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ASEAN INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS ACTION PLAN 
2016-2025

 It is recognised that Intellectual Property (IP) has 
an important role in contributing to the achievement of 
national and regional socio-economic development goals. 
It is important for AMSs and ASEAN to view possible future 
IP scenarios in the broad context of the projected evolution 
of the ASEAN Economic Community (AEC) over the next 
ten years. Thus, IP, as one instrument of development, 
should also be considered in terms of its linkage to other 
components of socio-economic development strategy, 
including (among others) poverty reduction, health, 
education, industrial development, and especially trade.

 In the post-2015 environment of a more competitive 
ASEAN, AMSs will have made significant progress in 
aligning national laws and policies on IP to cater to the AEC
framework. National IP regimes will have achieved technical 
and procedural convergence, and IP Offices will have 
adopted modern business models and practices that enable 
provision of efficient and effective “world class” services          
to clients. It is expected that the AEC will bring about 
a more competitive and productive ASEAN region through 
the effective exploitation of IP and creativity, and at some 
stage could be one of the contributory factors towards 
increases in the volume and value of exports, increases 



   แผนปฏิบัติการด�านทรัพย�สินทางป�ญญาอาเซียนป� 2016 - 2025     5

in flows of domestic and foreign direct investment, and 
improved national rankings in the World Competitiveness 
Yearbook. 

 In this context, the ASEAN Intellectual Property Rights 
Action Plan 2016-2025, thus formulated, will have four 
strategic goals:

 (a) Strategic Goal 1: A more robust ASEAN IP System 
is developed by strengthening IP Offices and building IP 
infrastructures in the region;

 (b) Strategic Goal 2: Regional IP platforms and 
infrastructures are developed to contribute to enhancing 
the ASEAN Economic Community;

 (c) Strategic Goal 3: An expanded and inclusive 
ASEAN IP Ecosystem is developed; and

 (d) Strategic Goal 4: Regional mechanisms to 
promote asset creation and commercialisation, particularly 
geographical indications and traditional knowledge are 
enhanced.
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

STRATEGIC GOAL 1: A more robust ASEAN IP System is 
developed by strengthening IP Offices and building IP 
infrastructures in the region.

Initiative 1.
Improved patent, 
trademark, and 
industrial design 
services.
 

1.1 Conduct IP Diagnostics of AMS  
IP systems to ascertain issues   
and the extent of their impact on

 the delivery of IP services,   
including the backlog situation  
so that appropriate measures 

 may be taken to improve the
 delivery of their IP services.

 Country Champions : Malaysia 
(Patents); Viet Nam and 
Philippines (Trademarks and 
Industrial Designs)

1.2 Expand work-sharing activities for 
patents among AMSs.

 Country Champion : Singapore 
(Patents)

1.3 Continued implementation 
of the ASEAN Patent Search 
and Examination Cooperation 
(ASPEC)

 Country Champion : Singapore
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

1.4  Effective use of copyright system 
by 2025 

 Country Champion : Indonesia

1.5.  Establish an ASEAN Copyright 
Notifications/Recordation 
Network 

 Country Champions : Indonesia,  
Singapore and ASEC

1.6 Update and enhance the ASEAN 
databases of Industrial Designs 
and Trademarks. 

 Country Champion : Philippines

1.7 Establish an ASEAN database 
for published applications and 
registered patents. 

 Country Champion : Singapore
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

Initiative 2.
Promote 
improvement of IP 
services in terms 
of timeliness and 
quality of output.

2.1. Identify similarities and differences

 in practices of patent and industrial 
design among the AMSs. 

 Champions : Singapore (Patents); 
Philippines (Industrial Designs)

2.2. Update or draft national patent 
substantive examination manuals 

 Country Champions : Malaysia 
and Viet Nam

2.3 Update or draft national 
industrial design examination 
manuals 

 Country Champion : Philippines

2.4 Develop ASEAN Common
 Guidelines on Patent Examination

 Country Champion : Malaysia

 2.5 Develop ASEAN Common 
Guidelines on Industrial Design 
Examination 

 Country Champions : Philippines 
and Viet Nam
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

2.6 Regularly update, as may be 
necessary, the ASEAN Common 
Guidelines on Substantive 
Trademark Examination. 

 Country Champion : Philippines

2.7 Adopt and publish the 
performance pledge for IP 
registrations.

 Country Champion : Singapore 
and ASEC

Initiative 3.
Promote 
excellence 
of CMOs in 
transparency, 
accountability and 
governance

3.1 Participate in WIPO’s initiative 
on creating international quality 
assurance standards for CMOs.

 Country Champions : Indonesia, 
Viet Nam and ASEC

3.2  Develop a compendium of 
transparency, accountability and 
governance (TAG) principles 
relating to the right of access 
to repertoire information, 
transparent tariff calculation, 
requirements regarding 
deductions, etc. 

 Country Champions : Indonesia, 
Viet Namand ASEC
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

3.3 Develop a set of best practices/
guidelines for the certification/
accreditation of CMOs. 

 Country Champions: Indonesia, 
Viet Nam and ASEC

3.4 Educate and train CMOs, with 
emphasis on transparency, 
accountability, and governance, 
providing guidance and 
assistance where requested, to 
reach certification. 

 Country Champions : Indonesia,  
Viet Nam and ASEC

Initiative 4.
Explore the 
feasibility of 
harmonizing 
formality 
requirements for 
trademarks and 
industrial designs 
across the region.

4.1 Undertake a feasibility study 
for harmonizing formality 
requirements for trademarks and 
industrial designs.

 Country Champion : Philippines

4.2 Consider implementing the 
recommendations from the 
study.
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

Initiative 5.
Accession to 
international 
treaties: 
 i. Madrid Protocol;
ii. Hague    
    Agreement; and
iii. PCT

5.1 Accession to the Madrid Protocol 
and Hague Agreement

 Country Champion : Philippines

5.2 Accession to the PCT by AMSs
 Country Champion : ASEC

Initiative 6.
Endeavour to 
accede to other 
WIPO-administered 
international 
treaties (may be 
determined by each 
AMS)

6.1  Accession to Singapore 
Trademark Law Treaty as part of 
improvement of TM processes, 
or to other WIPO-administered 
international treaties by 
interested AMSs

 Country Champion : ASEC
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

Initiative 7.
Develop targeted 
and sustainable 
capacity building 
and office-initiated 
client-assistance 
programs linked 
to levels of 
development, with 
special focus on 
CLM (Cambodia, 
Lao People's 
Democratic 
Republic, and 
Myanmar).

