October 
11, 2015 from http://www.ashfords.co.uk/media/440016/Advantages-and-disadvantages-of- 
National-Community-and-International-Madrid-Protocol-Trade-Mark-Filings.PDF 

14 Ladas & Parry LLP, A Primer on The European Community Trademark, 
Retrieved October 11, 2015 from http://ladas.com/education-center/primer-european-
community-trademark 
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มาดริดเรียบร้อยแล้ว เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
อ่ืนๆ ก็ได้เริ่มทยอยกันเข้าเป็นาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด การก าหนดดังกล่าวนั้นก็เพ่ือที่จะท าให้ระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ให้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหลายประเทศด้วยการยื่นขอจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว ที่เดียว    
แต่ได้รับความคุ้มครองหลายประเทศที่เป็นาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด แต่ทั้งนี้ก็ไม่ตัดสิทธิที่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะมีระบบการจดทะเบียนแบบอ่ืน เช่น ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคม โดยอาจยึดถือตามระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพยุโรปเลย 
หรืออาจมีการก าหนดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาเป็น
การเฉพาะ โดยศึกษาแม่แบบจากสหาาพยุโรปก็ได้ ซึ่งสหาาพยุโรปได้ใช้ระบบการจดทะเบียนทั้งแบบ
พิธีสารมาดริดและเครื่องหมายการค้าประชาคมควบคู่กัน โดยผู้เขียนมีความเห็นว่าถือเป็นทางเลือกท่ีดี
เพ่ิมข้ึนในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าจากการที่มีการพันนาระบบการจดทะเบียนตาม
หลักดินแดน มาเป็นระบบการจดทะเบียนแบบกลุ่มประเทศสมาชิก เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมาย
การค้าอย่างทั่วถึง ท าให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากทุกประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้มีการเข้าเป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดแล้ว ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ท าให้
กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน อันง่ายต่อการก ากับดูแล และเป็นผลดีต่อการที่จะพันนาไปเป็นระบบ
การจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปโดยไม่ติดปัญหาด้านความ
แตกต่างทางด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีก 
และยังมีเวลาในการศึกษาเปรียบเทียบแม่แบบจากสหาาพยุโรปที่มีการให้ความคุ้มครองการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมไว้ น าหลักการพ้ืนฐานทั่วไปมาปรับให้เข้ากับบริบทของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้ เช่น ในส่วนของการบริหารงานไว้ที่จุดศูนย์การส านักงานเดียว การก าหนดถึงผู้มีสิทธิขอรับ
ความคุ้มครอง การยื่นสมัครเครื่องหมายการค้าประชาคม เงื่อนไขการตรวจสอบการสมัคร เป็นต้น 
โดยได้มีความเห็นของอาจารย์ทั้งสามท่านเห็นพ้องไปในทางเดียวกันว่า การจะปรับให้มีระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมให้เกิดขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้นั้น จะต้องท าการปรับ
กฎหมายของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อน แบบ
ค่อยเป็นค่อยไป เริ่มแรกอาจท า Asian Association เพ่ือประสานกันระหว่างาาครัฐในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งต้องพิจารภาถึงความต้องการร่วมกันให้ตรงกันเสียก่อนแล้วจึงปรับแก้กฎหมาย
ต่อไป15 ทั้งนี้ การเข้าเป็นาาคีพิธีสารมาดริดไปก่อนจะเป็นการปรับพ้ืนฐานความแตกต่างกันของกฎหมาย

                                                           
15 บุญมา เตชะวภิชย์, กรรมการผู้ทรงคุภวุนิในคภะกรรมการเครื่องหมายการค้า, กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา, 28 มิถุนายน 2558, การสัมาาษภ์. 
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าายในของประเทศสมาชิกได้ในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ปรับให้มีส านักงานกลางเพ่ือรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในอาเซียน ส านักงานกลางนั้นจะเข้ามาตรวจสอบเครื่องหมายการค้าโดยใช้
มาตรฐาน สากลเดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยควรส ารวจการท า Asean Regional Filing 
System (ระบบการยื่นแบบาูมิาาคอาเซียน) เพ่ือจะก้าวไปสู่ Asean Community Trade Mark 
(เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)16  

การสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือส าคัญทางการค้า อันส่งผลต่อการค้า
การลงทุนของประเทศ แต่เนื่องด้วยการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ประกอบด้วย
ประเทศสมาชิกที่มีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วันนธรรม การเมือง และที่ส าคัญยังมีปัญหา
เรื่องความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศจึงท าให้การที่จะก่อให้เกิด
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นได้ล่าช้า โดยข้อจ ากัดประการส าคัญท่ีอาเซียนประสบ ซึ่งมีความแตกต่างจาก
สหาาพยุโรป คือในสหาาพยุโรปนั้น ประเทศส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วันนธรรมอย่างกลมกลืนสอดคล้อง และระบบกฎหมายส่วนใหญ่เป็นระบบที่ใช้ประมวล มีประเทศ
อังกฤษเท่านั้นที่เป็นระบบคอมมอนลอว์ ด้วยเหตุนี้ การจัดระบบกฎหมายจึงง่ายกว่าการพันนาระบบ
กฎหมายาายในประเทศของอาเซียนให้สอดคล้องกับความตกลงที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ เพราะกฎหมายของ
ประเทศในอาเซียนนั้นแม้ว่าจะอยู่ในบริเวภาูมิาาคเดียวกัน แต่ประเทศของอาเซียนได้รับอิทธิพลของ
กฎหมาย ทั้งในระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว์ นอกจากนี้ ยังมีผสมผสานกับกฎหมายดั้งเดิมของ
แต่ละประเทศ ท าให้รูปแบบของกฎหมายาายในจึงเป็นระบบที่ผสมผสาน และมีความแตกต่างกัน
อย่างมาก รวมถึงองค์กรในระบบกระบวนการยุติธรรมก็มีระบบที่แตกต่างกัน17 

การที่แต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังใช้กฎหมายาายในของตนในการ
พิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ โดยขาดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน18 ท าให้หลายๆ ประเทศในอาเซียนยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการมาตรฐานของ

                                                           
16 วีรวิทย์ วีรวรวิทย์, รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา วิทยากรผู้ทรงคุภวุนิด้านลิขสิทธิ์, 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 13 กรกฎาคม 2558, การสัมาาษภ์. 
17 มหานครอาเซียน, การพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน, ค้นวันที่ 30 มกราคม 

2559 จาก http:// www.uasean.com/kerobow 01/1288 
18 Wariya Lamlert, Reviewing Trademark Protection in ASEAN: Importance of 

Integration System, In The Fourth International Conference on Advancement of 
Development Administration 2015 Social Sciences and Interdisciplinary Studies 
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ข้อก าหนด ประเทศที่มีข้อก าหนดและระบบการจดทะเบียนที่ไม่มีประสิทธิาาพ รูปแบบการให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่หลากหลายท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสับสน ดังนั้น อันดับแรก คือ 
ความพยายามที่จะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกัน ซึ่งควรจะมีข้อก าหนดด้าน
เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ใช้ได้ทั่วทั้งประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข้อก าหนดด้าน
เครื่องหมายการค้าเดียวกันนี้จึงควรได้รับความส าคัญในล าดับต้นๆ เพราะจะท าให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน
ในเรื่องการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในาูมิาาค ข้อบังคับเดียวกันนั้นจะช่วยหลีกเลี่ยง 
ความขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกัน19 ฐานข้อมูล
ที่ครบถ้วน และเชื่อมโยงถึงกันจะท าให้การท างานด้านเครื่องหมายการค้าง่ายขึ้น และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเชื่อมโยงถึงกันระหว่างส านักงานประจ าประเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้บริษัท
มั่นใจถึงสถานะการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และยังใช้เป็นหลักฐานในการประสานงานกัน 
(เช่น ต ารวจ บริษัทกฎหมาย และศุลกากร) การมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งาูมิาาคจะช่วยคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า รวมถึงช่วยรักษาก าไรและส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้20  

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น เพ่ือท าให้กฎหมายเครื่องหมายการค้ามีความสอดคล้อง 
อยู่าายใต้มาตรฐานเดียวกันจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดให้ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกในพิธีสารมาดริดเสียก่อน ทั้งนี้ จ าเป็นต้องมีการศึกษา ท าความเข้าใจระบบกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหากในาายาาคหน้ามีการปรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าเข้าหากัน โดยมีระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นระบบเดียวกันแล้ว จะช่วยแก้ไขปัญหา
ความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกได้อย่างไร อันเป็นการขจัด
อุปสรรคในการรวมตัวทางเศรษฐกิจของาูมิาาคได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงยังเป็นการสร้างความเสมอ
าาคและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับาูมิาาคได้เป็นอย่างดี 

                                                                                                                                                                      

(The 4rd ICADA 2015-SSIS), 28-30 May 2015, National Institute of Development 
Administration (NIDA), Bangkok, Thailand. 

19 E. Santoso, Asean’s Lack of Integration in Trademark Registration Related to 
Asean Economic Community (AEC) by 2015, Retrieved February 24, 2016 from http:// 
www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/viewFile/8494/8433 

20 Siraprapha Rungpry and Oliver Knox, The ASEAN Economic Community: Good 
News for Trademark Owners?, Retrieved February 24, 2016 from http://tilleke.com/sites/ 
default/files/2012Apr_WTR_AEC_Trademark_Owners.pdf 
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อย่างไรก็ดี ในการศึกษาถึงความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศ
สมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้เขียนขอแบ่งกลุ่มใน
การศึกษาดังกล่าวตามความมีประสิทธิาาพในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1)  กลุ่มระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิาาพ ได้แก่ สิงคโปร์  
     ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย 

 (1)  สิงคโปร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์เข้าใจได้ง่าย และดีที่สุดใน
เอเซีย โดยสิงคโปร์เป็นสมาชิกขององค์กรด้านทรัพย์สินทางปัญญานานาชาติ ได้แก่ The Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property, The Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks, The Patent Cooperation Treaty, The WIPO Copyright 
Treaty, The NICE Agreement Concerning the International Classification of Goods and 
Services, and The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works21 มี
ระบบฐานข้อมูลทาง ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุม มีระบบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เนทที่
ครอบคลุมทั้งสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบ รวมถึงสามารถยื่นขอจดทะเบียนแบบ
ออนไลน์ได ้

 หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็น
การช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้ประเทศนี้มากยิ่งขึ้น โดยการมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระบบเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนในาูมิาาคยิ่งๆ ขึ้นไป 
เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการปฏิบัติกลไกเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมที่มีประสิทธิาาพในาูมิาาค ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการได้รับ
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในการลงทุนและประกอบธุรกิจในทุกประเทศสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อันเป็นการขยายบทบาทของสิงคโปร์เพ่ิมขึ้นไปอีกให้กลายเป็นศูนย์กลาง IP แห่ง
เอเชีย 

 (2)  ฟิลิปปินส์ ไม่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรับรอง และมีระยะเวลาในการด าเนิน 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเวลานานประมาภ 19-24 เดือน 

                                                           
21 ASEAN IPR SME Helpdesk, ASEAN IPR SME Helpdesk-IP Country Factsheet: 

Singapore, Retrieved January 15, 2016 from http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/ 
sites/default/files/publications/Singapore_Factsheet.pdf 
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 หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วย
ให้มีระยะเวลาการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่น้อยกว่า 
19-24 เดือน ซึ่งการมีระยะเวลาด าเนินการขอจดทะเบียนที่สั้นนั้น จะเป็นการช่วยลดปัญหาการละเมิด
เครื่องหมายการค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยหากเครื่องหมายการค้าที่ต้องการขอรับความคุ้มครองใช้
ระยะเวลาการขอรับความคุ้มครองนาน ในระหว่างนั้นเครื่องหมายการค้าอาจถูกท าละเมิดไปแล้ว อาจ
เพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้เกิดการปลอมเครื่องหมายการค้าได้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น เรื่อง
ระยะเวลาในการด าเนินการขอรับความคุ้มครองจึงเป็นเรื่องส าคัญมากเรื่องหนึ่ง 

 (3)  มาเลเซีย มีระยะเวลาในการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเวลา 
นานประมาภ 12-24 เดือน และยังไม่ให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียงและกลิ่น ส่วนการยื่นค า
ขอนั้นสามารถยื่นได้เพียงหนึ่งค าขอต่อหนึ่งจ าพวกสินค้าหรือบริการเท่านั้น 

 หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วย
ให้มีระยะเวลาการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่น้อยกว่า 
12-24 เดือน นอกจากนี้ การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่และยังมีการก าหนดในส่วนการยื่นค าขอนั้น 
สามารถยื่นได้หนึ่งค าขอได้หลายจ าพวกสินค้าหรือบริการที่อยู่าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันทั่วทั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อันเป็นการให้ความคุ้มครองที่อยู่าายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีความเท่าเทียมกัน  

2)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิาาพระดับกลาง ได้แก่ ประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย บรูไน และเวียดนาม 

 (1)  ประเทศไทย คาดว่าจะได้เข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดในปี ค.ศ. 
2016 โดยแม้ประเทศไทยจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามมิติ แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียน
น้อยมาก นอกจากนี้ ระบบการค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์ยังเป็นาาษาไทย ส่วนการยื่น
ค าขอนั้นสามารถยื่นได้เพียงหนึ่งค าขอต่อหนึ่งจ าพวกสินค้าหรือบริการ และที่ส าคัญในปี  ค.ศ. 2015 
ประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ใน Priority Watch List22  

 หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการ
ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่และยังมีการก าหนดในส่วนการยื่นค าขอนั้นสามารถยื่น
ได้หนึ่งค าขอได้หลายจ าพวกสินค้าหรือบริการที่อยู่าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อันเป็นการให้ความคุ้มครองที่อยู่าายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีความเท่าเทียมกัน การมีระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นการก าหนดโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว

                                                           
22 สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ, IIPA 2015 Special 301 Report, ค้นวันที่ 15 

มกราคม 2559 จาก http://www.iipa.com/2015_SPEC301_TOC.htm 

http://www.iipa.com/2015_SPEC301_TOC.htm


329 
 

ให้ต้องมีระบบการค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์ที่เป็นาาษาอังกฤษ ซึ่งหากประเทศสมาชิกใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็น
การช่วยลดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นความร่วมมือในระดับ
าูมิาาคให้เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองเพียงการจดทะเบียนครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครอง
ที่ครอบคลุมทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (2)  อินโดนีเซีย ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด ยังไม่ให้ความ
คุ้มครองแก่ Non-Conventional Trademarks และยังพบว่าในประเทศนี้มีปัญหารุนแรงในเรื่อง Bad 
Faith Registration ด้วย รวมถึงยังไม่มีระบบการค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์ และที่ส าคัญ
ในปี ค.ศ. 2015 อินโดนีเซียได้ถูกจัดให้อยู่ใน Priority Watch List23  

 หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมี
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่และมีหลักเกภฑ์ในการพิจารภาเครื่องหมายการค้า
าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเป็นการให้ความคุ้มครองที่อยู่าายใต้
มาตรฐานเดียวกัน มีความเท่าเทียมกัน การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นการก าหนดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วให้ต้องมีระบบการค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์
ที่เป็นาาษาอังกฤษ ซึ่งหากประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการช่วยลดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นความร่วมมือในระดับาูมิาาคให้เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองเพียง
การจดทะเบียนครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (3)  บรูไน ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด รวมถึงเครื่องหมาย
การค้า ที่จดทะเบียนในประเทศที่เป็นสมาชิกาายใต้อนุสัญญากรุงปารีสจะได้รับความคุ้มครองไม่ว่า
จะมีธุรกิจหรือไม่ในประเทศบรูไนก็ตาม รวมถึงยังไม่มีระบบการค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบ
ออนไลน์ 

 หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการ
ใช้ข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเดียวกัน าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันทั่วทั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังเป็นการก าหนดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วให้ต้องมีระบบการค้นหาเครื่อง-
หมายการค้าแบบออนไลน์ที่เป็นาาษาอังกฤษ ซึ่งหากประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการช่วยลดปัญหาการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นความร่วมมือในระดับาูมิาาคให้เครื่องหมายการค้า

                                                           
23 เรื่องเดียวกัน. 
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ได้รับการคุ้มครองเพียงการจดทะเบียนครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั่วทั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 (4)  เวียดนาม แม้ได้เข้าเป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด แต่ยังไม่มีระบบการ
ค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์ มีระยะเวลาในการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เป็นเวลานานประมาภ คือ 24 เดือน นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2015 เวียดนามได้ถูกจัดให้อยู่ใน Priority 
Watch List24 

 หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้
มีระยะเวลาการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่น้อยกว่า 24 
เดือน และยังเป็นการก าหนดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วให้ต้องมีระบบการค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบ
ออนไลน์ที่เป็นาาษาอังกฤษ ซึ่งหากประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการช่วยลดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นความร่วมมือในระดับาูมิาาคให้เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองเพียง
การจดทะเบียนครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีประสิทธิาาพ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และ
พม่า 

 (1)  กัมพูชา ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด นอกจากนี้ กฎหมาย
เครื่องหมายการค้ายังมีช่องว่าง มีความไม่แน่นอนด้านการสมัครและการตีความ มีข้อเสียและความ
ยุ่งยากในการบังคับใช้ และยังไม่ให้ความคุ้มครองแก่ Non-Conventional Trademarks ส่วนการยื่น
ค าขอนั้นสามารถยื่นได้เพียงหนึ่งค าขอต่อหนึ่งจ าพวกสินค้าหรือบริการ รวมถึงยังไม่มีระบบการค้นหา
เครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์  

 หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก าหนด
เกภฑ์ในการพิจารภาการรับจดทะเบียนและการตีความ มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
รูปแบบใหม่และยังมีการก าหนดในส่วนการยื่นค าขอนั้นสามารถยื่นได้หนึ่งค าขอได้หลายจ าพวกสินค้า
หรือบริการ ให้อยู่าายใต้ข้อบังคับเดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันก่อให้เกิดมาตรฐาน
และความเท่าเทียมกันในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงยังเป็นการก าหนดโดย
อัตโนมัติอยู่แล้วให้ต้องมีระบบการค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์ที่เป็นาาษาอังกฤษ ซึ่งหาก
ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะเป็นการช่วยลดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นความร่วมมือ 

                                                           
24เรื่องเดียวกัน. 
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ในระดับาูมิาาคให้เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองเพียงการจดทะเบียนครั้งเดียว แต่ได้รับความ
คุ้มครองที่ครอบคลุมทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (2)  ลาว เป็นประเทศเล็กๆ ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความส าคัญที่จะจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด และยังไม่ให้ความคุ้มครองแก่ 
Non-Conventional Trademarks ส่วนการยื่นค าขอนั้นสามารถยื่นได้เพียงหนึ่งค าขอต่อหนึ่งจ าพวก
สินค้าหรือบริการ รวมถึงยังไม่มีระบบการค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์  

 หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็น 
การกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ในการให้ความส าคัญต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะเป็น
การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงที่เดียว ครั้งเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองทุกประเทศสมาชิก
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการก าหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่และยังมี
การก าหนดในส่วนการยื่นค าขอนั้นสามารถยื่นได้หนึ่งค าขอได้หลายจ าพวกสินค้าหรือบริการ ให้อยู่าายใต้
ข้อบังคับเดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันก่อให้เกิดมาตรฐานและความเท่าเทียมกันใน
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงยังเป็นการก าหนดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วให้ต้องมีระบบ
การค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์ที่เป็นาาษาอังกฤษ ซึ่งหากประเทศสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการ
ช่วยลดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นความร่วมมือในระดับาูมิาาค
ให้เครื่องหมายการค้าได้รับการคุ้มครองเพียงการจดทะเบียนครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (3)  พม่า ภ ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือไม่มีกระบวนการที่
เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า25 กระบวนการจดทะเบียนใช้การประกาศถึงความเป็นเจ้าของ 
ซึ่งรวมไปถึงการอนุมติหรือกระบวนการที่ยุ่งยากก่อนที่การจดทะเบียนจะเสร็จสมบูรภ์ เมื่อเครื่องหมาย
การค้าได้รับการจดทะเบียนในประเทศพม่า ก็จะได้รับความคุ้มครองเพียงแค่ 3 ปี และไม่มีฐานข้อมูล
กลาง จะมีการแจ้งเตือนโดยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ อันเป็นเครื่องมือเดียวที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า26 นอกจากนี้ พม่ายังไม่ได้เข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด รวมถึงยังไม่มี
ระบบการค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบออนไลน์ 

                                                           
25 ASEAN IPR SME Helpdesk, Guide to Trademark Protection in Southeast Asia, 

Retrieved January 15, 2016 from http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/ 
files/publications/ASEAN_IPR_SME_Helpdesk_Guide_to_Trade_Mark_Protection.pdf 

26 World Intellectual Property Organization (WIPO), PART I General Overview of 
Items (A) - (F): Country: Myanmar (A-B) Patent and Design Related, n.d., Retrieved 
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 หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่ต้องการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า  เพราะใช้ข้อบังคับ
เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเดียวกัน าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันทั่วทั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีการอนุมติหรือกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ได้รับความคุ้มครองเท่ากันทั่วทั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และสามารถค้นหาเครื่องหมายการค้าออนไลน์ได้าายใต้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

อย่างไรก็ดี จากการที่ผู้เขียนได้สัมาาษภ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องหมายการค้าทั้งสามท่านได้มี
ความเห็นโดยสรุปได้ว่า ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิด 
ขึ้นได้ นอกจากที่กฎหมายาายในต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกันแล้ว จะต้องมีบทบัญญัติในสาระ
ที่เหมือนกัน ขั้นตอน กระบวนการ จะต้องสมเหตุสมผลในเรื่องของการคุ้มครอบแบบขอครั้งเดียวได้รับ
ความคุ้มครองทุกประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยควรแก้ไขในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1)  ควรมีการก าหนดในส่วนของความหมายเเละการก าหนดประเาทของเครื่องหมาย
การค้าให้มีความชัดเจน เเละครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายการค้ารูปเเบบใม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2)  ควรเเก้ไขในส่วนของการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยก าหนดหลักเกภฑ์
ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า27 เเละหลักเกภฑ์ในการพิจารภาระดับความบ่งเฉพาะ28ของ
เครื่องหมายการค้าของเเต่ละประเทศสมาชิกให้อยู่าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกันรวมถึงควรเเก้ไขปัญหา
การตีความที่เเตกต่างกันของเเต่ละประเทศสมาชิก อย่างเช่นค าว่า USE แปลว่าใช้ ความหมายของแต่ละ
ประเทศยังแตกต่างกัน ซึ่งในบริบทต่างกันก็จะแตกต่างกัน หรือมีการออกเสียงที่เเตกต่างกัน ส่งผลให้
มีความหมายเเตกต่างกันไปด้วย  

3)  ควรเเก้ไขในส่วนของการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น ในส่วนของ
การพิจารภาการใช้ในลักษภะของการก่อตั้งสิทธิต้องมีการใช้เพียงใด เเละการพิจารภาในส่วนของ
ระยะเวลาในการใช้เครื่องหมาย หากไม่ได้ใช้ติดต่อกัน 3 ปีจะถูกเพิกถอน ก็มีปัญหาว่าถ้าใช้ไม่ตรงกับ
ที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่สาระส าคัญตรงจะมีหลักในการพิจารภาอย่างไร ในการให้ความ
คุ้มครอง จะถือว่ามีการใช้หรือไม่ประเด็นปัญหาดังกล่าวควรมีการก าหนดให้ชัดเจน   

                                                                                                                                                                      

January 24, 2016 from http://www.wipo.int/export/ sites/www/ip-development/en/pdf/ 
asean/myanmar.pdf 

27 ธนพจน์ เอกโยคยะ, นักวิชาการพาภิชย์ช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 7 (มาดริด) 
ส านักเครื่องหมายการค้า, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 17 มิถุนายน 2558, การสัมาาษภ์. 

28 บุญมา เตชะวภิชย์, กรรมการผู้ทรงคุภวุนิในคภะกรรมการเครื่องหมายการค้า, กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา, 28 มิถุนายน 2558, การสัมาาษภ์. 
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4)  ก าหนดให้มีศาลหรือองค์กรที่ออกกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย และผู้ที่จะมาดูแลใน
กรภีที่เกิดข้อขัดแย้งขึ้น เเละจ าเป็นต้องแก้กฎหมายาายให้มีการระบุถึงการจดทะเบียนระหว่างประเทศ
ตามพิธีสารมาดริดด้วย29 

โดยจากการศึกษาผู้เขียนพบว่าประเด็นส าคัญขั้นพ้ืนฐานของข้อบังคับเครื่องหมายการค้า
ประชาคมในสหาาพยุโรปที่สมควรน ามาปรับใช้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ 

1)  การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบทะเบียนเดียว แต่ให้ความคุ้มครองทั่วทั้ง
ประเทศสมาชิก าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกัน ใช้าาษาเดียวกัน ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกัน  

2)  การเปิดโอกาสให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายใดๆ ที่สามารถแบ่งแยกความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ จึงถือเป็นการ
เปิดกว้างในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

3)  การเปิดกว้างแก่ผู้ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยมิจ ากัดว่าต้องเป็นผู้มี
สัญชาติหรือสถานประกอบกิจการถาวรในประเทศสมาชิก ก็สามารถขอรับความคุ้มครองได้ อันแสดง
ให้เห็นว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกอย่างแท้จริง 
มากกว่าการมุ่งค านึงถึงการเป็นประเทศสมาชิกเท่านั้นจึงจะขอรับความคุ้มครองได้ 

4)  การมีหลักในการปฏิเสธการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่สมเหตุสมผล เช่น 
กรภีที่หากเครื่องหมายการค้าที่ขอรับความคุ้มครองไม่มีลักษภะบ่งเฉพาะ หรือไปเหมือนคล้ายกับ
เครื่องหมายกาค้าที่ได้จดทะเบียนหรือมีการใช้ไว้ก่อนแล้ว ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 

5)  การให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนน าเครื่องหมาย
การค้าของตนไปใช้กับสินค้าหรือบริการโดยมิได้รับอนุญาต  

6)  การก าหนดให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี 
หรือหากไม่มีการใช้ต้องมีการแสดงเหตุผลที่สมควร มิฉะนั้นจะถูกลงโทษหรือระงับการใช้  

7)  เครื่องหมายการค้าประชาคมสามารถจะให้หรือโอนสิทธิได้ หรือกรภีที่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าประชาคมอาจมีการอุทธรภ์หากมีการละเมิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น เกี่ยวกับ
ระยะเวลา คุภาาพของสินค้าหรือบริการที่จะน าเครื่องหมายการค้าประชาคมไปใช้ อาภาเขตที่จะใช้
เครื่องหมายการค้าประชาคม เป็นต้น 

8)  การยื่นขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมที่สามารถเลือกยื่นได้โดย
ตรงที่ส านักงาน OHIM หรือเลือกยื่นได้ที่ส านักงานส่วนกลางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ
สมาชิก หรือ Benelux Office ซึ่งจะมีการก าหนดระยะเวลาที่พอสมควรให้ส านักงานส่วนกลางด้าน

                                                           
29 วีรวิทย์ วีรวรวิทย์, รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา วิทยากรผู้ทรงคุภวุนิด้านลิขสิทธิ์, 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 13 กรกฎาคม 2558, การสัมาาษภ์. 
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ทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศสมาชิกหรือ Benelux Office ต้องส่งใบสมัครมาที่ OHIM 
าายใน 2 อาทิตย์ จึงจะถือว่าวันที่ยื่นต่อส านักงานส่วนกลางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ
สมาชิก หรือ Benelux Office เป็นวันที่ยื่นต่อ OHIM ด้วย จึงก่อให้เกิดความสะดวก และมีระบบ 
การจัดการที่ครอบคลุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหากเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจตกลง
ตั้งส านักงานกลางข้ึนมาเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว 

9)  เงื่อนไขในการสมัครนั้น ก็มีข้อก าหนดทั่วไป ที่ไม่ยุ่งยาก เช่น ข้อมูลของผู้สมัคร 
รายการสินค้าหรือบริการที่จะน าเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ การมีตัวแทนในการด าเนินการ การจ่ายค่า 
ธรรมเนียม เป็นต้น รวมถึงควรมีการใช้แบบฟอร์มในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเดียวกัน 

10)  การให้ความคุ้มครองต่อสิทธิที่มีมาก่อน (Right of Priority) 
11)  การให้โอกาสแก้ไขข้อบกพร่อง และมีการก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขดังกล่าว

อย่างเหมาะสม 
12)  การก าหนดให้มีการคัดค้านการจดทะเบียนได้ เพ่ือสร้างความเป็นธรรม โดยต้อง

ท าการคัดค้านาายใน 3 เดือนนับแต่มีการโฆษภาการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
13)  การก าหนดให้มีการต่ออายุทุกๆ 10 ปี ถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม 
14)  มีการเปิดเผยให้สาธารภชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนได้ทางอินเทอร์-

เน็ต 
15)  การมีศาลเครื่องหมายการค้าประชาคมไว้โดยเฉพาะ 
16)  มีการก าหนดาาษาทางการเพ่ือใช้ในการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

ประชาคม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าเป็นต้องก าหนดขึ้น เนื่องจากแต่ละประเทศ
สมาชิกมีความแตกต่างทางด้านาาษาอยู่มาก 

17)  การก าหนดถึงการจดทะเบียนระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานของเครื่องหมายการค้า
ประชาคม ซึ่งการก าหนดในประเด็นนี้ถือว่ามีความจ าเป็นอย่างมากเพราะมีการเชื่อมโยงถึงการจดทะเบียน
ตามพิธีสารมาดริด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในาายหลัง  

