
กฎหมายเครื	องหมายการคา้ฉบบัใหม ่

การประกอบธุรกิจในยคุปัจจบุนัมีการพฒันาและแข่งขนักนัมากขึ �น เครื�องหมายการค้าซึ�งเป็นหนึ�งใน

เครื�องมือสง่เสริมการตลาดที�สําคญัที�ทําให้ผู้บริโภคตดัสินใจเลือกซื �อสินค้าจงึยิ�งทวีความสําคญัขึ �นตามลําดบั 

กรมทรัพย์สนิทางปัญญาได้ตระหนกัในข้อเท็จจริงดงักลา่ว จงึได้ปรับปรุงแก้ไขกฏหมายเครื�องหมาย

การค้า เพื�อทําให้ระบบการให้ความคุ้มครองเครื�องหมายการค้าของประเทศไทยมีความก้าวหน้า เหมาะสม เท่า

ทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงทางการค้า ซึ�งจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการสง่เสริม

การค้าของประเทศ โดยเมื�อวนัที� 45 กมุภาพนัธ์ 6778 สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นสมควรให้

ประกาศใช้ร่างพระราชบญัญตัเิครื�องหมายการค้า (ฉบบัที� ..) พ.ศ. ....เป็นกฎหมาย โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ ดงันี � 

1. ขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยังเครื�องหมายเสียง เนื�องจากการประกอบธุรกิจใน

ปัจจบุนัมีการแข่งขนัสงูขึ �น การคิดค้นกลยทุธ์ทางการตลาดในการนําเสนอสินค้าจงึเปลี�ยนแปลงไป โดยมีการนํา

เครื�องหมายการค้ารูปแบบใหม ่คือ เสียง ซึ�งเป็นเครื�องหมายที�ไมส่ามารถมองเห็นได้ด้วยตามาใช้ในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์สินค้า เพื�อให้สามารถจดจําได้ง่ายและไมส่บัสนหลงผิด โดยมีตวัอย่างเครื�องหมายเสียงที�เป็นที�รู้จกั

และคุ้นเคยของสาธารณชน เช่น เสียงดนตรีจากรถขายไอศครีม เสียงเริ�มต้นรายการโทรทศัน์ เสียงเริ�มต้นรายการ

ข่าง เป็นต้น 

กฎหมายเครื�องหมายการค้าฉบบัใหมนี่ �จงึได้มีการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยงัเครื�องหมาย

ดงักลา่ว เพื�อให้สามารถรับจดทะเบียนเสียงเป็นเครื�องหมายการค้าได้ ซึ�งจะทําให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้

เครื�องหมายเสียงในการสง่เสริมการตลาด โดยจะทําให้สินค้าเป็นที�รู้จกัตอ่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว อนัจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการค้า 

2. ปรับปรุงขั �นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนให้มีความชัดเจนและรวดเร็วมากขึ �น โดย

ยกเลิกขั �นตอนที�ให้ผู้ขอจดทะเบียนหลายรายซึ�งยื�นคําขอจดทะเบียนเครื�องหมายการค้าที�เหมือนหรือคล้ายกนัไป

ตกลงกนั วา่รายหนึ�งรายใดจะเป็นผู้ขอจดทะเบียนเครื�องหมายการค้าและให้นายทะเบียนดําเนินการเกี�ยวกบัคํา

ขอจดทะเบียนที�ได้ยื�นไว้เป็นรายแรกก่อน 

นอกจากนี � ได้มีการลดระยะเวลาปฏิบตัิตามคําสั�งของนายทะเบียน การคดัค้าน การโต้แย้ง การอทุธรณ์ 

คําสั�งของนายทะเบียนตอ่คณะกรรมการ การปฏิบตัิตามคําวินิจฉยัอทุธรณ์ของคณะกรรมการ จาก 8B วนั เหลือ 

CB วนั ซึ�งจะทําให้ผู้ประกอบธรุกิจได้รับการจดทะเบียนเครื�องหมายการค้าเร็วยิ�งขึ�น อนัเป็นการสนองตอบตอ่การ

ประกอบธุรกิจในยคุปัจจบุนั 

 



3. กาํหนดบทกาํหนดโทษสําหรับการนําหบีห่อหรือภาชนะที�แสดงเครื�องหมายการค้าของ

บุคคลอื�น ที�จดทะเบียนไว้มาใช้สําหรับสินค้าของตนเองหรือของบุคคลอื�น เพื�อให้ประชาชนหลงเชื�อว่า

