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เตรียมความพร้อมก่อนเมียนมาบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่
กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark Law) เป็ นหนึ่งในกฎหมายสาคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องให้
ความใส่ใจ หากคิดจะดาเนินธุรกิจไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็ นเสมือน
เกราะป้ องกันทีช่ ว่ ยผูป้ ระกอบการลดความเสีย่ งจากการถูกผูอ้ ่นื ละเมิดสิทธิ ์ในเครื่องหมายการค้าของตน ไม่ว่า
จะเป็ นการลอกเลียนแบบ การปลอมแปลง หรือการแอบนาไปใช้ในทางมิชอบ ซึง่ หลายประเทศก็ตระหนักถึง
ความสาคัญของกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากจะมีส่วนช่วยสร้างความชัดเจนและความมันใจให้
่
กบั นักลงทุน
ต่ า งชาติท่เี ข้า มาทาธุ ร กิจ รวมถึง เมีย นมาที่ได้ป ระกาศกฎหมายเครื่องหมายการค้า ภายใต้ Pyidaungsu
Hluttaw Law No. 3/2019 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นับ เป็ นกฎหมายฉบับแรกของเมียนมาที่ให้
ความคุ้ม ครองสิท ธิใ์ นเครื่องหมายการค้า โดยตรง จากเดิม ที่ใ ห้การคุ้ม ครองภายใต้ กฎหมายทัว่ ไป อาทิ
กฎหมายพาณิชย์ และกฎหมายอาญา รวมถึง พระราชบัญญัติการจดทะเบียน ทาให้ท่ผี ่านมาการคุ้มครอง
เครือ่ งหมายการค้าในเมียนมาทาได้จากัดในทางปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมายังไม่ได้ประกาศวันบังคับ
ใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเป็ นทางการ ซึง่ หลายฝ่ ายคาดว่ารัฐบาลเมียนมาจะยัง ต้องใช้เวลาถึงช่วงต้นปี 2563
ในการเตรียมความพร้อมด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการทีต่ ้องศึกษาและทาความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว คือกลุ่มผูป้ ระกอบการทีก่ าลัง
วางแผนทีจ่ ะจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าของตนในเมียนมา เนื่องจากการจดทะเบียนตามกฎหมายใหม่จะมี
ขัน้ ตอนและแนวทางปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างไปจากเดิม รวมถึงผูป้ ระกอบการทีเ่ คยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใน
เมียนมาแล้วจาเป็ นต้องยื่นจดทะเบียนใหม่อกี ครัง้ เพื่อให้ได้รบั สิทธิ ์การคุม้ ครองตามกฎหมายฉบับใหม่ โดย
รายละเอียดสาคัญของกฎหมายเครือ่ งหมายการค้าฉบับใหม่ มีดงั นี้
 ระบบการจดทะเบียน ทีผ่ ่านมาเมียนมาไม่มกี ฎหมายรองรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
โดยตรง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงมีข้นึ เพื่อแสดงความเป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นัน้ ต่ อ
หน่วยงานราชการเท่านัน้ โดยมีขนั ้ ตอนสาคัญ ได้แก่ การยืน่ เอกสารแสดงความเป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
(Declaration of Ownership) กับสานักงาน Registrar of Deeds and Assurances และการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ หรือทีเ่ รียกว่า Cautionary Notices ขณะทีก่ ารพิสจู น์ความเป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
โดยเฉพาะในการต่อสูค้ ดีความ ใช้หลัก First-to-Use เป็ นหลัก นัน่ คือผูป้ ระกอบการรายใดทีใ่ ช้เครื่องหมาย
การค้านัน้ ก่อนจะมีความได้เปรียบในการพิสูจน์ ความเป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นัน้ อย่า งไรก็ตาม
หลัก First-to-Use ถือว่าไม่ใช่ระบบสากลทีน่ านาประเทศใช้ในการคุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้า ดังนัน้ กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าใหม่ของเมีย นมาจึงเปลี่ยนไปใช้ระบบทีเ่ ป็ นสากล คือ First-to-File ซึ่งยึดหลักความเป็ น
เจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า ว่ า ผู้ ใ ดมาจดทะเบี ย นก่ อ นก็ ถื อ เป็ นเจ้ า ของเครื่อ งหมายการค้ า ดั ง กล่ า ว
ซึง่ การมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ทาให้ผปู้ ระกอบการทีจ่ ดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วสามารถยื่นฟ้ อง
ได้ทงั ้ ทางแพ่งและทางอาญา หากมีผลู้ ะเมิดหรือปลอมแปลงเครือ่ งหมายการค้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
 ขัน้ ตอนการจดทะเบียน ผูป้ ระกอบการสามารถยื่นคาร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้
ทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมากับหน่ วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมา (นายทะเบียนอาจ
ขอให้มกี ารแปลเอกสารเป็ นกรณีไป) ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบคาร้องจากเจ้าหน้าทีแ่ ล้ว นายทะเบียนจะ
เผยแพร่/ ประกาศคาขอจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อ เปิ ดโอกาสให้บุคคลทัวไปหรื
่
อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสามารถ

คัด ค้า นค าขอจดทะเบีย นดัง กล่ า วต่ อ นายทะเบีย น ซึ่ง หากไม่ ม ีผู้ค ัด ค้า นการจดทะเบีย นภายใน 60 วัน
นายทะเบียนจะดาเนินการอนุ มตั แิ ละออกทะเบียนเครื่องหมายการค้า แก่ผปู้ ระกอบการ อย่างไรก็ตาม หากมี
ผู้ค ัด ค้า น ผู้ป ระกอบการจะต้อ งยื่น ค าโต้แ ย้ง ภายในเวลาที่ก าหนด มิเ ช่ น นั น้ จะถือ ว่ า ค าขอจดทะเบีย น
เครื่องหมายการค้านัน้ เป็ นโมฆะ ส่ว นกรณีท่มี ีผู้ป ระกอบการเข้า มายื่นจดทะเบีย นเครื่องหมายการค้า ที่ม ี
ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน พร้อมกันมากกว่าหนึ่งรายภายในวันเดียวกัน นายทะเบียนจะให้ผปู้ ระกอบการ
เจรจาตกลงกันเองก่อน แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ การตัดสินจะขึ้นอยู่กบั นายทะเบียนเป็ นสาคั ญ ทัง้ นี้
สาหรับผูป้ ระกอบการทีเ่ คยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาก่อน ควรนาเอกสาร Declaration of Ownership
แนบไปพร้อมกับคาขอจดทะเบียนภายใต้ระบบใหม่ เพื่อแสดงสถานะความเป็ นเจ้าของในเครื่องหมายการค้า
และสาหรับใช้เป็ นหลักฐานประกอบการพิจารณา
ขัน้ ตอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าในเมียนมาภายใต้กฎหมายใหม่

ทีม่ า : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

 อายุการคุ้มครองและการต่ออายุ เครื่องหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียนภายใต้กฎหมายใหม่จะได้รบั
ความคุม้ ครองเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ปู้ ระกอบการยืน่ คาร้องขอจดทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียม
เสร็จสมบูรณ์ และสามารถต่ออายุการคุม้ ครองได้ทุกๆ 10 ปี โดยจะต้องยื่นคาร้องใหม่และชาระค่าธรรมเนียม
ภายใน 6 เดือนก่อนถึงวัน หมดอายุ แต่ในกรณีทไ่ี ม่สามารถดาเนินการต่ออายุได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ผูป้ ระกอบการจะต้องชาระค่าปรับ เพิม่ เติมจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุปกติ ทัง้ นี้ นายทะเบียนมีสทิ ธิ ์ยกเลิก
ทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าหากผูป้ ระกอบการไม่นาเครือ่ งหมายการค้าไปใช้เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 ปี
การอนุ มตั กิ ฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่แสดงให้เห็นถึงความพยายามครัง้ สาคัญของรัฐบาล
เมียนมาทีต่ อ้ งการยกระดับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญาภายในประเทศ พร้อมสื่อภาพลักษณ์ของการเป็ น
ประเทศทีใ่ ห้ความสาคัญด้านการดูแลทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Intangible Asset) เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

ซึง่ พัฒนาการดังกล่าวนับเป็ นเรื่องทีด่ สี าหรับผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้ามาลงทุนในเมียนมาและต้องการป้ องกันไม่ให้
สิน ค้า ของตนถู ก ละเมิด หรือ ถู ก ปลอมแปลงตราสิน ค้า ซึ่ง ผู้ป ระกอบการควรติด ตามความคืบ หน้ า ของ
การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การเตรียมเอกสาร
สาหรับการขอจดทะเบียน เพื่อทีจ่ ะสามารถเร่งดาเนินการจดทะเบียนในการรักษาสิทธิ ์ในเครื่องหมายการค้า
ของตน เมือ่ รัฐบาลเมียนมาประกาศวันทีบ่ งั คับใช้อย่างแน่นอนแล้ว

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลายและการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ นใจเท่านั ้น
โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ วา่ โดยทางใด