กล่าวโดยสรุปคือ การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมาย
การค้าประชาคมอาเซียนได้นั้น ควรศึกษาก่อนว่าระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม
ของสหาาพยุโรปมีหลักการเป็นอย่างไร แล้วมาเทียบกับกฎหมายของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมต้องตรวจสอบอย่างไร ตรวจสอบแค่ไหน 
ตรวจสอบเบื้องต้นหรือตรวจสอบในเนื้อหาสาระด้วย มีการให้าาระในการตรวจสอบดูแลแก่ใคร การ
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ตรวจสอบเรื่องความเหมือนคล้ายใครจะเป็นผู้พิจารภา30 แล้วจึงน ามาปรับให้เข้ากับบริบทของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนต่อไป อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนั้นยังมีข้อ
ยุ่งยาก และความแตกต่างจากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมอยู่ มากตามที่ได้
บรรยายไว้แล้วนั้น รวมถึงการที่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่สามารถเข้าเป็นาาคี
สมาชิกพิธีสารมาดริดได้อย่างพร้อมเพรียงกันในปี พ.ศ. 2558 อันเนื่องด้วยกระบวนการ ในการขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยุ่งยาก ล่าช้า และเป็นเพียงลักษภะการขอความร่วมมือ ในการเข้าเป็น
าาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดจึงไม่มีบทลงโทษใดๆ ขภะเดียวกันถ้ามีการออกกฎหมายกลางในลักษภะของ
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาอันมีลักษภะเป็นการบังคับให้
ทุกประเทศสมาชิกต้องก าหนดกฎเกภฑ์ในทิศทางเดียวกันกับข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เช่นเดียวกับที่สหาาพยุโรปมีการก าหนดไว้ ก็จะท าให้เกิดการปรับมาตรฐานในเรื่อง
ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าาายในประเทศ ท าให้เกิดความเท่าเทียมกัน ไม่เกิดความแตกแยก
ระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ประเทศ พม่า ลาว เวียดนามและ กัมพูชา เริ่มต้น
พันนาเศรษฐกิจช้ากว่าประเทศอ่ืนๆ ในาูมิาาคอาเซียน ซึ่งมีแนวโน้มจะพันนาการผลิตในาาคเกษตร
ดั้งเดิมไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยก าลังอยู่ในช่วงพันนาเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศเหล่านี้  
มีความต้องการเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศสูง การเพ่ิมศักยาาพในการดึงดูด การลงทุนจาก
ต่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจ าเป็นต้องเร่งผลักดันให้กฎ กติกา ค่อยๆ พันนาเข้าสู่
มาตรฐานเดียวกัน ผลักดันให้มีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการด าเนินการต่างๆ รวมถึงการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท เเละให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ One Stop Service ซึ่งการก าหนดข้อบังคับร่วมกันนั้นมี
ความซับซ้อนเกินกว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของประเทศใด หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ 
แต่จะต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกๆ ฝ่ายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะช่วยกันแสวงหา
แนวทาง ความร่วมมือในด้านต่างๆ ในการที่จะน าไปสู่การพันนาเพ่ือประโยชน์สุขของทุกฝ่ายอย่าง
ยั่งยืนและทั่วถึงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น หากมีการน าข้อบังคับของระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพยุโรปมาเป็นแม่แบบในการปรับใช้ให้เข้ากับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ควบคู่ไปกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด ก็จะท าให้กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเป็นเอกาาพตั้งอยู่บนบรรทัด
ฐานเดียวกัน มีการก าหนดรูปแบบการให้ความคุ้มครองร่วมกัน เพ่ือให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าาายใน 
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยลดความขัดแย้งในความ
แตกต่างทางด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ อันเป็นการผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

                                                           
30 ธนพจน์ เอกโยคยะ, นักวิชาการพาภิชย์ช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 7 (มาดริด) 

ส านักเครื่องหมายการค้า, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 17 มิถุนายน 2558, การสัมาาษภ์. 
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เพ่ิมมากขึ้นในยุคการค้าไร้พรมแดน ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมและการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็น
ธรรมต่อไป ทั้งนี้ การมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมอาเซียนที่นอกจากจะ
ก่อให้เกิดการค้าการลงทุนในาูมิาาคอาเซียนได้เป็นอย่างดีแล้ว อีกนัยหนึ่ง ยังเป็นการแสดงถึงความเป็น
หนึ่งเดียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ดีที่สุดด้วย  

 

5.3  ความซ้ าซ้อนในการให้ความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าประชาคมเปรียบเทียบกับ 
      การเข้าเป็นภาคีตามพิธีสารมาดริด 

 
สาเหตุส าคัญเบื้องต้นที่ท าให้เครื่องหมายการค้าถูกละเมิด และละเลยไม่น าเครื่องหมายการค้า

ไปจดทะเบียนก็คือ การที่ระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการรับจดทะเบียน หลักเกภฑ์ในการพิจารภารับจดทะเบียน าาษาที่ใช้ในการ
ขอจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ระยะเวลาในการด าเนินการขอรับความคุ้มครอง ตลอดจน
การว่าจ้างตัวแทนในแต่ละประเทศเพ่ือช่วยในการด าเนินการขอสมัคร เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีการรวมกัน
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีการก าหนดแผนปฏิบัติการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น 
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าร่วมเป็นาาคีพิธีสารมาดริดในปี พ.ศ. 2558  
โดยต้องการให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระบบ
เดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเป็นระบบการจดทะเบียนแบบทะเบียนเดียว ยื่นขอรับ
ความคุ้มครองที่เดียวแต่สามารถระบุขอรับความคุ้มครองได้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกของพิธีสาร
มาดริด แต่อย่างไรก็ดี ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนี้ยังมีข้อเสียเปรียบในการให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่บางประการหากเปรียบเทียบกับระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมาย
การค้าประชาคมที่สหาาพยุโรปบังคับใช้ ตามที่ได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 4.3 และ 4.4 ซึ่งนอกจากท่ีต้อง
พิจารภาว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครอง 
ทั่วทั้งประเทศสมาชิกสหาาพยุโรปหรือไม่ หรือต้องการของรับความคุ้มครองหลายๆ ประเทศต่าง
าูมิาาคกันในประเทศที่เป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด แต่ประการส าคัญนั้นคือ การขอรับความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดนั้น จ ากัดอยู่ที่ผู้ขอรับความคุ้มครองจะต้องเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีการประกอบอุตสาหกรรม หรือพาภิชยกรรมอย่างแท้จริง หรือมีาูมิล าเนา
หรือมีสัญชาติของประเทศที่เป็นาาคีแห่งพิธีสารมาดริด หรืออยู่ในหรือมีสัญชาติในประเทศที่เป็นสมาชิก
ขององค์กรระหว่างประเทศซึ่งเป็นาาคีแห่งสมาชิกแห่งพิธีสารมาดริด โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่น
ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศซึ่งอยู่าายใต้บังคับของพิธีสารกรุงมาดริดแต่เพียงอย่าง
เดียวต่อส านักทะเบียนของประเทศซึ่งผู้ขอจดทะเบียนนั้นมีสัญชาติหรือาูมิล าเนาหรือมีสถานประกอบ
อุตสาหกรรมหรือพาภิชยกรรมอย่างแท้จริงและจริงจัง แต่ประเทศดังกล่าวจะต้องเป็นสมาชิกของ  
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พิธีสารมาดริด และต้องมีการยื่นหรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นในประเทศต้นก าเนิด
เสียก่อน นอกจากนี้ ยังต้องใช้กฎหมายาายในเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศท่ีต้องการ
ขอรับความคุ้มครองในการพิจารภาดังกล่าว ซึ่งแต่ละประเทศก็มีการบัญญัติกฎหมายที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น อาจท าให้เครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงทั้ง 10 ประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในขภะที่การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพยุโรปนั้นไม่มีข้อจ ากัดดังกล่าว โดยการจดทะเบียนแบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นไม่จ าต้องพิจารภาถึงสัญชาติของผู้ขอรับความคุ้มครอง เพียงแต่
เครื่องหมายการค้าที่ขอรับความคุ้มครองนั้น เข้าหลักเกภฑ์ที่ข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม
ก าหนดไว้ก็เพียงพอ ดังนั้น แม้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองระบบนี้ จะเป็นการจด
ทะเบียนแบบทะเบียนเดียวในลักษภะของกลุ่มประเทศสมาชิกก็ตามแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่หลาย
ประการตามที่ได้บรรยายไว้ในบทที่ 4.4 และยังมีการจดทะเบียนที่คาบเกี่ยวกันระหว่างการจดทะเบียน
ตามพิธีสารมาดริดและการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม เช่น การน าเครื่องหมาย    
ที่จดทะเบียนระหว่างประเทศาายใต้พิธีสารมาดริดแล้ว ยังสามารถไปขอรับความคุ้มครองในสหาาพ
ยุโรปแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม
ยังมีการก าหนดถึงการจดทะเบียนระหว่างประเทศที่สามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการขอรับความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้า อันเป็นการเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าทั้งสองระบบนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมมิได้เป็น
การให้ความคุ้มครองที่ซ้ าซ้อนกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดแต่อย่างใด แต่กลับเป็นการ
ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่สมบูรภ์มากยิ่งขึ้น อันเป็นทางเลือกให้มีการป้องกันการละเมิด
เครื่องหมายการค้าได้หลายประเทศมากข้ึนไปอีก  

อย่างไรก็ดี แม้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมและระบบการจดทะเบียน
ตามพิธีสารมาดริดจะมีลักษภะเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ 1 ทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ามีค่าเท่ากับทะเบียนเครื่องหมายการค้าาายในประเทศหลายๆ ทะเบียน ด้วยการยื่นขอรับ
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียว ที่เดียว ใช้าาษาเดียว ต่ออายุเพียงทะเบียนเดียว  
เสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวเหมือนกันก็ตาม แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่มาก อันแสดงให้เห็นได้ว่า
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดไม่ซ้ าซ้อน
กันในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  

1)  ประเทศท่ีได้รับความคุ้มครอง 
1.1)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมมีข้อบังคับเครื่องหมาย

การค้าประชาคมเพ่ือใช้ในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหาาพยุโรปโดยเฉพาะ 
เพ่ือความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสหาาพยุโรป ในขภะที่ระบบการจดทะเบียนตามพิธี
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สารมาดริดจะเป็นเพียงศูนย์กลางในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครอง
ในประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริดเท่านั้น แต่หลักเกภฑ์ในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ายังเป็นไปตามกฎหมายาายในของแต่ละประเทศสมาชิกท่ีเลือกขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าอยู่ดี ซึ่งในประเด็นนี้เองที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการอาจไม่ได้รับความคุ้มครองทั่วถึงทุกประเทศ
สมาชิก เพราะแต่ละประเทศก็มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน อันก่อให้เกิดความไม่เท่า
เทียมเป็นหนึ่งเดียวกันในการขอรับความคุ้มครอง แต่ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
มีข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม เป็นข้อบังคับเดียวกันเพ่ือใช้ในการพิจารภารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ดังนั้น จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน หากได้รับความคุ้มครองก็จะได้รับความคุ้มครอง
ทุกประเทศในสหาาพยุโรป อีกทั้งกรภีท่ีมีประเทศสมาชิกเพ่ิมเข้ามาใหม่ในสหาาพยุโรป ก็สามารถได้รับ
ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในประเทศสมาชิกที่เพ่ิมเข้ามาใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

1.2)  การก าหนดให้เฉพาะประเทศาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดเท่านั้น ที่จะขอรับ
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระหว่างประเทศสมาชิกในพิธีสารมาดริดด้วยกันได้ ในขภะที่ระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไม่มีข้อจ ากัดดังกล่าว จึงถือเป็นการเปิดกว้าง อันแสดงถึง
เจตนารมภ์ท่ีประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง และจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ 
แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเองที่เครื่องหมายการค้าของตนไม่ถูกละเมิด และประโยชน์ต่อการค้า
การลงทุนในประเทศสมาชิกสหาาพยุโรป 

1.3)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นไม่สามารถระบุประเทศ
ที่จะขอรับความคุ้มครองได้ หากได้รับความคุ้มครองก็จะได้รับความคุ้มครองทีเดียวทุกประเทศสมาชิก 
ในสหาาพยุโรป ซึ่งแสดงถึงการให้ความคุ้มครองแบบาูมิาาคที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยแก้ปัญหา
ด้านการละเมิดในาูมิาาคเดียวกัน ความไม่เท่าเทียม และความขัดแย้งต่างๆ แต่ระบบการจดทะเบียน
ตามพิธีสารมาดริดนั้นขึ้นอยู่กับประเทศที่ของรับความคุ้มครองว่าใช้หลักเกภฑ์ในการพิจารภารับจด
ทะเบียนอย่างไร ดังนั้น จึงอาจไม่ได้รับความคุ้มครองทุกประเทศสมาชิกของพิธีสารมาดริด ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการละเมิดอันเนื่องมากจากการได้รับความคุ้มครองที่ไม่เท่าเทียมกัน 

2)  ระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครอง 
ระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของระบบการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมในกรภีที่ไม่มีการคัดค้านคือ 6-9 เดือน ในขภะที่ระบบการจด
ทะเบียนตามพิธีสารมาดริดยังไม่มีเวลาที่ก าหนดไว้แน่นอนแต่อาจใช้เวลามากถึง 18 เดือนหรือมากกว่านั้น 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวนประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง ว่ามีข้อก าหนดอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าหากเครื่องหมาย
การค้าได้รับความคุ้มครองช้าเพียงใดยิ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เครื่องหมายการค้านั้นจะถูกละเมิด และ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ที่ตนควรจะได้รับไปอย่างมาก ซึ่งหาก
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะมี
องค์กรกลางคอยดูแลเรื่องนี้ จึงช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ 

3)  ประเาทสินค้าและบริการ 

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไม่มีการจ ากัดด้านการแยกประเาทใน
การยื่นขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เพียงมีการยื่นหัวข้อและเสนอฐานข้อมูล พร้อมด้วยล าดับ
รายการของค าเฉพาะที่ใช้ส าหรับการแบ่งประเาทอย่างชัดเจนก็เพียงพอแล้ว ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับ
ทะเบียนรากฐาน ในขภะที่ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดจะ ต้องมีการระบุรายการสินค้า และ/
หรือบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ที่ต้องเหมือนกันกับที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ไว้ในประเทศต้นก าเนิด ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุ่งยากอันสร้างาาระให้ผู้ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าอันอาจท าให้เกิดการละเลยไม่น าไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือหลงลืมประเาทที่ต้องการ
ขอรับความคุ้มครองได้ รวมถึงท าให้ประเทศที่มีข้อก าหนดดังกล่าวเคร่งครัดจะเสียเปรียบประเทศอ่ืน
เพราะต้องระบุอย่างชัดแจ้งว่าจะใช้กับสินค้า และ/หรือบริการรายการใดโดยเฉพาะเจาะจง ในขภะที่
ประเทศอ่ืนไม่จ าต้องระบุอย่างชัดแจ้ง ท าให้มีขอบเขตการคุ้มครองที่กว้างกว่า 

4)  ข้อจ ากัดต่างๆ  
4.1)  ข้อจ ากัดในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไม่จ าเป็นต้องมีการขอหรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าในประเทศต้นก าเนิดก่อนจึงจะขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมได้ ในขภะที่
ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนั้น ผู้ขอจะต้องมีค าขอรากฐานหรือได้รับการจดทะเบียนรากฐาน
ในส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดเสียก่อน จึงจะสามารถขอจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดได้ ซึ่งการก าหนด
ดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าเป็นการจ ากัดการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ไม่เปิดกว้างในการให้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า อันก่อให้เกิดความยุ่งยาก และท าให้เครื่องหมายการค้าไม่ได้รับ
ความคุ้มครองอย่างแท้จริง  

4.2)  ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ก าหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า จะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีสัญชาติแห่งประเทศาาคีสมาชิก หรือมีสถาน
ประกอบการถาวรอยู่ในประเทศแห่งาาคีสมาชิกตามพิธีสารมาดริด ในขภะที่ ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคม ไม่มีข้อจ ากัดดังกล่าวอันแสดงถึงการเปิดกว้างที่ต้องการให้เครื่องหมาย
การค้าได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง ที่แสดงถึงให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันในาูมิาาค ทั้งยังช่วยในการลดข้อขัดแย้งของความแตกต่างกันของกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าของแต่ละประเทศสมาชิก  

4.3)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม สามารถเลือกยื่นได้ทั้ง 
OHIM, ส านักงานเครื่องหมายการค้าของแต่ละรัฐสมาชิก, Benelux Office ในขภะที่ระบบการจด
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ทะเบียนตามพิธีสารมาดริดต้องยื่นขอผ่านส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดก่อน ห้ามยื่นโดยตรงต่อส านักงาน
ทะเบียนระหว่างประเทศ แสดงถึงว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น อ านวยความ
สะดวกให้สามารถเลือกยื่นขอรับความคุ้มครองได้หลายที่เพ่ือต้องการให้เครื่องหมายการค้าได้รับความ
คุ้มครองอย่างแท้จริง 

4.4)  การที่ทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศมีผลบังคับเสมือนหนึ่งเป็นทะเบียน
ที่ได้รับตามกฎหมายาายในของประเทศที่ระบุเพ่ือขอจดทะเบียนนั้น กล่าวคือ ทะเบียนระหว่างประเทศ  
1 ทะเบียน มีค่าเท่ากับทะเบียนาายในประเทศหลายๆ ทะเบียน ส่งผลให้หากประเทศใดยังไม่มีกฎหมาย
าายในรองรับ เช่น หลายๆ ประเทศในแอฟริกา ทะเบียนระหว่างประเทศก็ไม่มีผลบังคับได้ จุดนี้เอง 
จึงเป็นช่องโหว่ แต่หากมีระบบเครื่องหมายการค้าประชาคม จะมีการใช้ข้อบังคับเดียวกันในการพิจารภา 
อันจ าเป็นต้องมีการก าหนดในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายาายใน ดังนั้น จึงเป็นการก าหนดให้ต้องมีกฎหมาย
าายในที่สอดคล้องกัน อันจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

5)  การเพิกถอน 
5.1)  ตามพิธีสารมาดริดนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีหลัก Central 

Attack คือ หากค าขอหรือทะเบียนรากฐานถูกปฏิเสธ หรือถอนคืน หรือเพิกถอนาายใน 5 ปี นับแต่วัน
จดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ จะส่งผลให้เครื่องหมายระหว่างประเทศสิ้นผลตามไปด้วย 
แต่หากพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศไปแล้ว ทะเบียนเครื่องหมายระหว่าง
ประเทศก็จะเป็นอิสระต่างหากจากค าขอหรือทะเบียนรากฐาน ซึ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมไม่มีข้อก าหนดแบบนี้จึงไร้ความกังวลที่เครื่องหมายการค้าจะถูกเพิกถอนด้วยเหตุที่
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศต้นก าเนิดถูกถูกปฏิเสธ หรือถอนคืน หรือเพิกถอนาายใน 5 ปี 
นับแต่วันจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศ 

5.2)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม การปฏิเสธหรือเพิกถอน
เครื่องหมายการค้ามีผลครอบคลุมทั้งสหาาพยุโรป แต่ก็มีทางเลือกให้ไปขอจดทะเบียนตามกฎหมาย
าายในของประเทศนั้นๆ ได้ แต่ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดการปฏิเสธหรือเพิกถอนเครื่อง-
หมายการค้าจะมีผลให้ไม่ได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้น จะเห็นได้ว่าการก าหนดดังกล่าว
ของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสหาาพยุโรปอย่างเท่าเทียมกัน าายใต้ข้อบังคับเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจาก
จุดประสงค์ของระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดที่เป็นเพียงการอ านวยความสะดวกในการรับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น แต่ไม่ได้ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งหรือแตกต่างกันของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าาายในประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริด 

5.3)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม เพียงมีการใช้ในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งของสหาาพยุโรปาายใน 5 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับการจดทะเบียน ก็เพียงพอที่จะคุ้มครอง
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เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากการถูกเพิกถอน ด้วยเหตุที่ไม่มีการใช้ได้แล้ว แต่ระบบการจดทะเบียน
ตามพิธีสารมาดริดนั้นต้องมีการใช้จริงในทุกประเทศที่ตนต้องการขอรับความคุ้มครอง นั่นแสดงว่า ระบบ
การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนั้นมีลักษภะการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นเอกเทศ 
ในขภะที่ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมมุ่งให้ความคุ้มครองแบบกลุ่มประเทศสมาชิก
อย่างแท้จริง 

6)  การตัดสินกรภีท่ีมีการละเมิดหรือการคัดค้าน 
6.1)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมใช้ศาลเครื่องหมายการค้า

ประชาคมโดยเฉพาะ และใช้ข้อบังคับเดียวกันในการพิจารภาคดี ค าสั่งห้ามของศาลเกี่ยวกับการละเมิด 
จะมีผลครอบคลุมทั่วทั้งประเทศสมาชิก ในขภะที่ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ใช้ศาลและ
กฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกในการพิจารภาคดี อันจะก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการ
พิจารภาคดี รวมถึงก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างเพ่ือด าเนินคดีตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ โดยค าสั่งห้ามของศาลเกี่ยวกับการละเมิดจะผ่านทางศาลของประเทศ    
ที่เก่ียวข้องและมีผลส าหรับประเทศนั้นเท่านั้น 

6.2)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม OHIM เป็นผู้พิจารภาเหตุ
แห่งการคัดค้าน แต่ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดแต่ละประเทศจะพิจารภาเหตุแห่งการคัดค้าน
เอง จะเห็นได้ว่า ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมมีลักษภะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มากกว่า มีการบริหารงานไว้ที่จุดเดียว อันท าให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน
าายใต้ข้อบังคับเดียวกันในาูมิาาคเดียวกัน 

7)  ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน 
7.1)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมมีค่าใช้จ่ายในการขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมที่แน่นอน แบบเหมาจ่าย ซึ่งท าให้เครื่องหมายการค้าได้รับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า และป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ทั่วทั้งประชาคม แต่ระบบการจด
ทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนั้น ขึ้นอยู่กับจ านวนประเทศที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้า ท าให้ไม่อาจค านวภค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นด้วย 

7.2)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมใช้สกุลเงินส าหรับจ่าย
ค่า ธรรมเนียม เป็น Euro แต่ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดใช้เป็น Swiss France 

8)  าาษาท่ีใช้ในการจดทะเบียน 
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมสามารถเลือกาาษาที่ใช้ในการสมัคร

เครื่องหมายการค้าประชาคมได้ โดยจะยื่นาาษาใด าาษาหนึ่งของสหาาพยุโรปก็ได้ ถือว่าเป็นาาษาแรก
ของการสมัคร นอกจากนี้ยังต้องระบุาาษาที่สองลงด้วย ซึ่งต้องแตกต่างจากาาษาแรกและต้องเป็น 1 ใน 5 
าาษาของ OHIM อันได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี หรือ สเปน ในขภะที่ระบบการจดทะเบียน
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ตามพิธีสารมาดริดาาษาที่ใช้ในการยื่นขอจดทะเบียน คือ ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน เท่านั้น ซึ่งการที่มีาาษา
ให้เลือกน้อยเกินไปบางทีก็ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแปลเพ่ิมเติม 

9)  การโอนสิทธิ 
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ต้องโอนสิทธิทั้งหมด แต่ระบบการจด

ทะเบียนตามพิธีสารมาดริดสามารถแยกโอนสิทธิในประเทศที่ตนต้องการได้ นั่นแสดงถึงลักษภะการให้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ที่มุ่งให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศสมาชิกสหาาพยุโรปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ทั้งนี้ ในมุมมองของอาจารย์ธนพจน์ได้มีความคิดเห็นว่า การจดทะเบียนตามพิธีสาร
มาดริด ไม่ซ้ าซ้อนกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชุมชน เพราะระบบการจดทะเบียนทั้งสอง
ระบบนี้ ไมได้เหมือนกันทั้งหมด หากประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าเป็นาาคีสมาชิก
พิธีสารมาดริดจะเป็นการปรับฐานกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้เท่าเทียมกันและน าไปสู่การมีระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการจดทะเบียนแบบพิธีสารมาดริด
เป็นเรื่องของกระบวนการ ไม่ใช่เรื่องของสาระ เพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระส าคัญ ของตัวกฎหมายแต่ละ
ประเทศยังคงเดิม เพียงแต่มีกระบวนการที่จะเหมือนกัน กระบวนการที่จะปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยน
แค่ส่วนเล็กๆ น้อยๆ กระบวนการในประเทศส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของแต่ละประเทศอยู่ เพียงแต่ต้องมีการ
ยอมรับในขั้นตอนการส่งค าขอรับความคุ้มครองจากต่างประเทศเข้ามา เป็นการเชื่อมระบบในการรับค าขอ
มากกว่าการปรับตัวบทกฎหมายให้สอดคล้องกัน แต่ส าหรับระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า
ประชาคมก็ยังมีข้อที่ยึดโยงกับประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ เช่น ในเรื่องของการตรวจสอบ ถ้าไปพบว่า
เหมือนคล้ายกับของประเทศใดประเทศหนึ่ง นั่นก็หมายความว่าค าขอของเครื่องหมายการค้าประชาคม 
ก็จะถูกปฏิเสธการขอรับความคุ้มครอง31 อีกท้ังอาจารย์บุญมา ยังเห็นด้วยว่าหากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีการให้ความคุ้มครองทั้งระบบเครื่องหมายการค้าประชาคมและระบบพิธีสารมาดริดจะเป็น
การเพ่ิมทางเลือกให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยได้ให้ความเห็นว่าหากถูกปฏิเสธการขอรับความ
คุ้มครองตามแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมแล้ว ก็ยังสามารถขอรับความคุ้มครองตามพิธีสาร
มาดริดได้ แต่อาจไม่ได้รับครบถ้วนทั้งประเทศสมาชิกในสหาาพยุโรป เพราะต้องพิจารภาตามกฎหมาย
าายในของประเทศสมาชิกในพิธีสารมาดริดแยกทีละประเทศที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง32 จึงถือได้ว่า

                                                           
31 ธนพจน์ เอกโยคยะ, นักวิชาการพาภิชย์ช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 7 (มาดริด) 

ส านักเครื่องหมายการค้า, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 17 มิถุนายน 2558, การสัมาาษภ์. 
32 บุญมา เตชะวภิชย์, กรรมการผู้ทรงคุภวุนิในคภะกรรมการเครื่องหมายการค้า, กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา, 28 มิถุนายน 2558, การสัมาาษภ์. 
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ไม่มีความซ้ าซ้อนในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมกับการเข้าเป็นาาคีตามพิธีสาร
มาดริด 

การจะพิจารภาว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารกรุงมาดริดเหมาะสม
เพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือไม่ในอาเซียนนั้น อาจารย์วีรวิทย์มีความเห็นว่า
การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนั้นใช้ได้แต่ยังไม่เพียงพอในการสนองจุดประสงค์ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องท าให้ประชาคมเป็นหนึ่งเดียวกัน การจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจหรือจะเป็น
ประชาคมแบบสหาาพยุโรป จะต้องมีอะไรผูกพันมากกว่านั้น จะต้องมีการระดม ต้องใช้  Resources 
(แหล่งทรัพยากร) ที่เป็นส่วนกลางกันมากกว่านั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในเมื่อมีการรวมตัว
เป็นประชาคมเดียวกันแล้วเหตุใดจึงต้องให้แต่ละส านักงานตรวจสอบ การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
ตามพิธีสารมาดริดนั้นจะต้องส่งไปให้ประเทศสมาชิกตรวจสอบ ท าให้ไม่มีความรู้สึกอะไรที่ท าให้รู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในอาเซียนเลย33 ในขภะเดียวกันอาจารย์ธนพจน์กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของาาคเอกชนว่าเป็นอย่างไร ในมุมมองกฎหมายน่าจะเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม หากถามความต้องการ
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ นักกฎหมายยังตอบไม่ได้ว่าเพียงพอไหม ยังต้องท าการส ารวจความต้องการผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมด ไม่ใช่ผู้ประกอบการฝ่ายเดียว ต้องพิจารภาไปถึงตัวแทนส านักงานและทั้งระบบว่า
การใช้ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมจะเพ่ิมผลดี หรือเพ่ิมประสิทธิาาพในการ
ให้ความคุ้มครองมากกว่าการเข้าร่วมพิธีสารมาดริดไหม34  

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนพบว่าหากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดควบคู่ไปกับระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม
นั้น จะช่วยท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถขอรับความคุ้มครองได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น อันเป็น
การเพ่ิมประสิทธิาาพในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามากกว่าการเข้าร่วมพิธีสารมาดริด
เพียงอย่างเดียว โดยแบ่งการพิจารภาเป็นสี่กรภีดังนี้    

กรภีแรกนั้น หากผู้ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามิได้เป็นาาคีสมาชิก
ของพิธีสารมาดริดและมิได้เป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมาย
การค้า จะสามารถขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมาย
การค้าประชาคมได้อย่างเดียว เนื่องจากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น ไม่จ ากัดว่า 
ผู้ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                                                           
33 วีรวิทย์ วีรวรวิทย์, รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา วิทยากรผู้ทรงคุภวุนิด้านลิขสิทธิ์, 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 13 กรกฎาคม 2558, การสัมาาษภ์. 
34 ธนพจน์ เอกโยคยะ, นักวิชาการพาภิชย์ช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 7 (มาดริด) 

