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1.

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.

2.

กฎหมายทีใ่ ห้ ความคุ้มครอง
1.1.

ประมวลกฎหมายแพ่ง (The Civil Code)

1.2.

กฤษฎีกาแห่งรัฐบาล ฉบับที่ 63 พ.ศ. 2539 (Decree of the Government No. 63)
ซึ่งได้ มีการแก้ ไขโดยกฤษฎีกา ว่าด้ วยทรั พย์ สินทางอุตสาหกรรม ฉบับที่ 06/2001
(Decree on Industrial Property No. 06/2001)

1.3.

หนังสือเวียน (Circular) ฉบับที่ 3055/TT – SHCN ว่าด้ วยแนวทางเกี่ยวกับขันตอน
้
คาขอ จดทะเบียนทรั พย์สินทางอุต สาหกรรม ประกาศเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2539 ซึง่ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2540

1.4.

หนัง สื อ เวี ย น (Circular) ฉบับ ที่ 30/2003/TT-BKHCM ว่ า ด้ ว ยแนวทางเกี่ ย วกั บ
กระบวนการก่อให้ เกิดสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมในวิธีการปฏิบตั ิของสิทธิบตั ร /
แบบอรรถประโยชน์ (Utility Solutions)

1.5.

แนวทางเกี่ ย วกั บ ข้ อก าหนดของค าขอจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางอุ ต สาหกรรม
(Guidelines No. 308/DK on requirements of the applications for industrial
property)

อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
1.

อนุสญ
ั ญากรุงปารี ส (Paris Convention) ฉบับแก้ ไขที่กรุงสต๊ อกโฮม

2.

สนธิสญ
ั ญาว่าด้ วยความร่วมมือทางด้ านสิทธิบตั ร (The Patent Cooperation Treaty)

3.

อนุสญ
ั ญาจัดตังองค์
้ การทรัพย์สินทางปั ญญาโลก (Convention Establishing the
World Intellectual Property Organization)

4.

ความตกลงว่าด้ วยสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้ า (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994, Marrahesh)

นอกจากนี ้ ยังมีข้อตกลงแบบทวิภาคี ดังต่อไปนี ้



1.

ข้ อ ตกลงระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก าและสาธารณรั ฐ สัง คมนิ ย ม เวี ย ดนาม ว่ า ด้ วย
ความสัมพันธ์ทางการค้ า หมวดที่ 2 (สิทธิทรัพย์สนิ ทางปั ญญา)

2.

ข้ อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามและสภาแห่งสมาพันธรัฐสวิต
ว่าด้ วยการคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา

แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547

-33.

ระบบการให้ ความคุ้มครอง
ใช้ ระบบการจดทะเบียนสิทธิบตั รการประดิษฐ์
4.

สิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง

การประดิ ษ ฐ์ หมายถึ ง การคิ ดค้ น หรื อ คิด ท าขึน้ ในทางเทคโนโลยี ซึ่ง มีค วามใหม่ ขัน้ การ
ประดิษฐ์ ที่สงู ขึ ้น และสามารถประยุกต์ใช้ ในสาขาทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามกฎหมายสิทธิบตั รไม่มีคานิยามของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หรื อกรรมวิธี

กรรมวิธี

และการปรับปรุงให้ ดีขึ ้นซึง่

การประดิษฐ์ ที่จะได้ รับความคุ้มครองจะต้ องครบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
4.1.

จะต้ องเป็ นการประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่

4.2.

จะต้ องเป็ นการประดิษฐ์ ที่มีขนการประดิ
ั้
ษฐ์ ที่สงู ขึ ้น

4.3.

จะต้ องเป็ นการประดิษฐ์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ ในทางอุตสาหกรรม

5.

ข้ อยกเว้ นของสิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง

สิง่ ต่อไปนี ้ที่ไม่ถือว่าเป็ นการประดิษฐ์
5.1.

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ การค้ นพบ

5.2.

วิธีการและระบบการจัดการทางเศรษฐกิจ

5.3.

วิธีการและระบบการศึกษา การสอน และการฝึ กอบรม

5.4.

วิธีการในการฝึ กสัตว์เลี ้ยง

5.5.

ระบบการใช้ ภาษา ระบบที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ระบบสาหรับการจาแนกข้ อมูล และ
การจัดการ

5.6.

