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1.

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.
กฎหมายทีใ่ ห้ ความคุ้มครอง
1.1
ประมวลกฎหมายแพ่ง (The Civil Code) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2538
1.2
พระราชกฤษฎีกา (Government Decree) ฉบับที่ 63/08 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2539
1.3
หนังสือเวียน (Circular) ฉบับที่ 29/2003/TT-BKHCN ลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ว่า แนวทางเกี่ ย วกับ กระบวนการก่ อ ให้ เ กิ ด สิท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น อุต สาหกรรมของการ
ออกแบบทางอุตสาหกรรม
1.4
พระราชกฤษฎี กา (Government Decree) ฉบับ ที่ 06/2001/ND-CP ลงวัน ที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 แก้ ไขเพิ่มเติมประกาศฯ เลขที่ 63/CP
2.
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
2.1. อนุสญ
ั ญากรุงปารี ส (Paris Convention)
2.2. ข้ อ ตกลงว่า ด้ ว ยการจัด จ าพวกการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ ร ะหว่า งประเทศ (Locarno
Union for the International Classification of Industrial Designs )
2.3. องค์การทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโลก (World Intellectual Property Organization)
2.4. ข้ อตกลงระหว่างประเทศ (International Union)
2.5. ข้ อตกลงกรุ ง เฮกว่า ด้ วยการรั บฝากแบบอุตสาหกรรม (Hague Union for the
International Deposit of Industrial Designs)
3.
ระบบการให้ ความคุ้มครอง
ใช้ ร ะบบจดทะเบียนสิท ธิ บัต รแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ยื่ นขอจดทะเบียนจะเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อ
นิติบุคคลก็ ได้ โดยยื่นขอจดทะเบียนต่อสานักงานทรัพย์ สินอุตสาหกรรมแห่งชาติ (The National Office for
Industrial Property- NOIP) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Science & Technology)
4.
สิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง/นิยาม
แบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง รูปทรงภายนอกของผลิตภัณฑ์ประกอบด้ วย เส้ นแสดงรูปร่ าง (contour)
รูปทรง หรื อสี ที่เป็ นสามมิติ หรื อสิ่งต่างๆ ดังกล่าวรวมกัน ซึ่งมีความใหม่ (Novelty) ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
และใช้ เป็ นแบบสาหรับผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมหรื อหัตถกรรมได้ (Industrial applicability)
5.
ข้ อยกเว้ นของสิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง
5.1. จะต้ องเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรมหรื อหัตถกรรมได้
5.2. จะต้ องไม่เป็ นรูปทรงภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่ประจักษ์ โดยง่าย (Inventive step) แก่
บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับแบบผลิตภัณฑ์ประเภทนัน้
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5.4.
5.5.
5.6.

6.

จะต้ อ งไม่ เ ป็ นรู ป ทรงภายนอกของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ถูก ก าหนดให้ มี รู ป ทรงเช่ น นัน้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการทางานทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ หรื อเป็ นเพียงคุณลักษณะทางเทคนิค
จะต้ องไม่เป็ นรูปทรงภายนอกของงานก่อสร้ างทางโยธา หรื อทางอุตสาหกรรม
จะต้ องไม่เป็ นรู ปทรงภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นไม่ได้ (invisible) เช่น แบบของ
ชิ ้นส่วนนาฬิกาในตัวเรื อนนาฬิกา เป็ นต้ น
จะต้ องไม่เป็ นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเพียงคุณค่าทางด้ านความสวยงามเพียงอย่างเดียว

สิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิ

ผู้ทรงสิทธิ บตั รแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการผลิต นาออกจาหน่าย (Putting into
circulation) โฆษณาการขาย (Advertising for sale) เสนอขาย กักตุนเพื่อขาย (Stocking for sale) นาเข้ า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แบบผลิตภัณฑ์นนั ้ การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ การโอนสิทธิ และดาเนินการต่อผู้ทาละเมิดสิทธิในสิทธิบตั ร
แบบผลิตภัณฑ์
7.
ข้ อยกเว้ นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
ไม่มี
8.
อายุการคุ้มครอง
แบบผลิตภัณฑ์มีอายุความคุ้มครองสูงสุด 15 ปี โดยได้ รับความคุ้มครองนับจากวันจดทะเบียน
เป็ นเวลา 5 ปี และสามารถขยายอายุการคุ้มครองได้ อีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ 5 ปี รวมเป็ น 10 ปี
9.
การต่ออายุความคุ้มครอง
สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 5 ปี รวมเป็ น 10 ปี
10.
การรักษาสิทธิ
ยื่นขอชาระค่าธรรมเนียมรายปี (Annuity fee) ได้ โดยตรงต่อสานักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรม
แห่งชาติ โดยมีอตั ราตามที่ปรากฏในตารางแสดงค่าใช้ จ่าย ในกรณีที่มีการชาระค่าธรรมเนียม ล่าช้ า ผู้ทรงสิทธิบตั ร
แบบผลิตภัณฑ์จะต้ องชาระค่าปรับในอัตราร้ อยละ 10 ต่อเดือนของค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
11.
การเพิกถอนสิทธิ
ไม่มี
12.
การโอนสิทธิ
ผู้ทรงสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์สามารถโอนสิทธิบตั รของตนได้ โดยบันทึกการโอนสิทธิตอ่ สานักงาน
ทรัพย์สนิ อุตสาหกรรมแห่งชาติ (NOIP) หากไม่บนั ทึกการโอนสิทธิการโอนสิทธิจะไม่มีผลตามกฎหมาย
เอกสารที่ต้องใช้ ได้ แก่
12.1. แบบฟอร์ มคาขอโอนสิทธิ
12.2. หนังสือมอบอานาจรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่โนตารี พบั ลิค
12.3. สัญญาโอนสิทธิฯ
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การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
ผู้ทรงสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์สามารถอนุญาตให้ ใช้ สิทธิบัตรของตนได้ โดยบันทึกการอนุญาตให้
ใช้ สิทธิต่อสานักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งชาติ (NOIP) หากไม่บนั ทึกการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ การอนุญาตให้ ใช้
สิทธิจะไม่มีผลตามกฎหมาย
เอกสารที่ต้องใช้ ได้ แก่
13.1. แบบฟอร์ มคาขออนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
13.2. หนังสือมอบอานาจรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่โนตารี พบั ลิค
13.3. สัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
มีกฎหมายบัญญัติให้ มีการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิแบบบังคับ (Compulsory License) ได้ โดยต้ องมี
การจ่ายค่าสิทธิ หรื อต้ องทาการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้ สทิ ธิ และผู้อนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
2.
ขัน้ ตอนการขอรับความคุ้มครอง
1.
การเตรี ยมคาขอ
ก่อนการรับจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์สามารถแก้ ไขคาขอจดทะเบียน
ได้ ซึง่ รวมถึงการแก้ ไขขอขยายขอบเขตของข้ อถือสิทธิได้ หรื อเพิ่มภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ได้ เป็ นต้ น หากสานักงาน
ทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งชาติเป็ นผู้สงั่ ให้ แก้ ไขคาขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะต้ องดาเนินการอย่างใดอย่าง