ส านักเครื่องหมายการค้า, 17 มิถุนายน 2558, การสัมาาษภ์. 
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เท่านั้น จึงถือเป็นการเปิดโอกาสในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ในขภะที่ระบบการจด
ทะเบียนตามพิธีสารมาดริดมีข้อจ ากัดดังกล่าว ท าให้ผู้ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ า ที่มิได้
เป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามระบบการจดทะเบียนตามพิธีสาร
มาดริด ดังนั้น หากได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมอาเซียนจะได้ความคุ้มครองทั่ว
ทั้งประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังสามารถเลือกแยกขอรับความคุ้ มครองใน
ประเทศอ่ืนๆ ตามกฎหมายาายในของแต่ละประเทศได้อีก   

กรภีที่สอง หากผู้ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นาาคีสมาชิกของ  
พิธีสารมาดริด ส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะสามารถขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ได้ทั้งระบบการจดทะเบียนแบบพิธีสารมาดริดและระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม 
เนื่องจากหากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เข้าร่วมเป็นาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้ว ก็จะส่งผลให้
เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเลือกประเทศที่จะขอรับความคุ้มครองได้ซึ่งจะพิจารภาตามกฎหมาย
าายในของประเทศสมาชิกนั้นๆ และยังสามารถเลือกขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบกลุ่ม
ประเทศอาเซียนด้วยวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อีก หาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งวิธีนี้จะมี
หลักเกภฑ์เดียวกันในการพิจารภาเพ่ือขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และท าให้ได้รับความ
คุ้มครองทั่วทั้งประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในคราวเดียวกันเลย โดยมิจ าต้องขอรับ
ความคุ้มครองตามพิธีสารมาดริด ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการขอรับความคุ้มครองนาน มีค่าใช้จ่ายสูง 
และยังไม่แน่นอนว่าจะได้รับความคุ้มครองทั่วทั้ง 10 ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่ 

กรภีที่สาม หากผู้ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามิได้เป็นาาคีสมาชิก
ของพิธีสารมาดริด แต่เป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า
จะสามารถขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
เท่านั้น เนื่องจากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้น ไม่จ ากัดว่าผู้ขอรับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้น ในขภะที่ระบบการ
จดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดมีข้อจ ากัดดังกล่าว ท าให้ผู้ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มิได้
เป็นาาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริด ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามระบบการจดทะเบียนตามพิธีสาร
มาดริด  

กรภีที่สี่ หากผู้ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นาาคีสมาชิกของพิธี
สารมาดริด และเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถ
ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ทั้งสองระบบคือ ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดและ
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งหากขอรับความคุ้มครองตามระบบการจดทะเบียน
แบบพิธีสามาดริดนั้น ก็สามารถเลือกได้ว่าประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครอง 
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ที่ประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริดประเทศใดบ้าง ซึ่งจะมีหลักเกภฑ์ในการพิจารภาการให้ความคุ้มครอง
ตามกฎหมายาายในของประเทศสมาชิก และเมื่อประสงค์ให้ได้รับความคุ้มครองทุกประเทศสมาชิก
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็สามารถขอจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทีเดียวครบทุกประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
ใช้หลักหลักเกภฑ์ในการพิจารภาการให้ความคุ้มครองด้วยหลักเกภฑ์เดียวกัน หรืออาจแยกขอรับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายาายในขอแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ได้ ทั้งนี้ 
หากขอรับความคุ้มครองแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะคุ้มค่ากว่า เนื่องจาก
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และสะดวกได้รับความคุ้มครองทุกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ด้วยการยื่นขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ดีหากเจ้าของเครื่องหมาย
การค้ายื่นขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แต่ถูกปฏิเสธการให้ความคุ้มครอง เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังสามารถแยกยื่นขอรับความคุ้มครอง
แต่ละประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อยู่ดีตามระบบการจดทะเบียนแบบพิธีสารมาดริด    
ที่จ าเป็นต้องใช้กฎหมายาายในของแต่ละประเทศสมาชิกในการพิจารภาการรับจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง
สามารถขอรับความคุ้มครองในประเทศสมาชิกของพิธีสารมาดริดประเทศอ่ืนที่อยู่นอกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

กล่าวโดยสรุปก็คือ มีความเชื่อมโยงกันระหว่างการจดทะเบียนแบบพิธีสามาดริดและเครื่องหมาย
การค้าประชาคม เพราะสหาาพยุโรปเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด ระบบเครื่องหมายการค้าประชาคม 
และระบบพิธีสารมาดริดจึงมีความเชื่อมโยงกัน จึงเป็นไปได้ที่หากได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ระบบหนึ่งแล้วจะสามารถยื่นขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากอีกระบบหนึ่งได้ 35 สามารถ 
ที่จะขอรับความคุ้มครองในสหาาพยุโรปผ่านทางการยื่นสมัครเพ่ือขอรับความคุ้มครองพิธีสารมาดริดได้ 
เพราะสหาาพยุโรปมีส านักงานาูมิาาคอย่าง OHIM ที่บริหารจัดการเครื่องหมายการค้าทั่วทั้งรัฐสมาชิก
สหาาพยุโรป เมื่อขอรับความคุ้มครองในสหาาพยุโรปผ่านทางการยื่นจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด 
ก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับการยื่นจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม36 

                                                           
35 European Union Intellectual Property Office, What Does the Link Between 

the Madrid Protocol and the EU Trade Mark System Mean?, Retrieved July 2, 2015 
from https://oami.europa.eu/ohimportal/en/madrid-protocol#13.2 

36 European Union Intellectual Property Office, Can I Designate the EU in an 
International Application?, Retrieved July 2, 2015 from https://oami.europa.eu/ohim 
portal/en/madrid-protocol#13.A.1 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/madrid-protocol#13.2
https://oami.europa.eu/
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วิทยานิพนธ์เล่มนี้หลังจากที่ได้ท าการศึกษามาพบว่า การมีข้อบังคับเดียวกันเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้านอกจากจะเป็นผลดีต่อการแก้ไขความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ยังเป็นผลดีต่อการบังคับใช้กฎหมายโดย
ปราศจากการแทรกแซงของประเทศสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนที่ก าหนดว่าจะไม่แทรกแซง
กิจการาายในของรัฐสมาชิกอาเซียน ฉะนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรสร้างรูปแบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าขึ้นโดยเฉพาะเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งต้องมีการประนีประนอมกันทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและปรัชญา อันจ าต้องค านึงถึงลักษภะเฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิกที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถที่จะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้ แต่การที่จะท าให้มีขึ้นได้นั้น ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งนอกจากปัญหา
ทางด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าท่ีแตกต่างกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ท าให้เกิดระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ล่าช้าแล้วยังเกิดจากปัญหาดังต่อไปนี้ 

1)  ความแตกต่างทางด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกที่เป็น
ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

1.1)  พบว่าอาเซียนเองยังไม่มีกฎหมายกลาง หรือองค์กรที่ท าหน้าที่แทนรัฐทั้ง 10 
ประเทศ ไม่มีมาตราการในการแก้ปัญหากรภีที่ความเห็นของรัฐสมาชิกมีความเห็นไม่ลงรอยกัน ไม่มี
กระบวนการตัดสินใจร่วมกัน 

ด้วยเหตุดังกล่าว ส่งผลให้แต่ละประเทศสมาชิกมีกฎหมายที่แตกต่างกัน และการออก
ข้อบังคับหรือการอนุมัติในการด าเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจาก
แต่ละรัฐสมาชิกทีมี่ฐานะเท่าเทียมกันในการให้การยินยอม 

1.2)  มีความแตกต่างด้านความมีประสิทธิาาพในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ซึ่งแบ่งระดับความมีประสิทธิาาพออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1: ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิาาพ ได้แก่ 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย เนื่องด้วยทั้งสามประเทศมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิาาพโดยพิจารภาได้จาก (1) การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่ใช้
ในการค้นหาจากฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าออนไลน์ที่มีประสิทธิาาพ (2) ความสามารถในการใช้
าาษาอังกฤษ และ (3) สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ได้เข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด แม้มาเลเซียยังไม่ได้เป็น
แต่ก็มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์ที่มีประสิทธิาาพ 

กลุ่มที่ 2: ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิาาพระดับกลาง 
ได้แก่ ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม โดยพิจารภาได้จาก (1) มีกฎหมายเครื่องหมายการค้า
ที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า (2) าาษาที่ใช้ในการสื่อสารยังใช้าาษาของประเทศตนเอง ยกเว้น



347 
 

ประเทศบรูไนและเวียดนาม (3) มีการแปลเป็นาาษาอังกฤษในเวปไซต์ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา
แต่ยังไม่สมบรูภ์ และ (4) ประเทศเหล่านี้ไม่ได้ใช้าาษาอังกฤษทั้งหมดและไม่ได้ใช้ระบบจดทะเบียน
ออนไลน์ทั้งหมด อีกทั้ง ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด ซึ่งมีเพียงประเทศเวียดนามประเทศเดียว 
ในกลุ่มนี้ที่เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด 

กลุ่มที่ 3: ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีประสิทธิาาพ คือ 
ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า โดยพิจารภาได้จาก (1) ประเทศเหล่านี้ยังไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
ส าหรับเครื่องหมายการค้า และการจดทะเบียน และ (2) ประเทศลาว กัมพูชามีกฎหมายเครื่องหมาย
การค้า แต่ประเทศพม่ายังไม่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้า 

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น การที่แต่ละประเทศสมาชิกมีประสิทธิาาพในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าท่ีแตกต่างกันส่งผลการต่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เมื่อกฎหมายเครื่อง-
หมายการค้า าาษา ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละประเทศยังมี
ความแตกต่างหรือได้รับการพันนาที่ไม่เท่าเทียมกัน ขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของ
ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงส่งผลต่อการแข่งขันทางการค้ากับาูมิาาคอ่ืน ดังนั้น 
การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นการขจัดปัญหาความ
แตกต่างข้างต้นได้ เพราะทุกประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าเป็นต้องใช้ข้อบังคับเดียวกัน
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะมีการบัญญัติในส่วนของาาษาในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่อง-
หมายการค้า มีการใช้ฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าเดียวกัน มีการประสานงานระหว่างส านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ อันส่งผลให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1.3)  การตีความความหมายของเครื่องหมายการค้าอันจะพึงรับจดทะเบียนได้ 
รวมถึงการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ 

เนื่องด้วยแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการก าหนดถึงความ 
หมายของเครื่องหมาย และเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน อันส่งผลต่อการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้ารูปแบบใหม่ และการตีความเพ่ือให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแตกต่างกันไปด้วย และ
นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียน กรรมการ และศาลฎีกาในการตีความอีกด้วย ดังเช่น
กรภีของประเทศไทยปัญหาเรื่องการตีความยังเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ แม้แต่ค าว่า Use แต่ละประเทศ  
ก็ให้ความหมายไม่เหมือนกัน มีการก าหนดว่าต้องเป็น Real Use ก็ยังเป็นปัญหาว่าแค่นี้ Real Use 
หรือยัง การที่ยังไม่มีบรรทัดฐานที่แน่นอนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่กล้าลงทุนกับเครื่องหมายการค้า
นั้นๆ ไม่สามารถวางแผนด าเนินธุรกิจได้ ซึ่งกรภีที่มีประเด็นว่ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้



348 
 

หรือไม่ได้นั้น หากให้ขึ้นศาลกลางอย่าง ECJ ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้37 ทั้งนี้ แต่ละประเทศได้ก าหนด
ความหมายของเครื่องหมาย และเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้ 

 (1)  บรูไน  
 มิได้ให้ความหมายของเครื่องหมายไว้ 
 เครื่องหมายการค้า หมายถึง สัญลักษภ์ที่มองเห็นได้เป็นาาพโดยสามารถ

แยกสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตหนึ่งออกจากผู้ผลิตหนึ่ง เครื่องหมายการค้า อาจประกอบไปด้วย ค า 
(รวมไปถึงชื่อ) การออกแบบ ตัวอักษร ตัวเลขหรือรูปร่างของสินค้า หรือหีบห่อ 

 (2)  กัมพูชา  
 เครื่องหมาย หมายถึง สัญลักษภ์ที่มองเห็นได้และแยกสินค้า (เครื่องหมาย

การค้า) หรือบริการ (เครื่องหมายบริการ) ของบริษัทหนึ่งออกจากบริษัทหนึ่ง 
 “เครื่องหมายการค้า” หรือ “เครื่องหมายบริการ” ได้แก่เครื่องหมายใดๆ 

ที่แสดงให้เห็นเป็นาาพ (Graphically) หรือสามารถแสดงให้เห็นเป็นาาพได้ ทั้งนี้ เครื่องหมายนั้นจะต้อง
สามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการหนึ่งกับสินค้าหรือบริการ
ชนิดเดียวกันของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่ง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่อาจได้รับการจด
ทะเบียน ได้แก่ ตัวอักษร ค า รูปรอยประดิษฐ์ฉลาก สัญลักษภ์ค าย่อ กลุ่มของสิ่งดังกล่าว หรือกลุ่มของสี
ชื่อ ลายมือชื่อ สัญลักษภ์สามมิติสโลแกน 

 (3)  อินโดนีเซีย 
 เครื่องหมาย หมายถึง สัญลักษภ์ในรูปของาาพ ชื่อ ค า ตัวอักษร รูปร่าง ส่วน- 

ประกอบของสี หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อันมีลักษภะที่แตกต่างและใช้ในกิจกรรม
การค้าสินค้าหรือบริการ 

 เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย
ส าหรับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพ่ือแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้านั้นแตกต่างจากสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืน 

 (4)  ลาว 
 เครื่องหมาย หมายถึง สัญลักษภ์ที่มองเห็นได้และแยกสินค้าหรือบริการของ

บริษัทหนึ่งออกจากบริษัทหนึ่ง เครื่องหมายอาจเป็นในรูปของค า รูปร่างและการรวมกันของสิ่งที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นแสดงออกมาในรูปของสีใดสีหนึ่ง 

                                                           
37 บุญมา เตชะวภิชย์, กรรมการผู้ทรงคุภวุนิในคภะกรรมการเครื่องหมายการค้า, กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา, 30 มกราคม 2559, การสัมาาษภ์. 
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เครื่องหมายการค้า คือ สัญลักษภ์ที่ใช้เป็นเครื่องหมายของสินค้าหรือบริการเพ่ือใช้ระบุความ
เป็นเจ้าของสินค้าและบริการผู้สร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า 

 (5)  มาเลเซีย 
 เครื่องหมาย รวมไปถึง เครื่องหมาย ยี่ห้อ หัวเรื่อง ฉลาก ตั๋ว ชื่อ ลายเซ็น 

ค า ตัวอักษร เลข หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือที่จะใช้กับสินค้า เพ่ือ

แสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์ หรือความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า 

 (6)  ฟิลิปปินส์ 
 เครื่องหมาย หมายถึง สัญลักษภ์ที่มองเห็นได้และแยกสินค้า (เครื่องหมาย

การค้า) หรือบริการ (เครื่องหมายบริการ) ของบริษัทหนึ่งออกจากอีกบริษัทหนึ่งและรวมไปถึงตราประทับ
หรือเครื่องหมายบนบรรจุาัภฑ์ของสินค้า 

 เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายใดๆ ที่แสดงให้เห็นาาพ 
(Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นาาพได้ โดยต้องสามารถแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของสินค้าของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับสินค้าของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้ 

 (7)  สิงคโปร์ 
 สัญลักษภ์ รวมถึง ตัวอักษร ค า ชื่อ ลายเซ็นต์ ตัวเลข เครื่องหมาย ยี่ห้อ 

หัวข้อ ฉลาก รูปร่าง สี ส่วนประกอบต่างๆ ของบรรจุาัภฑ์ หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายใดที่สามารถมองเห็นได้ และ

สามารถแสดงให้เห็นด้วยาาพ และสามารถใช้แยกสินค้าและบริการที่มีหรือที่ให้ในทางการค้าโดยบุคคล
หนึ่งออกจากสินค้าและบริการของอีกบุคคลหนึ่ง 

 (8)  ไทย 
 เครื่องหมาย หมายความว่า าาพถ่าย าาพวาด าาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ค า 

ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 

 เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้อง
กับสินค้าเพ่ือแสดงว่าสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืน 

 (9)  เวียดนาม 
 มิได้ให้ความหมายของเครื่องหมายไว้ 
 เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ คือ สัญลักษภ์ที่แสดงว่า สินค้า

หรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการนั้น แตกต่างจากสินค้าหรือบริการของบุคคล
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อ่ืน เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ อาจเป็น ค า รูป หรือท้ังค าและรูป และอาจแสดงเป็น
สีขาวด า หรือหลายสีก็ได้ 

 (10)  พม่า  
 มิได้ให้ความหมายของเครื่องหมายไว้ 
 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง “เครื่องหมายที่ใช้แสดงให้เห็นว่าสินค้าาายใต้

เครื่องหมายดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตโดยบุคคลใดโดยเฉพาะ” ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 478 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การที่แต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
การก าหนดความหมายของเครื่องหมาย และเครื่องหมายการค้าแตกต่างกัน ยังไม่มีการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ รวมถึงยังไม่มีการก าหนดถึงการตีความความหมายของเครื่องหมายการค้า
าายใต้หลักเกภฑ์เดียวกัน ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองไม่เท่าเทียมกัน บางเครื่องหมาย
อาจได้รับความคุ้มครองที่ประเทศหนึ่ง แต่ไม่ได้รับความคุ้มครองในอีกประเทศหนึ่ง ความแตกต่างนี้เอง
ท าให้การรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้ปัญหาการ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าาูมิาาคยังไม่ลดลง ท ายังถูกจัดอยู่ในประเทศท่ีถูกจับตามองว่ามีการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา อันส่งผลต่อาาพลักษภ์ท าให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขาดความหน้าเชื่อถือ
ทางการค้าการลงทุน ท าให้ถูกลดทอนอ านาจการต่อรองทางการค้าไปโดยปริยาย ดังนั้น การมีระบบการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นการขจัดปัญหาข้างต้นได้ เพราะทุก
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าเป็นต้องใช้ข้อบังคับที่มีมาตรฐานเดียวกัน รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า และยังมีส านักงานกลางส านักงานเดียวเป็นผู้พิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ลดได้ 

1.4)  การแบ่งประเาทของสินค้าและบริการ 
บางประเทศต้องแยกยื่นประเาทของสินค้าและบริการ แต่บางประเทศสามารถ   

ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หลายประเาทในคราวเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวก และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่จะท าให้กระบวนการช้าลง เนื่องจากจ าเป็นต้องพิจารภาว่าเครื่องหมายการค้าใน
ประเาทสินค้า และบริการนั้นเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนหรือไม่ ทั้งนี้ ประเทศ   
ที่การยื่นค าขอนั้นสามารถยื่นได้เพียงหนึ่งค าขอต่อหนึ่งจ าพวกสินค้าหรือบริการ ได้แก่ กัมพูชา ลาว 
มาเลเซีย และประเทศไทย ประเทศที่การยื่นค าขอนั้นสามารถหนึ่งค าขอสามารถยื่นได้หลายจ าพวก
สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม และฟิลิปปินส์38  

                                                           
38 ASEAN IPR SME Helpdesk, Guide to Trademark Protection in Southeast Asia, 

op. cit. 
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ด้วยเหตุที่มีความแตกต่างในการแบ่งประเาทสินค้าและบริการในการยื่นขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้เอง ส่งผลให้ก่อให้เกิดความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงหากไม่สามารถ
ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หลายประเาทในคราวเดียวกัน และยังท าให้หากเจ้าของเครื่อง-
หมายการค้าละเลย หรือหลงลืมที่จะไปยื่นขอรับความคุ้มครองได้ครบทุกประเาทสินค้า และบริการที่ตน
ต้องการในแต่ละประเทศ ก็ยิ่งส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจก่อให้เกิด
ช่องทาง ในการถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้น การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนาายใต้หลักเกภฑ์เดียวกัน มาตราฐานเดียวกัน จะเป็นการช่วยแก้ปัญหา
ข้างต้นได้เป็นอย่างดี เพราะจะมีการก าหนดหลักเกภฑ์เดียวกันในการพิจารภารับจดทะเบียน ซึ่ง
สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หลายประเาทในคราวเดียวกัน ป้องกันการหลงลืม 
หรือละเลยมิได้น าเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนในประเทศหนึ่งประเทศใด เพราะเป็นการขอทีเดียว 
แต่ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2)  ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ 
การวิเคราะห์ศักยาาพทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบ่ง

ออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
2.1)  กลุ่มที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ และต้นทุนแรงงานต่ า ได้แก่ ราชอาภาจักรกัมพูชา 

สาธารภรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหาาพพม่า สาธารภรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และบรูไนดารุส
ซาลาม 

ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประเทศในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ส่งออกสินค้าเกษตร มีค่า 
จ้างแรงงานต่ า ปัจจุบันมีความต้องการ สินค้าทุนเพ่ือการก่อสร้างและสินค้าอุปโาคบริโาคจ านวนมาก 
เนื่องจากเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศนี้ก าลังเติบโต นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ในด้านคุภาาพแรงงานกลับพบว่าส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ยกเว้นเวียดนามที่มีประชากร
ส่วนใหญ่มีศักยาาพในการท างานสูง ประชากรเกือบทั้งหมดสามารถอ่านออกเขียนได้ ในขภะที่บรูไน
ดารุสซาลามมีรายได้หลักของประเทศมาจากน้ ามัน และก๊าซ ธรรมชาติ 

เมื่อเปรียบเทียบจุดอ่อนและอุปสรรคของทั้ง 5 ประเทศ ผลการวิเคราะห์ คือ ด้าน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชากรกลุ่มนี้ยังมีอ านาจซื้อต่ า สถาบันการเงินมีจ านวนไม่เพียงพอ ขภะที่
ระบบบัญชีเป็น ระบบเฉพาะของประเทศ มีระบบการเก็บาาษีที่ซ้ าซ้อน และมีข้อจ ากัดในการด าเนินการ
ทางธุรกรรม ในขภะที่บรูไนดารุสซาลามขาดความเป็นประชาธิปไตย พรรคการเมืองไม่มีบทบาทส าคัญ
ในการเป็นตัวแทนของประชาชน ขาดแคลนช่างฝีมือ ไม่มีแรงงานในประเทศเพียงพอต้องอาศัยแรงงาน
จากต่างประเทศเป็นส าคัญ 
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2.2)  กลุ่มที่เป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เป็นแบบตลาด
เสรีาายใต้ความดูแลของรัฐบาล ตลาดใน ประเทศเติบโตสูง โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
และฟิลิปปินส์จะคล้ายคลึงกัน คือ เปลี่ยนแปลงจากาาคเกษตรกรรม มาเป็นาาคอุตสาหกรรมและาาค
บริการที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 70-80 ส่วนาาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ20-30 ของผลิตาัภฑ์มวลรวมาายใน 
ประเทศ ในขภะที่สาธารภรัฐอินโดนีเซียมีตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และ
มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาภ 245 ล้านคน) แรงงานมีจ านวนมากและค่าแรงถูก มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง ส่วนประเทศมาเลเซีย
เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่ แต่ประชากรมีก าลังในการซื้อสูง อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและไบโอดีเซลเป็น
อุตสาหกรรมที่มีระดับการผลิตเพ่ือการส่งออกที่สูง และยังมีการส่งเสริมด้านการวิจัยและพันนาสินค้าที่มี
ความหลากหลาย ส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์มีการเปิดการเจรจากับบริษัทต่างชาติเพ่ือปรับปรุงและพันนา
โครงสร้างของรถยนต์ กรภีขนาดตลาดของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมี จ านวนประชากรสูงถึง 
66.7 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 รองจาก ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ที่มีประชากร 
245.6 ล้านคน 101.8 ล้านคน และ 90.5 ล้านคน ตามล าดับ เมื่อพิจารภาโครงสร้างอายุประชากรของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วพบว่ามีความคล้ายคลึงกันโดยประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศอยู่ใน
วัยหนุ่มสาวและวัยท างาน (อายุระหว่าง 15-64 ปี) ประมาภร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด  

เมื่อเปรียบเทียบจุดอ่อนและอุปสรรคของทั้ง 4 ประเทศ ผลการวิเคราะห์ คือ ด้าน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศไทยมีขนาดของเศรษฐกิจมีขนาดเล็ก ถ้าหากสาาวะเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวจะมีผลกระทบให้เศรษฐกิจาายในประเทศชะลอตัวตามไปด้วย ส่วนฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ
มาเลเซียนั้นต้องเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานค่าจ้างแรงงานสูง อีกทั้งฟิลิปปินส์ยังมีโครงสร้างการ
ผลิตยังไม่มีประสิทธิาาพ อัตราเงินเฟ้อสูง อย่างไรก็ดี ประเทศมาเลเซียและประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
การพันนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดในาูมิาาค  

2.3)  กลุ่มท่ีมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและเน้นาาคบริการ ได้แก่ สิงคโปร์ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชากรมีก าลังซื้อสูง เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากร

บุคคล และระบบการจัดการทางธุรกิจ และเป็นตลาดเทคโนโลยีที่ส าคัญของเอเชีย รวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ
กับคนจีนในประเทศต่างๆ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญ และเป็นฐานท าการค้ากับทั่วโลก 
ตลอดจนมีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิาาพในการจัดการด้านโซ่อุปทานในระดับมาตรฐานโลก และมี
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบธนาคารแข็งแกร่ง และเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่าง
ประเทศท่ีได้รับการยอมรับ 
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เมื่อเปรียบเทียบจุดอ่อนและอุปสรรคของประเทศสิงคโปร์ ผลการวิเคราะห์ คือ 
ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรท าให้ต้องมีการขยายการลงทุนไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน าความมั่งค่ังกลับไปหล่อเลี้ยงประเทศ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจสูง39  

จากข้อมูลข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าการที่แต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีการศักยาาพทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม การที่แต่ละประเทศ
สมาชิกมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันนี้ ยิ่งมีความจ าเป็นที่ต้องมีการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดี ยวใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือช่วยในการช่วยเติมเต็มศักยาาพของาูมิาาคให้สามารถต่อรองทาง
เศรษฐกิจกับาูมิาาคอ่ืนได้ ทั้งนี้ การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะเป็นการช่วยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเกิดความมั่นใจที่จะลงทุนในาูมิาาค เพราะการ 
มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิาาพเป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งประชาคม จะช่วย
แก้ปัญหาการหวั่นวิตกว่าเครื่องหมายการค้าของตนจะถูกละเมิดหรือไม่ อันจะน าพาให้เศรษฐกิจของ
าูมิาาคมีการเติบโตเพ่ือแข่งขันทางการค้ากับประเทศอ่ืนนอกาูมิาาคได้  

3)  ความแตกต่างทางด้านสังคมและวันนธรรม ศาสนา าาษา การเมือง 
3.1)  ความแตกต่างด้านสังคมและวันนธรรม าูมิาาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น

ดินแดนซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา โดยสามารถแบ่งกลุ่มประเทศตามศาสนาที่ประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศนับถือได้ ดังนี้  

 (1)  ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คือ บูรไน อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย 

 ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย มีความใกล้เคียงทางวันนธรรม
อยู่มาก เหตุผลหนึ่งเกิดจากการใช้าาษาท่ีคล้ายคลึงกัน  

 (2)  ประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คือ กัมพูชา ลาว พม่า 
เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยกับประเทศพม่านับถือพุทธนิกายเถรวาท จึงท าให้
สองประเทศนี้ มีความคล้ายคลึงทางวันนธรรม 

 (3)  ประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ คือ ฟิลิปปินส์ 
 ทั้งนี้ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศพม่ายังเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย

ทางวันนธรรมขนาดใหญ่ที่ยังมีจ านวนชนกลุ่มน้อยชาวพ้ืนเมืองอยู่มากมายเช่นเดียวกัน40  

                                                           
39 ธิดารัตน์ โชคสุชาติ, ศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนกับการปรับตัวของผู้ประกอบการ

ไทย, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2555, ค้นวันที่ 4 กุมาาพันธ์ 2559 จาก 
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_jour nal/july_sep_12/pdf/aw04.pdf 
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3.2)  ความแตกต่างทางด้านาาษาก็เช่นเดียวกัน แต่ละประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแม้ว่าจะสามารถสื่อสารในาาษาอังกฤษได้ก็ตาม แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ก็ยังไม่มีความช านาญในาาษาอังกฤษซึ่งเป็นาาษาที่จะใช้สื่อสารในประเทศอาเซียน
ด้วยกัน โดยประเทศอินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม กัมพูชา ยังคงใช้าาษาประจ าชาติของตน ส่วนลาว พม่า 
มาเลเซีย ใช้ทั้งาาษาอังกฤษและาาษาประจ าชาติของตน จึงมีเพียงสิงคโปร์ และบรูไน ที่ใช้าาษาอังกฤษ
เป็นาาษาประจ าชาติ นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลทางกฎหมายนั้น แม้ว่าในแต่ละประเทศจะมีตัวบทที่พิมพ์
เป็นาาษาอังกฤษแล้วก็ตาม แต่ยังขาดกฎหมายล าดับรอง หรือประกาศต่างๆ ที่ยังคงเป็นาาษาของ 
แต่ละชาติ จึงยากต่อการค้นคว้าสืบค้นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ41 และยากต่อการ ตกลงว่าจะ
เลือกใช้าาษาใดเป็นาาษาท่ียื่นขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.3)  ความแตกต่างกันทางการเมืองและการปกครอง กฎบัตรอาเซียนได้ก าหนด
ไว้ชัดเจนถึงหลักการประชาธิปไตยและให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นต่อรัฐบาลที่มาจากวิถีทางรัฐธรรมนูญ 
การสร้างประชาคมความมั่นคงอาเซียนก็จะช่วยยกระดับความร่วมมือในการส่งเสริมประชาธิปไตย
ของแต่ละประเทศอันมีผลต่อความสงบเรียบร้อยทางการเมืองในาูมิาาคด้วย แต่การปกครองของประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 