การออกแบบ และการออกแบบแผนผังสาหรับโครงการก่อสร้ าง โครงการทาแผนที่
ที่เกี่ยวกับดินแดนและการจัดอาณาเขต

5.7.

การแก้ ไ ขปั ญ หาในทางเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเฉพาะรู ป ทรงของผลิต ภัณ ฑ์ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสุนทรี ยศาสตร์ และไม่มีลกั ษณะทางเทคนิค

5.8.

เครื่ องหมาย กาหนดการ และสัญลักษณ์ ข้ อบังคับและกฎหมาย

5.9.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบผังภูมิวงจรรวม

5.10.

พันธุ์สตั ว์ และเมล็ดพืช

5.11.

วิธีการป้องกันโรค การวินิจฉัยและการรักษาโรคสาหรับมนุษย์หรื อสัตว์

5.12.

กระบวนการทางชี ว วิ ท ยา เพื่ อ การผลิ ต พื ช หรื อ สัต ว์ (ยกเว้ นกระบวนการทาง
จุลชีววิทยา)
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สิทธิของผู้ทรงสิทธิ

ผู้ทรงสิทธิบตั รมีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ การประดิษฐ์ ที่ได้ รับสิทธิบตั ร โดยมีสทิ ธิหวงกันไม่ให้
บุคคลอื่นใช้ สทิ ธิบตั รโดยไม่ได้ รับอนุญาตในระหว่างอายุของสิทธิบตั ร
การใช้ ได้ แก่ การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ได้ รับ สิท ธิ บัต ร การใช้ ก รรมวิธี ที่ ได้ รั บ สิท ธิ บัต ร การใช้
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับสิทธิบตั ร การแพร่ กระจาย โฆษณา เสนอขาย และเก็บไว้ เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ได้ รับสิทธิ บัตร หรื อผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตตามกรรมวิธีที่ได้ รับสิทธิ บัตร การนาเข้ าผลิตภัณฑ์ ที่ได้ รับสิทธิ บัตร หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามกรรมวิธีที่ได้ รับสิทธิ บตั ร
ในกฎหมายสิทธิบตั ร ขอบเขตแห่งสิทธิจะพิจารณาจากข้ อความที่ระบุไว้ ในข้ อถือสิทธิ สาหรับ
รายละเอียดการประดิษฐ์ จะใช้ ประกอบเพื่อทาให้ ข้อถือสิทธิมีความชัดเจนขึ ้นเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม หลักแห่งความ
เท่าเทียมกัน (Doctrine of Equivalents) ถูกนามาใช้ พิจารณาขอบเขตแห่งสิทธิด้วย
นอกจากนี ้ ผู้ทรงสิทธิ บตั รยังมีสิทธิ ที่จะโอนหรื ออนุญาตให้ บุคคลอื่นใช้ สิทธิ ในสิทธิ บตั รของ
ตนได้ ไม่วา่ จะโดยทังหมดหรื
้
อแต่เพียงบางส่วน
ข้ อยกเว้ นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
ข้ อยกเว้ นที่ไม่ถือว่าเป็ นการละเมิดสิทธิบตั ร
7.1.

การกระทาใด ๆ ที่ไม่มีวตั ถุประสงค์ในทางการค้ า

7.2.

การใช้ ผลิตภัณฑ์ซงึ่ ได้ มีการวางจาหน่ายในท้ องตลาด รวมทัง้ ตลาดระหว่างประเทศ
โดยผู้ทรงสิทธิบตั ร ผู้ได้ รับอนุญาตใช้ สิทธิ ผู้ได้ รับอนุญาตใช้ สิทธิโดยกฎหมายบังคับ
และผู้ที่อยูใ่ นสถานะเป็ นผู้ที่มีสทิ ธิใช้ ก่อน (Prior User)

7.3.

การใช้ อุปกรณ์ ที่ได้ รับ สิทธิ บัต รกั บเรื อ เครื่ องบิน หรื อพาหนะทางบก เฉพาะเพื่ อ
วัตถุประสงค์ให้ พาหนะทางานต่อไป เมื่อเรื อ เครื่ องบิน หรื อพานหะดังกล่าวได้ เข้ ามา
ในอาณาเขตของประเทศ เวียดนามเป็ นการชัว่ คราวหรื อโดยอุบตั ิเหตุ

7.4.

