กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ – ประเทศมาเลเซีย
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
(ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2529 ทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ซึ่ง
เป็นวันทีม่ ผี ลใช้บงั คับกับข้อบังคับว่าด้วยสิทธิบตั ร พ.ศ. 2529 แก้ไขครัง้ สุดท้ายเมือ่ พ.ศ.2549
2. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/ นิยาม
การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรได้ อาจจะ
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี
การประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้
แก้ไขปัญหาเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีได้
กรรมวิธี หมายถึง หลักการหรือวิธีการ
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่สามารถจับต้องได้และรวมถึงอุปกรณ์ วัตถุ
เครื่องมือ เครื่องประกอบหัตถกรรม เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องจักรสาน และส่วนประกอบ
การปรับปรุงกรรมวิธีหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หมายถึง การปรับปรุงให้ดีขึ้น การ
แก้ไขดัดแปลงหรือการเพิ่มหรือเสริมที่ถูกใช้กับกรรมวิธี หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว
การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องครบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
2. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
3. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
4. อายุความคุ้มครอง
อายุความคุม้ ครองสิทธิบตั รการประดิษฐ์ จะพิจารณาจากวันยืน่ คำขอรับสิทธิบตั ร
กล่าวคือ ถ้าคำขอรับสิทธิบตั รยืน่ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 สิทธิบตั รจะได้รบั ความ
คุ้มครองเป็นระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันออกสิทธิบัตร สำหรับคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป สิทธิบตั รจะได้รบั ความคุม้ ครองเป็นระยะเวลา 20 ปี
นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
2. การขอรับความคุ้มครอง
ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT : Patent
Cooperation Treaty) สมาชิกลำดับที่ 142 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ดังนั้น ผู้ขอรับ
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สิทธิบตั รการประดิษฐ์ซง่ึ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลไทยจึงมีสทิ ธิยน่ื คำขอระหว่างประเทศ
ภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพียงคำขอ
เดียวโดยไม่จำต้องยื่นคำขอผ่านสำนักงานตัวแทนในประเทศดังกล่าว
1. การเตรียมคำขอ
ผู้ประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ร่วมหรือทายาทตามกฎหมาย นายจ้างหรือผู้รับโอน เป็นผู้มี
สิทธิยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
มาเลเซีย จะต้องแต่งตัง้ ตัวแทนในประเทศมาเลเซีย เพือ่ ดำเนินการติดต่อกับสำนักจดทะเบียน
สิทธิบัตร
2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง
ในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. คำขอรับสิทธิบัตร
2. รายละเอียดการประดิษฐ์
3. ข้อถือสิทธิ (1 ข้อหรือมากกว่า)
4. รูปเขียน (ถ้าจำเป็น)
5. บทสรุปการประดิษฐ์
6. หนังสือมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร
7. หนังสือแสดงการได้มาซึ่งสิทธิในการประดิษฐ์จากผู้ประดิษฐ์ (โดยปกติเป็น
สัญญาโอนสิทธิ หรือสัญญาจ้างแรงงาน)
ในการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องปรากฏชือ่ ทีแ่ สดงถึงการประดิษฐ์