เป็นสินค้าของเจ้าของเครื�องหมายการค้านั�น เพื�อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าของเครื�องหมายการค้า 

เนื�องจากปัจจบุนัมีการนําหีบห่อหรือภาชนะที�มีเครื�องหมายการค้าที�จดทะเบียนแล้วของบคุคลอื�นมาบรรจสุนิค้าที�

ไมใ่ช่สินค้าของเจ้าของเครื�องหมายการค้านั �น เช่น นํ �ามนัเครื�อง ยาสระผม เป็นต้น โดยมีเจตนาที�จะให้ผู้ ซื �อ/

ผู้บริโภค หลงเชื�อวา่เป็นสินค้าของเจ้าของเครื�องหมายการค้าจดทะเบียน ซึ�งก่อให้เกิดความเสียหายตอ่เจ้าของ

เครื�องหมายการค้าดงักลา่ว และอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งสินค้าอาหาร และยา 

เป็นต้น 

4. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัต ิเพื�อให้เหมาะสมและทนัตอ่สภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจในปัจจบุนั โดยการปรับคา่ธรรมเนียมเพิ�มขึ �น ๑ เท่าตวัทกุรายการ เช่น คา่ธรรมเนียมคําคดัค้ายเดิม 

ฉบบัละ 4,BBB บาท ใหม ่ฉบบัละ 6,BBB บาท เป็นต้น นอกจากนี � ได้มีการปรับวิธีคิดคา่ธรรมเนียมในสว่นของการ

ยื�นคําขอจดทะเบียน การจดทะเบียน และการตอ่อายจุากเกิมที�คิดเป็นรายการสินค้า/บริการ เป็น หากสินค้า/

บริการแตล่ะจําพวก 4 ถงึ 7 อย่าง คิดเป็นรายการสินค้า/บริการ และหากสินค้า/บริการ แตล่ะจําพวก มากกวา่ 7 

อย่าง คิดเป็นจําพวก ทั �งนี � การคิดเป็นจําพวกจะสอดคล้องกบัการคิดคา่ธรรมเนียมของพิธีสารมาดริด (Madrid 

Protocol) ซึ�งประเทศไทยกําลงัจะเข้าเป็นภาคี 

5. เพิ�มบทบัญญัตใินส่วนที�เกี�ยวกับการจดทะเบียนเครื�องหมายการค้าภายใต้พธีิสารมาดริด 

(Madrid Protocol) เพื�อให้มีกฎหมายรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดซึ�งจะเป็นการอํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สง่ออกของไทยในการยื�นคําขอจดทะเบียนเครื�องหมายการค้าไปยงัประเทศสมาชิกของ

พิธีสารดงักลา่วอีก 8G ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป จีน ญี�ปุ่ น เกาหล ีออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ และ

ประเทศในกลุม่อาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กมัพชูา และลาว โดยเมื�อกฎหมายมีผลใช้บงัคบั 

ผู้ประกอบการจะสามารถมายื�นขอจดทะเบียนได้ที�กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แทนการเดินทาง

ไปยงัประเทศนั �น   

ทั �งนี � กฎหมายเครื�องหมายการค้าฉบบัใหมนี่ �ในสว่นของการขยายขอบเขตความคุ้มครองไปยงั

เครื�องหมายเสียง การปรับปรุงขั �นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน บทกําหนดโทษ และการปรับปรุงอตัรา

คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว จะมีผลใช้บงัคบัเมื�อพ้นกําหนด 8B วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา สว่นการจด

ทะเบียนเครื�องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) จะมีผลใช้บงัคบัโดยการตราราชกฤษฎี

กําหนดวนัใช้บงัคบัตอ่ไป• 
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Recent Amendment to Trademark Act 

In the business environment where the competition is getting ever more advanced, 

complicated and intense, figuring out the way to best utilize a marketing tool that could effectively 

influence consumer’ decisions – that is, a trademark, is thus more important for survival of major 

players in the market. 

