
 

 
 

ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

มาเลเซียได้ลงนามในสนธิสัญญาหลายฉบับเพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานโลกและปกป้องคุ้มครองนักลงทุนมาเลเซียทั้งในและนอกประเทศ ได้แก่ อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการปกป้อง
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการปกป้องงานวรรณกรรมและศิลปกรรมภายใต้องค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (World Intellectual Property Organisation : WIPO) สนธิสัญญาการร่วมมือกันด้านสิทธิบัตร (Patent 
Coorperation Treaty : PTC) ข้อตกลงที่เมืองนีซและกรุงเวียนนา  รวมทั้งข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
( Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) ภ า ย ใ ต ้ อ ง ค ์ ก า ร ก า รค ้ า โ ล ก  ( World Trade 
Organisation : WTO)   

 
ข้อตกลง TRIPS มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม 2538 โดย TRIPS นับเป็นข้อตกลงที่ครอบคลุมด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกว้างขวาง TRIPS ครอบคลุมในจุดที่อนุสัญญากรุงปารีสและอนุสัญญากรุงเบิร์นครอบคลุมไม่ถึงและ
ยังรวมอนุสัญญากรุงเบิร์นบางส่วนไว้ในข้อกำหนดของ TRIPS ด้วย  ข้อตกลง TRIPS ครอบคลุมเรื่องสิทธิบัตร (patents) 
เครื่องหมายการค้า (trademarks) (รวมเครื่องหมายด้านการบริการ) การออกแบบด้านอุตสาหกรรม (industrial designs) 
ลิขสิทธิ์ (copyright) การออกแบบวงจรไอซี (integrated circuit) สิ่งบ่งชี้ด้านภูมิศาสตร์ (geographical indication) และ
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผย (undisclosed information)  (รวมทั้งความลับทางการค้าและข้อมูลการทดลอง)   

 
การคุ้มครองของ TRIPS ในเรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบสินค้าอุตสาหกรรม และการออกแบบ

วงจรไอซี และสิ่งบ่งช้ีด้านภูมิศาสตร์ จะต้องมีการยื่นขอจดทะเบียนการคุ้มครอง โดยในการจดทะเบียนต้องช้ีแจงรายละเอียด
ในส่วนที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง ได้แก่ การประดิษฐ์ การออกแบบ ยี่ห้อหรือแบรนด์เนม (brandname) โลโก้ (logo) 
และรายละเอียดเหล่านี้เป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ ส่วนลิขสิทธิ ์และความลับทางการค้า ( trade secret) ได้รับการ
คุ้มครองโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องยื่นขอจดทะเบียนการคุ้มครอง ดังนั้นจึงไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล 
 

1.    การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
        1.1     สิทธิบัตร  

       มาเลเซียออกกฎหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตรปี 
2526 (Patent Act 1983) และข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิบัตรปี 2529 
(Patent Regulations 1986) เพื่อใช้คุ้มครองสิทธิบัตร ในกรณีผู้
ขอรับการคุ้มครองเป็นผู้ที่อาศัยอยู่หรือเป็นผู้พำนักถาวรในมาเลเซีย
อาจยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ส่วนกรณีชาวต่างชาติจะต้องยื่นคำร้อง
ผ่านตัวแทนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนตามกฎหมายในมาเลเซียเพื่อให ้

                                                         ทำหน้าที่แทน 
 
          ในทำนองเดียวกันกับกฎหมายของประเทศอื่น สิ่งประดิษฐ์ที่จะจดทะเบียนสิทธิบัตรได้จะต้องเป็นสิ่งที่

คิดค้นขึ้นใหม่เป็นคนแรก และสิ่งนั้นอาจนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมตามข้อตกลงของ TRIPS  สิทธิบัตรมีอายุการ
คุ้มครอง 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ขอยื่นรับการคุ้มครอง การคิดค้นทางด้านการบริการสาธารณะ ( ได้แก่ รถเมล์ รถราง รถไฟ 
โทรศัพท์ ไฟฟ้า) มีอายุสิทธิบัตรครั้งแรกเพียง 10 ปี โดยสามารถยื่นคำร้องขอต่อการคุ้มครองได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ปี   



 

 
 

เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์กับสิทธิบัตรที่ได้จดทะเบียนแล้ว โดยการมอบหมายหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือทำ
สัญญาอนุญาตใช้สิทธ์ิ (licensed contract) 