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ การตรวจค้น และการตรวจสอบการประดิษฐ์ และเอกสาร
อ้างอิง ในการเปิดเผยการประดิษฐ์ จะต้องมีลักษณะที่ชัดแจ้งและสมบูรณ์อย่างเพียงพอ
เพือ่ ให้สามารถประเมินผลและเพือ่ ให้บคุ คลทีม่ คี วามชำนาญในศิลปวิทยาการนัน้ ๆ สามารถนำไป
ปฏิบัติได้ และแสดงผลดีของการประดิษฐ์ที่ได้รับ และต้องมีวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
การนำการประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ในรายละเอียดการประดิษฐ์จะต้องไม่มี
รูปเขียนแสดง
ในส่วนของข้อถือสิทธิ จะต้องชัดแจ้งและรัดกุม และสอดคล้องกับรายละเอียด
การประดิษฐ์ ในข้อถือสิทธิจะไม่มรี ปู เขียน ในข้อถือสิทธิอาจมีได้ทง้ั ข้อถือสิทธิหลักและข้อถือ
สิทธิรอง และไม่จำกัดจำนวนของ   ข้อถือสิทธิ
ในส่วนของรูปเขียน จะมีความจำเป็นเมื่อต้องใช้ทำความเข้าใจการประดิษฐ์
ในส่วนของบทสรุปการประดิษฐ์ จะต้องมีชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ การสรุป
การเปิดเผยโดยระบุสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ปัญหาในทางเทคโนโลยี
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จุดสำคัญทีใ่ ช้แก้ไขปัญหาโดยการประดิษฐ์ การใช้การประดิษฐ์ ข้อความในบทสรุปการประดิษฐ์
จะไม่เกิน 150 คำ และต้องไม่มีรูปเขียนในบทสรุปการประดิษฐ์
คำขอรับสิทธิบัตรแต่ละคำขอจะเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์อย่างเดียวหรือหลาย
อย่าง ถ้าการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน
3. ประกาศโฆษณา
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการประกาศโฆษณาคำขอรับ
สิทธิบัตรในระหว่างรอการจดทะเบียน ดังนั้น แฟ้มคำขอรับสิทธิบัตรของทางราชการจะถูก
เก็บเป็นความลับในระหว่างรอการจดทะเบียน
การประกาศโฆษณาจะมีขึ้นเมื่อสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้ว
4. การรับจดทะเบียน
เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรมีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร และข้อบังคับ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนสิทธิบัตร และออกหนังสือคู่มือรับ
จดทะเบียนพร้อมทัง้ สำเนาสิทธิบตั ร และสำเนารายงานของผูต้ รวจสอบครัง้ สุดท้ายให้แก่ผขู้ อรับ
จดทะเบียน นอกจากนี้นายทะเบียนจะบันทึกสิทธิบัตรในสมุดทะเบียน
5. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ผูข้ อรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์ จะต้องยืน่ คำขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์ในประเทศ
มาเลเซีย ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีย่ น่ื คำขอรับสิทธิบตั รเป็นครัง้ แรก ในคำขอรับ
สิทธิบัตรจะต้องมีการแจ้งให้ทราบถึงการขอถือสิทธินับวันยื่นย้อนหลัง นายทะเบียนจะขอให้
ผูข้ อรับสิทธิบตั รจัดส่งสำเนาคำขอรับสิทธิบตั รทีย่ น่ื ครัง้ แรกซึง่ รับรองถูกต้องโดยสำนักสิทธิบตั ร
ที่ได้รับคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นครั้งแรก ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ นายทะเบียนมีคำสั่ง
พร้อมทั้งจัดทำคำแปลฉบับภาษามาเลเซียหรือภาษาอังกฤษ
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO)
Level 27,29,30 &32, Menara Dayabumi,
Jalan Sultan Hishamuddin, 50623 Kuala Lumpur
Tel: (603) 2263 2100
Fax: (603) 2274 1332
Website: www.myipo.gov.my
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ตารางค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิบัตร
รายการ
							