หนึง่ เกี่ยวกับคาสัง่ นันภายใน
้
2 เดือน
ในกรณีที่ผ้ ขู อรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผู้ขออาจยื่นคาขอด้ วยตนเองหรื ออาจทาโดยทนายความในสาธารณรัฐสังคมเวียดนามหรื อผู้ที่ได้ รั บมอบอานาจเป็ น
หนังสือจากผู้ยื่นคาขอนัน้
2.
เอกสารที่ใช้ ในการขอรับความคุ้มครอง
2.1
ค าขอจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บัต รแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง ต้ องประกอบด้ ว ย ชื่ อ และที่ อ ยู่ข อง
ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ในกรณีผ้ อู อกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้ เป็ นผู้ขอจดทะเบียน ชื่อและที่
อยูข่ องผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์
2.2
ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ (Title of a design)
2.3
คาบรรยายแบบผลิตภัณฑ์ (Description of a design)
2.4
ข้ อถือสิทธิจานวน (Claim) 1 ข้ อ
2.5
รู ปเขียนของแบบผลิตภัณฑ์ บนกระดาษ หรื อดิสก์ (floppy disk) ตามที่แสดงในคา
บรรยายแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ้ ภาพถ่ายสีหรื อขาวดาชองแบบผลิตภัณฑ์ สามารถ
ใช้ แทนรูปเขียนได้ (จานวน 5 ชุด)
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ในกรณี ก ารขอถื อ สิ ท ธิ ย้ อนหลั ง เอกสารแสดงสิ ท ธิ จ ดทะเบี ย นก่ อ น (Priority
Documents) ได้ แก่ สาเนาคาขอจดทะเบียนสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์ (corresponding
application) เป็ นครัง้ แรก ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปั ญญา และรับรองโดยกระทรวง
การต่างประเทศ (ไม่จาเป็ นต้ องแปลเป็ นภาษาเวียดนาม เว้ นแต่สานักงานทรัพย์สิน
อุตสาหกรรมแห่งชาติจะร้ องขอ)
2.7
หนังสือมอบอานาจ รับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่โนตารี พบั ลิค
2.9
สัญญาโอนสิทธิ รั บ รองลายมื อชื่ อ โดยเจ้ าหน้ าที่ โนตารี พับ ลิค ในกรณี ที่ ผ้ ูออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มิใช่ผ้ ขู อจดทะเบียน
3.
การตรวจสอบคาขอ
หลังจากยื่นคาขอรับสิทธิ บัตรแล้ ว ผู้ตรวจสอบจะดาเนินการตรวจสอบเบือ้ งต้ น (Preliminary
Examination) กล่าวคือ ตรวจสอบความถูกต้ องในรูปแบบของคาขอจดทะเบียน (Formality) โดยอัตโนมัติ ซึง่ ใช้ เวลา
ประมาณ 1 เดือน นับแต่วนั ยื่นคาขอ ถ้ าคาขอถูกต้ องตามรู ปแบบที่กาหนด สานักสิทธิบตั รจะออกหนังสือแจ้ งการ
ยอมรับว่าคาขอจดทะเบียนเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด และมีหนังสือแจ้ งวันยื่นคาขอและเลขที่คาขอจดทะเบียน
หลังจากนัน้ จะลงโฆษณาในประกาศ (Gazette) ฉบับต่อไป
สานัก งานทรั พ ย์ สิ น อุต สาหกรรมแห่ ง ชาติ (NOIP) จะตรวจสอบในเนื อ้ หา (Substantive
examination) เมื่อผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนหรื อบุคคลที่สามร้ องขอและชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว โดยจะตรวจสอบ
ความสามารถที่จะได้ รับการคุ้มครอง (Possibility of protection) ของสิ่งประดิษฐ์ ในคาขอจดทะเบียน และขอบเขต
การคุ้มครอง เป็ นต้ นภายใน 6เดือน การยื่นผลการตรวจสอบของสานักงานสิทธิบตั รในประเทศอื่นทาได้ และอาจ
ช่วยให้ การตรวจสอบของสานักงานอุตสาหกรรมสมบัติ (NOIP) เร็ วขึ ้น
ในกรณีที่จะต้ องมีการแก้ ไขคาขอรับสิทธิบตั รให้ ถกู ต้ อง ผู้ขอรับสิทธิบตั รจะต้ องดาเนินการภายใน
2 เดือน
4.
การประกาศโฆษณา
หลังจากที่รับจดทะเบียนสิทธิ บตั รแล้ ว จะมีการประกาศการรั บจดทะเบียนในหนังสือประกาศ