การใช้ การประดิษฐ์ ที่เหมือนกับการประดิษฐ์ ที่ได้ ยื่นขอรั บสิทธิ บตั รก่อนวั นยื่นคา
ขอรับสิทธิบตั ร ผู้ใช้ ก่อน (Prior User) ยังคงมีสทิ ธิใช้ การประดิษฐ์ ต่อไปได้ แต่ต้องไม่
เป็ นการขยายปริ มาณหรื อขอบเขตของการใช้

8.

อายุความคุ้มครอง

สิท ธิ บัต รการประดิ ษฐ์ จะมีผลใช้ บัง คับตัง้ แต่วัน ออกหนัง สือ คู่มือ รั บจดทะเบี ย น
การประดิษ ฐ์ ที่ ได้ รับจดทะเบี ยนสิท ธิ บัตร จะได้ รับความคุ้ม ครองเป็ นระยะเวลา 20 ปี นับ แต่วัน ยื่นค าขอรั บ
สิทธิบตั รที่ถกู ต้ อง
9.

การต่ออายุการคุ้มครอง
ไม่มี
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การรักษาสิทธิ

ผู้ท รงสิ ท ธิ บัต รการประดิ ษ ฐ์ จ ะต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มรายปี เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ใ นสิ ท ธิ บัต ร
ค่าธรรมเนียมรายปี จะถึงกาหนดชาระเมื่อได้ มีการจดทะเบียนสิทธิบตั รการประดิษฐ์ ค่าธรรมเนียมรายปี ครัง้ แรก
จะต้ องชาระในวันรับจดทะเบียนสิทธิบตั ร จานวนของค่าธรรมเนียมรายปี จะขึ ้นอยูก่ บั ว่าสิทธิบตั รได้ รับจดทะเบียน
เมื่อใด
ในการชาระค่าธรรมเนียมรายปี ต่อ ๆ ไป จะต้ องดาเนินการภายใน 6 เดือนก่อนครบรอบปี ของ
วันยื่นคาขอรับสิทธิบตั ร (วันครบกาหนด) ถ้ าผู้ทรงสิทธิบตั รได้ ชาระล่าช้ า แต่ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ครบกาหนด
ผู้ทรงสิทธิ บตั รจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้ อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมรายปี ดังกล่าว สาหรับแต่ละ
เดือนที่เกินกาหนด
11.

การเพิกถอนสิทธิ

บุคคลภายนอกมีสิทธิ ยื่นคาขอให้ เพิกถอนสิทธิ บตั รที่ได้ รับจดทะเบียนต่อสานักทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรมแห่งชาติ (the National Office of Industrial Property) ได้ ถ้ าปรากฎว่าสิทธิบตั รที่ได้ รับจดทะเบียน
ไม่เป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับในขณะที่มีการรับจดทะเบียนสิทธิบตั รด้ วยเหตุผล ดังต่อไปนี ้
11.1.

ผู้ทรงสิทธิบตั รที่ได้ รับจดทะเบียนไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบตั รหรื อยังไม่ได้ รับโอนจากผู้มี
สิทธิขอรับสิทธิบตั ร

11.2.

สิทธิในการยื่นขอรับจดทะเบียนเป็ นของบุคคลหลายคน และมีบคุ คลใดบุคคลหนึ่งไม่
เห็นด้ วยกับคาขอรับสิทธิบตั ร

11.3.

ชื่อของผู้ประดิษฐ์ ที่ปรากฏในหนังสือคู่ มือรั บจดทะเบียนไม่ถูกต้ อง เนื่องจากการ
กระทาโดยเจตนาของผู้ขอรับสิทธิบตั ร

11.4.

สิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครองไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด

เมื่อมีการเพิกถอนสิทธิบตั รแล้ ว จะถือว่าไม่เคยมีความสมบูรณ์ในส่วนที่ถกู เพิกถอนเลย
12.

การโอนสิทธิ

สิทธิในสิทธิบตั รการประดิษฐ์ สามารถโอนให้ บคุ คลธรรมดา นิตบิ คุ คล หรื อบุคคลอื่นได้ ไม่วา่
จะโอนสิทธิโดยทังหมด
้
และแต่เพียงบางส่วน โดยจะต้ องบันทึกการโอนสิทธิตอ่ สานักทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม
แห่งชาติภายใน
6
0
วันนับแต่วนั ที่ลงลายมือชื่อในสัญญาโอนสิทธิ
เอกสารที่ต้องใช้ ในการโอนสิทธิในสิทธิบตั รการประดิษฐ์ คือ
1.