 
          พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของมาเลเซียมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติสนธิสัญญาความร่วมมือในด้าน

สิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty : PCT) เกี่ยวกับการอนุญาตการนำเข้าสินค้าจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้วและวาง
จำหน่ายแล้วในตลาดประเทศอ่ืน ในเงื่อนไขเป็นกรณีบังคับใช้สิทธ์ิเหนือสิทธิบัตร (Compulsory license) อย่างไรก็ตาม  
รัฐบาลอาจสั่งระงับการละเมิดสิทธิบัตรได้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศ (Public order) หรือด้วยเหตุผลดา้น
ศีลธรรม  ทั้งนี้ มาเลเซียเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) ในปี 2549 และนับตั้งแต่วันที่ 16 
สิงหาคม 2549 นานาชาติอาจขอยื่นเป็นสมาชิก PCT ได้ที่หน่วยงาน Intellectual Property Corporation of Malaysia 
หรือ MyIPO (www.myipo.gov.my) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

http://www.myipo.gov.my/


 

 
 

ตัวอย่างขั้นตอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายทางการคา้แบบธรรมดา (Normal Track) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอกแบบฟอร์ม TM5 และจ่ายเงิน 370 ริงกิต  
(ลงวันที่และหมายเลขที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้า)  (กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองกบักรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมาเลเซีย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง

ตามที่กฎหมายทีก่ำหนด 

ตรวจสอบการลงทะเบียนและค้นหาเครื่องหมายการค้าก่อนหน้า

นั้นว่าเคยมีการจดทะเบียนซ้ำกันหรือไม่ 

กรอกแบบฟอร์ม TM31 เพื่อยื่นขอโฆษณาเครื่องหมายการค้า 

(เสียค่าใช้จ่าย 650 ริงกิต) หากมีผู้คัดค้าน ต้องดำเนินการภายใน 

2 เดือน  

ยื่นอุทธณ ์
เป็นลายลักษณ์อกัษร 

ยื่นแบบฟอร์ม TM7 เพือ่แจ้งการคัดค้าน  
(เสียค่าใช้จ่าย 650 ริงกิต) และรับฟังความเห็นจาก

ผูย้ื่นขอจดทะเบยีนและผู้คัดค้าน 

ออกใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า   
(Certificate of Registration) 

รับฟังความเห็นจากฝ่ายหนึ่งฝ่าย

ใด (ผู้ยื่นขอจดทะเบยีนหรือ       

ผู้คัดค้าน) 

ปฏิเสธการยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 

ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูง  

(ด้านทรัพย์สินทางปัญญา) 

แก้ไขเอกสาร  
(แจ้งผลภายใน 12  เดอืน) 

   ไม่สอดคล้อง 

ยอมรับ 

 

           สอดคล้อง 

           ยอมรับ คัดค้าน 

ไม่ยอมรับ 

   ยอมรับ 

          มีผู้คัดค้าน ไม่มีผู้คัดค้าน 

ไม่ยอมรับ 

ไม่ยอมรับ 

ยอมรับการคัดค้าน ปฏิเสธการคัดค้าน 



 

 
 

ตัวอย่างขั้นตอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายทางการคา้แบบเร่งด่วน (Expedited Examination)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอการคัดค้านตามราชกจิจานุเบกษา 

ยื่นภายใน 4 เดือนนบัจากวนัท่ีกรอกแบบฟอร์ม 

(อนุมตัิภายใน 5 วนัท าการ) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัต ิ

 

ยื่นคำร้องขอโฆษณาเครื่องหมายการค้า 
แบบฟอร์ม TM31 (ค่าธรรมเนียม 650 ริงกิต) 

ออกใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
(Certificate of Registration) 

ภายใน 1 เดือน 2 สัปดาห์  

 

ยื่นภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 

ภายใน 2 เดือน 

ภายใน 2 สัปดาห ์ 

เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญา (PDC Paris Convention) 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอกีครั้ง 

กรอกแบบฟอร์ม TM5 และชำระค่าธรรมเนียม 370 ริงกิต  

 

ยื่นคำร้องเพื่อขอนุมัติการตรวจสอบแบบเร่งด่วน แบบฟอร์ม 

TM5 (ค่าธรรมเนียม 250 ริงกิต) 