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการวิชาชีพ
(RM)
(US$)

1. ยื่นคำขอ
    - ข้อถือสิทธิ 1 – 10 ข้อ
    - ข้อถือสิทธิข้อที่ 11 ขึ้นไป ข้อละ

200
10

232
-

2. ขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอย้อนหลัง

-

17

700

139

-

46

150

62

-

46

3. ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
4. รับและส่งรายงานการตรวจสอบหรือเอกสาร
  สำคัญอื่นๆ
5. การจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญ
6. ตรวจสอบและส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียน
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กฎหมายอนุสิทธิบัตร - ประเทศมาเลเซีย
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. 2526 ซึง่ มีผลใช้บงั คับเมือ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529
2. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบการจดทะเบียน
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม
อนุสิทธิบัตร (Utility Innovation) หมายถึง นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งก่อ
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ (Product) หรือกรรมวิธี (Process) ใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธที ป่ี รากฏอยูแ่ ล้ว (Improvement of a known product or process)
ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ (Industrial application) การประดิษฐ์
ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
3.1 ความใหม่ (Novelty)
3.2 สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม (Industrial Applicability)
3.3 อนุสิทธิบัตรจะต้องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแต่เป็นขั้นการประดิษฐ์ที่ไม่สูง
เท่าขั้นการประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์
4. อายุการคุ้มครอง
15 ปี นับแต่วันออกอนุสิทธิบัตร ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดอายุการคุ้มครอง 15 ปี
แล้วผู้ทรงอนุสิทธิบัตรสามารถต่ออายุความคุ้มครองได้อีก 5 ปี
2. การขอรับความคุ้มครอง
ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT : Patent
Cooperation Treaty) สมาชิกลำดับที่ 142 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ดังนั้น ผู้ขอรับ
อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยจึงมีสิทธิยื่นคำขอระหว่าง
ประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เพียงคำขอเดียวโดยไม่จำต้องยื่นคำขอผ่านสำนักงานตัวแทนในประเทศดังกล่าว
1. การเตรียมคำขอ
ผูป้ ระดิษฐ์หรือลูกจ้างของผูป้ ระดิษฐ์ ผูร้ บั จ้างทำของของผูป้ ระดิษฐ์ ผูร้ บั โอนสิทธิ
จากผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร
โดยปกติอนุสิทธิบัตรจะประกอบด้วยข้อถือสิทธิเพียง 1 ข้อ ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึง
ไม่สามารถแยกจดทะเบียนคำขอรับอนุสิทธิบัตรมากกว่าหนึ่งคำขอได้
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2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง
1. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน 1 (A request form 1)
2. รายละเอียดการประดิษฐ์ (Description)
3. ข้อถือสิทธิ (Well structured claims) ในอนุสิทธิบัตรจะมีข้อถือสิทธิได้
เพียงข้อเดียว
4. รูปเขียน (Drawing or drawings) หมายรวมถึง แผนภาพ แผนผัง เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นรูปเขียนที่ไม่สมบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรได้
5. บทสรุปการประดิษฐ์ (An abstract)
6. ประเภทของการประดิษฐ์เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการจำแนกการ
ประดิษฐ์ระหว่างประเทศ
7. หนังสือมอบอำนาจ ไม่จำเป็นต้อง Notarized และ Legalized เพือ่ แต่งตัง้
ตัวแทนในประเทศมาเลเซียให้ดำเนินการแทน
8. หนังสือสัญญาโอน ไม่จำเป็นต้อง Notarized และ Legalized ในกรณีที่
ผู้ประดิษฐ์ไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนด้วยตนเอง แต่โอนสิทธิให้แก่ผู้รับโอน
3. การรับจดทะเบียน
หลังจากที่ได้มีการออกอนุสิทธิบัตรแล้ว จะต้องมีการประกาศโฆษณาการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตรในหนังสือประกาศโฆษณา (Government Gazette)
4. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์ที่จะขอถือสิทธิย้อนหลัง จะต้องยื่นคำขอ
จดทะเบียนภายใน 6 เดือน นับแต่วันยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย พร้อมกับสำเนา
คำขอจดทะเบียนออกโดยสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับรองโดยกระทรวง
การต่างประเทศ
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO)
Level 27,29,30 &32, Menara Dayabumi,
Jalan Sultan Hishamuddin, 50623 Kuala Lumpur
Tel: (603) 2263 2100
Fax: (603) 2274 1332
Website: www.myipo.gov.my
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ตารางค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิบัตร
รายการ
							

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการวิชาชีพ
(RM)
(US$)