 (1)  แบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสาา มี 4 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ 
และมาเลเซีย 

 (2)  ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปนิส์ โดยเป็นประเทศท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุดในอาเซียน 

 (3)  เผด็จการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 2 ประเทศ คือ ลาวและเวียดนาม 
 (4)  เผด็จการทหาร 1 ประเทศ คือ เมียนมาร์ หรือพม่า 
 (5)  สมบูรภาญาสิทธิราชย์ 1 ประเทศ คือ บรูไน 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัด สมาชิกบางประเทศยังมีปัญหาด้านความเป็นประชาธิปไตย และยังปกครองในรูปแบบเผด็จการ
และต้องการรักษาอ านาจของตนไว้ ท าให้อาเซียนพันนาได้อย่างยากล าบาก นอกจากนี้ ปัญหาชนกลุ่ม

                                                                                                                                                                      
40 ส านักงานคภะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง 

ชาติ, การศึกษาเปรียบเทียบองค์กรเเพร่ภาพกระจายเสียงเเละการวางระเบียบเนื้อหาของสื่อใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ (รายงานฉบับสมบูรณ์), หน้า 21-22, ค้นวันที่ 4 กุมาาพันธ์ 2559 
จาก https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/570400000003.pdf 

41 มหานครอาเซียน, เรื่องเดิม. 
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น้อยที่มีจ านวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าย่อมจะมีความแตกต่างทางความเชื่อ วิถีชีวิต าาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพภีและวันนธรรม ก็ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการหลอมรวมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว42  

ทั้งนี้ สามารถแบ่งการพิจารภาด้านการเมืองการปกครองออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
1)  กลุ่มที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ และต้นทุนแรงงานต่ า ได้แก่ ราชอาภาจักรกัมพูชา 

สาธารภรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหาาพพม่า สาธารภรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และบรูไนดารุส
ซาลาม 

ด้านโครงสร้างทางการเมือง การปกครองและสังคม ประเทศในกลุ่มนี้ต่างมีวันนธรรมและ
ประเพภีที่เป็นเอกลักษภ์ เคร่งครัดในศาสนา ส่วนใหญ่มีระบบการเมืองการปกครองที่คล้ายคลึงกัน
และมีเสถียราาพ เช่น กรภีสาธารภรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียว  
ในระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ท าให้มีนโยบายเศรษฐกิจที่มั่นคง โดยนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 
“โด๋ยเหม่ย” เป็นการน าเศรษฐกิจระบบตลาดมาเสริมกับระบบสังคมนิยมในการพันนาประเทศ ส่วน
บรูไนดารุสซาลามมีการปกครองแบบสมบูรภาญาสิทธิราชย์ และมีระบบรัฐสวัสดิการที่มีประสิทธิาาพ 

เมื่อเปรียบเทียบจุดอ่อนและอุปสรรคของทั้ง 5 ประเทศ ผลการวิเคราะห์ คือ  
ด้านโครงสร้างทางการเมือง การปกครองและสังคม แม้ว่าการเมืองการปกครอง

ของประเทศในกลุ่มนี้จะมีการ เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบประชาธิปไตย แต่พรรคการเมืองไม่มีบทบาท
ส าคัญในการเป็นตัวแทนของประชาชน นักลงทุนต่างชาติยังคงขาดความเชื่อมั่นในระบบการปกครอง 
ขั้นตอนทางราชการมีจ านวนมากและล่าช้า นอกจากนี้ กัมพูชา ลาว บรูไนดารุสซาลาม และสหาาพ
พม่ายังมีแรงงานที่มีฝีมือมีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนาม บรูไนดารุสซาลามเองก็มีแรงงานใน
ประเทศ ไม่เพียงพอต้องอาศัยแรงงานจากต่างประเทศ 

มาตรการของาาครัฐบาล รัฐบาลในกลุ่มนี้มีนโยบาย/กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการลงทุน กฎหมายยังขาดความชัดเจน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบ่อย มีระบบการเก็บาาษีที่ซ้ าซ้อน 
นิยมใช้มาตรการที่มิใช่าาษีกีดกันทางการค้า และยังให้สิทธิที่แตกต่างกัน มีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาแต่การบังคับใช้ยังขาดประสิทธิาาพ 

2)  กลุ่มที่เป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย  

(1)  ด้านโครงสร้างทางการเมือง การปกครองและสังคม ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ 
และสาธารภรัฐอินโดนีเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย สังคมไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา 

                                                           
42 ประชาคมอาเซียน.net, ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของประชาคมอาเซียน, ค้นวันที่ 30 

มกราคม 2559 จาก http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=78 

http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=78
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แต่ประชากรฟิลิปปินส์และมาเลเซียสามารถสื่อสาราาษาอังกฤษได้ดี ส่วนประเทศมาเลเซียมีการปกครอง
โดยระบบสหพันธรัฐการเมืองมีเสถียราาพ 

(2)  มาตรการของาาครัฐบาล รัฐบาลเน้นสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในด้าน
เสถียราาพของรัฐบาล ความต่อเนื่องของนโยบาย และลดขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนจากต่างชาติ เช่น สาธารภรัฐอินโดนีเซียก าหนดมาตรการจูงใจด้านาาษีเงินได้าาษีมูลค่าเพ่ิม
และาาษีสินค้าฟุ่มเฟือย โดยก าหนดให้มีการยกเว้นระหว่างช่วงเวลา 8 ปีแรกของการด าเนินกิจการ
ส าหรับอุตสาหกรรมบุกเบิก เช่น การขนส่งทางน้ าและ อากาศและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น ในขภะที่
รัฐบาลมาเลเซียก าลังยกระดับประเทศเป็นศูนย์กลางด้านอาหารฮาลาลของโลก และการวางมาตรฐาน 
สากลส าหรับการก าหนดตราฮาลาล ส่วนมาตรการจูงใจนักลงทุนต่างชาติ เช่น มาตรการด้านาาษีมีการ
ยกเว้นาาษีเงินได้ร้อยละ 70-100 ระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แก่บริษัทที่ท าการผลิตหรือ
บริษัท ที่มีการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ส่วนประเทศไทยนั้นปัจจุบันอัตราาาษีเงินได้นิติบุคคล
ของไทยอยู่ที่ร้อยละ30 ซึ่งถือว่าสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน แต่ก็จะมีการปรับลดลงเหลือร้อยละ 
23 ในปี พ.ศ. 2555 และเหลือร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะท าให้ระบบ
าาษีของไทยเอ้ืออ านวยต่อการแข่งขัน นอกจากนี้ยังต้องพันนาสินค้าที่มีศักยาาพในการแข่งขันสูงอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น รถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรภ์ เพ่ือให้เติบโตต่อไปได้ตามการขยายตัว
ของสินค้าในตลาดโลก 

เมื่อเปรียบเทียบจุดอ่อนและอุปสรรคของทั้ง 4 ประเทศ ผลการวิเคราะห์ คือ  
(1)  ด้านโครงสร้างทางการเมือง การปกครองและสังคม ประเทศไทยนั้นการเมือง

ยังขาดเสถียราาพในขภะที่ระบบราชการ ฟิลิปปินส์มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงสูงแทบทุกระดับ กฎระเบียบ 
ราชการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้านความปลอดาัยยังอยู่ในเกภฑ์ต่ า สวัสดิาาพทางสังคมยังไม่ได้
รับการพันนาเท่าที่ควรส่วน สาธารภรัฐอินโดนีเซีย ระบบความยุติธรรมและศาลยังไม่ดีพอ มีปัญหา
และาัยคุกคามจากาัยก่อการร้ายและความขัดแย้งกันระหว่างเชื้อชาติ ระบบราชการมีความซับซ้อน
หลายขั้นตอนส่งผลต่อต้นทุนทางการค้าการลงทุน และประเทศมาเลเซียก็มีความหลากหลายทางด้าน
าาษา และเชื้อชาติ 

(2)  มาตรการของาาครัฐบาล รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ใช้มาตรการที่มิใช่าาษี
ในการคุ้มครองาาคเกษตรกรรมาายในประเทศ เช่น สาธารภรัฐอินโดนีเซียมีนโยบายคุ้มครองผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในประเทศมาเลเซียรัฐบาลสร้างนโยบายการกีดกันด้วยการก าหนด
าาษกีารขายที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งการก าหนดสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงระบบการกระจายสินค้า และ
าาคบริการต่างๆ ซึ่งเอ้ือกับชาวมาเลเซีย และใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของาาครัฐบาลเป็นเครื่องมือ
ในการด าเนินนโยบายสาธารภะโดยเฉพาะเรื่องชาตินิยมส าหรับทางด้านกฎหมายมีการคุ้มครองนักลงทุน 
เช่น กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีการก าหนดแต่มีปัญหาทางการบังคับใช้ 
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3)  กลุ่มท่ีมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและเน้นาาคบริการ ได้แก่ สิงคโปร์ 
(1)  ด้านโครงสร้างทางการเมือง การปกครองและสังคม สิงคโปร์มีเสถียราาพ 

และความต่อเนื่องทางการเมืองโดยมีรัฐบาลาายใต้การน าของพรรค People’s Action Party (PAP) มา
โดยตลอดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก 
(43,116 USD) การเมืองมีเสถียราาพ สิงคโปร์มีอัตราการเกิดลดลงส่งผลให้แรงงานในอนาคตลดลง
อาจเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการปรับโครงสร้างในาาคการผลิต 

(2)  มาตรการของาาครัฐบาล ส่วนใหญ่ของสิงคโปร์มีการเปิดเสรีทางการค้าการ
ลงทุนค่อนข้างมาก ทั้งนี้ กฎระเบียบ มาตรฐานทางการค้าการลงทุนมีมาตรฐานสูง รัฐบาลของประเทศนี้
ใช้นโยบายการค้าตลาดเสรีไม่มีการเรียกเก็บาาษีน าเข้า ยกเว้นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์บุหรี่และยาสูบ 
น้ ามันปิโตรเลียม รถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการให้สิทธิพิเศษด้านาาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเรียกเก็บ
ในอัตราร้อยละ 5-15 และยังมีการผ่อนปรนการเก็บาาษีจากค่าลิขสิทธิ์ มีนโยบายเปิดเสรีการลงทุน
ในสาขาโทรคมนาคม และการเงินการธนาคาร43  

ดังนั้น การที่ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการเมืองการปกครอง  
ที่แตกต่างกันนั้นเอง ย่อมส่งผลต่อการก าหนดนโยบายและการออกกฎหมายที่แตกต่างกัน การด าเนินการ
ในการพันนาด้านต่างๆ มีความล่าช้าส่งผลให้มีระดับการพันนาที่แตกต่างกัน ตลอดจนมีการให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ความแตกต่างกัน ดังนั้น แนวทางให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า  
ให้เป็นระบบเดียวกันเพ่ือสร้างความเท่าเทียมกัน อยู่าายใต้ข้อบังคับและมาตรฐานเดียวกัน จึงควรมี
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง   
ที่แสดงว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศให้ความส าคัญทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา อันจะก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการค้าการลงทุนในาูมิาาคมากข้ึน 

4)  ความแตกต่างในการตระหนักรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
จากการที่ประเทศอินโดนีเซีย ไทย เเละเวียดนาม ถูกจัดอยู่ใน Priority Watch List ของ 

International Intellectual Property Alliance 2015 Special 301 Report44 เเสดงให้เห็นว่า 
ประเทศเหล่านี้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจ านวนมาก ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าประเทศเหล่านี้ ขาดการ
ตระหนักรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากระบบการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีประสิทธิาาพ หรือไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงความส าคัญ
ทางด้านทรัยพ์สินทางปัญญา  

                                                           
43 ธิดารัตน์ โชคสุชาติ, เรื่องเดิม. 
44 สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ, IIPA 2015 Special 301 Report, เรื่องเดิม. 
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ดังนั้น การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น
ระบบเดียวกันก็จะมีส่วนช่วยให้ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีประสิทธิาาพมากขึ้น
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความตระหนักรู้ในการเคารพสิทธิของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้า ซึ่งเป็นให้ความส าคัญเเก่เครื่องหมายการค้าอันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อมี
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเเล้ว 
การละเมิดเครื่องหมายการค้าจะลดลง อันท าให้มิต้องอยู่ใน Watch List ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นทาง 
การค้า การลงทุนให้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักรู้
ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา จ าเป็นต้องให้ความส าคัญทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยท าการน าเสนอ 
โฆษภา ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ เพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งผลต่อจิตส านึกในการ
ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน รวมถึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญทางด้านการศึกษา
ของแต่ละประเทศสมาชิกอันส่งผลถึงทั้งความรู้ความสามารถในการใช้าาษา การสร้างสรรค์ความคิด
ทางผลงานทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิาาพในการแข่งขันทางการค้า 

5)  ความแตกต่างทางระดับการพันนาประเทศ เช่น เทคโนโลยี การขนส่ง การบริหาร  
     จัดการ 
อาเซียนได้จัดท าแผนงานในเชิงบูรภาการในด้านเศรษฐกิจต่างๆ หรือ พิมพ์เขียวเพ่ือจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 เรื่อง หนึ่งในนั้นคือ เรื่อง
การสร้างอาเซียนให้เป็นาูมิาาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive Economic 
Region) ในเวทีการค้าโลก ได้แก่ การพันนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ มีเป้าหมายในการพันนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมีกฎระเบียบที่อ านวย
ความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน เเต่เนื่องจากการรวมตัวของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น 
ประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศก าลังพันนา ส่งผลให้มีความเเเตกต่างกันในระดับการพันนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านต่างๆ เช่น การขนส่ง พลังงาน สาธารภูปการ เเละการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งโครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพันนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วันนธรรม และความ
มั่นคงของประเทศ การพันนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ จะเป็นการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าที่เกิดจาก
ความสามารถในการพันนาประเทศ เเละก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนก่อให้เกิดอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจกับ
าูมิาาคอ่ืนได้ ทั้งนี้ ประเทศที่ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พันนา ได้เเก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
กัมพูชา ลาว พม่า ในขภะที่มาเลเซีย มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ครบวงจร โดยรัฐบาล
มาเลเซียมีแผนแม่บท “Multimedia Super Corridor: MSC” หรือ “โครงการทางด่วนมัลติมีเดีย” 
โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การสร้างสาาวะแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพันนา การสร้างนวัตกรรม
พันนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการก้าวสู่ความส าเร็จของการพันนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



359 
 

ส่วนสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและบริการ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เเต่ส าหรับไทยนั้น
เทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นขั้นกลาง ส าหรับในด้านเทคโนโลยีประเทศที่ยังไม่มีระบบการค้นหาเครื่องหมาย
การค้าออนไลน์ ได้แก่ พม่า กัมพูชา บรูไน และเวียดนาม  

ด้วยความแตกต่างทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนี้เอง จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพันนาศักยาาพของาูมิาาคอาเซียน อันส่งผลต่อการค้า
การลงทุน อย่างไรก็ดี หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น
ระบบเดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ก็จะเป็นการช่วยผลักดันให้มีการพันนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากจะเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ของ
เครื่องหมายการค้าให้เป็นระบบเดียวกัน มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ข้อบังคับเดียวกัน 
อันก่อให้เกิดความเท่าเทียมและความเชื่อมโยงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็น
การสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอันส่งผลการค้าการลงทุนให้กับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6)  ปัญหาอ่ืนๆ เช่น การเลือกประเทศที่จะใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานกลาง ซึ่งมีความยุ่งยาก
ในการเลือกสถานที่ที่จะเป็นส านักงานกลาง (ทางด้านาูมิศาสตร์ การตัดสินว่าที่ที่เหมาะสม) เพราะ
สถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งส านักงานกลางจะท าให้เกิดการจ้างงาน และท าให้มีอ านาจ (เป็นเหตุผลว่าท าไม
สเปนถึงพยายามวิ่งเต้นเพ่ือให้เป็นที่ตั้ง OHIM) ทั้งนี้ ต้องมีงบประมาภมากพอในการก่อตั้งระบบบริหาร
จัดการ ซึ่งต้องจัดการกับหลายๆ าาษา และต้องมีความสัมพันธ์กับส านักงานของหลายๆ ประเทศ  

ข้อสังเกตของการเลือกจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายาายในของแต่ละประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบ่งข้อสังเกตเป็น 2 กรภี ดังนี้  

1)  กรภีของฝ่ายเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ
รายประเทศ โดยเลี่ยงวิธีการจดตามเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (1)  ประโยชน์: โอกาสที่จะรับการจดทะเบียนแบบรายประเทศมีมากกว่าการได้รับ
การจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากฐานข้อมูลเครื่องหมาย
การค้าแบบรายประเทศจะมีน้อยกว่าและบางประเทศมีกระบวนการพิจารภารับจดเครื่องหมาย
การค้าที่ไม่เข้มงวด จึงลดความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุผลที่ว่า 
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปเหมือนหรือคล้าย กับเครื่องหมายการค้าท่ีมีมาก่อน 

 (2)  ผลเสีย: บุคคลนั้นมีความเสี่ยงที่จะต้องเสียโอกาสในการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นกัน หากอีกบุคคลหนึ่งเห็นช่องทางดังกล่าว จึงน า
เครื่องหมายการค้านั้น ไปขอจดตามกฎหมายาายในของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศอ่ืน ซึ่งในประเด็นนี้จึงขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการที่จะขอจดทะเบียนตามกฎหมายาายในของ
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แต่ละประเทศสมาชิกให้ครอบคลุมหลายๆ ประเทศ มิเช่นนั้น บุคคลนั้นอาจได้รับความคุ้มครองเพียง
ประเทศเดียวหรือมากกว่านั้น แต่ไม่ได้รับความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ด้วยเหตุนี้เองหากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่รวดเร็วแล้ว ก็จะเป็นการดึงดูดให้เกิดการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมากข้ึน 

จากประเด็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่ าทั้ งสองฝ่ายจะไม่สามารถขอจดทะเบียนแบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ เนื่องจากจะไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ที่มีมาก่อน ในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดการแข่งขันกันว่าใครจะได้รับ
ความคุ้มครองหลายประเทศมากกว่ากัน ซึ่งจะเกิดข้อยุ่งยากที่แต่ละฝ่ายต้องรีบไปด าเนินการของจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าทีละประเทศให้ครอบคลุมหลายๆ ประเทศ โดยต้องเสียทั้งเวลาและ
ค่าใช้จ่าย ดังนั้น การขอจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเป็นการ
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทุกประเทศ
สมากชิกน่าจะมีประโยชน์มากกว่า ทั้งนี้ จ าเป็นต้องพิจารภาถึงประเทศที่ต้องการประกอบธุรกิจด้วย 

2)  กรภีของฝ่ายเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยที่มิได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบราย
ประเทศตามกฎหมายาายในของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (1)  ประโยชน์: บุคคลนั้นจะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทีเดียวทั่วทั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้วยการยื่นค าขอเพียงครั้งเดียว ที่เดียว ซึ่งประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา ลดข้อยุ่งยาก
ต่างๆ  

 (2)  ผลเสีย: บุคคลนั้นมีโอกาสที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ประชาคม เนื่องจากหากไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนในประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ก็จะท าให้ค าขอดังกล่าวตกไปทั่วทั้งประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นกัน 
แต่อย่างไรก็ดี ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมยังเปิดโอกาสให้สามารถไปขอรับความ
คุม้ครองแบบรายประเทศสมาชิกได้อยู่ จึงจะเห็นได้ว่าการขอจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอาจได้รับความคุ้มครองที่ยากกว่าเพราะอาจไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า 
ที่มีมาก่อนในประเทศสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่คุ้มค่ากว่าหากได้รับความคุ้มครองทั่วทั้ง
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการด าเนินการเพียงครั้งเดียว ที่เดียว  

ดังนั้น ควรพิจารภาถึงความประสงค์ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการจะไปลงทุน
ที่ประเทศใดก่อนเป็นหลักส าคัญ และควรปรับปรุงให้มีระยะเวลาในการพิจารภารับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่รวดเร็วกว่าการขอแบบรายประเทศสมาชิก อันเป็นการส่งเสริมให้มี
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การขอจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่า เพ่ือน ารายได้เข้าสู่
าูมิาาคที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มากกว่าการน ารายได้เข้าสู่ประเทศใดประเทศหนึ่ง 

ด้วยเหตุนี้เอง การที่ประเทศอาเซียนจะได้รวมตัวกันในปีนี้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และจะมีการพันนาระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเข้าเป็นาาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด   
ก็ตาม ผู้เขียนยังมีความเห็นว่า หากมีการพันนาต่อเนื่องไปในอนาคตโดยให้มีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมอาเซียน ซึ่งใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหาาพยุโรป
มาเป็นแม่แบบ ควบคู่กับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดที่เน้นเพียงด้านระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในการส่งค าขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศสมาชิก ในขภะที่ระบบการจดทะเบียน
ตามเครื่องหมายการค้าประชาคมนอกจากจะก าหนดเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียน การส่งค าขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการก าหนดข้อบังคับเครื่องหมายการค้า
ประชาคมไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติเดียวกันเป็นเอกาาพในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงน่าจะเป็นผลดีแก่การให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นไปอีก ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
แก่าูมิาาคอาเซียนที่ไม่ซ้ าซ้อนกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด และยังเป็นการแก้ปัญหา
ความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น จึงถือได้ว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นไม่ซ้ าซ้อนกับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด ในทางกลับกัน ถือเป็นการเพ่ิมความครอบคลุมในการให้
ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ามิให้ถูกละเมิดมากกว่า เนื่องจากเป็นระบบที่ช่วยเสริมกัน เพ่ือให้
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีความสมบูรภ์มากยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนั้น  
เพ่ือจะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในการมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้จะเป็นไปได้ยากแต่มิได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก
แต่ละประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกันหลายหลายด้าน จึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน
อย่างค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละเรื่อง และยังจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะเห็นได้ว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของ
สหาาพยุโรปนั้นกว่าจะมีขึ้นได้ต้องใช้ระยะเวลานาน เริ่มจากการประชุมครั้งแรกเพ่ือที่จะท าให้มีระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 แต่ค าสั่งของเครื่องหมายการค้า (Trade 
Mark Directive) ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติจนกระทั่งปี ค.ศ. 1988 และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางจนเกือบจะหนึ่งทศวรรษ โดยเมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าบางประเทศสมาชิก
มิได้แก้ไขกฎหมายของตนให้ทันก าหนดเวลา ระยะเวลาส าหรับท าค าสั่งของเครื่องหมายการค้า (Trade 
Mark Directive) จะถูกขยายเวลาออกไป ดังนั้น ระยะเวลาสามสิบปีเป็นระยะเวลา ที่ควรตระหนักไว้ว่า



362 
 

การสร้างระบบเครื่องหมายการค้าที่เป็นระบบเดียวนั้นจ าเป็นต้องใช้เวลา45 จากเหตุการภ์นี้ จึงพอจะ
คาดการภ์ได้ว่าการจะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้นั้น 
น่าจะใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 5-10 ปี เพราะระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหาาพ
ยุโรปยังใช้เวลาประมาภ 30 ปี เเม้ว่าาาษา ศาสนา เเละวันนธรรมใกล้เคียงกัน46 
 
 

                                                           
45 Timothy W. Blakely, “Beyond The International Harmonization of Trademark 

Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark 
Protection,” University Of Pennsylvania Law Review, 149 (November 2000): 309. 

46 บุญมา เตชะวภิชย์, กรรมการผู้ทรงคุภวุนิในคภะกรรมการเครื่องหมายการค้า, กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา, 30 มกราคม 2559, การสัมาาษภ์.  
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บทท่ี 6 
 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 

6.1  สรุป 
 

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์จับต้องไม่ได้ของเจ้าของหรือผู้สร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม
ทางสินค้าและบริการออกสู่ตลาดโลก การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นส่วนช่วยในการเพ่ิมคุณค่า
ของท้องถิ่นและการแข่งขันในระดับโลก การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ และการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะมีผลกระทบต่อการสร้างสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งในและนอกภูมิภาคเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและมุ่งสู่การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ โดยเครื่องหมาย
การค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีเจตนารมณ์สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ต่อผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าเป็นเอกลักษณ์ส าหรับบริษัทและ
ประเทศชาติที่มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้บริษัทพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือท าการตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอันส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ความพยายามท าให้เกิดความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้อง
ประสบปัญหาการท าให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นระบบ
เดียวกัน ซึ่งการขาดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งผลกระทบต่อ
การขาดประสิทธิภาพในการวางระเบียบ การยื่น และบังคับใช้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลกระทบท าให้เพ่ิมความเสี่ยงต่อการ
ขยายตัวของสินค้าปลอมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น าไปสู่ต้นทุนการผลิต แรงงานและวัตถุดิบที่มี
ราคาถูกในภูมิภาค ดังนั้น การสร้างระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญมากท่ีควรจะก าหนดให้มีข้ึน  

การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
การสร้างมาตรฐานการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า แม้ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเมื่อ 18 ปีที่แล้ว โดยได้ลงนามข้อตกลง Asean 
Framework ทางด้านการให้ความร่วมมือกันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ปี ค.ศ. 
1995 ณ กรุงเทพ ประเทศไทย ตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลง อาเซียนได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบทรัพย์สิน
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ทางปัญญาในภูมิภาคผ่านทาง Asean Working Group on Intellectual Property Cooperation 
(AWGIPC) แต่ก็ยังประสบปัญหาด้านการท าระบบให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือจะน าไปสู่การให้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังใช้
กฎหมายภายในของตนในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งยังไม่ได้เป็นระบบการให้
ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระบบเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากมีพ้ืนฐานทาง
กฎหมายที่แตกต่างกันและมีมาตรฐานด้านระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน  
บางประเทศก็ยังไม่มีความก้าวหน้าเพียงพอทางด้านการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การขาด
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้มาตรฐานเป็นระบบเดียวกัน จึงส่งผลกระทบอันเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มความมี
ประสิทธิภาพในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพ  
ประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่างประเทศที่มีระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า 

ที่มีประสิทธิภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสิงคโปร์เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด การใช้นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สิงคโปร์ได้มีความก้าวหน้า ระบบจะใช้เวลาการจดทะเบียนโดยเฉลี่ยเพียง 6-8 
เดือน ซึ่งเป็นกระบวนการจดทะเบียนที่สั้นที่สุดในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนั้น การใช้
ภาษาเดียวกันคือ ภาษาอังกฤษ ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่ืนที่มีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพก็มีประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย  

2)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพระดับกลาง 
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  

ที่มีประสิทธิภาพระดับกลาง คือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย บรูไน และเวียดนาม เนื่องจาก ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารใช้เป็นภาษาของประเทศตัวเอง ยกเว้นประเทศบรูไนและเวียดนามและไม่ได้ใช้ระบบจดทะเบียน
ออนไลน์ทั้งหมด มีเพียงประเทศเวียดนามที่เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด  

3)  ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างกัมพูชา ลาว และพม่าอยู่ในประเภท  

ที่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ประเทศเหล่านี้ยังไม่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ส าหรับเครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียน  

อย่างไรก็ดี การรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ได้มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ ต้องเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด ภายในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นระบบเดียวกัน ผู้เขียนพบว่า ในส่วนของเครื่องหมาย
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การค้านั้น ข้อก าหนดในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property: Paris Convention) หรือที่เรียกว่า อนุสัญญากรุงปารีส และ
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights: TRIPs) เป็นเพียงข้อก าหนดขั้นพ้ืนฐานที่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ รวมถึงระบบ
การจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนั้น ยังมีข้อแตกต่างกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคม และมีข้อยุ่งยากอยู่บางประการอันจะได้บรรยายต่อไปนี้ท าให้ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากมี
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยการมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแล้ว จะเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้ ดังนี้ 

1)  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property: Paris Convention) หรือที่เรียกว่าอนุสัญญากรุงปารีสครอบคลุม
การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทุกประเภท แต่ยังมีบกพร่องของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรพัย์สินอุตสาหกรรมหลายประการ เช่น  

 1.1)  ไม่มีการก าหนดถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบกลุ่มประเทศ จึงยัง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ ากันของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกได้  

 1.2)  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมยังมิได้มีการก าหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับสิทธิ และมาตรการการระงับข้อพิพาทไว้ด้วย เป็นต้น 

2)  ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) ผู้เขียนพบว่าความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) ยังมีข้อ 
บกพร่องอันน าไปสู่ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และความ
ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น 

 2.1)  ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ไม่มีการ
ก าหนดรายละเอียด รูปแบบและขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ 

 2.2)  ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า มิได้มีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรับรอง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผู้เขียนพบข้อบกพร่องของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) อยู่บางประการ 
อันแสดงให้เห็นได้ว่าระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนั้นเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่ไม่ซ้ าซ้อนกับระบบการจดทะเบียนตามเครื่องหมายการค้าประชาคม เช่น  

1)  ข้อจ ากัดในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศนั้น ผู้ขอจะต้องมีค าขอ
รากฐานหรือได้รับการจดทะเบียนรากฐานในส านักงานทะเบียนต้นก าเนิดเสียก่อน จึงจะสามารถขอ
จดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดได้ ซึ่งการก าหนดดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าเป็นการจ ากัดการให้ความคุ้มครอง
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เครื่องหมายการค้า อันก่อให้เกิดความยุ่งยาก และท าให้เครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครองอย่าง
แท้จริง 