7.1 Establish an ASEAN IP Academy 
(based on the outcomes of a 
feasibility study) to increase 
the competency of ASEAN 
IP stakeholders, including 
practitioners (such as advisors, 
lawyers, engineers, patent and 
trademark agents, and strategists, 
etc.)

 Country Champions : Cambodia, 
Myanmar, Brunei Darussalam, 
Viet Nam, Malaysia, Singapore, 
Philippines and Indonesia.
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

STRATEGIC GOAL 2: Regional IP platforms and 
infrastructures are developed to contribute to 
enhancing the ASEAN Economic Community.

Initiative 8.
Develop new 
networks of 
integrated IP 
services for the 
region, including 
technology 
transfer offices 
and innovation 
technology 
support offices 
(patent libraries).

8.1 Establishment of a regional 
network of patent libraries 
within schools and universities 
in AMSs, to increase access to 
global scientific and technology 
information for research and 
development

 Country Champions : Malaysia 
and Philippines

 8.2 Link the existing or new national 
virtual IP marketplaces of AMS IP 
Offices 

 Country Champions : Singapore, 
Malaysia and Philippines

8.3 Hold regional IP Fair/Technology 
Marketplace events on either an 
annual or biennial basis. 

 Country Champions : Singapore, 
Malaysia and Philippines
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

Initiative 9.
Improve service 
delivery of AMSs 
through connected 
online services, 
including patent, 
trademark, 
copyright and 
industrial design 
search systems, 
and online filing 
systems.

9.1 Implement on-line filing 
for patents, trademarks and 
industrial design applications.

 Country Champions : Trademark 
Task Force (TF) - Malaysia; 
ASPEC-TF - Singapore; Lead for 

 IT - Philippines.

9.2 Conduct a feasibility study for an 
ASEAN TM Registration system

 Country Champion : Philippines

9.3 Implement online system 
for copyright recordation/
notification for AMSs that have 
recordation systems.  

 Country Champion : Indonesia
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

Initiative 10.
Adopt modern 
Information 
Technologies to 
improve quality of 
regional services, 
including the 
development of an 
automated 
(including 
translation) system 
for electronic 
correspondence 
and dossier systems 
for trademarks; 
online filing; 
sharing of patent 
and copyright 
information 
through 
the establishment 
of regional patent 
and copyright 
databases; and 
updating an 
improvement of 
the regional 
industrial design 
and trademark 
databases.

10.1 Ensure IP Offices' patent, 
trademark, industrial design and 
copyright databases and relevant 
information are easily accessible 
to their customers, partners, 
industry, and the public.

 Country Champions : Trademark 
Task Force (TF) - Malaysia; 
ASPEC-TF - Singapore; 
Enforcement TF - Philippines; 
Philippines - Lead for IT; 
Singapore – ASEAN IP Portal.
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

Initiative 11.
Improve and 
centralize the 
management of 
the ASEAN IP 
Portal by ensuring 
that IP information, 
including statistical 
data, is accurate 
and regularly 
updated (e.g., 
no. of filings, 
registrations, 
grants, pendency 
periods).

11.1 Develop a checklist to ensure 
that relevant information is 
updated regularly.

 Country Champion : Singapore 
and ASEC

11.2 Integrated searches of ASEAN IP 
databases can be done from the 
ASEAN IP Portal.

 Country Champion : Singapore 
and ASEC
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

STRATEGIC GOAL 3: An expanded and inclusive 
ASEAN IP Ecosystem is developed.

Initiative 12.
Implementation 
of a Regional 
Action Plan on IPR 
Enforcement 

12.1 Information awareness activities 
(including development of 
information materials) on 
enforcement are undertaken in 
the region, and private sector 
involvement in anti-piracy 
and information awareness 
campaigns at the regional level is 
intensified.

 Country Champion : Philippines 
and Thailand

12.2 Publicly available statistical 
information relating to IP 
enforcement, including the status 
of IP cases in the judiciary, is 
collated through a centralized 
coordinating unit and is 
accessible online in the region

 Country Champion : Philippines 
and Thailand
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

12.3 Reduced movements of pirated 
and counterfeit goods into and 
between AMSs is documented

 Country Champion : Philippines 
and Thailand

12.4 National internal guidelines for 
enforcement consistent with the 
civil, criminal, and administrative 
structures of AMSs are drawn 
up based on best practices 
identified through information 
sharing among national agencies 
in AMSs that are tasked with IP 
enforcement. 

 Country Champion: Philippines 
and Thailand

12.5 Workshops and symposia 
on enforcement issues and 
developments in IPR protection 
are held, and stronger linkages 
between the national IP office 
and the judiciary in each AMS to 
expedite the
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

 disposition of IP cases and other 
government agencies tasked 
with enforcement of IP rights are 
established. 

 Country Champion : Philippines

12.6 Develop a coordination 
mechanism to enhance 
enforcement operations. 

 Country Champion : Philippines

Initiative 13.
Establish an 
ASEAN IP network 
(IP, judiciary, 
customs and other 
enforcement 
agencies)

13.1. Support parties in dispute, IP 
practitioners and judicial officers 
in the hearing of IP disputes, 
particularly complex cases by 
making available an ASEAN 
directory of local and foreign 
technical experts for niche 
technology areas.

 Country Champions : Brunei 
Darussalam and Philippines
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

Initiative 14.
Enhance intra 
and extra ASEAN 
engagement 
with stakeholders 
and external 
partners including 
dialogue partners/ 
consultations with 
the private sector/ 
IP associations 
(e.g., AIPA, INTA, 
WIPO Singapore 
Office)

14.1 Establish on-line national IPR 
helpdesks

 Country Champions : Cambodia 
and Lao PDR

14.2 Establish an on-line ASEAN IPR 
helpdesk under the supervision 
and management of one or more 
AMS

 Country Champions : Indonesia 
and Brunei Darussalam

14.3 Establish an IPR helpdesk for 
MSMEs in Business Associations 
identified by participating AMSs

 Country Champions: Indonesia 
and Brunei Darussalam
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

Initiative 15.
Establish a regional 
accreditation 
system for IP 
practitioners.

15.1 Create awareness of possible 
accreditation system.

 Country Champions: Singapore 
and Philippines

15.2 Undertake the feasibility study 
on the establishment of such a 
system.

 Country Champions : Singapore 
and Philippines

15.3. Establish a regional accreditation 
system, as appropriate.

 Country Champions : Singapore 
and Philippines



22     The ASEAN intellectual Property Rights Action Plan 2016 - 2025

INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

STRATEGIC GOAL 4 : Regional mechanisms to promote 
asset creation and commercialization, particularly 
geographical indications and traditional knowledge 
are enhanced.