1. ยื่นคำขอ

100

192

2. ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

700

139

-

46

100

62

-

46

3. รับและส่งรายงานการตรวจสอบหรือเอกสาร
  สำคัญอื่นๆ
4. การจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญ
5. ตรวจสอบและส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียน
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กฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ – ประเทศมาเลเซีย
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
พระราชบัญญัติแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2539
2. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์ โดยยื่นขอจดทะเบียนต่อสำนักงาน
ทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Designs Registration Office)
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง
แบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะต่างๆของรูปร่างและรูปทรงหรือรูปแบบ หรือ
สิ่งประดับที่ใช้กับสิ่งของโดยกระบวนการหรือวิธีการทางอุตสาหกรรมใด ๆ และเป็นลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปซึ่งดึงดูดและตัดสินโดยสายตา แต่ไม่รวมถึง
1. วิธีการหรือหลักการก่อสร้าง หรือ
2. ลักษณะต่างๆ ของรูปร่างหรือรูปทรงของสิ่งของซึ่ง
1. ถูกกำหนดเช่นนั้นด้วยหน้าที่การทำงานของตัวสิ่งของนั้นแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น
2. ต้องอาศัยรูปร่างภายนอกของสิ่งของอื่น ที่ผู้ออกแบบตั้งใจที่จะให้แบบ
ผลิตภัณฑ์นั้นใช้เป็นส่วนประกอบ
4. อายุการคุ้มครอง
แบบผลิตภัณฑ์มีอายุการคุ้มครอง 5 ปีนับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียน หลังจาก
สิ้นสุดอายุการคุ้มครอง 5 ปีแรก แบบผลิตภัณฑ์สามารถขยายอายุความคุ้มครองได้อีก 2
ครั้ง ครั้งละ 5 ปี โดยยื่นแบบฟอร์มตามที่กำหนด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาดังกล่าว
2. การขอรับความคุ้มครอง
1. การเตรียมคำขอ
คำขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์
1.1 เป็นไปตามแบบฟอร์มทีก่ ำหนดและยืน่ ต่อสำนักงานจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์
1.2 ยืน่ พร้อมกับสิง่ ทีใ่ ช้แสดงแบบผลิตภัณฑ์ทย่ี น่ื ขอจดทะเบียนตามจำนวนทีก่ ำหนด
1.3 คำอธิบายเกี่ยวกับความใหม่ของแบบลิตภัณฑ์ และ
1.4 ค่าธรรมเนียม
ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื คำขอมีภมู ลิ ำเนาสถานประกอบการหลักในต่างประเทศ ผูย้ น่ื คำขอ
จะต้องตั้งตัวแทนในประเทศมาเลเซียเพื่อรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ถ้าไม่มีการ
ตั้งตัวแทนนายทะเบียนสามารถปฏิเสธคำขอได้
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คำขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์หนึง่ คำขอสามารถจดทะเบียนกับแบบผลิตภัณฑ์
มากกว่าหนึ่งแบบผลิตภัณฑ์ได้ ถ้าแบบผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอยู่ในประเภทเดียวกันตามการจัด
ประเภทแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง
2.1 คำขอจดทะเบียนให้ใช้แบบฟอร์ม ID 1 พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมลงนาม
โดยผู้ยื่นคำขอหรือตัวแทน ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ระบุข้อเท็จจริงนั้นไว้ในคำขอด้วย แต่ถ้าผู้ยื่นคำขอไม่ใช่ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ระบุชื่อ
และที่อยู่ของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ในคำขอ พร้อมหนังสือแสดงสิทธิของผู้ยื่นคำขอ และใน
กรณีของคำขอจดทะเบียนที่มีแบบผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชิ้น ให้ผู้ยื่นคำขอระบุจำนวนแบบ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในคำขอนั้น และให้ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามจำนวนแบบผลิตภัณฑ์
ที่ระบุในคำขอนั้น
2.2 คำขอจดทะเบียนจะต้องเป็นภาษามาเลเซียหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีทค่ี ำขอ
หรือเอกสารประกอบคำขอใดๆเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษจะต้องมีการรับรองคำแปล
โดยกระทรวงการต่างประเทศ
2.3 ประเภทแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องมีการระบุประเภทหรือประเภทย่อยตามการ
จัดประเภทแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
2.4 ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติและถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นคำขอ ชื่อบุคคลธรรมดา หรือชื่อ
นิตบิ คุ คลตามทีป่ รากฏในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ทีอ่ ยูท่ ถ่ี กู ต้องทีส่ ามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร (ถ้ามี)
3. การรับจดทะเบียน
หลังจากทีน่ ายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอนัน้ ถูกต้องตามข้อกำหนดต่างๆ
นายทะเบียนก็จะมีคำสัง่ รับจดทะเบียน และออกสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์ และให้ถอื ว่าสิทธิบตั ร
ดังกล่าวเป็นหลักฐานเบื้องต้นของความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์นั้น
4. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ตามอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศมาเลเซียได้เข้าเป็นภาคี
ให้ผู้ยื่นคำขอสามารถอ้างสิทธิย้อนหลัง ในวันที่ยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งยื่น
โดยผู้ยื่นคำขอหรือผู้มีสิทธิมาก่อน  โดยต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือนนับจากวันยื่นคำขอ
เป็นครั้งแรก
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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO)
Level 27,29,30 &32, Menara Dayabumi,
Jalan Sultan Hishamuddin, 50623 Kuala Lumpur
Tel: (603) 2263 2100
Fax: (603) 2274 1332
Website: www.myipo.gov.my
ตารางค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิบัตร
			