Having recognized this fact, the Department of Intellectual Property has been keeping abreast 

of new development of international trademark law so as to revise and introduce appropriate 

amendment to Thai law and mark our trademark protection system more effective, modern, and 

responsive to the changing environment in trade. Revisions to Thai trademark law will also be 

advantageous to business owners, consumers, and the nation’s trade outlook. On February 18, 2016 

the National Legislative Assembly (NLA) passed the Bill for Amendment to the Trademark Act (No. 

xxxxx) B.E. xxxx. The amendment covers important aspects at follows. 

1. Broadening the scope of protection to include sound marks.  As the competition in 

the market has been intensifying, many business operators have periodically introduced new 

marketing strategies to best present their products to the market and one of these strategies in the use 

of new form of trademark – that is, sound mark. Sound mark is a non-visual mark used in advertising 

the product, allowing people to easily remember and not being misled or confused the product with 

similar products in the market by way of repeating the same pattern of sound until the public is very 

well familiar with the unique melody or pattern of such sound mark. The examples are the music form 

ice-cream bikes, the rhythmic melody or jingles played at the beginning of TV shows or news 

programs. 

This Bill has broadened its scope to protect sound marks as described above by legalizing 

the protection and registration of sound marks as another official type of trademarks. With legally-

protected sound mark, business operators are encouraged to take advantage of this opportunity by 

creating and commercially exploiting their distinctive sound marks as part of their marketing campaign 

to make people quickly remember their products. The success in commercial exploitation of sound 

marks will expectantly contribute to a better competitive standing of Thai businesses. 



2. Streamlining the registration process. This involves the elimination of practice that, in 

case of multiple applicants filing for registration of the same or similar trademark, there would be 

arrangement for negotiation between/among these applicants to get a conclusion of who is most 

appropriate to proceed with the registration, Following the revision of registration process, the registrar 

is to carry out the registration of trademark for the first person filing the application.  

In addition, there has been a changing maximum number of days for taking actions in 

response to the Registrar’s order, or for opposing, challenging, and appealing to the Committee the 

Registrar’s order, or complying with the Committee’s decision in response to the appeal from 90 day to 

60 days. Reduction of time duration will generally enable a shorter time required for trademark 

registration, being well responsive to a demanding pace of business nowadays. 

3. Provisions governing penalties for the violation of trademark by using the 

packaging or wrappings displaying other person’s trademark for his/her own or a third party’s 

product (or known as refilling practices) to make the public believe that the material inside is a 

real product of the trademark owner. These provisions are for the benefit of both consumers and 

trademark owners. The refilling practices have been increasingly widespread phenomenon that 

happens to such product categories as lubricant, shampoo, etc., assuredly causing damage to the 

infringed trademark owners and possibly be harmful to consumers, especially if the products are food, 

medicine, or similar items. 

4. A twofold increase in fees as shown in the schedule of fees annexed to the 

Trademark Act. This increase – for example, the opposition fee from THB 1,000 per request to THB 

2,000 per request, is to meet the current economic situations. Moreover, the calculation of fees for 

processing the registration application, granting the registration, and renewal of trademark registration 

is also revised. The previous method of fee calculation in all cases was based on the number of 

products/services items. Now, of the number of products/services under each class is more than 5, a 

multi-class filing system where the basis for calculating fee turns to the number of classes is to be 

applied instead. This revised fee calculation system is in conformity to the method under Madrid 

Protocol to which Thailand’s accession will be effective soon. 

5. More provisions governing the registration under Madrid Protocol. This is to ensure 

that Thailand has proper legislation in alignment with Madrid Protocol to facilitate the registration of 



trademarks by Thai business owners and exporters in 97 countries which are also parties to Madrid 

Protocol, e.g. USA, EU countries, China, Japan, Korea, Australia, New Zealand, and such ASEAN 

countries as Singapore, Vietnam, Philippines, Cambodia, and Lao. Upon the enforcement of this law, 

any business operators who want to have their trademarks registered in other jurisdictions could just 

go to the Department of Intellectual Property to file the applications for trademark registration to be in 

effect in other Madrid Protocol member countries, rather than travel to every single country to initiate 

the filing in person. 

Provisions of the Amendment to Trademark Act specifically addressing the broadening scope 

of protection to include sound mark, the streamlined registration system which helps shorten and 

quicken the overall trademark registration process, the penalties, and fee adjustment will become 

effective after 90 days from the publication in the Government Gazette, while the provisions involving 

trademark registration under Madrid Protocol will come into force upon enactment of the relevant 

Royal Decree prescribing a specific date of enforcement• 