โฆษณาของทางราชการภายใน 2 เดือน
5.
การรับจดทะเบียน
เมื่อแบบผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กฎหมายกาหนดผู้ตรวจสอบก็จะพิจารณารับจด
ทะเบียน
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การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ผู้ขอรั บสิทธิ บตั รอาจขอถื อสิทธิ ย้อนหลังได้ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ยื่นคาขอจดทะเบียนแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ นครั ง้ แรก โดยจะต้ องส่ ง ส าเนาค าขอจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ (corresponding
application) เป็ นครัง้ แรก ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปั ญญา และรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศต่อสานักงาน
ทรัพย์สนิ อุตสาหกรรมแห่งชาติด้วย
7.
การคัดค้ าน/โต้ แย้ ง
การคัดค้ านอาจจะกระทาได้ หลังมีการประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนแล้ ว หรื อ ในเวลาใดๆ
ในระหว่างการตรวจสอบในเนื ้อหา (Substantive Examination) ผู้ขอจดทะเบียนอาจจะยื่นคาโต้ แย้ งคาคัดค้ านได้
และผู้คดั ค้ านอาจยื่นคาคัดค้ านเพิ่มเติมได้ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานทรัพย์สนิ อุตสาหกรรมแห่งชาติ (NOIP)
8.
การอุทธรณ์
1.
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์ อาจยื่นอุทธรณ์ เบื ้องต้ นคาสัง่ ของผู้ตรวจสอบ
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสิทธิ บัตรแบบผลิตภัณฑ์ ได้ โดยยื่นอุทธรณ์ ต่อผู้อานวยการ
สานักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งชาติ (Director of NOIP) ภายใน 2 เดือนนับจาก
วันที่ได้ รับแจ้ งการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนในเบื ้องต้ น (Notification of Provisional
Refusal)
2.
ถ้ า ค าวิ นิ จ ฉัย อุท ธรณ์ ข องผู้อ านวยการสานัก งานทรั พ ย์ สิ น อุต สาหกรรมแห่ ง ชาติ
(Director of NOIP) ไม่เป็ นที่พอใจ ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิ บตั รแบบผลิตภัณฑ์ อาจยื่น
อุทธรณ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายต่อผู้ตรวจการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Inspector of
Ministry of Science & Technology) ได้
ระยะเวลาที่ใช้ ในการพิจารณาอุทธรณ์เบื ้องต้ นและอุทธรณ์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย ประมาณขันตอนละ
้
3 ถึง 12 เดือน
9.
ค่าธรรมเนียมราชการ รวมทัง้ ค่าบริ การของสานักงานตัวแทน
ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริ การของสานักงานตัวแทนอยูท่ ้ ายรายละเอียดนี ้
10.
ขันตอน/ระยะเวลา
้
การจดทะเบี ยนจะใช้ เวลาประมาณ 7 เดือ น ซึ่งประกอบด้ วยระยะเวลา 1 เดือ นสาหรั บ การ
ตรวจสอบเบื ้องต้ น (Formality Examination) และ 6 เดือนสาหรับการตรวจสอบรายละเอียดของแบบ (Substantive
Examination)
3.
การบังคับใช้ สิทธิ
1.
การกระทาที่ถือเป็ นการละเมิด
ผลิต นาออกจาหน่าย (Putting into circulation) โฆษณาการขาย (Advertising for sale) เสนอขาย
กักตุนเพื่อขาย (Stocking for sale) นาเข้ าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แบบผลิตภัณฑ์นนั ้ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบตั ร
2.
มาตรการในการเยียวยา
2.1
มาตรการทางแพ่ ง
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การเยียวยาโดยการขอคุ้มครองชัว่ คราว (Injunctive relief)
เมื่อมีพยานหลักฐานชัดแจ้ งว่ามีผ้ กู ระทาละเมิดหรื อกาลั งจะกระทาละเมิด
สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียนของผู้ทรงสิทธิ ผู้ทรงสิทธิอาจจะยื่นคาขอต่อศาลให้ คาสัง่ ห้ ามมิให้ บคุ คลดังกล่าว
กระทาการนันต่
้ อไปได้ (Injunction) โดยผู้ยื่นคาขอดังกล่าวมีสิทธิยื่นคาขอห้ ามการกระทาละเมิดดังกล่าวพร้ อมกับ
หรื อหลังจากการยื่นคาฟ้ องต่อศาลได้ แต่ไม่สามารถยื่นคาขอก่อนการยื่นคาฟ้ องได้
2.
ผู้ทรงสิทธิ สามารถฟ้ องร้ องผู้ละเมิดเพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหายโดยการพิสูจน์
ความเสียหายของตนจากการสูญเสียยยอดการขาย (Loss of sale) การสูญเสียค่าใช้ สิทธิ (Loss of loyalty) และ
ยอดขายประมาณการลดลง (Loss of projected sale)
2.2
มาตรการทางอาญา
กาลัง อยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาออกกฎหมายเพื่ อให้ ค วามคุ้ม ครองแก่ สิท ธิ บัต รการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
3.
กระบวนการ
ดาเนินคดีทางแพ่งเพื่อขอให้ หยุดการละเมิด
โดยยื่นคาร้ องต่อ
1.
สานักงานอุตสาหกรรมสมบัติ
(
N
O
I
P
)
2.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (Ministry of Science & Technology)
3.
ศาล
4.
โทษ
ไม่มี
5.
ข้ อบังคับการบังคับใช้ สทิ ธิ เช่น ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะ
5.1
กฎหมายที่ให้ ความคุ้มครอง
ตามพระราชกฤษฎี ก าเลขที่ 63 ได้ ก าหนดรายละเอี ยดของประกาศและแนวทางตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งในเรื่ องเกี่ยวกับทรัพย์สินอุตสาหกรรม ผู้ออกแบบ (the designer) จะได้ รับความคุ้มครองโดยรัฐ
และกรณีที่ถกู ฝ่ าฝื นสิทธิ ผู้ออกแบบอาจยื่นฟ้ องเป็ นคดีละเมิดในทางแพ่ง ทางปกครอง หรื อทางอาญา หลังจากนัน้ ผู้
ทรงสิทธิซงึ่ แบบผลิตภัณฑ์ อาจเรี ยกค่าเสียหายทางละเมิดในคดีแพ่งได้
5.2
การเยียวยาทางแพ่ง
ฟ้ องเรี ยกค่าเสียหายต่อศาลแพ่ง
5.3
กระบวนการทางแพ่ง
ยื่นคาฟ้ องต่อศาลแพ่ง
5.4
การเยียวยาทางอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
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กระบวนการทางอาญา
ใช้ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผ่านทางเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
5.6
กระบวนการทางปกครอง
สามารถร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานวัฒนธรรม (the culture authorities) ได้
5.7
โทษ
การบังคับโทษมีหลายระดับซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของการละเมิด
4.
การคุ้มครอง ณ จุดนาเข้ า-ส่ งออก
ไม่มี
5.
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ / สานักงานตัวแทน
1.
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานทรัพย์สนิ อุตสาหกรรมแห่งชาติ (The National Office of Industrial Property) (NOIP),
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้ อม
National Office of Industrial Property (NOIP)
P.O. Box 432, Hanoi
384-386 Nguyen Trai Street
Thanh Xuan District
Hanoi
Tel.:
(84.4) 558.82.17, 858.30.69, 858.37.93
Fax:
(84.4) 858.40.02, 858.34.25, 858.84.49
E-mail:
noip@fpt.vn
2.
สานักงานตัวแทน
1.
Baker & McKenzie
12th floor, Saigon Tower, 29 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh
City, SRVietnam;
Direct Line: 84 8 823 9663
Fax:
84 8 829 5618
Email:
paul.norris@bakernet.com
2.
Russin & Vecchi
OSIC Building, 15/F.
8 Nguyen Hue Boulevard
Ho Chi Minh City
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3.