Initiative 16.
Improve awareness 
and respect of 
IP to promote 
its protection 
and utilization, 
including 
development 
of supporting 
schemes for 
MSMEs and 
creative sectors.

 

16.1 AMSs conduct a study on 
supporting schemes to 
encourage IP protection and 
acquisition by MSMEs and 
the creative sectors and the 
effectiveness of the various 
schemes with the objective of 
adopting suitable and relevant 
measures.

 Country Champions : Thailand, 
Indonesia, Viet Nam and 
Myanmar

16.2 Creative ASEAN 

 Country Champion : Thailand and 
Indonesia
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

16.3 Comprehensive collaborative 
programs between the IP Offices 
and Science & Technology, 
Research & Development 
Institutions, and Universities to 
improve their capacity to identify, 
protect, and manage their IPs are 
developed. 

 Country Champions : Malaysia, 
Brunei Darussalam, and 
Philippines

Initiative 17.
Develop IP 
valuation 
services to create 
awareness of the 
value of IP as a 
financial asset.

17.1 Design and conduct training 
programmes for IP valuers.

 Country Champions : Malaysia, 
Singapore and Viet Nam

17.2 Conduct a study on the best 
practices for IP valuation, 
including on the IP and non-IP 
legal and policy frameworks that 
help increase the recognition of 
the value of IP as a financial asset 
in the business community.

  Country Champion : Philippines
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

Initiative 18.
Promote the 
commercialisation 
of GIs in ASEAN 
by improving 
the capacity of 
the productive 
sector in the 
development 
of protection 
and branding 
strategies.

18.1 Training in the use of GIs, 
certification and collective marks 
to create awareness to enhance 
value of local products and 
services and post registration 
management programme.

 Country Champions : Thailand 
and Viet Nam

18.2 Evaluate protection mechanisms 
of GIs and assist in the protection 
of GIs in ASEAN and foreign 
market 

 Country Champions : Thailand 
and Viet Nam
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INITIATIVES DELIVERABLES & COUNTRY 
CHAMPIONS

Initiative 19.
Promote a 
protection 
mechanism for 
GRTKTCE.

19.1 Conduct a preliminary study by 
interested AMSs, (i.e. comparison 
study to several countries that 
have laws on GR/TK/TCE).

 Country Champion : Indonesia

19.2 Develop relevant national policies 
and laws related to GRTKTCE, for 
interested AMSs.

 Country Champion : Indonesia,  
Lao PDR and Viet Nam

19.3 Develop a network of GR and TK 
databases for interested AMSs. 

 Country Champions : Indonesia, 
Lao PDR and Viet Nam

19.4 Implement regional cooperation 
agreements such as a code of 
conduct/MOC on the use of GR 
by interested AMSs.

 Country Champions : Indonesia, 
Lao PDR and Viet Nam
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หน่ึงประชาคม” 

โดยผานทรัพยสินทางปญญา



สารบัญ
บทนํา แผนปฏิบัติการ

ด�านทรัพย�สินทางป�ญญาอาเซียน
ป� 2016 – 2025

โครงการที่ 1. ยกระดับบริการดานสิทธิบัตรเคร่ืองหมายการคา  32
 และสิทธบัตรการออกแบบ

โครงการที่ 2. พัฒนาคุณภาพของการใหบริการดานทรัพยสินทางปญญา  35
 ในดานระยะเวลาการจดทะเบียนและคุณภาพของผลงาน 

โครงการที่ 3. สนับสนุนความเปนเลิศของ องคการจัดเก็บลิขสิทธิ์  37
 ในดานความโปรงใสการรับผิดชอบและการกํากับดูแล

โครงการที่ 4. สํารวจความเปนไปไดในการจัดทํามาตรฐาน รูปแบบคําขอ  39
 จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา และสิทธิบัตรการออกแบบ
 ใหเปนลักษณะเดียวกันในภูมิภาค

โครงการที่ 5. การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศ  39

โครงการที่ 6. พยายามดําเนินการเขาเปนภาคีสนธิสัญญา  40
 ระหวางประเทศอ่ืนๆ ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก



โครงการที่ 7. พัฒนาการสรางขีดความสามารถท่ีตรงเปาหมาย  41
 และย่ังยืนรวมถึงโครงการชวยเหลือผูประกอบการท่ีริเร่ิม
 โดยสํานักงานซ่ึงเช่ือมโยงกับแตละระดับของการพัฒนาโดยมุงเนนท่ี CLM

โครงการที่ 8. พัฒนาเครือขายการใหบริการครบวงจร  42
 ดานทรัพยสินทางปญญาของภูมิภาค รวมถึงสํานักงานถายโอน
 เทคโนโลยีและสํานักงานสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรม

โครงการที่ 9. พัฒนาระบบบริการของประเทศสมาชิกอาเซียน  44
 ผานบริการออนไลนแบบบูรณาการ ซ่ึงรวมถึงระบบคนหา
 และระบบย่ืนเอกสารออนไลนสําหรับเคร่ืองหมายการคา 
 สิทธิบัตรลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

โครงการที่ 10. นําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการปรับปรุงคุณภาพ         45
 การใหบริการในระดับภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ
 (รวมท้ังการแปลภาษา) สําหรับการทางส่ือสารอิเล็กทรอนิกส
 และระบบจัดเก็บเอกสารสําหรับเคร่ืองหมายการคา 
 ระบบย่ืนจดออนไลน ระบบแลกเปล่ียนขอมูลสิทธิบัตร 
 และลิขสิทธิ์ผานฐานขอมูลในภูมิภาค 
 และระบบปรับปรุงฐานขอมูลสิทธิบัตรการออกแบบ
 และเคร่ืองหมายการคาของภูมิภาค

โครงการที่ 11. ยกระดับและรวมศูนยการบริหารจัดการ ASEAN IP Portal             46
 โดยใหรับรองวาขอมูลสถิติดานทรัพยสินทางปญญา
 มีความถูกตองแมนยํา และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ

โครงการที่ 12. ดําเนินการแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคดานการปองกัน  47
 และปราบปรามทรัพยสินทางปญญา



โครงการที่ 13. จัดตั้งเครือขายดานทรัพยสินทางปญญาของอาเซียน  51

โครงการที่ 14. เสริมสรางความรวมมือในและนอกอาเซียน  52
 กับผูมีสวนไดสวนเสียและหุนสวนภายนอกรวมท้ังประเทศคูเจรจา 
 การใหปรึกษากับภาคเอกชน และสมาคมทรัพยสินทางปญญาตางๆ