 

กรอกแบบฟอร์ม TM5B ทันทีที่มีการอนุมัติ TM5A พร้อมกับจ่าย

ค่าธรรมเนียม 1,200 ริงกิต 
ยื่นภายใน 5 วันทำการ 

 

 

ยื่นภายใน วันนับจากวันที่ได้รับการอนมุัติ TM5A 

ยื่นภายใน 4 เดือนนับจากวันที่กรอกแบบฟอร์ม 

(อนุมัติภายใน 5 วันทำการ) 

 

ภายใน 1 สัปดาห ์ 

 



 

 
 

 
        1.2     เคร่ืองหมายการค้า 
                   เครื่องหมายการค้าและการบริการที่จดทะเบียนในมาเลเซียแล้ว บุคคลอื่นหรือวิสาหกิจอื่นไม่อาจนำมาใช้ได้ 
เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎหมาย  ระยะเวลาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามี
เวลา 10 ปี และขอต่อเวลาได้ทุกๆ 10 ปี เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือการบริการ มีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์หรือมอบหมาย 
(assign) รวมทั้งทำสัญญาให้เช่าสิทธิ์ในสิ่งที่คิดค้นนั้น  มาเลเซียมีข้อห้ามผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว รวมทั้งมีมาตรการห้ามนำสินค้าปลอมแปลงเข้าประเทศซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลง TRIPS 
         
                  ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอ 
                  แบบธรรมดา (Normal Application) อนุมัติภายใน 1 ปี 
                  1.   กรอกแบบฟอร์ม TM5 ท่ีมีการประกาศตามกฏหมาย (รวม)  จำนวน  5  ฉบับ  พร้อมกับจ่ายค่าธรรมเนยีม  
370  ริงกิต 
           
                  แบบต้องการการตรวจสอบเร่งด่วน (Expedited Examination) อนุมัติภายใน 6 เดือน 3 สัปดาห์ 
                  1.   กรอกแบบฟอร์ม TM5A ทันทีหรือภายใน 4 เดือนหลังจากกรอกแบบฟอร์ม TM5 เพื่อขออนุมัติการ
ตรวจสอบแบบเร่งด่วน พร้อมกับจ่ายค่าธรรมเนียม 250 ริงกิต (กระบวนการขอการอนุมัติจะใช้เวลา 5 วันของวันทำการ) 
                  2.  กรอกแบบฟอร์ม TM5B ทันทีท่ีมีการอนุมัติ TM5A พร้อมกับจ่ายค่าธรรมนียม 1,200 ริงกิต     
 
        1.3     การออกแบบด้านอุตสาหกรรม 
                  พระราชบัญญัติการออกแบบด้านอุตสาหกรรมปี 2539 ( Industrial Design Act 1996) และข้อกำหนดการ
ออกแบบด้านอุตสาหกรรมปี 2542 (Industrial Design Regulations 1999) ของมาเลเซียให้ความคุ้มครองการออกแบบด้าน
อุตสาหกรรมในมาเลเซีย พระราชบัญญัตินี้ให้สิทธิแก่การออกแบบด้านอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนแล้วเสมือนเป็นสินทรัพย์
ส่วนตัวซึ่งเจ้าของมีสิทธิมอบหมายหรือโอนให้ผู้อื่นได้ตามกฎหมาย  ในการจดทะเบียนนั้น สิ่งที่ออกแบบต้องเป็นนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรม และวิธีการสร้างหรือออกแบบไม่ขึ้นกับประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานอย่างเดียว และการออกแบบนี้ไม่
ขึ้นอยู่กับรูปร่างของสิ่งที่จะนำมาประกอบเข้าด้วยกัน  ท้ังนี้ ผู้ขอยื่นการจดทะเบียนซึ่งเป็นชาวมาเลเซียสามารถจดทะเบียนได้
ด้วยตนเอง หรือผ่านตัวแทนจดทะเบียนการออกแบบด้านอุตสาหกรรม  ในกรณีชาวต่างชาติ การขอจดทะเบียนต้องผ่าน
ตัวแทนจดทะเบียนการออกแบบด้านอุตสาหกรรมเท่านั้น การออกแบบด้านอุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนแล้ว สามารถ
คุ้มครองสิทธ์ิในการออกแบบในระยะแรกได้ 5 ปี แต่สามารถขอต่อทะเบียนได้อีกครั้งละ 5 ปี จำนวน 2 ครั้ง รวมการคุ้มครอง
ทั้งหมด 15 ป ี
 