2)  ใช้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ใน
การพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญ ที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 
เพราะแต่ละประเทศมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันไป เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญา
กรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2510 (Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property B.E. 1967) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงว่า
ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights: TRIPs) หรือการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) นั้น 
ล้วนเเต่ยังมีข้อบกพร่องหรือข้อจ ากัดอยู่บางประการ อันท าให้เครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครอง
อย่างเท่าเทียมกัน หรือสร้างความยุ่งยากในการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้น เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
เเละไม่ซ้ าซ้อนกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญเเละประโยชน์
ของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมที่สหภาพยุโรปน ามาใช้ จึงต้องการให้การรวมตัวกัน
เป็นหนึ่งเดียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นของตนเองเช่นเดียวกัน โดยอาศัยเเม่เเบบจากสหภาพยุโรปมาปรับให้เข้า
กับบริบทของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเป็นการเเสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเเท้จริง เเละยังน ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี และผลประโยชน์ต่อการค้า
การลงทุนเเกป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างดียิ่ง   

การที่มีระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งสหภาพยุโรปนั้น  
มีหลายเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรป
เป็นระบบการจดทะเบียนที่มีค่าควรแก่การศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแม่แบบให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป เนื่องจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีความคล้ายคลึงกับสหภาพยุโรปในหลายๆ ด้าน อันเป็นการรวมตัวของประเทศ
สมาชิกที่มีความคล้ายคลึงกันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระบบกฎหมายมีทั้งระบบคอมมอนลอว์
และระบบซีวิลลอว์ มีความหลากหลายทางภาษา และเป็นการรวมตัวของประเทศที่มีประวัติศาสตร์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปได้
เริ่มต้นมาตั้งแต่ ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ซึ่งมีการด าเนินการมาแล้วหลายทศวรรษ ข้อบังคับได้มีการ
ปรับแก้มาหลายครั้งซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้ลดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการน าไปปฏิบัติใช้จริงมาแล้ว  
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล้วนเป็นการรวมตัวของ
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ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมบทบาท
ทางเศรษฐกิจให้แก่ภูมิภาคของตน โดยต่างมีเป้าหมายสุดท้ายในการรวมตัวเพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ 
มีนโยบายด้านการเมือง การต่างประเทศ เศรษฐกิจการเงิน และสังคมเพียงนโยบายเดียว มีการเคลื่อนย้าย
ประชากร แรงงาน สินค้าบริการ และเงินทุน ได้อย่างเสรีปราศจากอุปสรรคระหว่างกัน  

อย่างไรก็ดี การรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ ได้มีการก าหนดแผน 
การปฏิบัติ การทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีการวางเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกต้องมีการเข้าร่วม
พิธีสารมาดริดภายในปีนี้ เพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นสากลอันเป็นการสร้าง
บรรทัดฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นไป
ในแนวปฏิบัติเดียวกัน แต่จากการศึกษาก็ยังพบว่าระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดก็ยังมีข้อ
ยุ่งยากบางประการ เช่น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และต้องมี
การยื่นขอหรือรับการจดทะเบียนในประเทศต้นก าเนิดเสียก่อน หรือยังคงต้องใช้กฎหมายเครื่องหมาย
การค้าภายในของประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริดในการพิจารณาเพ่ือขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้า ระบบนี้จึงเพียงแค่เป็นตัวกลางในการประสานงานก่อให้เกิดความสะดวกโดยการยื่นขอจด
ทะเบียนเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศสมาชิกที่ได้เลือกไว้เท่านั้น ในขณะที่ระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมในสหภาพยุโรปไม่มีข้อจ ากัดดังกล่าวและสามารถได้รับ
ความคุ้มครองทั่วทั้งสหภาพยุโรปโดยไม่จ าเป็นต้องเลือกประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง ซึ่งจะลดปัญหา
ความแตกต่างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิกที่ขอรับความคุ้มครอง ในการ
พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากมีการบริหารงานที่จุดเดียว การใช้หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเดียวกัน เช่น ในเรื่องประเภทของเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนได้ หลักในการปฏิเสธ
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การช าระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
การใช้และการโอนสิทธิความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เป็นต้น 

การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น มีจุดประสงค์หลักคือ เพ่ือเศรษฐกิจและการค้า 
ซึ่งเครื่องหมายการค้านั้นก็เป็นจุดร่วมเริ่มต้นส าคัญที่ใช้ในทางการค้าเป็นสัญลักษณ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
เพ่ือติดไปกับสินค้าและบริการ การท าให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองจึงจ าเป็นต้องมีการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ือท าให้ผู้บริโภคครับรู้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของผู้ประกอบการ
รายใด ท าให้ทราบถึงคุณภาพและป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ โดยปัจจุบันเป็นยุคการค้า
เสรี มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานไปยังต่างประเทศ การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าเป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะ
เครื่องหมายการค้าใช้เป็นเครื่องมือประกอบไปกับสินค้าหรือบริการเพ่ือแสดงถึงความเป็นเจ้าของสินค้า
และบริการในการผลิตและส่งออก อันจะน าไปสู่การแข่งขันทางการค้าให้กับภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนั้น การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะน าระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
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ของสหภาพยุโรปมาเป็นแม่แบบและปรับใช้ให้เหมาะสมกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าควบคู่ไปกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด
ได้เป็นอย่างด ี 

การศึกษาฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกต่างกันทางด้านกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศสมาชิกอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เช่น ประเทศพม่ายังไม่มีกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเอง การจะออกแบบระบบให้ทุกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบเดียวกันก็ยังนับว่าเป็นปัญหาส าคัญ อย่างไรก็ตาม 
การมีการก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมเป็นภาคพิธีสารมาดริดก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการ
ที่จะท าให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน อันท าให้มี
แนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาต่อไปเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เฉกเช่นเดียวกันกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปได้ 
และสามารถน ามาปรับใช้ควบคู่กับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดเพ่ือให้การคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าครอบคลุมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เหมือนเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันของระบบการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ซึ่งนอกจากท่ีระบบการจดทะเบียนตามพิธีสาร
มาดริดและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมจะเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่มีความใกล้เคียงกัน อันเป็นการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองครอบคลุม
หลายประเทศสมาชิก แต่ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า กฎหมายภายในของแต่ละประเทศยังคงเดิม เพียงแต่ก าหนดขั้นตอนการ
ส่งค าขอรับความคุ้มครองจากต่างประเทศเชื่อมโยงถึงกันด้วยระบบเดียวกัน ในขณะที่ระบบการจด
ทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมนั้นจะต้องมีการปรับแก้เนื้อหาสาระส าคัญในตัวบทกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมด้วย และยังต้องมีการตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพ่ือ
ท าหน้าที่บริหารจัดการ รวมถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การบริหารจัดการของทุกประเทศสมาชิก
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย ทั้งนี้ สหภาพยุโรปมีวิวัฒนาการทางกฎหมายเครื่องหมายการค้ามา
ยาวนาน มีการออกแบบระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างเสรี ซึ่งการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็มีจุดประสงค์เพ่ือการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจเช่นกัน หากสหภาพยุโรปสามารถพัฒนาระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมที่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันได้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็น่าจะสามารถท าได้เช่นกัน แต่ด้วย
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความแตกต่างทางด้านกฎหมาย และระดับการพัฒนาในด้านต่างๆ   
ที่ด้อยกว่าสหภาพยุโรป อาจจะท าให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพัฒนาระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมได้ช้ากว่าและประสบปัญหามากกว่า ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องใช้ระยะเวลา 
ในการพัฒนาอีกสักระยะหนึ่ง เพ่ือท าให้ระบบการจดทะเบียนทั้งสองระบบนี้สอดคล้อง และเอ้ือประโยชน์
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ต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด อันถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะต้องมีการพัฒนาระบบใหม่ๆ ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งหากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จดทะเบียนเพียงครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองทั่วทั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ก็จะท าให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้งหรือไม่เท่าเทียมกัน การจดทะเบียนมี
ความยุ่งยากน้อยลงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน เกิดความจูงใจในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ รวมถึงสร้างอ านาจการ
ต่อรองทางการค้าให้กับภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดเ้ป็นอย่างดี 
 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นประกอบกัน ท าให้เราสามารถสรุปได้ว่าเหตุใดสหภาพยุโรป
จึงสามารถพัฒนาการบูรณาการในหลายๆ ด้านไปได้อย่างรวดเร็ว คือ เริ่มจากการก่อตั้งองค์การเหนือรัฐ 
และจากนั้นก็วางโครงสร้างองค์กรหลัก วางระบบกฎหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ปัจจัยอ่ืนๆ ทุกอย่างเมื่อผสมผสานกันท าให้สหภาพยุโรปมีความสมบู รณ์แบบเพียงพอที่จะประสบ
ความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จ าเป็นต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างระบบการด าเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น หากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต้องการจะพัฒนาองค์การให้ได้รวดเร็ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะต้องเริ่มจากการตัดเงื่อนไข
ของความเท่าเทียมกันของรัฐสมาชิกหรือการท างานร่วมกันระหว่างรัฐสมาชิก ( Intergovernmental 
Method) โดยพยายามท าให้มีสภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐ (Supra-National International 
Organization) ให้มีความเป็นรูปเป็นร่างให้ได้ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้เกิดระบบกฎหมาย 
การก าหนดโครงสร้างขององค์กรหลัก และมาตรการอ่ืนๆ เกิดขึ้นในที่สุด จากนั้นจึงจัดตั้งองค์กรหลัก
โดยก าหนดองค์กรที่จ าเป็นในการคานอ านาจซึ่งกันและกัน แล้วจึงพยายามก าหนดขอบอ านาจหน้าที่ของ
องค์การว่ามีขอบอ านาจอะไร รัฐสมาชิกมีขอบอ านาจอะไรบ้าง และที่อาเซียนจะต้องพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ที่สุด ก็คือจะต้องท าให้มาตรการต่างๆ ของอาเซียนมีผลบังคับได้จริง โดยหามาตรการที่จะท าให้รัฐสมาชิก
ปฏิบัติตาม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงจะสามารถพัฒนาได้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ แม้ว่า
อาจจะไม่ทันหรืออาจจะไม่เท่าสหภาพยุโรปก็ตาม แต่ก็มิใช่ว่าจะเกิดขึ้นมิได้เพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลา
ในการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

อย่างไรก็ดี การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการเปิดตลาดของอาเซียนท าให้เกิด
การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่างเสรี การบริโภคที่สูงขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเสี่ยงต่อ
การละเมิดเครื่องหมายการค้าที่สูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น มาตรการที่จะท าให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามภายใต้



370 

ข้อบังคับเดียวกันทั่งทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงควรให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็น
ระบบเดียวกันทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในการศึกษาครั้งนี้พบว่า หากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นเอกภาพภายใต้
หลักเกณฑ์เดียวกันแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพแก่การค้า การลงทุนให้กับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะต้องมีส านักงานกลางในการด าเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าของประชาคม มีบทก าหนดโทษที่แน่นอน ยินยอมให้มีการขอยื่นจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต และ 
มีฐานข้อมูลที่รวบรวมเครื่องหมายการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เปิดเผยต่อสาธารณชน    
อยู่บนอินเตอร์เน็ตเพ่ือสะดวกต่อการสืบค้นและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศ กระตุ้นให้มีการตระหนักรู้ในความส าคัญของเครื่องหมายการค้าและผลเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การละเมิดเครื่องหมายการค้าเพ่ือปลูกฝังค่านิยมในการใช้สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูก
กฎหมายอันเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ทั้งนี้ ยังจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปเป็นแม่แบบในการปรับให้มีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป รวมถึงจ าเป็นต้องศึกษาระบบการจดทะเบียน
ตามพิธีสารมาดริดประกอบด้วย เพ่ือที่จะปรับแก้หรือเพ่ิมเติมกฎหมายให้เป็นไปตามพันธกรณีสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันโดยไม่มีปัญหา ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษามามีข้อเสนอแนะในการให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังต่อไปนี้ 

 
6.2.1  แนวทางการลดความแตกต่างของหลักเกณฑ์หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ 
        แต่ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แนวทางการลดความแตกต่างของหลักเหณฑ์หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ประเทศ

สมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ 
1)  การมี ASEAN IP Portal (ศูนย์กลางข้อมูลเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูล 
    ที่เกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก)1 
การเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

การค้าในภูมิภาคอาเซียนให้ดีขึ้น ซึ่งน าทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมขีดความ 
สามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับภูมิภาคนี้ โดยสิ่งที่ส าคัญในเรื่องความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา
ในกลุ่มอาเซียน คือ การมี ASEAN IP Portal (ศูนย์กลางข้อมูลเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ทีเ่กี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก) ซึ่งประเทศไทยโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

                                                           
1NSTDA Blog, ความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียน , ค้นวันที่ 11 

กรกฎาคม 2558 จาก http://nstda.or.th/blog/?p=22960 

http://nstda.or.th/blog/?p=22960
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กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบจากคณะท างานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN 
Working Group on Intellectual Property Cooperation: AWGIPC) ให้เป็นประเทศผู้น ากิจกรรม 
(Champion Country) โครงการ ASEAN IP Portal เพ่ือจัดท าเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาของอาเซียน http://www.aseanip.org หากมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในระบบ 
การรวมตัวกันทางด้านข้อบังคับและภาษา จะท าให้มีระบบเดียวกันในการยื่นจดทะเบียน ออกกฎและ
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในภูมิภาคผ่านทางส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 
(Asean IP Office) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยและอาเซียน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอาเซียนจากเว็บไซต์นี้ รวมทั้งเป็นช่องทางสร้างเครือข่ายและ
เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนด้วยเว็บไซต์เป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยจุดเด่นของเว็บไซต์  
มีดังนี้ (1) เป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก นักวิจัย เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าหน้าที่ภาครัฐของทุกประเทศ
ในอาเซียนและทั่วโลก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แบบเสร็จเด็ดขาดในทีเดียว (One 
Stop Service) โดยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นสื่อกลาง (2) บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาระหว่างสมาชิกอาเซียนมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันที่สุด ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ (3) มีเครื่องมือที่ทันสมัย เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการประสานงาน เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา (4) มีเนื้อหาที่น่าสนใจ  
เช่น ข่าวสารกิจกรรม สถิติเปรียบเทียบด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับใช้กฎหมาย 
กระบวนการจดทะเบียน ความร่วมมือระหว่างประเทศ เครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา เว็บไซต์     
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และ (5) รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญของแต่ละประเทศในอาเซียน ได้แก่ ความเป็นมา 
นโยบายและแผน โครงสร้างองค์กรและเจ้าหน้าที่ กิจกรรม การติดต่อ กระบวนการจดทะเบียน กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เเละสถิติ2 นอกจากนี้ ยังมี Asean TMview ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการข้อมูล
เครื่องหมายการค้าออนไลน์ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนที่มีจุดมุ่งหมายคือ การท าให้ข้อมูล
เครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถค้นหาได้ทั่วไปและเข้าถึงได้ง่ายส าหรับผู้ที่สนใจ  
ที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้าถึงข้อมูลค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทะเบียน
เครื่องหมายการค้าส าหรับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนที่เข้าร่วม โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 

                                                           
2 บริษัท เทรคอน (เว็บไชต์) จ ากัด, โครงการ ASEAN IP Portal, ค้นวันที่ 8 มิถุนายน 2558 

จาก http://www.treconwebsite.com/2014/index.php/movement/movement/item/778-
asean-ip-portal 

http://www.treconwebsite.com/2014/index.php/movement/movement/item/778-asean-ip-portal
http://www.treconwebsite.com/2014/index.php/movement/movement/item/778-asean-ip-portal
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EU-ASEAN เรื่องการคุ้มครองสิทธิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ECAP III Phase II) ซึ่งบริหารจัดการ 
โดยส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพยุโรป (OHIM)3  

ดังนั้น การสนับสนุนและมีการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในการด าเนินโครงการ ASEAN IP Portal และการมี Asean TMview ระบบปฏิบัติการข้อมูล
เครื่องหมายการค้าออนไลน์ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จะถือเป็นข้อมูลส่วนกลางอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ทุกประเทศสมาชิกใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางของระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาของประเทศสมาชิกและสามารถรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อันจะท าให้สามารถปรับระบบการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นระบบ
เดียวกันได้ง่ายยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการลดความแตกต่างทางด้านกฎหมายหรือระบบการให้ความคุ้มครอง
ของแต่ละประเทศสมาชิกอีกด้วย  

2)  สนับสนุนให้ทุกประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ 
    การภายใต้ชื่อ ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 
แม้ว่ากฎหมายการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการบังคับใช้จะมีความ

แตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก อาเซียนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหานี้และมีความพยายามที่จะท าให้มี
ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ซึ่งเป็น
ระบบเดียวกันและบังคับใช้ได้ทั่วทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียนได้น าแผนปฏิบัติการภายใต้ชื่อ 
ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan (IPR Action Plan) มาปรับใช้ อันเป็นการเอื้อ
ต่อการที่จะท าให้เกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม เพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เกิดขึ้นได้ต่อไป ซึ่งแผน 
ปฏิบัติการนี้จะเสนอกรอบการปฏิบัติในการสร้างนโยบายทางทรัพย์สินทางปัญญาทั่วทั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แผนปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 2.1)  ระยะแรก แผนปฏิบัติการ IPR Action Plan ปี ค.ศ. 2004-2010 มีวัตถุ-
ประสงค์ ดังนี้  

(1) เพ่ือที่จะก่อให้เกิดขอบเขตของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา และ
การค้า ทั้งภายในและภายนอกอาเซียน รวมทั้งการจัดการภายในและการประสานงานระหว่างประเทศใน
บริบทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการพัฒนา 

                                                           
3 ASEAN Tmview, ASEAN Trademark Data, Retrieved June 8, 2015 from http:// 

www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html?language=th 
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 (2)  เพ่ือที่จะพัฒนาและท าให้กลมกลืนซึ่งการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา สร้างนโยบายการคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิของสถาบันต่างๆ ในภูมิภาค 

 (3)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สาธารณชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพย์สิน
ทางปัญญาและและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิใน 
ทางทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน 

2.2)  ระยะที่สอง แผนปฏิบัติการ IPR Action Plan ปี ค.ศ. 2011-2015 ที่ด าเนิน-
การต่อจากแผนปฏิบัติการระยะแรก แผนปฏิบัติการระยะที่สองนี้ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละประเทศ
สมาชิกและมุ่งที่จะท าให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมและสามารถ
แข่งขันทางด้านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเป้าหมายหลัก 5 ประการคือ  

 (1)  สร้างความสมดุลในระบบทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของสถาบันต่างๆ และส านักงาน
ประจ าประเทศ  

 (2)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกฎหมายและนโยบายด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาของแต่ละประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้แต่ละประเทศมีระบบการให้ความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีเป็นสากลในระยะเวลาที่เหมาะสม  

 (3)  ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิง
พาณิชย์ 

 (4)  เข้าร่วมและสร้างความสัมพันธ์ในเวทีทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศ  

 (5)  สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพ่ือเพ่ิมระดับความร่วมมือทั้งในส่วนของบุคลากร สถาบันและส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค 

ผู้วิจัยเห็นว่าหากทุกประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ความร่วมมือที่จะ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ IPR Action Plan อย่างจริงจัง น่าจะท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยจะท าให้เกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หากสามารถ  
มีระบบทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเดียวกันเช่น การมีระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน นอกจากจะเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกให้มี
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบเดียวกันแล้ว ยังเป็นการลดความแตกต่างของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี โดยเป็นการสร้าง
สมดุลในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้อยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์เดียวกันที่เป็นสากล ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้เป็นอย่างดี 
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เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  
ที่ส าคัญยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน เพราะเครื่องหมายการค้า
เป็นเครื่องมือน าทางการค้าโดยหากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนั้น จะแสดงถึงการปฏิบัติตาม IPR Action Plan ปี ค.ศ. 2011-2015 ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
เป้าหมายหลัก 5 ประการข้างต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ของการรวมตัวในประเทศอาเซียน เพ่ือจุด 
ประสงค์ทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคอาเซียนแท้จริง 

3)  สร้าง Asean Model Law ให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 
    เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อปรับใช้ให้เหมาะกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
สืบเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชกิประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อมาตรฐานในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ประเทศ
ที่อยู่ในประเภทระบบการจดทะเบียนที่ไม่มีประสิทธิภาพยังไม่มีข้อก าหนดที่ได้มาตรฐาน ข้อก าหนด
พ้ืนฐานทางกฎหมายที่หลากหลายในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะท าให้เจ้าของเครื่องหมาย
การค้าสับสนที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับภูมิภาคอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้อง
สร้างโมเดลที่ใช้ได้กับทุกประเทศสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทั้งเอกลักษณ์และลักษณะที่
หลากหลายหากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีหลักทางธรรมเนียมที่จะไม่
แทรกแซงระหว่างกัน ดังนั้น การใช้ข้อบังคับเดียวกันจะท าให้มีการบังคับใช้กฎหมายเดียวกันเพ่ือป้องกัน
ความขัดแย้งและยังสอดคล้องกับการที่มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการแทรกแซงซึ่งกันและกัน โดยการ
สร้างรูปแบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นได้ ก้าวแรกจึงต้องพยายามที่จะรวมระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นหนึ่งเดียวใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งต้องมีข้อก าหนดทางด้านเครื่องหมายการค้าที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ส าหรับทุกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยควรได้รับความส าคัญอันดับแรกเพราะจะท าให้
เกิดความเข้าใจเดียวกันถึงระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การมีข้อบังคับเดียวกันจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกัน ระหว่างประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

การสร้าง Asean Model Law จะศึกษาจากรูปแบบระบบเครื่องหมายการค้าประชาคม 
(Community Trade Mark System) ในสหภาพยุโรป อันมีข้อบังคับเดียวกันที่ใช้ทั่วทั้งสหภาพยุโรป
ผ่านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ส านักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบแห่งสหภาพ
ยุโรป (OHIM) เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้
เครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือคล้ายกับสินค้าและบริการของตนที่ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าประชาคม (CTM) เครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปประสบความส าเร็จอย่างใหญ่
หลวง การท างานสอดคล้องกันกับระบบการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ท าให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า
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ได้รับความสะดวก เสียค่าใช้จ่ายน้อย ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปยังเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด ท าให้เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าในประเทศสมาชิกได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหลายๆ ประเทศผ่านทาง 
การยื่นใบสมัครเดียวไปยังส านักงานเครื่องหมายการค้าประจ าประเทศหรือภูมิภาค ดังนั้น การสร้างระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นหนึ่งเดียว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องสร้างระบบใหม่ ซึ่งจะ
เป็นการสร้าง ASEAN IP Community (ประชาคมทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน) ที่จะให้ผลประโยชน์   
เชิงพาณิชย์แก่ประเทศสมาชิก การใช้ระบบเดียวกันท าให้กระบวนการจดทะเบียนมีประสิทธิภาพผ่าน
ทางการใช้ส านักงาน Asean IP Office นอกจากนี้ Asean Working Group on Intellectual Property 
Cooperation (AWGIPC) ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะพัฒนาต่อไปให้มี ASEAN Trademark System 
(ระบบเครื่องหมายการค้าอาเซียน) อันเป็นการสร้างระบบการจดทะเบียน ที่เป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาค
อาเซียน ด้วยการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียวแต่ให้ความคุ้มครองทุกประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนภายใต้ข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ASEAN Trademark 
System (ระบบเครื่องหมายการค้าอาเซียน) จึงสามารถบังคับใช้ได้ในทุกประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องมีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยที่มีบุคคลากรของทั้งประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและที่มิได้เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาเพ่ือที่เตรียมการร่างกฎหมาย 
อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานเดียวกันให้เกิดขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการนี้ นอกจากท่ีจะมี
นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจแล้ว ควรจะมีนักสังคมวิทยาด้วย โดยหน้าที่ของกลุ่มวิจัยนี้คือ 
ศึกษาระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรป ระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด แล้วน ามาวิเคราะห์ว่า สิ่งที่ศึกษามีส่วนใดที่สามารถน ามา   
ปรับใช้ให้เข้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้บ้าง จากนั้นจึงวางรูปแบบของระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไว้ส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ต้องมีการวางวัตถุประสงค์ไว้
เพ่ือมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
ต้องค านึงถึงบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือน ามาร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนต่อไปซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการน าไปสู่การลดอุปสรรคต่อการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนเป็นการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าให้เป็น อันหนึ่ง    
อันเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ อันน าไปสู่การสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้กับภูมิภาคอาเซียน 

การก าหนด Asean Model Law นั้น เพ่ือให้ข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าเป็นต้องมีการศึกษาแม่แบบ
ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมในลักษณะแบบภูมิภาคจากสหภาพยุโรป สหภาพ
ยุโรปมีความพยายามที่จะสร้างระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นระบบเดียวกันเพ่ือท าให้
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ช่องว่างทางกฎหมายแคบลงและสารบัญญัติมีความคล้ายกัน กฎหมายรวมกันเป็นหนึ่งเดียว การสร้าง
ระบบเครื่องหมายการค้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นจะต้องออกกฎหมาย การบริหาร เขตอ านาจของศาล 
ต้องปรับให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อให้มีระบบเครื่องหมายการค้าระบบเดียว ประสบการณ์ของสหภาพ
ยุโรปในการสร้าง และการพัฒนาระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม จึงมีคุณค่าควรแก่
การศึกษา ท าให้รู้ว่ามีอุปสรรคและความยุ่งยากเพียงใดในการที่จะท าให้เป็นระบบเดียว  

การมีระบบเครื่องหมายการค้าระบบเดียวกันมีปัญหาหลายอย่าง ทั้งปัญหาทางด้าน
การเมือง เช่น จะตั้งส านักงานกลางที่ไหน ใช้ภาษาอะไร เจ้าหน้าที่จะเป็นใคร เป็นต้น แล้วยังมีปัญหา   
ที่รุนแรงทางวัฒนธรรมและความแตกต่างกันของประชากร มีความยุ่งยากในการเลือกสถานที่ที่จะเป็น
ส านักงานใหญ่ (ทางด้านภูมิศาสตร์ การตัดสินว่าที่ที่เหมาะสม) ยากเพราะสถานที่ที่จะเป็นส านักงาน   
จะท าให้เกิดการจ้างงาน และท าให้มีอ านาจ (เป็นเหตุผลว่าท าไมสเปนถึงพยายามวิ่งเต้นเพ่ือให้เป็นที่ตั้ง 
OHIM) ทั้งนี้ ต้องมีงบประมาณมากพอในการก่อตั้งระบบบริหารจัดการที่ต้องจัดการกับหลายๆ ภาษา 
และต้องมีความสัมพันธ์กับส านักงานของหลายๆ ประเทศ ที่ส าคัญที่สุดคือ ความพยายามที่จะสร้างระบบ
เครื่องหมายการค้าให้เป็นหนึ่งเดียว ต้องมีระบบศาลที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการและตีความ 
การรวมตัวกันทางข้อบัญญัติทางกฎหมาย ระบบศาลจะต้องรักษาอ านาจและประกันถึงความเป็นหนึ่ง
เดียวกันได้ ผู้พิพากษาที่ถูกเลือกมานั้นต้องท าให้มั่นใจว่าปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง อย่างไร  
ก็ตาม แม้ว่าจะมีการรวมตัวได้แล้วในทางกฎหมาย ก็ยังต้องค านึงว่าศาลแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน 
ท าให้มีการตีความแตกต่างกันตามบริบทของเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ โดยการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งนี้ ในกระบวนการอุทธรณ์ ศาลฎีกาของเครื่องหมายการค้าต้องมีอ านาจในการตัดสินสูงสุด 
ซึ่งต้องตีความตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าประชาคม ดังนั้น การมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมระบบเดียวกันต้องมีการประนีประนอมกันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและปรัชญา  

ทั้งนี้ การพัฒนาของระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปจึงมี
ความน่าสนใจที่จะท าตามแต่จ าต้องมีการศึกษาอย่างใกล้ชิด ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเป็นการสร้างระบบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระบบเดียวที่เชื่อมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภาษา เศรษฐกิจ ระบบของประเทศต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน การเรียนรู้บทเรียนจากสหภาพยุโรป
ทั้งความส าเร็จหรือความล้มเหลวแล้วน ามาปรับใช้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นประโยชน์ของ
การศึกษาต่อถึงความเป็นไปได้ ท าให้รู้ว่ามีอุปสรรคและความยุ่งยากอย่างไรที่จะท าให้เป็นระบบเดียว  
แล้วจึงน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของอาเซียน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ทางด้านการค้าของระบบ
เครื่องหมายการค้าที่เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือสร้างระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นระบบเดียว แต่ต้องกระท าด้วยความระมัดระวังและตระหนักถึงความแตกต่างที่มี
อยู่ด้วย เพราะอาเซียนมีความเป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะเฉพาะหากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน โดยใน 
Asean Model Law อาจมีการก าหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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1)  ก าหนดประเภทของเครื่องหมายการค้าประชาคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
ใช้ค าว่า “หมายความรวมถึง” เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้แข่งขันทางการค้ากับประเทศอ่ืนได้และรองรับเครื่องหมายการค้า
รูปแบบใหม่ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตอีกด้วย  