4.

5.

6.

Vietnam
Tel:
84 8 824 3026, 824 4307
Fax:
84 8 824 3113
E-mail:
rusvec@hcm.vnn.vn
Detech And Associates
108 Nguyen Du Street,
Hanoi, Vietnam
Tel:
844 942 4847
Fax:
844 942 3842
E-mail:
detech@hn.vnn.vn
Banca Intellectual Property Law Firm
15Bis Trieu Viet Vuong,
P.O. Box 467,
Boho, Hanoi,
Vietnam
Tel:
84 4 9 433 007/008
Fax:
84 4 9 433 009/283
E-mail:
banca@fpt.vn
Pham & Associates
8 Tran Hung Dao Street,
Hanoi,
Vietnam
Tel:
84 4 824 4852
Fax:
84 4 824 4853
E-mail:
pham@hn.vnn.vn
Website: http://www.pham.con.vn
Investip
31 Han Thuyen Str.,
1st Dist, Ho Chi Minh City,
Vietnam
Tel:
84-8 22 39 59/8 292 400
Fax:
84-8 8 228 603
E-mail:
investipsgn@hcm.vnn.vn

- 11 ค่ าบริการและค่ าธรรมเนียมราชการ

รายการ
1. การยื่นคาขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
- แบบผลิตภัณฑ์แรก
- แบบผลิตภัณฑ์ที่สองขึ ้นไป แบบผลิตภัณฑ์ละ
2. เตรี ยมคาบรรยายและประเภทแบบผลิตภัณฑ์
3. การขอถือสิทธิย้อนหลัง (ต่อหนึง่ คาขอ)
4. ประกาศโฆษณาคาขอ
- ข้ อมูลและรูปเขียน 1 รูป
- รูปเขียนที่สองขึ ้นไป รูปเขียนละ
5. การยื่นขอให้ ตรวจสอบเนื ้อหาแบบผลิตภัณฑ์
6. การยื่นคาขอให้ ตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ (ต่อคาขอ)
7. การยื่นคาชี ้แจงคาสัง่ หน่วยราชการ
8. ให้ คาปรึกษา, เตรี ยม, และ ทบทวนคาชี ้แจงคาสัง่ หน่วย
ราชการ
9. ขอขยายเวลาการยื่นคาชี ้แจงคาสัง่ หน่วยราชการ
10. ยื่นแก้ ไขชื่อและที่อยูข่ องผู้ยื่นคาขอหรื อตัวแทนใน ระหว่าง
ยังไม่ได้ รับจดทะเบียนสิทธิบตั ร
- ก่อนประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
- หลังประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
11. ยื่นแก้ ไขเนื ้อหาในคาขอจดทะเบียน (ไม่เกินกว่า ลักษณะ
ที่ได้ เปิ ดเผยในคาขอจดทะเบียนเดิมแล้ ว)
- ก่อนประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
- หลังประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
12. ให้ คาปรึกษา, เตรี ยม, และ ทบทวน การยื่นแก้ ไขเนื ้อ
หาในคาขอจดทะเบียน
13. รับจดทะเบียน

ค่ าธรรมเนียมราชการ
(เหรียญสหรัฐ)

ค่ าบริการ
(เหรียญสหรัฐ)

40
15
70

120
10
90
50

40
10
70
60
-

20
5
30
60
100

40

ชัว่ โมงทีใ่ ช้ จริ ง
30

30
40

40
40

30
40

40
40

60

ชัว่ โมงทีใ่ ช้ จริ ง
40
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รายการ
14. การประกาศโฆษณา
- รูปเขียน 1 รูป
- รูปเขียนที่สองขึ ้นไป รูปเขียนละ
15. แก้ ไขหรื อเปลีย่ นสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์
- ชื่อและที่อยูข่ องผู้ทรงสิทธิบตั รหรื อตัวแทน
- จากัดจานวนแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อหนึง่ แบบ)
16. ยื่นคาคัดค้ าน
17. ให้ คาปรึกษา, เตรี ยม, และ ทบทวน คาคัดค้ าน
18. ยื่นอุทธรณ์
19. ให้ คาปรึกษา, เตรี ยม, และ ทบทวน อุทธรณ์
20. ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์
21. โอนสิทธิในคาขอจดทะเบียน
22. ให้ ความเห็นชอบสัญญาโอนหรื อสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
23. บันทึกการโอนหรื ออนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
- หลังจากให้ ความเห็นชอบ
- ปราศจากการให้ ความเห็นชอบ
24. ขออนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิแบบบังคับ
25. อนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิแบบบังคับ
26. ทบทวนสัญญาโอนหรื อสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
27. ยื่นคาขอเพิกถอนและให้ รอการเพิกถอน
28. ให้ คาปรึกษา, เตรี ยม, และ ทบทวน การยื่นและดาเนินการ
เพิกถอนและให้ รอการเพิกถอน
29. ตรวจค้ นแบบผลิตภัณฑ์ แบบผลิตภัณฑ์ละ
30. ชาระ
- ต่ออายุครัง้ แรก
- ต่ออายุครัง้ ที่สอง

ค่ าธรรมเนียมราชการ
(เหรียญสหรัฐ)

ค่ าบริการ
(เหรียญสหรัฐ)

40
10

20
5

60
40
40
60
40
40
100

100
100
200
ชัว่ โมงทีใ่ ช้ จริ ง
200
ชัว่ โมงทีใ่ ช้ จริ ง
30
150
180

40
90
450
150
40

60
180
450
150
ชัว่ โมงทีใ่ ช้ จริ ง
300

60

ชัว่ โมงทีใ่ ช้ จริ ง
70

130
130

120
120

