วงการเครื องหมายการค้ าไทย กําลังจะก้ าวเข้ าสู่ ยุคแห่ งการเปลียนแปลง
ในปี พ.ศ. 2558 เป็ นปี ทีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ การรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (
ASEAN Economic Community หรื อ AEC) อย่างเต็มตัว ซึ งหนึงในแผนการดําเนินงานต่าง ๆ ของ AEC คือ
การทีประเทศสมาชิกอาเซี ยนจะสมัครเข้าเป็ นภาคีพิธีสารมาดริ ด (Madrid Protocol) ซึ งเป็ นความตกลงทีจะ
อํานวยความสะดวกให้แก่การจดทะเบียนคุม้ ครองเครื องหมายการค้าในประเทศต่าง ๆ กว่า 90 ประเทศทัว
โลก การเข้าเป็ นภาคีพิธีสารมาดริ ดนี7 จะเป็ นการปรับเปลียนโฉมหน้าให้แก่วงการจดทะเบียนเครื องหมาย
การค้าของไทย ซึ งจะส่ งผลทั7งทางตรงและทางอ้อมต่อแนวทางการดําเนินธุ รกิจของ SMEs และธุ รกิจขนาด
ใหญ่
สาเหตุทีการเข้าเป็ นภาคีพิธีสารมาดริ ดจะส่ งผลกระทบในวงกว้างเช่นนี7 เนื องมาจากพิธีสารมาดริ ด
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการคุม้ ครองเครื องหมายการค้าให้แก่ผปู ้ ระกอบการทีส่งออกสิ นค้าไปจําหน่ายใน
ต่างประเทศได้มหาศาล ซึ งประจวบเหมาะกับช่วงเวลาทีประเทศไทยจะเข้าสู่ การเป็ น AEC อันเป็ นการเปิ ด
ประตูการค้าไปยังประเทศเพือนบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ
ภายใต้ระบบมาดริ ด ผูข้ อจดทะเบียนสามารถระบุวา่ ต้องการคุม้ ครองเครื องหมายการค้าของตนใน
ประเทศไหนบ้างในเวลาทีมายืน คําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าระหว่างประเทศกับกรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา โดยจัดเตรี ยมเอกสารคําขอเพียง 1 ชุด (เป็ นภาษาอังกฤษ) แทนทีจะต้องเดินทางไปจดทะเบียนใน
ประเทศต่าง ๆ หรื อว่าจ้างทนายความในประเทศต่าง ๆ ยืน จดทะเบียนแทนเป็ นรายประเทศ นอกจากนี7
ระยะเวลาในการจดทะเบียนยังสามารถคาดการณ์ได้อีกด้วย คือ ประเทศปลายทางจะต้องพิจารณาคําขอของ
เราให้แล้วเสร็ จภายใน 18 เดือน และแจ้งผลว่าจะปฏิเสธหรื อรับจดทะเบียนคําขอของเราหรื อไม่ หาก
สํานักงานประเทศปลายทางพิจารณาไม่ทนั ภายใน 18 เดือน ก็จะถือว่าคําขอของเราได้รับการจดทะเบียนโดย
อัตโนมัติ ซึ งการกําหนดเวลาทีตายตัวดังกล่าวจะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการสามารถบริ หารจัดการแผนธุ รกิจและ
บริ หารความเสี ยงได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี7 การเปลียนแปลงทางทะเบียนต่าง ๆ เช่น การเปลียนทีอยู่ การต่อ
อายุ และการโอนสิ ทธิ ในเครื องหมายการค้า ก็สามารถทําได้โดยการยืน คําขอเพียงครั7งเดียว แล้วมีผลในทุก
ๆ ประเทศทีได้จดทะเบียนไว้ ซึ งจะทําให้ผปู ้ ระกอบการได้รับความสะดวกเป็ นอย่างยิง
การยืน คําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าผ่ายระบบมาดริ ด สามารถทําได้อย่างง่ายดาย โดยยืน คํา
ขอทีกรมทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์ มทีกาํ หนดไว้ (ข้อมูลเพิมเติมสามารถค้นหาได้
จากเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปั ญญา www.ipthailand.go.th) โดยยืน ทีสาํ นักงานรับคําขอจดทะเบียน

เครื องหมายการค้าระหว่างประเทศ ชั7น 7 เมือกรมฯ ได้รับคําขอแล้ว ก็จะตรวจสอบเบื7องต้นว่าผูย้ นื คําขอ
เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทยหรื อไม่ (หรื อประกอบธุ รกิจในประเทศไทยหรื อไม่) และมีการจดทะเบียนเครื องหมาย
การค้าไว้ในประเทศไทยแล้วหรื อไม่ (เครื องหมายการค้าทีตอ้ งการยืน จดทะเบียนในต่างประเทศจะต้องเป็ น