โครงการที่ 15. จัดทําระบบข้ึนทะเบียนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา  53
 ของภูมิภาค

โครงการที่ 16. สรางความตระหนักและเคารพตอสิทธิในทรัพยสินทางปญญา         54
 เพ่ือสงเสริมการคุมครองและการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา 
 รวมไปถึงพัฒนาโครงการสนับสนุนตางๆ เพ่ือธุรกิจขนาดยอม 
 เล็ก และกลางภาคอุตสาหกรรมสรางสรรค

โครงการที่ 17 พัฒนาบริการดานการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา               56
 เพ่ือสรางความตระหนักวาทรัพยสินทางปญญา
 คือสินทรัพยทางการเงินชนิดหนึ่ง

โครงการที่ 18. สงเสริมการใชประโยชนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร  57
 เชิงพาณิชยในอาเซียน โดยยกระดับศักยภาพ
 ของภาคการผลิตในดานการพัฒนากลยุทธ
 การคุมครองและการสรางแบรนด

โครงการที่ 19. สงเสริมกลไกการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น  58
 ทรัพยากรชีวภาพ และการแสดงออกดานวัฒนธรรมทองถิ่น



30     The ASEAN intellectual Property Rights Action Plan 2016 - 2025

แผนปฏิบัติการด�านทรัพย�สินทางป�ญญาอาเซียน
ป� 2016 - 2025

 ทรัพยสินทางปญญา ถือวามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
เพื่อบรรลุสู เปาหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ                   
และภูมิภาค ซึ่งมีความสําคัญที่สมาชิกอาเซียนและอาเซียนมองถึง
อนาคตดานทรัพยสนิทางปญญา ในบริบทของพัฒนาการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในอีก 10 ปขางหนา ดังนั้นทรัพยสินทางปญญา             
ในฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนาตัวหนึ่ง จึงควรถูกพิจารณาในแง
การเชื่อมโยงกับสวนประกอบอื่น ๆ ของกลยุทธการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมไปถึงการลดปญหาความยากจน สุขภาพ 
การศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรม และโดยเฉพาะอยางยิ่งการคา
 ในสภาพแวดลอมของการแขงขันที่สูงขึ้นในอาเซียนภายหลัง           
ป 2015 สมาชิกอาเซียนจะมีความคืบหนาอยางมีนัยยะ ในการสราง
ความสอดคลองของกฎหมายและนโยบายดานทรัพยสินทางปญญา 
แหงชาติ เพ่ือสนับสนุนกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบาย
ทรัพยสินทางปญญาแหงชาติจะบรรลุเปาหมายความเปนหน่ึงเดียว
ทางดานเทคนิคและข้ันตอนตาง ๆ  และสํานกังานทรัพยสนิทางปญญา
ตาง ๆ จะนําแผนธุรกิจและการปฏิบัติที่ทันสมัยมาประยุกตใช เพื่อให
ไดมาซ่ึงการบริการระดับโลกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับ              
ผูมาขอรับบริการเปนที่คาดวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะนํามา

ซึ่งภูมิภาคอาเซียนที่มีการแขงขันและมีประสิทธิผลมากข้ึน ผานการ
แสวงหาผลประโยชนดานทรัพยสนิทางปญญาและความคิดสรางสรรค
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ทีม่ปีระสิทธภิาพ และอาจจะเปนหนึง่ ในปจจยัทีม่สีวนชวยตอการเพ่ิม

ขึน้ของปรมิาณและมลูคาการสงออก การเพิม่ขึน้ของการลงทนุภายใน
และจากตางประเทศ และการไตอันดับของประเทศในการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันโลก
 ภายใตบริบทดังกลาวอาเซียนจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดาน
ทรัพยสินทางปญญาอาเซียน 2016 - 2025 ซึ่งประกอบดวย 4 
ยุทธศาสตร
 1. พฒันาระบบทรัพยสนิทางปญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน
แตละประเทศ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของสํานักงานทรัพยสินทาง
ปญญาของแตละประเทศ และโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยสินทาง
ปญญาระดับภูมิภาค
 2. พัฒนาระบบและเครือขายทรัพยสินทางปญญาของภูมิภาค

อาเซียนใหสนับสนุน AEC
 3. พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของอาเซียนใหครอบคลุม  
ในวงกวาง
 4. สรางสินทรัพยโดยใชทรัพยสินทางปญญาเปนเครื่องมือ            
โดยเฉพาะสําหรับสิ่งบงช้ีทางภูมิศาตร และภูมิปญญาทองถิ่น
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โครงการ ผลลัพธ�ของกิจกรรม 
และ ประเทศผู�นํากิจกรรม

ยุทธศาสตร�ที่ 1 : พัฒนาระบบทรัพย�สินทางป�ญญาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนแต�ละประเทศ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
สํานักงานทรัพย�สินทางป�ญญาของแต�ละประเทศ และโครงสร�าง
พื้นฐานด�านทรัพย�สินทางป�ญญาระดับภูมิภาค

โครงการที่ 1.
ยกระดับบริการ
ดานสิทธิบัตร
เคร่ืองหมายการคา
และสิทธิบัตร
การออกแบบ

1.1 การวิ เคราะห ระบบทรัพย สิน
ทางปญญาของสมาชิกอาเซียน
เพื่อสืบหาปญหาและขอบเขต
ของผลกระทบตอการใหบริการ
ดานทรัพยสินทางปญญา รวม
ไปถึงภาระงานคางอยู เพื่อที่จะ
มีมาตรการที่ เหมาะสมในการ
ปรับปรุงระบบบริการทรัพยสิน
ทางปญญาใหดีขึ้น

 ประเทศผูนํากิจกรรม : มาเลเซีย              

(สิทธิบัตร ) ;  เวียดนาม และ 
ฟลิปปนส (เครื่องหมายการคา 
และ สิทธิบัตรการออกแบบ) 
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โครงการ ผลลัพธ�ของกิจกรรม 
และ ประเทศผู�นํากิจกรรม

1.2 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนผลตรวจ
สอบคําขอดานสิทธิบัตรระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหมากขึ้น 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร 
 (สิทธิบัตร)

1.3 ดําเนินการโครงการแลกเปล่ียน        
ผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของ
อาเซียน (ASPEC) อยางตอเนื่อง 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร

1.4 ใชงานระบบลขิสทิธ์ิทีม่ปีระสทิธิภาพ
 ภายในป 2025 

 ประเทศผูนาํกิจกรรม : อนิโดนีเซยี

1.5 สรางเครือขายการจดแจง / ระบบ
การบันทึกลิขสิทธิ์ของอาเซียน 

 ประเทศผูนาํกจิกรรม : อนิโดนีเซยี 

สิงคโปร และสํานักเลขาธิการ
อาเซียน
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โครงการ ผลลัพธ�ของกิจกรรม 
และ ประเทศผู�นํากิจกรรม

1.6 ปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพฐาน
ขอมูลอาเซียนดานสิทธิบัตรการ
ออกแบบและเครื่องหมายการคา 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส 

1.7 สรางฐานขอมูลของคําขอที่อยู 
ระหว างประกาศโฆษณาและ       
สิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียน
แลวในอาเซียน 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร
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โครงการ ผลลัพธ�ของกิจกรรม 
และ ประเทศผู�นํากิจกรรม

โครงการที่ 2.
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ของการใหบริการ
ดานทรัพยสินทาง
ปญญา ในดานระยะ
เวลาการจดทะเบียน
และคุณภาพของ 
ผลงาน

2.1 ระบุ ความ เหมื อนและความ         
แตกตางในแนวทางปฏิบัติของ
การตรวจสอบสิทธิ บั ต รและ                    
สิทธิบัตรการออกแบบในกลุ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร
 (สทิธบิตัร) ; ฟลปิปนส (การออกแบบ
 ผลิตภัณฑ

2.2 ปรับปรุงหรือรางคูมือตรวจสอบ        
สิทธิบัตร 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : มาเลเซีย  
และเวียดนาม

2.3 ปรับปรุงหรือรางคูมือตรวจสอบ            
สิทธิบัตรการออกแบบ

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส

2.4 พัฒนาแนวทางปฏิบัติร วมของ
อาเซียนในการตรวจสอบสิทธิบัตร

  ประเทศผูนํากิจกรรม : มาเลเซีย
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โครงการ ผลลัพธ�ของกิจกรรม 
และ ประเทศผู�นํากิจกรรม

2.5 พัฒนาแนวทางปฏิบัติร วมของ
อาเซียนในการตรวจสอบสิทธิบัตร

 การออกแบบ

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส 
และ เวียดนาม

2.6 ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติรวมของ
 อาเซียนในดานการตรวจสอบ

เครือ่งหมายการคาอยางสมํา่เสมอ
 หรือตามที่จําเปน 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส

2.7 นํามาใชและเผยแพรขอกําหนด
 การควบคุมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของในการขึ้นทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร         
และสํานักเลขาธิการอาเซียน
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โครงการ ผลลัพธ�ของกิจกรรม 
และ ประเทศผู�นํากิจกรรม

โครงการที่ 3. 
สนับสนนุความเปน
เลิศขององค การ
จั ด เ ก็ บ ลิ ข สิ ท ธ์ิ          
ในดานความโปรงใส
ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ       
และการกํากับดูแล

3.1 มสีวนรวมในการริเริม่ขององคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลกในการ
สร  า งมาตรฐานการควบคุ ม
คุณภาพระ ดับสากลสํ าห รับ
องคการจัดเก็บลิขสิทธิ์ 

 ประเทศผูนาํกจิกรรม : อนิโดนีเซยี 

เวียดนาม และสํานักเลขาธิการ
อาเซียน

3.2 พัฒนาคูมือเรื่องความโปรงใสการ
รับผิดชอบและการกํากับ (TAG)
เก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูล
การคํานวณคาจัดเก็บลิขสิทธิ์            
ที่โปรงใสและเง่ือนไขในการหัก         
คาใชจาย เปนตน

 ประเทศผูนาํกจิกรรม : อนิโดนีเซยี 

เวยีดนาม และสํานกังานเลขาธิการ
อาเซียน
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โครงการ ผลลัพธ�ของกิจกรรม 
และ ประเทศผู�นํากิจกรรม

3.3 พัฒนาแนวทางการปฏิบัติการที่
เปนเลิศ / สําหรับการรับรอง / 
การแตงตั้งองคการจัดเก็บลิขสิทธิ์ 
(CMOs)

 ประเทศผูนาํกจิกรรม : อนิโดนีเซยี 
เวียดนาม และ สํานักเลขาธิการ
อาเซียน

3.4 ให ความรู และอบรมองค การ
 จัดเก็บลิขสิทธิ์ (CMOs) โดยเนนที่      

ความโปรงใส การรับผิดชอบ และ
การกํากับดูแล ใหแนวทางและ
ความชวยเหลือ เมื่อมีการรองขอ 
เพื่อใหสามารถไดรับการรับรอง 

 ประเทศผูนาํกจิกรรม : อนิโดนีเซยี 

เวียดนาม และสํานักเลขาธิการ
อาเซียน
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โครงการที่ 4.
สํารวจความเป น
ไปได ในการจัดทํา
มาตรฐาน รูปแบบ
คําขอ จดทะเบียน
เครื่องหมายการคา
และสิทธิบัตรการ
ออกแบบ ใหเปน
ลักษณะเดียวกัน        
ในภมูภิาค

4.1 ดําเนินการศึกษาความเปนไปได
ในการสรางความสอดคลองของ
หลกัเกณฑและวธิกีารในการขอรบั
เครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร
การออกแบบ 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส

4.2 พิจารณาดําเนินตามขอเสนอแนะ
จากการศึกษา

โครงการที่ 5.
การเข า เป นภาคี
สนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ
 i. พธิสีารกรุงมาดริด
 ii. ความตกลง
   กรุงเฮก
iii. สนธิสัญญา
   ความรวมมือ

   ดานสิทธิบัตร

5.1 การเขาเปนภาคีพธิสีารกรุงมาดริด 
และความตกลงกรุงเฮก

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส

5.2 การ เข  า เป นภาคี สนธิ สัญญา         

ความรวมมือดานสิทธิบัตร (PCT)

 ประเทศผู นํากิจกรรม : สํานัก

เลขาธิการอาเซียน
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โครงการที่ 6.
พยายามดํ า เนิ น
การเข า เป นภาคี
สนธิสัญญาระหวาง
ประเทศอ่ืนๆ ของ
องคการทรัพยสิน
ท า งป  ญญา โ ล ก 
(อาจกําหนดโดย
แ ต  ล ะ ป ร ะ ก า ศ
สมาชิกอาเซียน)