หนังสือสัญญาโอนสิทธิ จานวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอานาจกระทาการแทน
คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ าย และรั บ รองโดยโนตารี พับ ลิ ค พร้ อมทัง้ ค าแปลฉบับ ภาษา
เวียดนาม

2.

หนังสือคูม่ ือรับจดทะเบียนสิทธิบตั รที่มีการโอนสิทธิ

3.

หนังสือมอบอานาจของผู้โอน และผู้รับโอน รับรองโดยโนตารี พบั ลิค

-6นอกจากนี ้ ในสัญญาโอนสิทธิ จะต้ องระบุถึงข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
1.

ชื่อ สกุล และที่อยูเ่ ต็มของผู้โอนและผู้รับโอน ซึง่ ชื่อและที่อยูข่ องผู้โอนจะต้ องตรงกับที่
ระบุในหนังสือคูม่ ือรับจดทะเบียนและคาขอรับสิทธิบตั ร

2.

หลักฐานแสดงสิทธิในการโอน (สิทธิบตั รที่ได้ รับจดทะเบียนออกให้ กบั ผู้โอน หรื อได้ มี
การโอนสิทธิให้ ผ้ โู อน)

3.

สิง่ ที่ได้ โอนสิทธิ

4.

ค่าตอบแทนในการโอนสิทธิ

5.

สิทธิและหน้ าที่ของคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย

6.

เงื่อนไขเพื่อการเปลีย่ นแปลง การสิ ้นสุด หรื อความไม่สมบูรณ์ของการโอนสิทธิ

7.

วิธีการระงับคาร้ องทุกข์ และข้ อพิพาท

8.

วันที่ และสถานที่ที่ลงลายมือชื่อ

9.

ลายมือชื่อของคู่สญ
ั ญาหรื อตัวแทนที่ได้ รับมอบอานาจ พร้ อมทัง้ ชื่อ ตาแหน่ง และ
การรับรองลายมือชื่อ

ในกรณีที่ไม่มีการบันทึกการโอน สัญญาโอนสิทธิ จะไม่สามารถใช้ บงั คับได้ และคู่สญ
ั ญาที่ไม่
ปฏิบัติตามหน้ าที่ ในการบันทึกการโอน จะต้ อ งโทษปรั บจนถึง 5,000,000 ดองเวียดนาม (หรื อประมาณ 400
เหรี ยญสหรัฐ)
13.

การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

ผู้ทรงสิทธิ บตั รการประดิษฐ์ มีสิทธิ ที่จะอนุญาตให้ บุคคลอื่นใช้ สิทธิในสิทธิ บตั รของตนได้ โดย
จะต้ องบันทึกการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ต่อสานักทรั พย์ สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลง
ลายมือชื่อในสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
เอกสารที่จะต้ องใช้ ในการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิในสิทธิบตั รการประดิษฐ์ คือ
1.

สาเนาสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิจานวน 2 ฉบับ ซึ่งรับรองโดยโนตารี พบั ลิค และคา
แปลสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิฉบับภาษาเวียดนาม

2.

หนังสือมอบอานาจของผู้อนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ และผู้ได้ รับอนุญาตใช้ สิทธิ ซึ่งรับรองโดย
โนตารี พบั ลิค

นอกจากนี ้ ในสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ จะต้ องระบุหรื อแสดงข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1.

ชื่อ สกุล และที่อยูเ่ ต็มของผู้อนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ และผู้รับอนุญาตใช้ สทิ ธิ

2.

หลักฐานแสดงสิทธิในการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

3.

ขอบเขตแห่งสิทธิที่อนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ (แบบเด็ดขาดหรื อแบบไม่เด็ดขาด)
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สิง่ ที่ได้ มีการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิถกู กาหนดโดยข้ อจากัดสิทธิในการใช้ และข้ อจากัดใน
สิง่ ที่เป็ นทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม

5.

การจากัดอาณาเขตที่ได้ รับอนุญาต

6.

ระยะเวลา

7.

ค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

8.

สิทธิ และหน้ าที่ของคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย รวมทังหน้
้ าที่ที่ตรงกัน

9.

เงื่อนไขเพื่อการเปลีย่ นแปลง การสิ ้นสุดหรื อความไม่สมบูรณ์ของสัญญาอนุญาต

10.