2)  มีการก าหนดค าจ ากัดความเดียวกันเป็นมาตรฐาน เพ่ือให้ศาลของแต่ละประเทศ
สมาชิกตีความ และพิจารณาไปในทิศทางเดียวกัน 

3)  การก าหนดให้มีส านักงานกลางในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไว้ที่ศูนย์กลางเพียงจุดเดียวนั้น จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบจดก่อน 
มีสิทธิก่อนได้ เพราะมีการรวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางเพียงจุดเดียว รวมถึงช่วยให้การบริหารงาน การ
ด าเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะเป็น
การดึงอ านาจอธิปไตยไปจากรัฐสมาชิกแล้ว ยังส่งผลให้การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าอยู่ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน เช่น กรณีที่ความหมายของค าในแต่ละประเทศแตกต่างกัน ในประเทศหนึ่งอาจ
เป็นค าที่สามัญทั่วไป หรือกรณีที่ต่อไปหากมีเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ แต่มีการใช้หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดปัญหาการตรวจสอบและการ
ให้ความคุ้มครองที่ไม่เท่าเทียมกัน หากกลิ่นได้รับความคุ้มครอง ซึ่งจะยากต่อการเปรียบเทียบเพราะ
การใช้ประสาทรับรู้ทางกลิ่นจะแม่นย าน้อยกว่าประสาทรับรู้ทางหูและสายตา จึงก่อให้เกิดความสับสน
ในการแบ่งแยกความแตกต่างได้มากกว่า อีกทั้ง การรับรู้ทางกลิ่นของแต่ละบุคคลยังแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับอายุ เพศ และความทรงจ าของแต่ละบุคคล เป็นต้น จึงยากต่อการที่จะเปรียบเทียบกลิ่นในการ
พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นและยากต่อการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะด้วย แต่หาก  
มีเพียงหน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการดูแลและการพิจารณาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับจดทะเบียน 
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างกันของกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการพิจารณา
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ รวมถึงเป็น
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเจ้าหน้าที่ที่เป็นนายทะเบียน และความแตกต่างในการใช้ดุลพินิ จ
เพ่ือพิจารณารับจดทะเบียน เพราะอยู่ภายใต้ข้อบังคับเเละมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการอบรม
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องเทคนิค หรือในเรื่องภาษา เป็นต้น 

4)  มีการก าหนดเรื่องภาระการพิสูจน์ในกรณีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุ
แห่งการไม่ใช้ หากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีข้อบังคับเดียวกัน
ในเรื่องดังกล่าวก็จะช่วยแก้ความแตกต่างกันของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ เพราะประเทศสิงคโปร์นั้น ภาระการพิสูจน์จะตกอยู่แก่เจ้าของทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย ก าหนดให้ภาระการพิสูจน์ในเบื้องต้นเป็นของผู้ร้องขอ
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เพิกถอน โดยน าสืบเบื้องต้นว่าไม่ได้มีการใช้และผลักภาระการพิสูจน์ไปยังผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนที่จะต้อง
โต้แย้งและพิสูจน์ว่าตนได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ตนได้ขอจดทะเบียนไว้จริง 

5)  ก าหนดให้ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหนึ่งฉบับสามารถจะขอจดทะเบียน
ส าหรับสินค้าต่างจ าพวกกันได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้วยการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับความคุ้มครอง
หลายประเภทสินค้า 

6)  มีการก าหนดให้เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถได้มาซึ่ง
ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ จ าหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลาย 
ซึ่งมีผลต่อการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าท่ีมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปด้วยในตัว 

7)  ก าหนดให้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องมีลักษณะ
อย่างไรจึงจะถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ เพ่ือให้เกณฑ์การพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

8)  การก าหนดหลักในการปฏิเสธการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้อยู่ในข้อบังคับเดียวกัน เพ่ือความเป็นธรรมในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้า 

9)  มีการก าหนดเรื่องค่าธรรมเนียม และระยะเวลาในการช าระค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะเวลาในการด าเนินการคัดค้านการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะเวลาในการยื่นค าโต้แย้งการคัดค้านการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะเวลาในการปฏิบัติตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน ระยะเวลาการอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนให้เท่าเทียมกัน โดยก าหนดระยะเวลาพอสมควร 
และที่ส าคัญระยะเวลาในการพิจารณาการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าควรด าเนินการอย่าง
รวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพ่ือที่จะเป็นการดึงดูดให้มีการจดทะเบียนระบบนี้มากยิ่งขึ้นทัน 
ต่อยุคการสื่อสารไร้พรมแดนที่ต้องท างานแข่งกับเวลา 

10)  การก าหนดในเรื่องอายุการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เท่าเทียมกัน 

11)  ก าหนดในข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีในส่วนที่
เชื่อมโยงเก่ียวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศด้วย 

12)  ก าหนดให้มีศาลเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง และเป็นการระงับข้อพิพาทของเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะ 
อันเป็นการตัดปัญหาว่ารัฐจะยอมรับอ านาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือไม่  
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13)  ก าหนดให้มีการจดทะเบียนและการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าออนไลน์อันเป็น
การอ านวยความสะดวก และทันต่อยุคการสื่อสารไร้พรมแดน 

14)  การก าหนดเรื่องการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้ประเทศสมาชิก
มีทางเลือกที่จะปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่งหมายการค้า โดย (1) ระบุห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่การใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดกฎหมายของประเทศอ่ืนหรือชุมชนอื่น เช่น ขัดต่อพระราช-
บัญญัติอาหารและยา (2) เครื่องหมายการค้าไปตรงกับเครื่องหมายอันมีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ หรือเครื่อง-
หมายทีเ่ป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา และ (3) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่เกิดจากความไม่สุจริต 

ดังนั้น การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี Asean Model Law นั้น โดยศึกษาแม่แบบ
จากสหภาพยุโรปว่ามีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร แล้วน ามาปรับให้เข้ากับบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จึงถือเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอันเป็นการแก้ปัญหาความแตกต่างทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นส่งเสริมการค้าการลงทุน น ารายได้มาสู่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและภูมิภาค
อาเซียนได้ ทั้งนี้ การจะด าเนินการให้ Asean Model Law ประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นจะต้องม ี
การจัดตั้งกลุ่มวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือท าให้ข้อบังคับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนสามารถใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น จนก่อให้เกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
6.2.2  การเลือกจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้เหมาะสม 
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหลายระบบ เช่น ระบบการจดทะเบียนตามกฎหมาย

ภายในของแต่ละประเทศ ระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมของสหภาพยุโรป เป็นต้น ระบบต่างๆ นั้นล้วนก าหนดมาเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน อย่างไรก็ดี แต่ละระบบมีความแตกต่างกันและมีข้อดี ข้อเสีย
ต่างๆ กันไป ไม่มีระบบใดสมบรูณ์แบบในตัวเองเพียงระบบเดียว ทั้งนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าพึงจ าเป็น 
ต้องพิจารณาถึงความต้องการว่ารูปแบบทางธุรกิจของตนควรได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบใด 
โดยพิจารณาประเทศที่ตนต้องการประกอบธุรกิจหรือขยายธุรกิจเป็นหลัก และเพ่ือให้เครื่องหมายการค้า
ของตนได้รับความคุ้มครองครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาจเลือกจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากกว่าหนึ่ง
รูปแบบ กล่าวคือ อาจเลือกขอจดทะเบียนแบบกลุ่มประเทศตามระบบพิธีสารมาดริดเพ่ือให้ได้รับความ
คุ้มครองหลายประเทศสมาชิกในคราวเดียวกัน ซึ่งวิธีการนี้เหมาะส าหรับความประสงค์ที่ต้องการขอรับ
ความคุ้มครองหลายประเทศแบบต่างภูมิภาคกัน อันจ าต้องใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ โดยวิธีนี้เป็นเพียงตัวกลางในการด าเนินการให้
เท่านั้น หรือจะเลือกขอจดทะเบียนตามระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งวิธีการนี้
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เหมาะส าหรับความประสงค์ที่ต้องการขอรับความคุ้มครองทุกประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน อันจ าต้อง
ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน เนื่องจากใน
ปัจจุบันการละเมิดเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว เจ้าของเครื่องหมายการค้า    
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นๆ จะถูกละเมิดที่ประเทศใด เมื่อใด ดังนั้น การเลือกจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เหมาะสมตามรูปแบบต่างๆ จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องหมายการค้า
ถูกละเมิด อย่างไรก็ดี ทุกระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าล้วนเปิดกว้าง ไม่ได้ปิดกั้นบังคับให้
ขอรับความคุ้มครองได้เพียงระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น การขอรับความคุ้มครองหลายๆ ระบบ
ควบคู่กันน่าจะเป็นวิธีการที่ช่วยป้องการการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ดีที่สุด 

 
6.2.3  การสนับสนุนให้มีการสร้างระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ 
       อาเซียน 
จากที่ได้ศึกษามา ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมไม่ซ้ าซ้อนกับระบบการ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด เพียงแต่มีลักษณะเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่ยื่นเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองหลายประเทศในคราวเดียวกัน แต่ในส่วนของหลักเกณฑ์ 
และกระบวนการในการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกัน ซึ่งหากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีทั้งระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่กัน ยิ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอันก่อให้เกิดการค้าการลงทุน
ในภูมิภาคต่อไป เนื่องจากทั้งสองระบบเป็นระบบการจดทะเบียนที่ช่วยเสริมให้มีความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าครอบคลุมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การท าให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เริ่มแรกประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ควร
จะเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดก่อนเพ่ือปรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากการท าให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน เพราะจ าต้องมีการก าหนดข้อบังคับเครื่องหมายการค้า
ประชาคมขึ้นมาเพ่ือใช้บังคับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากจะต้องปรับกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกันด้วยแล้ว ยังจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา
ข้อดี ข้อเสียจากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรปกับข้อดี ข้อเสียของ
พิธีสารมาดริด เพ่ือน าข้อดีของแต่ละระบบมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาเพ่ือหาจุดร่วมที่จะท าให้เกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าสหภาพยุโรปให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าทั้งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคม อีกทั้งการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเครื่องหมาย
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การค้าล้วนมีความคิดเห็นตรงกันว่าทั้งสองระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ซ้ าซ้อนกัน ดังนั้น 
หากจะท าให้เครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม และสมบูรณ ์
จึงควรทีจ่ะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งสองระบบควบคู่กัน 

การจะรวมตัวกันเพ่ือสร้างให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเป็นระบบเดียวกันได้นั้น นอกจากจะต้องออกกฎหมาย การบริหาร เขตอ านาจของศาล ที่ต้อง
ปรับให้เป็นระบบเดียวกันแล้วนั้น ยังมีแนวทางในการก่อให้เกิดการมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้  

1)  ควรมีการพัฒนาหลักกฎหมายอาเซียนพ้ืนฐานร่วมกันเพ่ือใช้บังคับในทุกๆ รัฐสมาชิก 
ซึ่งหลักการนี้คือส่วนส าคัญที่ท าให้ระบบกฎหมายของสหภาพยุโรปเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยใน
สหภาพยุโรปหลักการเบื้องต้นถูกก าหนดในสนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพ และผ่านกระบวนการตีความ และ
บังคับใช้โดยศาลของสหภาพยุโรปและศาลภายในประเทศสมาชิกต่างๆ อย่างสอดคล้องประสานกัน 
ซึ่งเมื่อมีหลักกฎหมายอาเซียนพื้นฐานร่วมกันได้แล้วก็จะเป็นแนวทางน าไปสู่การมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกันได้ 

2)  ปรับปรุงกระบวนการบริหารขององค์กรและสถาบันต่างๆ ภายในอาเซียนให้มีบทบาท
เชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มอ านาจให้กับองค์กรของอาเซียนในการก ากับดูแล การไต่สวน การให้ข้อ 
เสนอแนะ การเริ่มกระบวนการต่างๆ และการก าหนดมาตรการแทรกแซงเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงต่างๆ4 

3)  ก าหนดล าดับศักดิ์ของข้อตกลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาเซียน (ASEAN Legal Order) 
เพ่ือให้ทราบว่ากฎเกณฑ์ใดมีสถานะสูงกว่าหรือต่ ากว่าอย่างไร จะขัดหรือแย้งกับล าดับสูงกว่าไม่ได้       
ซึ่งล าดับศักดิ์ของกฎหมายดังกล่าวท าให้ทราบผลในทางกฎหมายและการตีความ เพ่ือป้องกันข้อขัดแย้ง
ได้เป็นอย่างด ี

4)  พัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก โดยต้องสร้างความเชื่อถือและ
การยอมรับในระหว่างรัฐสมาชิกให้ได้ และที่ส าคัญต้องมีกระบวนการบังคับอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
การมีหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเดียวกัน โดยก าหนดใน
ส่วนของกรณีที่มีข้อพิพาท หรือมีการท าละเมิดเกิดขึ้นกับเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จะใช้หลักเกณฑ์ในการระงับข้อพิพาทอย่างไรภายใต้หลักเกณฑ์ที่อยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน เพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและการยอมรับในระหว่างรัฐสมาชิกได้ 

                                                           
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ก้าวต่อไปของอาเซียน, ค้นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http:// 

www.bangkokbiznews.com/mobile/view/blog/575640 
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5)  ให้สิทธิแก่เอกชนในการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสนอความคิดเห็น ก่อให้เกิด
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในด้านเข้าร่วมการปรึกษาหารือ และ
รับฟังความคิดเห็นต่างๆ  

6)  เพ่ิมความสนับสนุนทางการเงินให้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเพ่ิมอย่างไร
นั้นจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เช่น การเพ่ิมงบประมาณในการโปรโมทให้นักลงทุนต่างประเทศ
สนใจที่จะเข้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

7)  การสร้างองค์กรใหม่ๆ ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น ผู้ตรวจการอาเซียน 
ศาลเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น โดยเฉพาะองค์กรศาล ซึ่งหากเราดูจาก
สหภาพยุโรปจะพบว่าองค์กรศาลมีบทบาทส าคัญมากในการสร้างและปรับตัวเข้าหากันของระบบกฎหมาย
ในสหภาพยุโรป 

8)  เลือกวิธีการใช้การกดดันโดยอาจมีการก าหนดนโยบายทางด้านการค้า และหากไม่มี
การปฏิบัติตามอาจถูกคว่ าบาตรทางการค้าจากประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกดดัน
ให้มีการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของอาเซียน เช่น กรณีที่อเมริกาเคยข่มขู่ไทย  
ในการตัดการน าเข้าสินค้าของไทย เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย หากไม่ได้รับการกดดันจากอเมริกา  

9)  ปรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้
มาตรฐานเดียวกันของข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลเอ้ือต่อ
การค้า การลงทุนทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เนื่องจากหากกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่มีประสิทธิภาพ  
อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีการท าละเมิดเป็นจ านวนมากภายในภูมิภาค ก็ย่อมส่งผลให้นักลงทุน   
มิกล้าที่จะเผชิญกับความเสี่ยงว่าเครื่องหมายการค้าของตนจะถูกลอกเลียนหรือไม่ จึงไม่กล้าลงทุนใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10)  สร้างความตระหนักรู้ และความรู้สึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศสมาชิก
ในประชาคมเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากจะเป็นแรงกระตุ้นในการผนึกพลังและ
รวมอ านาจในการแข่งขันทางการค้ากับภูมิภาคและมหาอ านาจอ่ืน เช่น พม่าไม่มองว่าตนเป็นชาวพม่า
เท่านั้น แต่ควรมองว่าตนเป็นชาวอาเซียน ทั้งนี้ ต้องท าอย่างโปร่งใส ก่อให้เกิดความเท่าเทียม โดยต้อง
ไม่ท าให้ประเทศที่ด้อยพัฒนากว่ารู้สึกถูกบังคับ หรือกดดันให้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ในส่วนของนโยบาย
ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ละประเทศสมาชิกจ าเป็น  
ที่จะต้องศึกษาและทบทวนนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนต้องกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และจ าเป็นต้องการให้ความส าคัญต่อการศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความส าคัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญา อันน าไปสู่การเคารพซึ่งสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ เช่น การจัด
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ให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ จัดให้มีสื่อในการสอน ที่เข้าใจและ
เข้าถึงได้ง่าย 

11)  สร้างความตระหนักรู้ และการให้ความส าคัญต่อการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้า โดยมีการประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาให้ความรู้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการพัฒนาแผน กลยุทธ์ 
นโยบายต่างๆ ของธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง ให้ค านึงถึงเรื่องเครื่องหมายการค้าเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
การก่อเกิดประโยชน์ทางธุรกิจ มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเข้าใจถึงความเสียหายที่จะได้รับหากไม่น าเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียน รวมถึงชี้แจงให้
ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากเครื่องหมายการค้าของตนได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย  

12)  เพ่ิมโทษส าหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้าประชาคม ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
แสดงถึงการให้ความส าคัญในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในภูมิภาค อันเป็นการส่งเสริมการค้า
การลงทุนแล้ว ยังเป็นการท าให้ผู้ที่คิดจะกระท าละเมิดเกิดความเกรงกลัวต่อผลที่จะได้รับ จนมิกล้า
กระท าความผิด ปัญหาการละเมิดก็จะหมดไป และเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็จะเห็นถึงความส าคัญ
ตรงจุดนี้ จึงน าเครื่องหมายการค้าของตนมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม 

13)  ก่อตั้งให้มี The Presidential Commission on Community Trade Mark Rights 
โดยมีการผลัดวาระการด ารงค์ต าแหน่งประธานจากแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบว่าการบังคับใช้นั้นมีประสิทธิภาพ  

14)  ปรับให้มีการแก้กฎหมายเรื่องศุลกากร โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรควบคุม
การน าเข้าและส่งออกสินค้า เพื่อตรวจสอบสินค้าท่ีละเมิดเครื่องหมายการค้า หากต้องสงสัยก็สามารถ
กักสินค้านั้นไว้ได้ 

15)  การจัดการที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ
ภูมิภาคในบริบทของการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งควรจะเป็นเป้าหมายหลัก 

16)  มีการหาข้อมูลเพ่ือหาลักษณะเฉพาะของกรมทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ
สมาชิก ในการที่จะสร้างแนวทางร่วมกันกับภาคเอกชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายว่ามีสิ่งที่ยังต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาร่วมกันต่อไปอย่างไร โดยอาจให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อท าให้เข้าถึงปัญหาที่แท้จริง อันน าไปสู่การแก้ไขที่ตรงประเด็นซึ่งหาก
ประเทศใดมีวิธีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพก็จ าเป็นต้องน ามาใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันต่อไป5 

                                                           
5 Asean Intellectual Property Portal, ASEAN Intellectual Property Rights Action 

Plan 2004-2010, Retrieved November 10, 2015 from http://www.asean.org/news/item/ 
asean-intellectual-property-right-action-plan-2004-2010 

http://www.asean.org/news/
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17)  ก าหนดภาษาทางการของส านักงานเป็นภาษอังกฤษภาษาเดียว ไม่จ าต้องมีภาษา  
ที่สองเพราะเป็นการป้องกันข้อถกเถียงกันว่าควรใช้ภาษาประจ าชาติใดเป็นภาษาทางการ เนื่องจากแต่ละ
ประเทศสมาชิกมีภาษาประจ าชาติและภาษาถิ่นที่แตกต่างกันจ านวนมาก รวมถึงยังเป็นการประหยัดค่า  
ใช้จ่ายอันเกิดการการแปลภาษา ทั้งนี้ ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และ
หลายๆ ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสม  
ที่จะน ามาใช้เป็นภาษาทางการในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

18)  การตีความที่แตกต่างกันของศาล นายทะเบียน ในเรื่องความเหมือนคล้ายกันของ
เครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน กับเครื่องหมายการค้าที่ท าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดนั้น จ าเป็นต้อง
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ท าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดหลักเกณฑ์
ที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงกรณีที่มีประเด็นว่ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ได้นั้น หากให้ขึ้น
ศาลกลางอย่าง ECJ ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้6  

19)  มีการก าหนดประเทศที่เป็นส านักงานกลาง โดยพิจารณาจากประเทศที่มีความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประเทศที่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพ ประเทศที่เอ้ือต่อ
การค้าการลงทุน ก าหนดขึ้นมา 3 ประเทศ แล้วท าการเลือกตั้งเพ่ือหาประเทศที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนั้น มาจากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตัวแทนที่เป็นนักวิชาการทางด้าน
เครื่องหมายการค้า และตัวแทนภาคเอกชนของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เนื่องด้วยบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้มีหน้าที่และส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเหมาะสมที่จะเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพ่ือก าหนดประเทศที่เหมาะสม
จะเป็นส านักงานกลางในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรืออาจใช้
วิธีเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป โดยการพิจารณาว่าประเทศสมาชิกมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง ให้กระจายบทบาท
ความส าคัญเเก่เเต่ละประเทศสมาชิก มีการเเลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันอย่างเสมอภาค เช่น 
การที่สเปนได้เป็นที่ตั้งของ OHIM เนื่องจากสเปนเเจ้งว่าศาลโลกก็มิได้อยู่ที่สเปน ในขณะที่สเปนก็มี
ส่วนส าคัญในตลาด ท้ายที่สุดจึงได้เป็นที่ตั้งของ OHIM เพราะการที่มีส านักงานกลางตั้งอยู่ที่ประเทศ
ใดนอกจากจะเป็นในเรื่องของเงินที่จะเข้าสู่ประเทศเเล้ว ยังก่อให้เกิดการสร้างงานได้ส่วนหนึ่ง7 

20)  ก าหนดให้มีส านักงานกลางขึ้นมาโดยจ าต้องมีการศึกษาจาก OHIM โดยมีตัวแทน
จากแต่ละประเทศสมาชิกเข้าเป็นพนักงานประจ าอยู่ในส านักงานกลาง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิก ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน เพราะมีการคานอ านาจระหว่างประเทศสมาชิก 

                                                           
6 บุญมา เตชะวณิชย์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า, กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา, 28 มิถุนายน 2558, การสัมภาษณ์. 
7 เรื่องเดียวกัน. 
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และยังเป็นการเพ่ิมสัมพันธ์ภาพในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความสะดวก และ
ควรมีคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ว่ามีการปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้หรือไม ่

21)  การมี Asean TMview จะถือเป็นข้อมูลส่วนกลางอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางของระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาของประเทศสมาชิกและสามารถรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวได้อย่างทั่วถึง อันจะท าให้สามารถ
ปรับระบบการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้เชื่อมต่อถึงกันเป็นระบบเดียวกันได้ง่ายยิ่งขึ้น 
เพ่ือเป็นการลดความแตกต่างทางด้านกฎหมายหรือระบบการให้ความคุ้มครองของแต่ละประเทศสมาชิก 
ดังนั้น จึงควรมีการทดสอบระบบทางคอมพิวเตอร์ในการค้นหาเครื่องหมายการค้าอย่างสม่ าเสมอ 
ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้ทันสมัย ตลอดจนมีหน่วยงานในการให้ค าแนะน า เพื่อให้มีการน าเครื่องหมาย
การค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

22)  การคัดเลือกผู้พิพากษานั้น คัดเลือกจากแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยจ าเป็นต้องเลือกจากบุคคลที่เป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองของประเทศสมาชิก 
ผู้พิพากษาต้องมีความสามารถเเละพิจารณาโดยมีความเป็นกลางตามภาพรวมของ 10 ประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีความหลากหลาย มิใช่พิจารณาเพ่ือประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง8 

23)  มีศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา มีเพียงศาลที่เป็นศาลกลางเพียงศาลเดียว โดย
ตีความตามข้อบังคับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพียงข้อบังคับเดียว 
เพ่ือลดความขัดแย้ง ความไม่เท่าเทียม และอยู่ภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน  

24)  จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน เเละเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ 
ให้เพียงพอกบัจ านวนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าท่ีเพ่ิมขึ้น 

25)  ก าหนดบทลงโทษกรณีที่ประเทศสมาชิกละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ 
ก่อให้เกิดระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้อง
ก าหนดบทลงโทษให้รุนแรงเพ่ือป้องกันการละเมิด และยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือว่าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้ความส าคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างจริงจัง 

26)  โลกยุคโลกาภิวัฒน์เป็นสังคมที่ไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนสามารถ
กระท าได้โดยสะดวกและกลายเป็นเรื่องปกติ ผู้คนมีการติดต่อค้าขายข้ามพรมแดนกันมากขึ้น เป็นเหตุ
ให้มีข้อพิพาทข้ามแดนมากขึ้นและต้นทุนในการท าการค้าระหว่างประเทศจึงสูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจาก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศได้รับอิทธิพลจากกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์และบางประเทศได้รับอิทธิพลจากกลุ่มประเทศซีวิลลอว์

                                                           
8 เรื่องเดียวกัน. 
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หรือได้รับอิทธิพลจากทั้งสองกลุ่มประเทศ ดังเช่นประเทศไทย ดังนั้น หลักเกณฑ์ของกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งและกฎหมายสารบัญญัติของประเทศสมาชิกย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกันและก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินคดีในกรณีที่คู่ความมาจากคนละประเทศสมาชิก ด้วยเหตุนี้ จึงมีความพยายาม
ที่จะลดความแตกต่างระหว่างกฎหมายของประเทศต่างๆ เพ่ือให้ทุกคนอยู่ภายใต้ “กติกา” เดียวกัน 
ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการท าการค้าระหว่างประเทศ การสร้าง
ความสอดคล้องโดยการลดความแตกต่างระหว่างกฎหมายของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (Harmonization 
of Law) ดังนั้น ปัจจัยหนึ่งในการที่จะท าให้การร่วมมือกันดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพได้ ก็คือมีความ
จ าเป็นที่สมาชิกแต่ละประเทศต้องแก้ไขระบบกฎหมายภายใน รวมทั้งกฎหมายวิธีพิจารณาความในศาล
ของตนให้ใกล้เคียงกัน9 ซึ่งการมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ ต้องมีระบบศาลที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการและตีความ การรวมตัวกันทาง
ข้อบัญญัติทางกฎหมาย ระบบศาลจะต้องรักษาอ านาจและประกันถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ผู้พิพากษา
ที่ถูกเลือกมานั้นต้องมาจากประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และต้องท าให้มั่นใจว่าปราศจาก
การแทรกแซงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการรวมตัวในทางกฎหมายได้แล้ว ก็ยังต้องค านึงว่า
ศาลแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ท าให้มีการตีความแตกต่างกันตามบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละประเทศ ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ ในกระบวนการอุทธรณ์ ศาลฎีกาของเครื่องหมาย
การค้าจะต้องมีอ านาจในการตัดสินสูงสุด โดยตีความตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

ผู้เขียนยังคงเชื่อว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค และทุกๆ คนจะได้รับประโยชน์จากการค้าและการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นไม่มากก็น้อย (Pareto 
Optimality) แต่ถ้าอาเซียนจะก้าวต่อไปข้างหน้า คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์  ที่แน่ชัด
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและความมั่นใจหลายๆ อย่างมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เดียวกัน
จะช่วยแก้ปัญหาความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ว่าเครื่องหมายการค้าของตนจะได้รับความคุ้มครองเพียง
ประเทศหนึ่งประเทศใดหรือไม่ เครื่องหมายการค้าของตนจะโดนละเมิดหรือไม่ การมีระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดความม่ันใจที่จะลงทุนทางการค้าใน
ภูมิภาคจากการเปิดเสรีทางการค้า นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือที่จะถ่วงดุลอ านาจระหว่างรัฐสมาชิก ที่มี

                                                           
9 วรรณชัย บุญบ ารุง, ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบกับการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียน (3 เสา), ค้นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://connexion.mfu.ac.th/2015/ 
ejournal/Vol.1%20No.2%202012/43-56%20ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.pdf 

http://connexion.mfu.ac.th/2015
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ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแตกต่างกันด้วย จึงเห็นแล้วว่า กฎหมายและสถาบันทางกฎหมายมีผลต่อ
ชีวิตประจ าวัน ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนหากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะเป็น “เครื่องมือ” ที่จะท าให้เชื่อมั่นได้ว่าการค้าและการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน
จะได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริงและเสมอภาคกัน และในทางกลับกันส าหรับผู้มาลงทุนในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและภายใต้กรอบนโยบายกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ผู้เสียหายย่อมมีความมั่นใจที่จะ
ลงทุนและสามารถเข้าถึงกระบวนการเยียวยาได้ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 
ดังนั้น ข้อบังคับเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
ที่จะจูงใจให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี การที่มีการก าหนดเป้าหมายให้สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าเป็นภาคี
สมาชิกพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) ในปี พ.ศ. 2558 นั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะท าให้ระบบ
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน พบว่าขณะนี้ (เมษายน พ.ศ. 2559) มีประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เข้า
เป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดแล้วเพียง 3 ประเทศเท่านั้น ซึ่งคาดหวังว่าประเทศไทยก าลังจะเข้าเป็นภาคี
สมาชิกพิธีสารมาดริดให้ทันก าหนดในปีนี้ แต่อย่างไรก็ดี แม้จะมีการก าหนดเป้าหมายไว้ แต่ก็คงเป็น
เพียงแนวทางการขอความร่วมมือ ที่ไม่มีสภาพบังคับ หรือบทก าหนดโทษใดๆ จึงท าให้ยังมีอีกหลาย
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังมิได้เตรียมการให้เข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดให้ทันใน 
ปีนี้ เช่น ประเทศพม่า ที่ยังไม่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าไว้ใช้เป็นการเฉพาะ ซึ่งด้วยสภาวการณ์ของ
แต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันไป จึงเป็นเหตุให้
ไม่สามารถก าหนดสภาพบังคับ หรือบทก าหนดโทษใดๆ ได้ คงเป็นเพียงลักษณะการพ่ึงพาอาศัย     
ให้ความช่วยเหลือกันในการพัฒนาเพ่ือการเป็นหนึ่งเดียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ทั้งนี้  
หากพิจารณาเกี่ยวกับในด้านการปรับแก้หรือเพ่ิมเติมกฎหมายให้เป็นไปตามพิธีสารมาดริดนั้น ผู้เขียน
มีความเห็นว่าควรมีการก าหนดปรับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกปรับแก้หรือเพ่ิมเติม
กฎหมายให้เป็นไปอยู่บนพ้ืนฐานในทิศทางเดียวกันตามพิธีสารมาดริดดังนี้ (1) ในเรื่องของการก าหนดให้
กฎหมายภายในควรบัญญัติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด 
เช่น การก าหนดให้ต้องท าการสมัครเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศในประเทศต้นก าเนิดเสียก่อน, 
การตรวจสอบค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งในส่วนของเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนด้วย,  
การคัดค้าน, การโฆษณา ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน, การขยาย
ความคุ้มครอง และก าหนดในเรื่องของอายุการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้เท่ากันทุกประเทศ
สมาชิก 10 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี, การก าหนดจ าพวกสินค้าและบริการในใบสมัคร 
(2) การก าหนดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการในการส่งหรือแจ้งเกี่ยวกับค าขอรับความคุ้มครองเครื่องหมาย
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การค้าต่อส านักงานระหว่างประเทศ (The International Bureau) รวมถึงการโอนเงินค่าธรรมเนียม
การขอจดทะเบียนไปยังองค์การการค้าโลก (WIPO) โดยไม่ใช้เงินสด และ (3) มีแบบฟอร์มใบสมัครขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือการพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกันและง่ายต่อการแก้ไขต่อไป 