6.1 การเขาเปนสมาชิกสนธิสัญญา
กฎหมายเครื่องหมายการคาของ
สิงคโปร (STLT) ซึ่งเปนสวนหน่ึง
ของการปรับปรุงกระบวนการ
เค ร่ืองหมายการค  าห รือการ            
เขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวาง        
ประ เทศ อ่ืนๆ  ขององค  ก าร
ทรัพยสินทางปญญา โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่สนใจ 

 ประเทศผู นํากิจกรรม : สํานัก
เลขาธิการอาเซียน
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ยุทธศาสตร�ที่ 2 : พัฒนาระบบและเครือข�ายทรัพย�สินทางป�ญญา
ของภูมิภาคอาเซียนให�สนับสนุน AEC

โครงการที่ 7.
พัฒนาการสร  า ง       
ขีดความสามารถ
ที่ ต ร ง เป  าหมาย
และย่ังยืนรวมถึง
โครงการชวยเหลือ
ผู ประกอบการ ท่ี
ริเริ่มโดยสํานักงาน
ซึ่ ง เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
แตละระดับของการ
พัฒนาโดยมุงเนน
ที่ CLM (กัมพูชา 
ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
ประชาชนลาว และ
เมียนมา)

7.1 กอตั้ง IP Academy ของอาเซียน
 (ขึ้ นอยู  กั บผลของการศึ กษา       

ความเป นไปได  )  เพื่อ เพิ่มขีด 
ความสามารถของผู มีส วนได               
สวนเสียดานทรัพยสินทางปญญา
ของอาเซียน  เช น  ที่ปรึกษา 
ทนายความ วิศวกร ตัวแทนสิทธิ
บัตรและเครื่องหมายการคา และ
นักยุทธศาสตรเปนตน

 ประเทศผูนํากิจกรรม : กัมพูชา           

เมี ยนมา  บรู ไนดา รุสซาลาม 

เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร  
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย
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โครงการที่ 8.
พัฒนาเค รือข  าย
การใหบริการครบ
วงจรดานทรัพยสิน
ท า งป  ญญาขอ ง
ภูมิ ภาค  รวมถึ ง
สํานักงานถายโอน
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
สาํนกังานสนบัสนนุ
เทคโนโลยีนวตักรรม
(หองสมุดสทิธิบตัร)

8.1 จัดตั้งเครือขายหองสมุดสิทธิบัตร
ของภูมิภาคภายในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เขาถึงขอมูลทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระดับโลกสําหรับการ
วิจัยและการพัฒนา 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : มาเลเซีย 
และฟลิปปนส

8.2 เชื่ อมโยงตลาดค  าขายสินค  า
ทรัพยสินทางปญญาออนไลนที่มี
อยูหรือที่สรางใหมของสํานักงาน
ทรัพยสินทางปญญาในประเทศ

สมาชิกอาเซียนเขาดวยกัน 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร 

มาเลเซีย และฟลิปปนส
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8.3 จัดงาน IP Fair / ตลาดสินคา
เทคโนโลยีระดับภูมิภาคข้ึนเปน
ประจําทุกปหรือทุกสองป 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร 
มาเลเซีย และฟลิปปนส
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โครงการที่ 9.
พฒันาระบบบริการ
ของประเทศสมาชกิ
อาเซยีนผานบรกิาร
อ อ น ไ ล น  แ บ บ
บูรณาการ ซึ่งรวม
ถึงระบบคนหาและ
ระบบยื่นเอกสาร
ออนไลน สํ าห รับ
เคร่ืองหมายการคา 
สิทธิบัตรลิขสิทธิ์
และสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภณัฑ

9.1 ดาํเนนิการระบบยืน่เอกสารออนไลน
 สาํหรบัสทิธบิตัรเครือ่งหมายการคา
 และสิทธิบัตรการออกแบบ

 ป ร ะ เ ท ศ ผู  นํ า กิ จ ก ร ร ม  : 
Trademark Task Force (TF) - 
มาเลเซีย ; ASPEC-TF - สิงคโปร; 
Lead for IT - ฟลิปปนส 

9.2 ศกึษาความเปนไปไดสาํหรบัระบบ
การจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา
ของอาเซียน 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส

9.3 นําระบบจดแจงลิขสิทธิ์ออนไลน
มาใชในประเทศสมาชิกอาเซียนที่
มีระบบนี้ 

 ประเทศผูนาํกจิกรรม : อนิโดนีเซยี
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โครงการที่ 10.
นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ที่           
ทนัสมัยมาใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพ
ก า ร ใ ห  บ ริ ก า ร
ในระ ดับภูมิภาค 
รวมถึงการพัฒนา
ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ
(รวมทั้ งการแปล
ภาษา )  สํ าห รับ
ก า รท า ง ส่ื อ ส า ร
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส 
และระบบจัดเก็บ
เ อ กส า ร สํ า ห รั บ
เคร่ืองหมายการคา 
ระบบย่ืนจดออนไลน
ระบบแลกเปล่ียน
ขอมลูสทิธบิตัร และ
ลิขสิทธิ์ ผ  านฐาน
ข อมูลในภูมิภาค 

10.1 รับรองการ เข  าถึ งฐานข อมูล         
สิทธิบัตร เครื่ องหมายการค  า 
และลิ ข สิ ท ธ์ิ  สิ ท ธิ บั ต ร ก า ร
ออกแบบท่ีเขาถึงไดงาย สําหรับ

 ผูขอรับบริการ คูคา อุตสาหกรรม
 และประชาชนท่ัวไป 

 ป ร ะ เ ท ศ ผู  นํ า กิ จ ก ร ร ม  : 
Trademark Task Force (TF) -
มาเลเซีย ; ASPEC - TF - สงิคโปร ; 
Enforcement TF - ฟลิปปนส ; 
Lead for IT - ฟลปิปนส ; ASEAN 
IP Portal - สิงคโปร
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และระบบปรับปรุง
ฐานขอมูลสิทธิบัตร
การออกแบบและ
เคร่ืองหมายการคา
ของภูมิภาค

โครงการที่ 11.
ยกระดับและรวม
ศูนย การบริหาร
จัดการ ASEAN IP
Po r t a l  โดย ให 
รับรองว  าข  อมู ล
สถิติดานทรัพยสิน
ทางปญญามีความ
ถู ก ต  อ ง แ ม  น ยํ า  
และมีการปรับปรุง
ใหทันสมัยอยูเสมอ 
(เช น จํานวนการ
ยื่นขอ จํานวนการ
ขึ้นทะเบียนคําขอ 
และระยะเวลาการ
ตรวจสอบ)