วิธีการระงับคาร้ องทุกข์และข้ อพิพาท

11.

วันที่และสถานที่ที่ลงลายมือชื่อ

12.

ลายมือชื่อของคูส่ ญ
ั ญา หรื อตัวแทนผู้รับมอบอานาจ พร้ อมทัง้ ชื่อ ตาแหน่ง และการ
รับรองลายมือชื่อ

ในกรณีที่ไม่มีการบันทึกสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ จะมีผลดังนี ้
1.

การใช้ การประดิษฐ์ ที่ได้ รับสิทธิบตั รโดยผู้ได้ รับอนุญาตใช้ สทิ ธิ จะถือว่าผิดกฎหมาย

2.

คู่สญ
ั ญาที่ไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่ในการบันทึกสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ จะต้ องโทษ
ปรับจนถึง 5,000,000 ดองเวียดนาม (หรื อประมาณ 400 เหรี ยญสหรัฐ)

นอกจากนี ้ ประมวลกฎหมายแพ่งยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ในสิทธิ บตั ร
โดยกฎหมายบังคับ (Compulsory License) สาหรับในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.

ไม่มีการใช้ การประดิษฐ์ ที่ได้ รับสิทธิบตั รหรื อมีการใช้ แต่ไม่เพี ยงพอต่อความต้ องการ
ในประเทศ เมื่อพ้ นกาหนด 4 ปี นับแต่วนั ยื่นคาขอรั บสิทธิ บตั ร หรื อ 3 ปี นับจากวัน
ออกสิทธิบตั ร แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสิ ้นสุดลงทีหลัง

2.

ผู้ทรงสิทธิ บตั รได้ รับคาเรี ยกร้ องจากผู้ใช้ สิทธิ แล้ ว แต่ผ้ ขู อไม่สามารถได้ มาซึ่งสิทธิ
ภายในระยะเวลาอันควร โดยได้ เสนอเงื่ อนไขและค่าตอบแทนอันสมควรแล้ ว โดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควรจากผู้ทรงสิทธิบตั ร

การใช้ การประดิษฐ์ ที่ได้ รับสิทธิ บัตรมีความจาเป็ นต่อการป้องกันประเทศ ความมัน่ คงของ
ประเทศ การสาธารณสุข หรื อสาธารณประโยชน์ที่จาเป็ นอื่น ๆ
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ขัน้ ตอนการขอรับความคุ้มครอง
1.

การเตรี ยมคาขอ

ผู้ประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ ร่วม ทายาท นายจ้ าง (บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล) หรื อผู้รับโอน
(บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล) เป็ นผู้มีสิทธิยื่นคาขอรับสิทธิบตั ร ไม่ว่าผู้ขอรับสิทธิบตั รจะมีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามหรื อไม่ ทังนี
้ ้ ผู้ขอรับสิทธิบตั รอาจยื่ นคาขอรับสิทธิบตั รด้ วยตนเองหรื ออาจทาโดยผ่านผู้แทน
ตามกฎหมายในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อดาเนินการต่าง ๆ กับสานักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
แห่งชาติ
ส่วนคาขอรับสิทธิ บตั รระหว่างประเทศที่ยื่นภายใต้ สนธิ สญ
ั ญาว่าด้ วยความร่ วมมือทางด้ าน
สิทธิบตั ร (The Patent Cooperation Treaty) สามารถยื่นขอรับสิทธิบตั รได้ กบั นายทะเบียนในฐานะสานักงาน
รับคาขอ (Receiving Office) ในกรณีที่ผ้ ขู อรับสิทธิ บตั รเป็ นบุคคลที่มีสญ
ั ชาติหรื อถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
2.

เอกสารที่ใช้ ในการขอรับความคุ้มครอง
ในการยื่นคาขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์ จะต้ องใช้ เอกสารดังต่อไปนี ้
1.

หนังสือมอบอานาจ รับรองโดยโนตารี พบั ลิค

2.

หนังสือสัญญาโอนสิทธิ (ถ้ าผู้ประดิษฐ์ และผู้ขอรับสิทธิ บัตรไม่ใช่บุคคล
เดียวกัน)

3.

สาเนารายละเอียดการประดิษฐ์ (ต้ องไม่เกินกว่า 450 คา) รู ปเขียน ข้ อถือ
สิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ (ฉบับภาษาเวียดนาม)

4.