เครื องหมายเดียวกับทีได้จะทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทยและรายการสิ นค้าทีใช้กบั เครื องหมายการค้านั7น
จะต้องตรงกัน) เมือตรวจสอบว่ามีการกรอกคําขอถูกต้องแล้ว (ทั7งชือผูข้ อ เครื องหมายการค้า และรายการ
สิ นค้าซึ งมีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้อง) กรมทรัพย์สินทางปั ญญาจะส่ งคําขอไปยังสํานักงานระหว่าง
ประเทศ (International Bureau) ซึ งทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางรับส่ งคําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ ตั7งอยูท่ ีองค์การทรัพย์สินทรงปั ญญาโลก (World Intellectual Property Organisation หรื อ WIPO)
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ภายใน 2 เดือน เพือทําการตรวจสอบรายการสิ นค้า และส่ งคําขอต่อไปยัง
ประเทศปลายทางทีผขู ้ อต้องการจดทะเบียน
เมือประเทศปลายทางตรวจสอบคําขอในสาระสําคัญว่าสามารถรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายของ
ประเทศนั7นแล้ว ก็จะแจ้งผลคําสังกลับไปยังสํานักงานระหว่างประเทศ ซึ งจะแจ้งคําสังต่อไปยังผูย้ นื คําขอ
หากคําสัง ดังกล่าวเป็ นคําสัง ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผูย้ ืนคําขอก็สามารถโต้แย้งชี7แจง หรื อแก้ไขคําขอได้
โดยการติดต่อไปยังประเทศปลายทางโดยตรง ซึ งในขั7นตอนนี7 ผูย้ นื คําขอจะต้องตั7งตัวแทนในประเทศ
ปลายทางเพือดําเนิ นการดังกล่าวข้างตั7น แต่หาคําขอนั7นไม่ติดขัดปั ญหาใด ๆ คําขอดังกล่าวจะเข้าสู่
กระบวนการประกาศโฆษณาคําขอ เพือเปิ ดโอกาสให้บุคคลทีสามทําการคัดค้านซึ งเป็ นกระบวนการทีทาํ ให้
การจดทะเบียนมีความโปร่ งใสและเป็ นธรรม หากไม่มีผใู ้ ดคัดค้าน ประเทศปลายทางก็จะรับจดทะเบียนคํา
ขอนั7น (บางประเทศอาจรับจดทะเบียนก่อน แล้วค่อยประกาศโฆษณาให้บุคคลทีสามมาคัดค้านในภายหลัง)
และแจ้งให้สาํ นักงานระหว่างประเทศทราบ เพือแจ้งแก่ผยู ้ นื คําขอต่อไป
ดังนั7น จะเห็นได้วา่ การยืน จดทะเบียนคุม้ ครองเครื องหมายการค้าในต่างประเทศจะสามารถทําได้
อย่างง่ายดายในอนาคตอันใกล้ ซึ งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาล ผูป้ ระกอบการก็จะมีกาํ ลังใจ
ในการส่ งสิ นค้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และสามารถปกป้ องตลาดของตนจากการถูกลอกเลียนแบบ
หรื อฉกฉวยเอาเครื องหมายการค้าไปจดทะเบียนก่อนโดยไม่สุจริ ต เมือระบบมาดริ ดเริ มใช้บงั คับ กรม
ทรัพย์สินทางปั ญญาหวังว่าผูป้ ระกอบการไทยจะใช้ประโยชน์จากระบบนี7อย่างเต็มที เพือสร้างโอกาสทาง
การค้าและปกป้ องผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของตนเอง
ปั จจุบนั สมาชิกพิธีสารมาดริ ดมีจาํ นวน 93 ประเทศ กับ 1 องค์กรระหว่างประเทศ คือ African
Intellectual Property Organization ซึ งถือว่าครอบคลุมตลาดทีสาํ คัญเกือบทั7งหมดของโลก ดังนั7น

ผูป้ ระกอบการไทยไม่วา่ จะส่ งสิ นค้าไปจําหน่ายในประเทศใด แม้ในประเทศทีเข้าถึงยาก เช่น ประเทศใน
แถบทวีปแอฟริ กา ก็สามารถจดทะเบียนคุม้ ครองเครื องหมายการค้าของตนผ่านระบบมาดริ ดนี7ได้ ดังนั7น จึง
อาจกล่าวได้อย่างมัน ใจว่าปี พ.ศ. 2558 นี7 จะเป็ นปี แห่งการเปลียนแปลงของวงการเครื องหมายการค้าไทย
ไปสู่ ความเป็ นสากล โดยผูร้ ับประโยชน์สูงสุ ดก็คือผูป้ ระกอบการไทยนัน เอง
ทีมา : คัดลอกมาจาก รายงานประจําปี 2557, วงการเครื องหมายการค้ าไทย กําลังจะก้ าวเข้ าสู่ ยุคแห่ งการ
เปลียนแปลง, กรมทรัพย์สินทางปั ญญากระทรวงพาณิ ชย์