11.1 พัฒนารายการตรวจสอบเพื่อ
ใหแนใจวาขอมูลที่เก่ียวของถูก
ปรับปรุงอยูสมํ่าเสมอ

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร 
และสํานักเลขาธิการอาเซียน

11.2 การคนหาแบบบูรณาการของฐาน
ขอมลูทรพัยสนิทางปญญาอาเซยีน
สามารถทําไดผาน ASEAN IP 
Portal

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร 

และสํานักเลขาธิการอาเซียน
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ยุทธศาสตร�ที่ 3 : พัฒนาระบบทรัพย�สินทางป�ญญาอาเซียน           
ให�ครอบคลุมในวงกว�าง

โครงการที่ 12.
ดํ า เ นิ นกา รแผน
ปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคด  านการ
ปองกันและปราบ
ปรามทรัพยสินทาง
ปญญา

12.1 ดําเนินการกิจกรรมการรับรูขอมูล
สารสนเทศดานการปองกันและ
ปราบปรามในภูมิภาค (รวมถึง
การจัดทําเอกสารขอมูล) และการ
ยกระดับการมีสวนรวมของภาค
เอกชนในการรณรงคตอตานการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา และ
การรบัรูขอมลูสารสนเทศ ในระดับ
ภูมิภาค

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส 
และไทย
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12.2 มีการจัดเรียงขอมูลสถิติภูมิภาค
ที่ เผยแพร สาธารณะเ ก่ียวกับ
การปองกันและปราบปรามดาน
ทรัพย สินทางป ญญา  รวมถึง
สถานะของคดีตางๆ โดยหนวยงาน

 ประสานงานกลาง ซึ่งข อมูลนี้
สามารถเขาถึงออนไลนได

 ประเทศผูนํากิจกรรม  : ฟลิปปนส 
และไทย

12.3 มีการเก็บรวบรวมข อมูลการ 
เคลื่อนยายสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ
และสินคาปลอมท่ีเขามาในหรือ
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยกรณีละเมิดลดลง 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส 
และไทย
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12.4  ร างแนวทางภายในระดับชาติ
สาํหรบัการปองกันและปราบปราม
ที่สอดคลองกับโครงสร างทาง
แพง อาญาและการปกครองของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยอยูบน
รากฐานของการปฏิบัติที่เปนเลิศ
ซึ่งมาจากการแลกเปล่ียนขอมูล
ของหนวยงานดานการปองกันและ
ปราบปรามทรัพยสินทางปญญา 

 ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส 
และไทย

12.5 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การประชุม  ในประเด็นเ ก่ียว
กับการปองกันและปราบปราม 
และการพัฒนาดานการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา มีการจัดต้ัง
ความเช่ือมโยงท่ีแข็งแกรงระหวาง
สํานักงานทรัพยสินทางปญญา    

แหงชาติ และตุลาการในแตละ
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 ประเทศสมาชกิอาเซยีน เพือ่เรงรดั
การจัดการกับคดีดานทรัพยสิน
ทางปญญา และ หนวยงานราชการ
อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายในการ
ปองกันและปราบปรามทรัพยสิน
ทางปญญา 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส

12.6 พัฒนากลไกดานความรวมมือเพื่อ
เพิม่ศกัยภาพในการดําเนินงานการ
ปองกันและปราบปราม

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส
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โครงการที่ 13.
จั ด ต้ั ง เ ค รื อ ข  า ย 
ดานทรัพยสินทาง
ปญญาของอาเซียน 
(ทรพัยสนิทางปญญา
ศาล ศุลกากร และ
หนวยงานอ่ืนๆ)

13.1 ใหความชวยเหลือสมาชิกในขอ
พิพาท ผูปฏิบัติงานดานทรัพยสิน
ทางปญญาและเจาหนาท่ีศาลใน
การรับฟงขอพิพาทดานทรัพยสิน
ทางปญญา โดยเฉพาะอยางย่ิง         

 ในกรณีทีซ่บัซอน โดยจัดใหมรีายช่ือ
 ผู เช่ียวชาญทางเทคนิคอาเซียน   

ทัง้ในและตางประเทศสาํหรบัสาขา
เทคโนโลยีเฉพาะทาง 

 ประเทศผูนาํกิจกรรม : บรไูนดารุส
ซาลาม และ ฟลิปปนส
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โครงการ ผลลัพธ�ของกิจกรรม 
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โครงการที่ 14.
เส ริมสร  างความ
รวมมือในและนอก
อาเซียนกับผูมีสวน
ไดสวนเสียและหุน
สวนภายนอกรวม
ทั้งประเทศคูเจรจา 
การใหปรึกษากับ
ภาคเอกชน และ
สมาคมทรัพย สิน
ทางป ญญาต างๆ 
(สมาคมทรัพยสิน
ทางปญญาอาเซียน
สมาคมเครือ่งหมาย
การค  า ร ะหว  า ง
ประเทศ สํานักงาน
องคการทรัพยสิน
ทางปญญาโลก ณ 
ประเทศสิงคโปร)

14.1 จัดตั้งหนวยใหบริการชวยเหลือ
ออนไลนแหงชาติดานทรัพยสิน
ทางปญญา

 ประเทศผูนํากิจกรรม : กัมพูชา   
 และ สปป.ลาว

14.2 จัดต้ังหนวยใหบริการชวยเหลือ
ออนไลนของอาเซียนดานทรัพยสนิ
ทางปญญาภายใตการกํากับดูแล
และการจัดการของหน่ึงประเทศ
สมาชิกอาเซียนหรือมากกวาหน่ึง 

 ประเทศผูนาํกจิกรรม : อนิโดนีเซยี 
และบรูไนดารุสซาลาม

14.3 จัดต้ังหนวยใหบริการชวยเหลือ
สําหรับธุรกิจขนาดยอมเล็กและ
กลางในสมาคมธุรกิจตางๆ ที่ระบุ
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนท่ี         
เขารวม

 ประเทศผูนาํกจิกรรม : อนิโดนีเซยี 
และบรูไนดารุสซาลาม
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โครงการที่ 15.
จั ด ทํ า ร ะ บ บ ขึ้ น
ทะเบยีนผูปฏบิตังิาน
เก่ียวกับทรัพยสิน
ท า งป  ญญาขอ ง
ภูมิภาค

15.1 สรางความตระหนักในความเปน  
ไปไดของระบบขึ้นทะเบียน

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร 
และฟลิปปนส 

15.2 จัดทําการศึกษาความเปนไปได
เกี่ยวกับการจัดทําระบบดังกลาว 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร 
และฟลิปปนส 