สาเนาคาขอรั บสิทธิ บัตรที่ได้ ยื่นในต่างประเทศเป็ นครัง้ แรก ฉบับรั บรอง
ถูก ต้ อง (ในกรณี ที่ มีก ารขอถื อสิท ธิ ย้ อ นหลัง ) และค าแปลฉบับภาษา
เวียดนาม

5.

ข้ อมูล : ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผู้ขอรับสิทธิบตั รและผู้ประดิษฐ์

เอกสารทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ให้ มีสาเนาเพียง 1 ชุด
ในการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้ องเปิ ดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์เพื่อให้ บคุ คล
ที่มีความชานาญในระดับสามัญให้ ศิลปวิทยาการนัน้ ๆ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ รายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้ อง
แสดงถึงความใหม่ ขันการประดิ
้
ษฐ์ ที่สงู ขึ ้น และสามารถประยุกต์ใช้ ได้ ของการประดิษฐ์ โดยชัดเจน และจะต้ องมี
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้ องกับการประดิษฐ์ ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้ อง
ลักษณะของการประดิษฐ์ โดยย่อ การเปิ ดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์ ตัวอย่างในการปฎิบตั ิตอ่ การประดิษฐ์ ผลดี
ของการประดิษฐ์ ที่ขอถือสิทธิ



แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547

-9ในส่ ว นของข้ อถื อ สิ ท ธิ ข้ อความที่ ร ะบุ ใ นข้ อถื อ สิ ท ธิ จ ะต้ องชั ด แจ้ ง และสอดคล้ องกั บ
รายละเอียดการประดิษฐ์ จานวนของข้ อถือสิทธิจะไม่จากัด
ในส่วนของรู ปเขียน จะต้ องเขียนด้ วยหมึกดา มีความทนทาน มีความเข้ มที่เพียงพอ และหนา
เท่ากันโดยตลอด และไม่ระบายด้ วยสีอื่น
ในส่วนของบทสรุ ปการประดิษฐ์ จะเป็ นการสรุ ปการเปิ ดเผยการประดิษฐ์ โดยย่อ ข้ อความใน
บทสรุปการประดิษฐ์ จะต้ องไม่เกิน 150 คา
คาขอรับสิทธิบตั รแต่ละฉบับ ให้ ขอได้ เฉพาะการประดิษฐ์ อย่างเดียว คาขอรับสิทธิบตั รเพื่อการ
ประดิษฐ์ หลายอย่างในคาขอฉบับเดียว จะกระทาได้ ตอ่ เมื่อการประดิษฐ์ หลายอย่างนันมี
้ ความเกี่ยวพันอันอาจถือ
ได้ วา่ เป็ นการประดิษฐ์ อย่างเดียวกัน
3.

การตรวจสอบคาขอ

3.1

การตรวจสอบเบื ้องต้ น

คาขอรั บ สิท ธิ บัตรการประดิ ษ ฐ์ จะถูก ตรวจสอบในเบื อ้ งต้ นโดยอัต โนมัติ ภายใน
1 เดือนนับแต่วนั ยื่นคาขอรับสิทธิ บตั ร ถ้ าคาขอรับสิ ทธิ บตั รถูกต้ องตามรู ปแบบที่กาหนด หนังสือแจ้ งการรับคา
ขอรับสิทธิ บตั รจะส่งไปให้ ผู้ขอรับสิทธิ บตั ร เพื่อยืนยันถึงวันที่ถือว่าได้ ยื่นคาขอรับสิทธิบตั ร และเลขที่คาขอรับ
สิทธิบตั ร
3.2