ดังนั้น หากทุกประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเข้าเป็นภาคีสมาชิกตามพิธีสาร
มาดริดครบถ้วนแล้ว ก็จะเป็นการท าให้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีบรรทัดฐานในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้นเป็นแบบ
เดียวกัน เพราะพิธีสารมาดริดเป็นตัวกลางในการด าเนินการรับจดทะเบียนโดยการส่งค าขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าไปยังประเทศสมาชิกพิธีสารมาดริด เพ่ือที่จะท าให้การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าเพียงครั้งเดียว ที่เดียว แต่ได้รับความคุ้มครองหลายๆ ประเทศสมาชิกในคราวเดียวกัน เมื่อระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีบรรทัดฐานในการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้นเป็นแบบเดียวกัน ก็จะส่งผลให้เครื่องหมายการค้าได้รับความ
คุ้มครองมากขึ้นในหลายประเทศ อันส่งผลต่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่จะไม่โดนละเมิด
เครื่องหมายการค้าในหลายๆ ประเทศที่ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ รวมถึงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะได้รับการยอมรับในสายตาของต่างชาติมากข้ึน เนื่องจากมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศท่ีเป็นสากล และช่วยลดปัญหาความแตกต่างกันในการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ในระดับหนึ่ง 

นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่าการที่พิธีสารมาดริดไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน
ระหว่างประเทศไว้ โดยหลักการแล้วเครื่องหมายใดๆ ที่อาจจดทะเบียนได้ในประเทศที่เป็นต้นก าเนิด
ของทะเบียนรากฐาน หรือค าขอจดทะเบียนรากฐาน ย่อมขอจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศได้ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากแต่ละประเทศต้นก าเนิดมีหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครอง
ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงควรมีการก าหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยควรให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าอันเป็นสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถแยกให้เห็นถึง
ความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการแต่ละรายได้ภายใต้ข้อก าหนดในพิธีสารมาดริด 
เพ่ือความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศสมาชิก และยังรองรับต่อการปรับแก้ต่อไปในอนาคตภายใต้
ข้อก าหนดเดียวกันของสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ดี ยังสมควรที่จะมีการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศสมาชิกให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในการจดทะเบียนระหว่างประเทศตาม
พิธีสารมาดริด เช่น ให้ความส าคัญด้านภาษา มีการอบรมการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานในโลกยุคปัจจุบัน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นภูมิภาคท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ได้อีกมาก เหมาะสมแก่การที่จะลงทุนประกอบกิจการใดๆ ดังนั้น หากมีระบบกฎหมายต่างๆ 
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โดยเฉพาะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ก็จะ
ส่งผลต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี เป็นการเสริมการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมาย
การค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่ไปกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด ซึ่งระบบ
มาดริดเป็นระบบการยื่นค าขอจดทะเบียนไปยังต่างประเทศ ที่เป็นตัวกลางในการประสานงานการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยจ าเป็นต้องใช้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกในพิธีสารมาดริด
พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่ใช่ระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าร่วมกัน
ในภูมิภาคดังเช่นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของสหภาพยุโรป ที่ใช้ข้อบังคับ
เครื่องหมายการค้าประชาคมเพียงอย่างเดียวในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่
ต้องใช้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกในการพิจารณา ดังนั้น เพ่ือให้การรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับกฎหมายเครื่องหมาย
การค้าของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับเดียวกัน โดยระบบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมาะสมเพ่ือให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าส าหรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะก็คือ ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อันเป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแบบเสร็จเด็ดขาดด้วยการยื่นจดทะเบียน
เพียงครั้งเดียว ที่เดียว ใช้ภาษาเดียวและเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวในการขอรับความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า แต่ได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทุกประเทศสมาชิก ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมของ
สหภาพยุโรป และน ามาปรับให้เข้ากับบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป รวมถึงจ าเป็นต้องปรับ
ให้เข้ากับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือก
ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้มีความครอบคลุม สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อันเป็นการแก้ไขปัญหาความแตกต่างกันของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้เป็นอย่างดี เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริง เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน และยังเป็นการแสดงถึงการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือลดช่องว่างด้านต่างๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีอันส่งผลต่อการค้าการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี 
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ค าถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Community Trade Mark  
สัมภาษณ์: เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 

1)  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารกรุงมาดริดเพียงพอที่จะให้ความคุ้มครอง 
เครื่องหมายการค้าหรือไม่ในอาเซียน ด้วยเหตุผลใด    

เคยคุยกันว่าพอแล้ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ก าหนดในพิมพ์เขียวเพ่ือจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ให้ทุกชาติเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดภายในสิ้นปีนี้   
แม้อาจจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดไม่พร้อมกันทุกประเทศ แต่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว
ผ่านรัฐสภาไปแล้ว ตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 มาดริดไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือให้มีโอกาสจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้ทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน เพียงแค่ให้ความสะดวกขึ้น เร็วขึ้น เช่น ยื่นทีเดียว    
ใช้ภาษาเดียว เสียค่าธรรมเนียมครั้งเดียว แต่ว่าต้องส่งไปตรวจตามกฎหมายภายในของประเทศที่ขอรับ
ความคุ้มครองอยู่ดี 

ทั้งนี้  ได้พยายามจะติดตามสอบถามจากทนายต่างประเทศว่ามันดียังไงในเมื่อมี  
Community Trade Mark อยู่แล้ว แล้วยังได้มาดริดไปด้วย เดาคือ เพราะเมื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
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ไปแล้ว หากได้รับความคุ้มครองขึ้นมาก็เท่ากับได้ 1 เดียว แต่จริงๆ หนึ่งเดียวในนั้นคือได้รับความคุ้มครอง 
28 ประเทศเลย ซึ่งมันไม่ต่างกันตรงไหนเพราะว่าถ้ายื่นเข้าไปแล้ว ระบุ Community Trade Mark 
ด้วย เขาก็ต้องส่งไปตรวจที่ 28 ประเทศ พอส่งไปตรวจที่ 28 ประเทศ ได้ยินมาว่าต้องตรวจตามระบบ 
Community Trade Mark คือถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ให้ความคุ้มครอง ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
เลยทั่วทั้งสหภาพยุโรป แต่ก็ยังสามารถไปแยกยื่นขอรับความคุ้มครองได้อยู่ดี เพราะฉะนั้น ระบบ 
Community Trade Mark มันไม่ได้ช่วย จึงเห็นว่าจะมีพิเศษไหมว่า หากเรายื่นใช้ระบบ Community 
Trade Mark หรือประเทศใน Community Trade Mark ใช้ผ่านเข้ามาทางมาดริดแล้วถ้าสมมุติอัน
ไหนไม่ได้ ถ้าระบบ Community Trade Mark ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปเป็นไร แต่อาจจะได้ตามระบบมาดริด
ได้ไหม เช่น 28 ประเทศนั้นได้รับความคุ้มครองเพียง 10 ประเทศ อีก 18 ประเทศไม่ได้ ถ้าตาม 
Community Trade Mark คือไม่ได้ทั้งหมด แต่ไม่เป็นไรถ้าอาศัยผ่านทางมาดริดก็ได้ 10 ประเทศไป 

2)  ท่านอาจารย์คาดว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Community Trade Mark) แบบเดียว 
กับสหภาพยุโรปที่มีเครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trade Mark) ได้
หรือไม่ ถ้ามีได้ คาดว่าจะมีได้เมื่อไหร่ 

เราเคยพูดกันเรื่องนี้การน าระบบการจดทะเบียนแบบ Community Trade Mark มาเป็น
แม่แบบแล้ว แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ พอตอนนี้มีมาดริดเข้ามา เรื่องนี้ก็เลยหยุดไป เมื่อ 10 กว่าปีก่อนเรา
มีการคุยเรื่องนี้ว่าจะท า Asian Association คิดว่าจะประสานกับภาครัฐ ภาครัฐให้เริ่มต้นด้วยการ 
Harmonize กฎหมายก่อน ก็ปรากฎว่าท าอะไรไม่ได้ สรุปเรื่องนี้ก็พับไป พอพับไปก็มีคนบอกว่าจะมี
มาดริดแล้ว ก็เลยให้ความสนใจมาดริด 

การสร้างระบบในอาเซียนยังไม่รู้ว่าจะยากง่ายเพียงใด เนื่องจากระบบ Community 
Trade Mark นั้นสหภาพยุโรปแม้มีวัฒนธรรมคล้ายกัน ศาสนาใกล้เคียงกัน ภาษาก็ใกล้เคียงกัน ใช้เวลา
ช่วงแรกผ่านไป 20 ปีก็ล้มเหลว ตอนหลังเริ่มใหม่อีกครั้งยังใช้เวลาไปเกือบ 20 ปีเลย กว่าจะได้เรื่อง
ออกมา นอกจากนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับสหภาพยุโรปยังต่างกันที่ภาษา ประเทศในสหภาพ
ยุโรปมีพ้ืนฐานมาจากโรมัน ภาษาเยอรมัน อังกฤษก็อักษรโรมัน แต่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศ
พม่า ประเทศลาว ประเทศเขมร ประเทศมาเลเซีย ใช้คนละภาษากันเลย   

ดังนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด โดยที่ผ่านมานั้น
เคยมีคนคิดว่าจะเอา Community Trade Mark มาใช้ ซึ่งอาจารย์คิดว่ายังไม่ดี เพราะระบบการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Community Trade Mark หากไม่ได้รับความคุ้มครองจะไม่ได้รับ
ความคุ้มครองทั่วทั้งประเทศในสหภาพยุโรปเลย แต่อาจารย์เห็นว่าควรจะได้แค่ไหนเอาแค่นั้น และถ้าใน
แง่วิชาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น Community เท่านั้น ไม่ใช่ Union ถ้าเป็น Union คือได้ก็ได้
หมด ถ้าเสียก็เสียหมด ดังนั้น อาเซียนก็อาจตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเอง แต่ก็ยังไม่มีใครพูดถึงรายละเอียดเลย 
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เพราะตอนนั้นเริ่มต้นคุยกันก็มีปัญหาตั้งแต่ว่าจะตั้งที่ไหน แล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าไป ต่อมาจึงได้หารือ
กันใหม่ จึงคิดว่าควรเริ่มตั้งแต่ Common Requirement ก่อนดีกว่า เมื่อ Common Requirement 
ตรงกันแล้วจึงแก้ไขกฎหมาย แต่เรื่องนี้ก็ยังค้างอยู่ ต่อมาแต่ละประเทศได้ลงนาม TRIPS Agreement 
หมดเลย ดังนั้น ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายจึงเหลือน้อยมากแล้ว เพราะแทบจะแก้ไขกฎหมาย
อยู่แล้วในตัว  

3)  ท่านอาจารย์คิดว่ามีความจ าเป็นไหมที่ต้องมีเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจ 
    อาเซียนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตอนนี้ยังไม่รู้ เนื่องจาก Community Trade Mark เป็นระบบ Union ในขณะที่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนเป็น Community ผลออกมาเป็นเรื่องที่ยังไม่มีทางรู้อะไรเลย เป็นการคาดเดาทั้งนั้น 
สหภาพยุโรปมีระบบการจดทะเบียนแบบ Community Trade Mark แต่ก็ยังเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสาร
มาดริด ซึ่งยังหาค าตอบไม่ได้ ว่าแล้วสหภาพยุโรปได้ประโยชน์อะไร เพราะเข้ามาเป็นสมาชิกในพิธีสาร
มาดริดเข้ามาในฐานะเป็นสหภาพยุโรปเลย ถ้านับในมาดริดก็เป็น 1 แต่ภายในมีตั้ง 28 ประเทศ ซึ่งประเทศ 
ไทยยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านมาดริด และ Community Trade Mark เลย ส่วน Community Trade 
Mark เคยยื่นไปแต่ก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ 

4)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง หากมีระบบการจดทะเบียน 
     เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จ าเป็นต้องไปศึกษา Community Trade Mark เสียก่อนว่ามี Community Trade Mark 

แล้วก็ยังเข้าภาคีพิธีสารมาดริด แต่ละประเทศในสหภาพยุโรปได้ประโยชน์อะไรไหม ดีขึ้นไหม หรือดีขึ้น
ในแง่อย่างที่บอก ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ให้ความคุ้มครองแบบ Community Trade Mark ก็ท าให้
ไม่ได้รับความคุ้มครองแบบ Community Trade Mark ในสหภาพยุโรปเลย แต่ยังขอรับความคุ้มครอง
ตามพิธีสารมาดริดได้อยู่ เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็เห็นประโยชน์ ฉะนั้น ต้องดูว่าท า
แล้วได้ประโยชน์อะไร ถ้าท าแล้วสะดวกข้ึน ดีขึ้น อย่างนี้น่าท า เพราะเป็นประโยชน์ของประเทศสมาชิก
ของอาเซียน 

5)  ถ้าเราใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีอะไร  
    ที่ต้องปรับปรุงบ้าง และอะไรบ้างที่จะสร้างหลักเกณฑ์ให้กับอาเซียน หรือต้องแก้ไข 
    กฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศหรือไม่ ประเด็นใดบ้าง 
กฎหมายแต่ละประเทศแตกต่างกัน ตีความก็ต่างกันจึงคิดว่า ควรแก้ไขในประเด็นดัง 

ต่อไปนี้ 
(1)  แก้เรื่องการตีความ อย่างเช่นค าว่า USE แปลว่าใช้ ความหมายของแต่ละประเทศ

ยังแตกต่างกัน ซึ่งในบริบทต่างกันก็จะแตกต่างกัน  
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(2)  การพิจารณาในส่วนของการใช้ในลักษณะของการก่อตั้งสิทธิต้องมีการใช้เพียงใด 
มิใช่ใช้เพียงนิดเดียวจะถือว่าใช้แล้ว ในบริบทที่ต่างกัน ความหมายก็จะต่างกัน   

(3)  การพิจารณาในส่วนของระยะเวลาในการใช้เครื่องหมาย หากไม่ได้ใช้ติดต่อกัน 3 ป ี
จะถูกเพิกถอน ก็มีปัญหาว่าถ้าใช้ไม่ตรงกับที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่สาระส าคัญตรงจะให้ 
พิจารณาอย่างไร ให้ความคุ้มครองไหม จะถือว่าใช้หรือเปล่า อาจารย์มองว่าถ้าดูจาก Paris Convention 
คงจะตีความอย่างนั้น เพราะถ้าสาระส าคัญมันตรงกัน อ่านยังไงก็ยังเห็นตัวนี้แหละ เช่น Microsoft 
หรือ Pepsi แม้จะเขียนเพ้ียนบ้าง เอนซ้าย ขวาไปบ้าง ก็น่าจะถือว่ามีการใช้แล้ว ไม่ควรจะไปถอน
เครื่องหมายการค้าของเขา แต่ถ้าในบริบทต่างก็อาจจะตีความอย่างนี้ได้ ซึ่ง TRIPs Agreement และ 
Paris Convention ก็ไม่ได้ระบุไว้ แต่ประเทศไทยกลับมีประกาศของกระทรวงพาณิชย์ที่ก าหนดว่า 
อย่างเคร่งครัดว่า หากจะเอาหลักฐานการใช้มาพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะว่าได้ใช้ก่อตั้งสิทธิต้องเหมือนเลย 
เป็นเครื่องหมายเดียวกัน ซึ่งทุกวันนี้เราตีความตลอด ทั้งนายทะเบียนกรรมการว่าต้องเหมือนเป๊ะเลย 
ซึ่งส่วนตัวอาจารย์ไม่เห็นด้วย เพราะบางครั้งการใช้อาจจะต้องเพ้ียนบ้าง เช่น เขียนเป็นสองบรรทัด 
เพราะลักษณะของภาชนะมีพ้ืนที่ไม่พอ แต่อ่านอย่างไรก็ยังได้ค าครบถ้วน ฏีกาที่มีคนพูดกันคือ South 
African Airways กรรมการและศาลจะตีความเคร่งครัด แต่อาจารย์มองว่าอ่านยังไงก็รู้ว่าเป็น South 
African Airways 

(4)  ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความบ่งเฉพาะของแต่ละประเทศให้อยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน 

สัมภาษณ์: เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 
1)  ความเป็นไปได้ในการมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมในประชาคม 
    เศรษฐกิจอาเซียน 
เคยคุยเรื่องนี้ตั้งเเต่ 10 กว่าปีก่อน ตั้งเเต่ที่มีสมาคมอาเซียน ที่เรียกว่า Asean IPA (Asean 

Intellectual Property Association) ซึ่งเป็นสมาคมเอกชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือประสานงานกับภาครัฐ คือ  
AWGIPC เพ่ือประสานงาน เเต่ในทางปฏิบัติจริงๆ เเล้ว มีการประสานงานไม่มากเท่าที่ควร เเละระบบ
อาเซียนที่จะสร้างขึ้นสมัยนั้นไม่ได้ค านึงถึงระบบของ Community Trademark (CTM) เท่าไหร่ เพราะมี
ความแตกต่างกันเยอะ คือ ระบบ Community Trademark (CTM) จะมีลักษณะเป็นการยื่นไป 1 ค าขอ 
จะได้รับความคุ้มครอง 10 ประเทศ ต่อมาเป็น 15 ประเทศ ตอนนี้เป็น 28 ประเทศ เเต่ของอาเซียน 
ไม่พร้อมที่จะท าเเบบนั้นเพราะว่ายังไม่ได้ Harmonize กฎหมาย จนกระทั่ง เริ่มต้นจากที่มี TRIPs 
ออกมาเเล้ว ก็เข้าใจว่าจะง่ายขึ้น จึงคิดว่ากฎหมายเขียนคล้ายๆ กันหมดเเล้ว เเต่ปัญหาที่เเท้จริงก็คือ  
การตีความที่ท าให้เป็นปัญหาที่เห็นกันทุกวันนี้ เช่น เครื่องหมายนั้นเล็งหรือไม่เล็งถึงสินค้าโดยตรง  
เเม้กฎหมายเขียนเหมือนกันหมดเเต่การตีความจะต่างกัน นี่คือเหตุผลว่าท าไมเครื่องหมายหนึ่งบางที
จดที่ประเทศไทยได้ เเต่จดที่ประเทศอ่ืนไม่ได้ บางเครื่องหมายจดที่ประเทศไทยไม่ได้เเต่จดที่ประเทศ
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อ่ืนได้ โดยเฉพาะในประเทศในอาเซียนด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทย เอาเครื่องหมายการค้ามาจาก
ประเทศอังกฤษ คือ ระบบคอมมอน์ ลอว์ ซึ่งอังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย ก็เช่นกันเอาระบบคอมมอน์ 
ลอว์ มาใช้เเต่ก็ยังตีความไม่เหมือนกัน มีปัจจัยหลายอย่าง (1) เรื่องภาษา (2) ความเชื่อศาสนา และ 
(3) สังคม ซึ่งความตระหนักรู้ของผู้บริโภคไม่เท่ากัน โดยต้องท าการประชาสัมพันธ์ให้ดี เพราะฉะนั้น 
ความคิดในเรื่องการที่จะคุ้มครองจึงไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างง่ายๆ เรื่องยา เนื่องจากประเทศไทย   
ไม่เคยชินกับภาษาอังกฤษ จึงกลัวว่าหากยาชื่อคล้ายกันเเม้จะไม่ได้ใกล้เคียงมาก เเนวโน้มของประเทศ
ไทย ไม่ว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรรมการเครื่องหมายการค้าหรือศาล มีเเนวโน้มไม่อยาก
ให้จด เพราะเป็นห่วงสาธารณชน ยาเป็นสิ่งอันตราย มีทั้งคุณเเละโทษ ฉะนั้น แม้ไม่ได้ใกล้เคียงมาก ก็มี
เเนวโน้มไม่ให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเเล้ว ในขณะที่ความคิดของหลายๆ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
เคยชินกับภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นการรับรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของประชาชนจึงดีกว่า จึงบอกว่า
ไม่เป็นไร หากไม่ได้ใกล้เคียงมาก เพราะปกติประชาชนมีความระมัดระวังอยู่เเล้ว  

2)  ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ไหม  
หากจะท าจริงๆ ก็น่าจะได้ เเต่หากท าเช่นนั้น การจดทะเบียนในอาเซียนเองก็จะยาก 

เพราะ Community Trademark (CTM) หากประเทศใดประเทศหนึ่งตอบว่าไม่ได้คือจะไม่ได้รับความ
คุ้มครองทั้งหมดทุกประเทศ เพราะเป็นตลาดเดียวกัน ลักษณะของ Community Trademark (CTM) 
สหภาพยุโรปได้พัฒนามาจาก EEC (European Economic Community) จึงเริ่มคล้ายๆ กับอาเซียน 
คือเป็น Community ก่อน ยังไม่เป็น Union ซึ่งข้อเเตกต่างที่ชัดที่สุดของ Union กับ Community 
ก็คือ ในระหว่างประเทศสมาชิก Union นั้นตกลงอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้น จะไปตกลงกับ
ชาติอ่ืนนอก Union ก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกัน เเต่อย่างของอาเซียนเป็น Community มีความตกลงเเค่ว่า 
ถ้าในระหว่าง Community ด้วยกัน 10 ประเทศ ตกลงอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น เรื่องภาษี เรื่องอะไรก็ตาม 
เเต่ไม่ได้จ ากัดว่า เเต่ละประเทศเมื่อไปตกลงกับชาติอ่ืน เช่นตอนนี้จะมีอาเซียน +3, +6, +8 จะต้อง
ตกลงเหมือนกันหมดรึเปล่า สิงคโปร์อาจคิดว่าอย่างนี้เเข่งขันได้ จึงเอาเเค่นี้พอ เเต่อย่างประเทศไทยรู้ว่า 
อย่างนี้ยังสู้ประเทศอ่ืนไม่ได้ จึงให้อย่างนี้ไม่ได้ ดังนั้น การก าหนดหลักเกณฑ์เดียวกัน บางจุดอาจมองว่า
เป็นประโยชน์กับประเทศไทย เเต่บางจุดอาจจะไม่เป็นเลย เพราะสู้ประเทศอ่ืนไม่ได้   

3)  ท าอย่างไรให้มี Community Trademark (CTM) ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
อาเซียนจะมีของอาเซียนได้หรือไม่ อาจจะเริ่มต้นด้วยเเบบสมัยที่สหภาพยุโรปเริ่ม โดย

ได้ประเทศไหนก็ได้ไปก่อน ในที่สุดหากได้ครบจึงมาขอเปลี่ยนเป็น Community Trademark (CTM)  
ของประเทศไทย เพราะทุกวันนี้กฎหมายก็ปรับเข้าหากันหมดแล้วภายใต้ TRIPs ก็เขียนคล้ายกันหมด 
แต่หนักที่การตีความ ซึ่งของเรากับยุโรปอาจจะต่างกัน เช่น เรื่องภาษา ยุโรปจะเป็นภาษาอิตาเลี่ยน 
เยอรมัน ฝรั่งเศส ซึ่งอิงมาจากภาษาละติน อักษรโรมัน ความเชื่อคล้ายกันกว่าของอาเซียน อาเซียน
แตกต่างกันเยอะ จะแก้ปัญหาความแตกต่างจุดนี้ ได้โดยการยอมรับกันและกัน เช่น กรณีเครื่องหมาย
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การค้ากวนอิม จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประเทศไทยได้ แต่ที่ประเทศจีนจดไม่ได้ แม้ว่าจะเป็น
คอมมิวนิสต์มาก่อนและทุกวันนี้ได้เปิดเสรีทางการค้า แต่ก็ยังมีความเชื่อในเจ้าแม่กวนอิม ค าบางค าใน
ภาษาไทยหากไม่ได้มีความหมายใดๆ ก็จดได้ แต่ในบางประเทศจดไม่ได้ เจอกรณีศึกษามาหลายราย 
ลูกความอยากให้จดค าว่า DODO สินค้าเขาส่วนใหญ่ส่งไปขายที่ฟิลิปปินส์ แต่เขาคิดว่าเผื่อจะขายใน
ประเทศไทยบ้างก็ได้ จึงขอจดในประเทศไทย ที่ประเทศฟิลิปปินส์อ่าน โด้โด้ ก็ได้ ไม่ต้องอ่านว่า ดูดู  
มีการคัดค้านว่าไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดีกว่าเพราะโด้โด้ เป็นค าแสลงของประเทศฟิลิปปินส์ 
หมายถึงพวกหน้าอกใหญ่ อันขัดต่อศีลธรรม ดังนั้น การออกกฎหมายข้อบังคับให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
จึงท าได้ยาก มีทางหนึ่งคือใช้ พิธีสารมาดริด อย่างนี้ไปก่อน จนเมื่อแต่ละประเทศปรับให้ใกล้เคียงกันได้แล้ว 
ค่อยใช้ระบบ Community Trademark (CTM) เข้ามาปรับดูว่าได้ไหม แล้วออกเป็น Common 
Regulations อันจ าเป็นต้องค่อยๆ ปรับ จึงไม่กล้าฟันธงว่า ระบบนี้ใช้ไม่ได้หรือใช้ได้ มองว่าอาจจะใช้ได้
แต่ต้องปรับเปลี่ยนบางจุด ส่วนที่เห็นว่าต้องปรับเยอะสุด คือ เรื่องของการตีความ ซึ่งมาจากภาษา 
ความเชื่อ การตระหนักรู้ของสังคม ซึ่งการจะมี Community Trademark (CTM) ได้ ต้องใช้เวลา
ปรับเปลี่ยนไม่ต่ ากว่า 5 ปี ถึง 10 ปี เพราะสหภาพยุโรปยังใช้เวลาประมาณ 20 ปี มีการล้มเหลว พักไป 
แล้วจนในที่สุดก็เริ่มใหม่ เริ่มมาคิดว่าเกิดจากปัญหาอะไร แม้ภาษา วัฒนธรรมมีความใกล้เคียงกว่าเรา 
ทั้งนี้ มีความเห็นว่า อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ รองลงมาก็อาจเป็นภาษาฝรั่งเศส 
แต่ยังไม่กล้าฟันธงร้อยเปอร์เซนต์ เราอาจต้องยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าบางเครื่องหมายถือเป็นข้อ 
ยกเว้นได้ไหม หรือเป็นเหตุเพิกถอนถ้าผู้มีส่วนได้เสียถูกกระทบ สรุปได้ว่า การท าให้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมอาจท าได้โดยค่อยๆ ปรับแต่ละเรื่อง เรื่องไหน 
มีความใกล้เคียงกันแล้วค่อยยอมรับ พอครบหลายเรื่องก็เสนอเป็นระบบไปเลย อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่
ค่อยๆ ท า 

ผมคิดว่าต้องเอาแนวทางในการสร้าง Community Trademark (CTM) ในสหภาพ
ยุโรป มาพิจารณาแล้วปรับเปลี่ยนให้เข้ากับของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอนนั้นผมเสนอไปกับ
ท่านวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ ว่า หรือควรเอาทั้งพิธีสารพิธีสารมาดริดและ Community Trademark (CTM)  
มาพิจารณาแล้วน ามาใช้เฉพาะส่วนที่ดีกับอาเซียนก็เอามาใช้ เอามาผสมได้ไหม ความเห็นส่วนใหญ่  
คือได้ แต่ต้องมาศึกษาว่า อันนี้ดียังไง อันนี้มีข้อเสียยังไง ระวังกันได้ไหม แล้วมาพิจารณาว่าแต่ละชาติ
มีความเห็นอย่างไร แล้วจึงเสนอเข้าไป ตอนนั้นผมเสนอล่าสุดใน Asean IPA แล้วให้เสนอกับ AWGIPC ได้ 
เอาแบบนี้ไหม คืออย่าไปคิดว่าต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดึงเฉพาะส่วนที่ดีกับอาเซียน แล้วสร้างระบบ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมัยนั้นผมเรียกว่า Asean Trademark แต่สมัยนั้นก็ยังไม่ได้ดึงข้อดี 
แค่เสนอว่าเอามาผสม แล้วพอ WIPO ประชาสัมพันธ์เรื่องพิธีสารมาดริดเยอะๆ จึงให้ความสนใจไปที่
พิธีสารมาดริดเลย เรื่องนี้จึงเงียบไป อีกอย่างมีการเถียงกันสารพัดเรื่อง เช่น ที่ตั้งของส านักงานกลาง  
โดยสาระส าคัญใหญ่ๆ ยังไม่ได้ถกกันเลย  
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4)  การก าหนดเรื่องศาลจะท าอย่างไร 
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่ทันสมัย ถ้ายังเดินตามแนวฎีกาเดิมก็ไม่เห็นด้วย จะท า