15.3 จัดทํ าระบบขึ้ นทะ เบี ยนของ
ภูมิภาค ตามความเหมาะสม

 ประเทศผูนํากิจกรรม : สิงคโปร 

และฟลิปปนส
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โครงการ ผลลัพธ�ของกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร�ที่ 4: สร�างสินทรัพย�โดยใช�ทรัพย�สินทางป�ญญาเป�น
เคร่ืองมือ โดยเฉพาะสําหรับสิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาตร� และภูมิป�ญญา
ท�องถิ่น

โครงการที่ 16.
สรางความตระหนัก
และเคารพตอสิทธิ
ในทรัพย สินทาง
ปญญา เพือ่สงเสริม
การคุ มครองและ
การใช ประโยชน 
ทรพัยสนิทางปญญา
รวมไปถึ งพัฒนา
โครงการสนับสนุน
ตาง  ๆเพือ่ธรุกจิขนาด
ยอมเล็กและกลาง
ภาคอุตสาหกรรม
สรางสรรค

16.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทํา
 การศึ กษา เกี่ ย วกั บ โครงการ 

สนับสนุนการคุ มครองและเขา
ถือสิทธ์ิในทรัพยสินทางปญญา
สําหรับธุรกิจขนาดยอม เล็ก และ
กลาง (MSMEs) ภาคอุตสาหกรรม

 สร างสรรค  รวมถึงการศึกษา           
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการ
ตางๆ โดยวัตถุประสงคเพื่อนํา
มาตรการท่ีเหมาะสมและเก่ียวของ
มาใช 

 ประเทศผู นํากิจกรรม :  ไทย 
อนิโดนีเซยี เวียดนาม และเมียนมา
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16.2 Creative ASEAN
 ประเทศผู นํากิจกรรม : สํานัก

เลขาธิการอาเซียน ไทย และ
อินโดนีเซีย

16.3 การจัดต้ังโครงการบูรณาการท่ี
ครอบคลุมความรวมมือระหวาง
สํานักงานทรัพยสินทางปญญา
และสถาบันวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สถานบันวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงมหาวิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการบงชี้ 
คุมครองและจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา

 ประเทศผูนํากิจกรรม : มาเลเซีย 

บรูไนดารุสซาลาม และฟลิปปนส 
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โครงการ ผลลัพธ�ของกิจกรรม 
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โครงการที่ 17.
พัฒนาบริการดาน
การประเมินมูลคา
ทรพัยสนิทางปญญา
เพื่ อ ส ร  า ง ค ว าม
ตระหนกัวาทรพัยสนิ
ทา งป ญญา  คื อ
สินทรัพยทางการ
เงินชนิดหนึ่ง

17.1 ออกแบบและดําเนินการฝกอบรม
สาํหรบันกัประเมนิมลูคาทรพัยสนิ
ทางปญญา 

 ประเทศผูนํากิจกรรม : มาเลเซีย 
สิงคโปร และเวียดนาม 

17.2 จัดทําการศึกษาดานการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศดานการประเมินมูลคา
ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งรวมถึง
กฎหมายดานทรพัยสนิทางปญญา
และดานอืน่ๆทีเ่ก่ียวของและกรอบ
นโยบายท่ีสงเสริมการรับรองมูลคา
ของทรัพย สินทางป ญญาเป น
สินทรัพยทางการเงินในกลุมธุรกิจ

  ประเทศผูนํากิจกรรม : ฟลิปปนส 
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โครงการที่ 18.
ส  ง เ ส ริ ม ก า ร ใช 
ประโยชนสิ่งบ งช้ี
ทางภูมิศาสตร เชิง
พาณิชยในอาเซียน 
โ ด ย ย ก ร ะ ดั บ
ศักยภาพของภาค
การผลิตในดานการ
พัฒนากลยุทธการ
คุ มครองและการ
สรางแบรนด

18.1 การฝกอบรมการใชสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร เครื่องหมายรับรอง 
เคร่ืองหมายรวมเพ่ือสรางความ
ตระหนักในการเพ่ิมมูลคาของ

ผลิตภัณฑและบริการท อง ถ่ิน        
และโครงการการบริหารภายหลัง
การจดทะเบียน

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ไทย และ
เวียดนาม

18.2 ประเมินผลกลไกการคุมครองส่ิง
บงชี้ทางภูมิศาสตรและชวยเหลือ           
การคุมครอง สิง่บงชีท้างภูมศิาสตร        
ในอาเซียนและตลาดตางประเทศ

 ประเทศผูนํากิจกรรม : ไทย และ
เวียดนาม
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โครงการ ผลลัพธ�ของกิจกรรม 
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โครงการที่ 19.
สงเสริมกลไกการ
คุมครองภูมิปญญา
ทองถ่ิน ทรัพยากร
ชีวภาพ และการ
แ ส ด ง อ อ ก ด  า น
วัฒนธรรมทองถ่ิน

19.1 จัดทําการศึกษาเบื้ องต นโดย
สมาชิกอาเซียนท่ีสนใจ  ( เช น 
การศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ก ฎ ห ม า ย เ รื่ อ ง
ภูมิป ญญาทองถิ่น ทรัพยากร
ชี วภาพ  และการแสดงด  าน
วัฒนธรรมทองถิ่น) 

 ประเทศผูนาํกจิกรรม : อนิโดนีเซยี

19.2 พัฒนานโยบายและกฎหมาย
แหงชาติที่เกี่ยวกับการคุ มครอง
ภูมิป ญญาทองถิ่น ทรัพยากร
ชีวภาพ และการแสดงออกดาน
วัฒนธรรมทองถิ่น สําหรับสมาชิก
อาเซียนที่สนใจ

 ประเทศผูนาํกจิกรรม : อนิโดนีเซยี 

สปป.ลาว และเวียดนาม
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19.3 พัฒนาเครือขายฐานขอมูลดาน
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถ่ิน สําหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนที่สนใจ

 ประเทศผูนาํกิจกรรม : อนิโดนีเซยี 
สปป.ลาว และเวียดนาม

19.4  ดําเนินการตามความตกลงดาน
ความรวมมอืภมูภิาค เชน กฎเกณฑ/

 บันทึกความรวมมือ(MOC) ใน
เร่ืองการใชทรัพยากรชีวภาพ โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจ

  ประเทศผูนาํกิจกรรม : อนิโดนีเซยี 

สปป.ลาว และเวียดนาม
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