        1.4      ลิขสิทธิ์  
                   พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี 2530 (Copyright Act 1987) ของมาเลเซียให้ความคุ้มครองงานด้านลิขสิทธิ์อย่าง
ครอบคลุม พระราชบัญญัติได้วางแนวทางของธรรมชาติงานที่จะได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ (รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
ขอบเขตของการคุ้มครอง และลักษณะของการคุ้มครอง แต่ไม่มีการจดทะเบียนสำหรับงานลิขสิทธิ์  การคุ้มครองทางลิขสิทธ์ิ
สำหรับงานด้านวรรณกรรม ดนตรีหรือศิลปะ มีอายุเท่ากับอายุของผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์และอีก 50 ปีหลังการเสียชวีิต
ของเจ้าของ กรณีการบันทึกเสียง การกระจายเสียง และภาพยนตร์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปีหลังการผลิตผลงาน
หรือการเผยแพร่ (published) เป็นครั ้งแรก พระราชบัญญัติฉบับนี ้ยังคุ ้มครองสิทธิของนักแสดงที ่แสดงบนเวที ( life 
performance) เป็นเวลา 50 ปีนับปีปฏิทินตั้งแต่ปีแรกที่มีการแสดง 



 

 
 

 
                   สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี ้ค ือ บทบัญญัติซ ึ ่งอนุญาตให้อำนาจในการจับกุม การแก้ไข
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2530 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ให้อำนาจในการจับกุม (รวมทั้งการจับกุมแบบจู่โจม) 
แก่เจ ้าหน้าที ่ปราบปรามของกระทรวงการค้าภายใน การสหกรณ์และการบริโภค (Ministry of Domestic Trade, 
Cooperative and Consumerism : MDTTC) ของมาเลเซีย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการจ้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะและมี
อำนาจในการเข้าไปตรวจค้นในสถานท่ีที่ต้องสงสัย และยึดสิ่งที่ทำหรือสิ่งประดิษฐ์เลียนแบบได้ 
 
        1.5      การออกแบบวงจรไอซี  
                   พระราชบัญญัติการออกแบบวงจรไอซีปี 2543 (Layout Design of Integrated Circuit Act 2000) ของ
มาเลเซียให้ความคุ้มครองแก่การออกแบบวงจรไอซี โดยถือหลักการเป็นผู้ริเริม่ (originality) เป็นนวัตกรรมของผู้สร้างเอง และ
เป็นการสร้างสรรค์อย่างอิสระ (freely created) โดยไม่มีการจดทะเบียนการออกแบบวงจรไอซี  การคุ้มครองมีระยะเวลา 10 
ปี นับตั้งแต่วันที่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์   หรือ 15 ปีสำหรับกรณีที่ไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์นับตั้งแต่วันคิดค้นสำเร็จ 
พระราชบัญญัติดังกล่าว ให้อำนาจเจ้าของในการดำเนินการฟ้องร้องหากมีการละเมิดสิทธิ์ สิทธิ์นี้สามารถทำการโอนได้เป็น
บางส่วนหรือทั้งหมด โดยการมอบหมายการให้สิทธิ์ในการออกใบอนุญาต ( licence)  การยกมรดก หรือการบังคับให้ตาม
กฎหมาย 
 
        1.6     สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) 
                   พระราชบัญญัติสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ปี 2543 (Geographical Indications Act 2000) ของมาเลเซียให้ความ
คุ้มครองแก่สินค้าที่ใช้ช่ือสถานท่ีผลิตเป็นช่ือสินค้า โดยมีคุณภาพ ช่ือเสียงหรือลักษณะพิเศษอ่ืนๆ อันเป็นคุณลักษณะเกี่ยวโยง
ถึงแหล่งผลิตดั้งเดิมทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองสินค้าประเภทนี้เป็นการคุ้มครองสินค้าประเภทสินค้าธรรมชาติหรือสินค้า
การเกษตร สินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ลามกหรืออนาจารจะไม่ได้รับการ
คุ้มครองจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ การคุ้มครองมีระยะเวลา 10 ปี โดยสามารถขอยืดเวลาคุ้มครองออกไปได้อีก 10 ปี 
 
 
 