ให้พัฒนากฎหมายไม่ได้ เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไป สังคมเปลี่ยนแปลง วิธีการประกอบการค้าธุรกิจก็เปลี่ยน 
แต่หากมีศาล Community Trademark (CTM) ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอง จะช่วยได้เยอะ 
ตรงที่ว่าพอเมื่อไหร่ที่มี Ruling จาก ECJ ประเทศอ่ืนก็จะต้องปฏิบัติตาม ถ้ามีการยอมรับท ากันได้จริงๆ 
ก็จะดี เพราะฉะนั้น จะเป็นแนวทางเดียวกันหมด อย่างเรื่องการพิจารณาว่าจดได้หรือไม่ได้ ต้องพิจารณา
ยังไง จะต้องมี Ruling ออกมา แต่ต้องมั่นใจว่ามีผู้พิพากษาที่เก่ง มองอะไรที่มองแบบทั้งหมด 10 ประเทศ 
เรื่องความแตกต่างหลายด้าน มิได้มองแค่ประเทศเดียว ถ้าเป็นอย่างนั้นท าได้ก็จะดี อย่างไรก็ดี ยังเชื่อว่า
แต่ละประเทศก็ยังดูแลผลประโยชน์ของประเทศตัวเอง เพียงแต่อย่าให้มากเกินไป กฎเกณฑ์ตรงกลาง
ที่มีอยู่ต้องมีอยู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก าหนดอะไรไว้ก็ต้องอยู่อย่างนั้น ถ้าเอาบุคคลนอกอาเซียนมา
เป็นผู้พิพากษาก็มองว่ายาก แต่ละประเทศคงไม่ยอม ดังนั้น จึงคิดว่าไม่ง่ายแต่ไม่อยากให้ละความ
พยายามว่า ยกเลิกไปเลย แต่ตอนนี้บางกลุ่มมองว่ายังไม่จ าเป็นมี พิธีสารมาดริด ก็ใช้ไปก่อนแล้วเมื่อ
ถึงจุดนั้นแล้ว จึงมาพิจารณาอีกทีว่าจะเอาแบบ Community Trademark (CTM) ได้ไหม 

5)  เรื่องท่ีตั้งส านักงาน Community Trademark (CTM)  
ที่ผ่านมาสิงคโปร์อ้างว่าระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศดีมากและยังเป็นศูนย์กลาง

ทางการเงินด้วย เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงพร้อมหมดดีหมด ประเทศไทยก็ได้แต่เถียงว่าเรื่องศูนย์กลาง
ทางการเงินไม่เป็นไร พร้อมปรับเปลี่ยนมาเยอะแล้ว และเสนอว่าภูเก็ตเป็นที่ท างานที่น่าดึงดูด ดังนั้น   
จึงควรพิจารณาว่าประเทศสมาชิกมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง โดยการที่สเปนที่ได้เป็นที่ตั้งของ OHIM เพราะ
อ้างว่าศาลโลกก็ไม่ได้อยู่ที่เขา และสเปนเองก็มีส่วนส าคัญในตลาด เหตุที่ท าไมอยากให้มีส านักงานกลาง
อยู่ที่ประเทศของตน เนื่องจากจะมีรายได้เข้าประเทศ และเป็นการสร้างงานได้ส่วนหนึ่ง ผมจึงคิดว่า
ตรงนี้ในที่สุดอาจต้องใช้วิธีเจรจาแล้วพิจารณาว่า ใครก าลังต้องการอะไร แล้วจึงพิจารณาว่ามีอะไรที่มา
ต่อรองได ้ซึ่งต้องลองเสนอความคิดดู เพราะไม่มีผิดหรือถูก และลองพิจารณาข้อดีข้อเสีย 

6)  ข้อเสียของ Community Trademark (CTM)  
Community Trademark (CTM) ข้อเสียน้อยกว่าข้อดี และนี่คือเหตุผลว่า ถ้าข้อเสีย

น้อยเราจึงน่าพิจารณาว่าจะเอามาใช้หรือไม่ โดยข้อดีของ Community Trademark (CTM) คือ จะช่วย
ให้ไม่ว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมาจากประเทศใดก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ใช้หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาเดียวกัน  

7)  พิธีสารมาดริด กับ Community Trademark (CTM) แบบไหนควรน ามาใช้ 
ตอนนี้เรียนตามตรงว่ายังบอกไม่ได้ ไม่กล้าบอก เพราะเพ่ิงเริ่มพิธีสารมาดริด ซึ่งจะเป็น

ยังไงก็ยังไม่รู้ แต่ Community Trademark (CTM) ไม่เคยมีประสบการณ์ ได้แต่ศึกษาจากเอกสารเท่า
นั้นเอง  
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8)  หากมี Community Trademark (CTM) ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะกระตุ้น 
    เศรษฐกิจไหม 

น่าจะเป็นส่วนส่งเสริมทางอ้อมอยู่แล้ว แต่เยอะจะไหมยังพูดได้ยาก ถ้ามีการจดทะเบียน 
ที่เร็วขึ้นและมีความแน่นอนมากขึ้น เชื่อว่าช่วยได้เยอะแน่นอน เพราะคนลงทุนไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศ
หรือนอกประเทศต้องการแน่นอนหากรวดเร็วและมีความแน่นอน นอกจากนี้ การมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเดียวกัน คนปฏิบัติจะได้รู้ว่าเขาควรจะวางแผนในการท าธุรกิจอย่างไร ไม่งั้นตราบใด 
ที่เครื่องหมายการค้านั้นยังไม่แน่นอนว่าจดทะเบียนได้ไหม เขาก็ไม่กล้าลงทุนกับเครื่องหมายนี้ แล้วยิ่ง
ถ้าเขาคิดว่าจะใช้ Originally ต่อไปด้วย เขายิ่งต้องคิดหนักว่า ไม่งั้นจะมีปัญหาว่าที่นี่ได้  ที่นั่นไม่ได้  
แต่ถ้าแบบนั้นจะมองเห็นเลยว่า ที่ไหนแนวโน้มได้หรือไม่ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ว่าไม่แน่นอน 
ย้ายประเทศก็ไม่แน่ ไม่ควรเป็นอย่างนี้  

 

2.  ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.ธนพจน์ เอกโยคยะ 
ต าแหน่ง  - นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 7 (มาดริด) ส านัก

เครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยศรีปทุม อัครราชทูต 

ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)  
  

ค าถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Community Trade Mark 
สัมภาษณ์: เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 

1)  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารกรุงมาดริดเพียงพอที่จะให้ความ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือไม่ในอาเซียน ด้วยเหตุผลใด    

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารกรุงมาดริดอยู่ในช่วงการแก้ไขกฎหมาย 
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเรื่องกลับมาที่คณะรัฐมนตรี
เพ่ือส่งต่อไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คาดว่าน่าจะได้ทันปี พ.ศ. 2558 นี้ แต่ขึ้นอยู่กับสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติว่าจะพิจารณาได้เร็วแค่ไหน  

หากบางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
ภายในปีนี้ ก็ไม่ได้มีบทลงโทษหรือสภาพบังคับแต่อย่างใด เป็นเพียงพันธสัญญาในทางปฏิบัติ (Practical 
commitment) 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารกรุงมาดริดเพียงพอที่จะให้ความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าหรือไม่ในอาเซียนขึ้นอยู่กับความต้องการของภาคเอกชนว่าเป็นอย่างไร ในมุมมอง
กฎหมายน่าจะเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม หากถามความต้องการในเชิงเศรษฐศาสตร์ นักกฎหมายยังตอบ
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ไม่ได้ว่าเพียงพอไหม อันนี้ต้องท าการส ารวจความต้องการผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ไม่ใช่ผู้ประกอบการฝ่าย-
เดียว ต้องพิจารณาไปถึงตัวแทนส านักงานและทั้งระบบว่าการใช้ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมาย
การค้าประชาคมจะเพ่ิมผลดี หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองมากกว่าการเข้าร่วมพิธีสาร
มาดริดไหม ซึ่งจริงๆ ทั้งสองระบบก็เป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่แล้ว เป็นการคุ้มครอง
ตามกฎหมายภายในประเทศ การจะจัดตั้งระบบการคุ้มครองแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมขึ้นมาเป็น
ระบบการคุ้มครองแบบที่จะคุ้มครองทุกประเทศสมาชิกในคราวเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การบังคับ
ใช้กฎหมายต้องพิจารณาตามกฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกอยู่ดี เพราะฉะนั้นถ้ามองในชั้นนี้ การ
คุ้มครองจะเหมือนกัน ดังนั้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกัน เพียงแค่ในเรื่องความสะดวกที่
แทนที่จะต้องไปจดในหลายๆ ประเทศ ก็จดเพียงครั้งเดียว แต่ระบบมาดริดมารวมอยู่ที่การท าเครื่องหมาย
ในช่องที่ต้องการให้ความคุ้มครองประเทศไหนก็ท าเครื่องหมายที่ช่องตามนั้น แต่ถ้าเป็นเครื่องหมาย
การค้าประชาคมเราก็ท าเครื่องหมายเพียงช่องเดียว ความแตกต่างในส่วนนี้ อยู่ที่การกรอกเอกสาร 
ส่วนขั้นตอนในการขอรับความคุ้มครองไม่ได้แตกต่างกันมาก  

หากประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด  
จะเป็นการปรับฐานกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้เท่าเทียมกันและน าไปสู่การมีระบบการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ มาดริดเป็นเรื่องของกระบวนการ ไม่ใช่เรื่องของสาระ 
เพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระส าคัญของตัวกฎหมายแต่ละประเทศยังคงเดิม เพียงแต่มีกระบวนที่จะเหมือนกัน 
กระบวนที่จะปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนแค่ส่วนเล็กๆ น้อยๆ กระบวนการในประเทศส่วนใหญ่ก็ยังเป็น
ของแต่ละประเทศอยู่ เพียงแต่ว่ามียอมรับในการขั้นตอนการส่งค าขอรับความคุ้มครองจากต่างประเทศ 
เข้ามาเท่านั้นเอง เป็นการเชื่อมระบบในการรับค าขอมากกว่าการปรับตัวบทกฎหมายให้สอดคล้องกัน   
แต่ส าหรับระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมก็ยังมีข้อที่ยึดโยงกับประเทศสมาชิก  
แต่ละประเทศ เช่น ในเรื่องของการตรวจสอบ ถ้าไปพบว่าเหมือนคล้ายกับของประเทศใดประเทศหนึ่ง 
นั่นก็หมายความว่าค าขอของเครื่องหมายการค้าประชาคมก็จะถูกปฏิเสธการขอรับความคุ้มครอง   

2)  ท่านอาจารย์คาดว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย      
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Community Trade Mark) แบบเดียวกับ    
สหภาพยุโรปที่มีเครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trade Mark) ได้    
หรือไม่ ถ้ามีได้ คาดว่าจะมีได้เมื่อไหร่ 

ยังไม่สามารถตอบตรงๆ ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะได้ เนื่องจากต้องดูองค์รวมว่าระบบของ
สหภาพยุโรปเป็นยังไง ระบบของสหภาพยุโรป ไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาแล้วด าเนินการได้ด้วยตัวเอง แต่ต้อง
อิงอยู่กับระบบใหญ่ด้วย ค าว่าระบบใหญ่คือ European Union ซึ่งจะต้องดูศาลและองค์กรที่ออก
กฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย และผู้ที่มาดูแลในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งขึ้น  จึงต้องพิจารณาให้ครบ ถึงจะ
ด าเนินการขึ้นมาได้ ตรงนี้อาเซียนยังไม่มี ถามว่าระบบนี้เหมาะกับอาเซียนหรือไม่ ยังตอบไม่ได้ ถ้าเรา
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มีองค์ประกอบเหล่านี้ครบถ้วน แล้วจึงมาพิจารณาว่าบทบัญญัติของเครื่องหมายการค้าประชาคม
เหมาะไหม หากยังไม่มีก็ท าไม่ได้ มันอาจจะมองได้ว่าเป็นรูปแบบอันนึง ทั้งนี้ เราต้องพิจารณาถึงเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้วย ซึ่งสหภาพยุโรปมีวิวัฒนาการมายาวนาน เพราะฉะนั้นสหภาพยุโรปก็จะมีการ
รวมตัวกันมาเรื่อยๆ ส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่ได้เริ่มตรงนั้น จึงต้องเริ่มจากการรวมตัวกัน
ทางกฎหมายก่อน ถ้ากฎหมายแตกต่างกันก็ไม่สามารถพัฒนาได้ เพราะฉะนั้นต้องพิจารณากฎหมายก่อน 
แล้วจึงแก้ไขกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป และค่อยไปดูว่า การจัดตั้งระบบกลาง จดทีเดียวคุ้มครอง
ทั้งหมดมีความเป็นไปมากน้อยแค่ไหน รวมถึงต้องพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการ ซึ่ งบางทีกฎหมาย
อาจมีความพร้อมแล้ว แต่การบริหารจัดการยังไม่ลงตัวก็ยังไม่สามารถเกิดได้ เพราะฉะนั้นมันตอบตรงๆ 
ไม่ได้ ด้วยเหตุที่กล่าวมา  

ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมจะเกิดขึ้นได้ กฎหมายภายใน
ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกัน แล้วจะต้องมีบทบัญญัติในสาระที่เหมือนกัน ขั้นตอน กระบวนการ 
จะต้องสมเหตุสมผลในเรื่องของการคุ้มครอบแบบขอครั้งเดียวได้รับความคุ้มครองทุกประเทศสมาชิก 
ดังนั้น ถ้ายังมีความแตกต่างอยู่ ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมจะเกิดไม่ได้  

3)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง หากมีระบบการจดทะเบียน 
     เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หากมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีทั้งผลดี

และผลเสีย ต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส าหรับผู้ประกอบการที่จะขอรับความคุ้มครอง หากจด
ทะเบียนครั้งเดียวก็จะคุ้มครองทั้ง 10 ประเทศ ไม่ซ้ าซ้อนกับระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด 
เพราะระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมและระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ตามพิธีสารมาดริดเป็นระบบที่ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด แต่ถ้าถามว่าจะมาช่วยให้ระบบการจดทะเบียน
มีประสิทธิภาพขึ้นไหมถ้ามีระบบการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริดอยู่แล้ว ตอบได้ว่าประโยชน์ยังมีไม่
มากนัก  

4)  ถ้าเราใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีอะไร 
ที่ต้องปรับปรุงบ้าง และอะไรบ้างที่จะสร้างหลักเกณฑ์ให้กับอาเซียน หรือต้องแก้ไข
กฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศหรือไม่ ประเด็นใดบ้าง 

ควรไปดูว่าระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมมีหลักการเป็นอย่างไร
แล้วมาเทียบกับกฎหมายของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระบบการจดทะเบียนแบบ
เครื่องหมายการค้าประชาคมต้องตรวจสอบอย่างไร ตรวจสอบแค่ไหน หรือตรวจสอบเบื้องต้น หรือ
ตรวจสอบในเนื้อหาสาระด้วย แล้วมีการให้ภาระในการตรวจสอบดูแลแก่ใคร การตรวจสอบเรื่องความ
เหมือนคล้ายใครจะเป็นผู้พิจารณา อันนี้จะต้องเข้าใจในรายละเอียดถึงจะเห็นภาพ  รวมถึงต้องดูว่า
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ระบบการจดทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าประชาคมตรวจแค่เงื่อนไขการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าอย่างสิ้นเชิง (Absolute grounds for refusal) หรือการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน (Relative grounds for refusal) ด้วย 
บางครั้งระบบของสหภาพยุโรปก็ไม่สมเหตุสมผล สหภาพยุโรปยังมีช่องว่าง สหภาพยุโรปตรวจสอบ
อะไรบ้าง สหภาพยุโรปไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหมด ยังมีความแตกต่างในระบบเครื่องหมายการค้า
ประชาคม บางประเทศระบบการจดทะเบียน การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า และการปราบปราม
การละเมิดยังแย่มาก ยังเป็นปัญหาอยู่ เพราะฉะนั้นการจะเอาระบบของสหภาพยุโรปมาใช้ต้องคิดหน้า  
คิดหลังให้รอบคอบ 

 

3.  ผู้ให้สัมภาษณ์ อาจารย์ วีรวิทย์ วีรวรวิทย์  
ต าแหน่ง  - รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านลิขสิทธิ์ 
 
ค าถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Community Trade Mark 
สัมภาษณ์: เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 

1)  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารกรุงมาดริดเพียงพอที่จะให้ความ 
    คุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือไม่ในอาเซียน ด้วยเหตุผลใด  
มาดริดใช้ได้แต่ไม่เพียงพอในการสนองจุดประสงค์ของเราที่ต้องท าให้ประชาคมเป็น

หนึ่งเดียว การจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจหรือจะเป็นประชาคมแบบสหภาพยุโรป จะต้องมีอะไรผูกพัน
มากกว่านั้น จะต้องมีการระดม ต้องใช้ Resources (แหล่งทรัพยากร) ที่เป็นส่วนกลางกันมากกว่านั้น 
การที่ต่างคนต่างท า เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในเมื่อเป็นประชาคมเดียวกัน แล้วท าไม
จะต้องให้แต่ละส านักงานตรวจสอบด้วย แล้วหากตรวจสอบแบบมาดริดจะต้องส่งไปให้ประเทศสมาชิก
ตรวจสอบอยู่ดี ท าให้ไม่มีความรู้สึกอะไรที่เป็นอาเซียนเลย  

ในช่วงนั้นคนมองว่า Community Trade Mark (เครื่องหมายการค้าประชาคม) ยากไป 
วุ่นวายมากไป Community Trade Mark (เครื่องหมายการค้าประชาคม) เลยถูกยุบไป ในที่สุดก็เลย
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกมาดริด แต่ก็มีสาเหตุว่าท าไมผมถึงท าให้เป็น Asean Trade Mark (เครื่องหมาย
การค้าอาเซียน) ตอนที่มีการร่วมมือกันภายในที่จะท าให้อาเซียนเป็นประชาคม ก็เลยคิดว่าต้องมีอะไร
ที่จะผูกอาเซียนไว้ด้วยกันที่มากกว่าค าประกาศ ก็คือการท าให้เป็นเครื่องหมายการค้ากลางและสิทธิบัตร
กลางอาเซียน ท าคู่ขนานกันไป แต่มีคนอยากให้ท ามาดริดมากกว่าเพราะว่าง่ายกว่า ไม่ต้องแก้กฎหมาย
มาก ซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีการแก้กฎหมายเตรียมไว้รองรับกับอาเซียนแล้ว เตรียมในการยื่นค าขอให้เป็น
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรที่เราเข้าเป็นภาคี ตั้งใจที่จะ
ท าให้อาเซียนเป็น Regional Filing System (ระบบการจดทะเบียนแบบภูมิภาค) ตั้งใจให้เป็นอาเซียน
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ก่อน แถมอยากเป็นมาดริดก็เป็นได้ อยากเป็นอะไรก็เป็นได้ เริ่มต้นจริงๆ ไม่ได้ท ามาดริด เริ่มต้นจริงๆ 
คือท าให้เป็นอาเซียน   

2)  ท่านอาจารย์คาดว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย 
    การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Community Trade Mark) แบบเดียวกับ 
    สหภาพยุโรปที่มีเครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trade Mark) ได้หรือไม่ 
    ถ้ามีได้ คาดว่าจะมีได้เมื่อไหร่ 
Community Trade Mark (เครื่องหมายการค้าประชาคม) สามารถเกิดในรูปแบบของ

อาเซียนได้อยู่แล้ว ตอนนั้นที่คิดอาจจะเร็วไป ก่อนที่คนจะมีความเข้าใจเรื่องอาเซียน ตอนนี้ใครๆ ก็พูด
เรื่อง AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีคนพูด ก็เลยยังไม่มีความรู้สึกตื่นตัว 
ว่าท าไมจะต้องมีอะไรที่เรียกว่าอาเซียน ที่เราคิดท านั้นเราคิดว่ามันง่ายที่สุดแล้ว ที่จะมีหน่วยงานกลาง 
ที่จะมาตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเพราะใช้มาตรฐานสากล ไม่มีปัญหาที่จะต้องปรับตัวอะไรมากมาย 
และเป็นสิ่งซึ่งท าให้ประชาชนทุกประเทศต้องตระหนักถึง ค าว่า อาเซียน เรามีเครื่องหมายอาเซียน   
ที่ใช้ได้ท้ัง 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งจะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวได้ดีที่สุด 

3)  ท่านอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์และความจ าเป็นไหมที่ต้องมีเครื่องหมายการค้า 
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในขั้นต้นเราคิดว่าเราท าแบบเครื่องหมายการค้าประชาคม (Community Trade Mark) 

ไม่ได้ เราเลยท าแบบมาดริดไปก่อนที่เป็นแบบ Regional Filing System (ระบบการจดทะเบียนแบบ
ภูมิภาค) จากนั้นพออยู่ด้วยกันพอสมควร มีความคุ้นเคยกันมากกว่านี้ เราก็ปรับเป็นส านักงานกลาง
เพ่ือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาเซียนเลย นี่คือสิ่งที่เราท า Asean summit (การประชุมสุดยอด
อาเซียน) ที่ฮานอยด้วย ตั้งแต่ปี 97 หรือ 96 แล้วที่ประชุม ก็เห็นด้วยที่จะท าอย่างนั้นเพราะก้าวแรก 
เราควรส ารวจการท า Asean Regional Filing System (ระบบการยื่นแบบภูมิภาคอาเซียน) เพ่ือจะก้าว
ไปสู่ Asean Community Trade Mark (เครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ) ตอนนั้น
เรียกว่า Asean Trade Mark (เครื่องหมายการค้าเศรษฐกิจอาเซียน) 

อาจารย์ก็เห็นด้วย ใช้ค าว่าประชาคม คือรวมกันหลายประเทศ 10 ประเทศอาเซียน 
ถ้าต้องการท าให้เป็นเครื่องหมายการค้ากลางส าหรับทุกประเทศอาเซียน ซึ่งถ้าใครได้แล้ว ก็ไม่ต้องไปจด
ทะเบียนประเทศอ่ืน ใช้บังคับได้ทุกประเทศอาเซียนโดยอัตโนมัติเรียกว่า เครื่องหมายการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อยากให้คนช่วย อาจจะถึงเวลาแล้วที่จะผลักดันเรื่องนี้ เพราะเราจะเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในวันที่ 1 มกราคมที่จะถึงนี้ แต่เราไม่มีอะไรที่เราท าร่วมกันเลย ที่ท าแล้วจะมีจุดร่วม 
หากจะพูดถึงสกุลเงินก็อีกนาน จะท าได้ก็ยากมาก ที่ท าได้ก็คือเครื่องหมายการค้าและสิทธิบั ตร แต่
สิทธิบัตรประเทศไทยก็ไม่ค่อยจะมี ยกเว้นสิงคโปร์ที่ไม่ค่อยจะมีก็สามารถมาร่วมกันตั้งแต่ต้นได้  
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4)  ถ้าเราใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มีอะไร ที่ต้องปรับปรุงบ้าง และอะไรบ้างที่จะสร้างหลักเกณฑ์ให้กับอาเซียน หรือต้อง 
แก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าภายในประเทศหรือไม่ ประเด็นใดบ้าง 

มีหลายอย่าง แต่บางอย่างก็เป็นสิ่งที่ท าได้ก็คือ เราต้องปรับตัวเรื่องประเภทของเครื่อง-
หมายการค้า เพราะมีปัญหามาก ประเทศไหนที่ยังไม่พร้อมก็ปรับตัวกันไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็เข้ากันได้อยู่ดี 
อยู่ที่การปรับกฎหมายของแต่ละประเทศว่าจะต้องมีหน่วยงานกลางของอาเซียนที่ดูแลเรื่องการรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาเซียน โดยคิดท าเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกท าเป็นแบบ Regional Filing 
(ระบบการยื่นทางภูมิภาค) ซึ่งก็เหมือนกับมาดริดคือ ยื่นประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศนั้นก็รับหน้าที่
ส่งต่อให้ประเทศสมาชิกที่เหลือทั้งหมด แล้วประเทศอาเซียนที่เหลือทั้งหมดก็ต่างคนต่างพิจารณาว่า
ควรจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นหรือไม่ อันนี้เป็นระบบจดทะเบียน มิใช่เครื่องหมายการค้า
อาเซียน แต่ถ้าหากท ากันได้แล้ว ราบรื่นดี อีกขั้นตอนนึงก็คือการท าเครื่องหมายการค้าอาเซียน แต่อันนี้
ตั้งแต่ต้นก็มีปัญหาคือ ไม่ใช่ว่าไม่อยากท า อยากท านะครับ แต่อาเซียนแต่ละประเทศแย่งกันเป็นเจ้าภาพ 
ประเทศที่จะเป็นศูนย์กลาง ฟิลิปปินส์ก็อยากได้ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย ก็อยากได้ แต่ในที่สุดหาก
ตกลงกันจริงๆ ก็คงจะไม่มีปัญหา เพราะว่าประเทศซึ่งเป็นเจ้าบ้านก็จะต้องรับประเทศอ่ืนเข้ามาเป็น
เจ้าหน้าที่ในส านักงานด้วย ในที่สุดก็ไม่มีปัญหา ถ้าจะท าจริงๆ แต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ช้ากว่ามาดริดเพราะ
มาดริดพร้อมมากกว่า แต่หากจะถามว่าท ามาดริดกับท า Asean Region Filing (การยื่นแบบภูมิภาค
อาเซียน) ต่างกันตรงไหน ที่เราประชุมว่าจะท า Asean Region Filing (การยื่นแบบภูมิภาคอาเซียน) 
เราก็ได้มีการตกลงกันแล้ว แม้กระทั่งเรื่องค่าธรรมเนียมว่าส านักงานผู้รับควรได้เท่าไหร่ ส านักงานผู้ส่ง
เรื่องต่อได้เท่าไหร่ ส านักงานผู้พิจารณาได้เท่าไหร่ ตกลงกันไว้หมดแล้ว แต่ก็มีปัญหาก็คือ ทนายความ
เรื่องเครื่องหมายการค้าของไทยบางรายกลัวว่าตัวเองจะเสียผลประโยชน์ก็เหมือนกับที่เขาคัดค้าน
ตอนที่เราจะเข้าเป็นภาคีมาดริด แต่ปัญหาพวกนั้นคิดว่า ถ้าเราจะท าจริงๆ ก็สามารถที่จะข้ามไปได้ 
ไม่ได้เป็นปัญหาหลัก ปัญหาเรื่องกระบวนการ เรื่อง Formality (รูปแบบ) นี่ไม่ใช่ปัญหาเลย ก็ท าอยู่
แล้วเป็นปกติ จะมีปัญหาก็คือ ชื่อไหนเป็นชื่อสามัญของแต่ละประเทศต้องมีความเข้าใจ แต่เนื่องจากใน
ตอนต้นนี้เป็นแค่ Asean Regional Filing (การยื่นแบบภูมิภาคอาเซียน) ไม่ใช่เป็น Asean Trade Mark 
(เครื่องหมายการค้าอาเซียน) ตรงนี้เลยไม่มีปัญหาที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมีความรอบรู้ในเรื่อง
ภาษาต่างๆ ว่าเป็นค าสามัญในประเทศนั้นไหม เป็นค ามีความหมายซึ่งขัดกับศีลธรรมในประเทศไหน
ไหม ก็ไม่จ าเป็นจนกระทั่งเรามี Asean Trade Mark Office (ส านักงานเครื่องหมายการค้าอาเซียน) 
ถึงคิดที่จะท าตรงนั้น โดยจะต้องแก้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกนั้นๆ ซึ่งไม่ยาก เพราะว่าปัจจุบัน  
ที่เราจะท าเป็น Community (ประชาคม) เราก็ต้องแก้กฎหมายภายในในเรื่องต่างๆ อยู่แล้วมากมาย 
เช่น กฎหมายแรงงาน ภาษี ศุลกากร ซึ่งแก้เสร็จไปแล้วด้วย ยกเว้นประเทศที่เพ่ิงเข้าใหม่ หรือประเทศ  
ที่เศรษฐกิจยังไม่ได้มีการพัฒนา เป็นการเปิดโอกาสให้แก้ไขปรับปรุงให้เท่ากับเราได้  
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ถ้าเราต้องการแก้กฎหมายภายในก็จ าเป็นต้องมีการระบุถึงการจดทะเบียนระหว่าง
ประเทศมาดริดด้วย โดยท าเป็นกฎหมายของอาเซียนที่มีสหภาพยุโรปเป็นแม่แบบ การจดทะเบียนต้อง  
ไม่ปิดตัวเองจากระบบสากล เปิดโอกาสให้จดมาดริดได้ หากต้องการจะใช้ความสะดวกจากเรา ก็เปิด
โอกาสให้จดทะเบียน Community Trade Mark (เครื่องหมายการค้าประชาคม) เหมือนกับสหภาพ
ยุโรปในอาเซียนได้ ซึ่งจะต้องยอมปรับตัวกันเล็กน้อย 
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