รายการ
							
1. ยื่นคำขอ
2. การประกาศโฆษณาการจดทะเบียน
3. ตรวจสอบและส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียน
4. การยื่นคำขอต่ออายุการคุ้มครอง
     4.1 ครั้งที่ 1
- แบบผลิตภัณฑ์แรก
- แบบผลิตภัณฑ์ที่สองขึ้นไป แบบละ
     4.2 ครั้งที่ 2
- แบบผลิตภัณฑ์แรก
- แบบผลิตภัณฑ์ที่สองขึ้นไป แบบละ
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ค่าธรรมเนียม ค่าบริการวิชาชีพ
(RM)
(US$)
400

203

50 ต่อแบบ

102

-

68

600
300

170
102 ต่อแบบ

800
400

102 ต่อแบบ

สำนักกฎหมายผู้ให้บริการในประเทศมาเลเซีย
1. Raja Darryl & Loh
18th Floor, Wisma Sime Darby Jalan Raja Laut 50350
Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 603 2694 9999
Fax: 603 2698 4759
E-mail: rdl@rdl.com.my
Website: www.rajadarrylloh.com.my
2. Lin Coln & Co.
No. 14-2, Jalan 30/70A DESA SRI HARTAMAS
50480 Kuala Lumpur Malaysia
Tel: 603 2300 1702
Fax: 603 2300 1704
E-mail: legal@lincolnco.com.my
3. Wong & Partners
Suite 21.01, Level 21 The Gardens South Tower
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur
Tel: 603 2298 7888
Fax: 603 2282 2669
E-mail: kl.info@wongpartners.com
       Website: www.wongpartners.com
4. Shearn Delamore & Co.
7th Floor, Wisma Hanzah-Kwong Hing No. 1, Leboh Ampang
50100 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 603 2027 2727
Fax: 603 2078 5625
E-mail: info@shearndelamore.com
Website: www.shearndelamore.com
5. Tay & Partners
6th Floor, Plaza See Hoy Chan Jalan Raja Chulan
Kuala Lumpur 50200 Malaysia
Tel: 603 2050 1888
Fax: 603 2072 6354
E-mail: mail@taypartners.com.my
Website: www.taypartners.com.my
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