การตรวจสอบการประดิษฐ์ 

ผู้ข อรั บ สิทธิ บัตรหรื อ บุคคลภายนอก จะต้ องยื่ นค าขอให้ ต รวจสอบการประดิ ษ ฐ์
ภายใน 42 เดือนนับแต่วนั ยื่นคาขอรับสิทธิบตั รในครัง้ แรก (วันที่ขอถือสิทธิย้อนหลัง) ถ้ าไม่ได้ ยื่นคาขอให้ ตรวจสอบ
การประดิษฐ์ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าคาขอรับสิทธิ บตั รถูกเพิกถอน โดยระยะเวลาการตรวจสอบ
ตามที่กฎหมายกาหนด คือ 12 เดือน
ในกรณีที่ผ้ ขู อรับสิทธิบตั รได้ ยื่นคาขอรับสิทธิบตั รในสหรัฐอเมริ กา ญี่ปนุ่ รัสเซีย หรื อ
ประเทศในทวีปยุโรป รายงานผลการตรวจสอบที่ทาขึ ้นโดยสานักสิทธิ บตั รในประเทศดังกล่าว จะช่วยทาให้ การ
ตรวจสอบการประดิษฐ์ ทาได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น
ในกรณี ที่จ ะต้ องมีก ารแก้ ไขค าขอรั บสิทธิ บัตรให้ ถูก ต้ อ ง ผู้ขอรั บ สิท ธิ บัตรจะต้ อ ง
ดาเนินการภายใน 2 เดือน
4.

การประกาศโฆษณา

คาขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์ จะได้ รับการประกาศโฆษณาเพื่อการคัดค้ านในเดือน
ที่ 19 นับจากวันที่ได้ ยื่นคาขอรับสิทธิบตั รเป็ นครัง้ แรก เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.



ได้ มีการยื่นคาขอให้ ประกาศโฆษณาก่อนครบ 18 เดือน ในกรณีนี ้ คาขอรับสิทธิบตั ร
จะประกาศโฆษณาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ยื่นคาขอ
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ได้ มีการยื่นคาขอให้ ตรวจสอบการประดิษฐ์ ก่อนวันที่จะได้ มีการยอมรับว่าคาขอรับ
สิทธิ บตั รถูกต้ อง ตามรู ปแบบที่กาหนด (ตรวจสอบเบือ้ งต้ น) ในกรณี นี ้ คาขอรั บ
สิทธิ บตั รจะได้ รับ การประกาศโฆษณาภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ยอมรับว่าคาขอ
เป็ นไปตามรูปแบบที่กาหนด

3.

ได้ มีการยื่นคาขอให้ ตรวจสอบการประดิษฐ์ ภายหลังวันที่ยอมรับว่าคาขอรับสิทธิบตั ร
เป็ นไปตามรู ปแบบที่กาหนด แต่ภายใน 18 เดือนนับแต่วนั ที่ยื่นคาขอรับสิทธิบตั รใน
ครัง้ แรก ในกรณีนี ้ คาขอรับสิทธิบตั รจะได้ รับการประกาศโฆษณาภายใน 1 เดือนนับ
แต่วนั ยื่นคาขอให้ ตรวจสอบการประดิษฐ์

นอกจากนี ้ สิทธิ บตั รที่ได้ รับการจดทะเบียนจะได้ รับการประกาศโฆษณาในหนังสือ
ประกาศโฆษณาทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม
5.

การรับจดทะเบียน

ถ้ าการประดิษฐ์ ที่ได้ ยื่นขอรับสิทธิบตั รมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมาย และผู้ขอรับ
สิทธิบตั รได้ ชาระค่าธรรมเนียมตามที่ได้ กาหนดไว้ สานักทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรมแห่งชาติออกหนังสือคู่มือรับจด
ทะเบียน
6.

การขอถือสิทธิย้อนหลัง

ผู้ขอรับสิทธิ บตั รที่เป็ นพลเมือง หรื อมีถิ่นที่อยู่หรื อสถานประกอบการของประเทศที่
เป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญากรุงปารี ส หรื อประเทศที่มีข้อตกลงแบบทวิภาคีระหว่างประเทศนัน้ ๆ กับสาธารณรัฐสังคม
นิยม เวียดนามเกี่ยวกับการขอถือสิทธิย้อนหลัง สามารถขอถือสิทธินบั วันยื่นย้ อนหลังได้ โดยจะต้ องยื่นคาขอรับ
สิทธิบตั รการประดิษฐ์ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้ ยื่นคาขอรับ
สิทธิบตั รครัง้ แรก
เพื่อขอใช้ สิทธิ นบั วันยื่นย้ อนหลัง ผู้ขอรับสิทธิ บตั รจะต้ องแสดงเจตนาในการขอถือ
สิทธิย้อนหลัง โดยอ้ างถึงสนธิสญ
ั ญาซึ่งอยู่บนรากฐานของการขอถือสิทธิย้อนหลัง ชาระค่าธรรมเนียม และจัดส่ง
สาเนาคาขอรับสิทธิบตั รที่ได้ ยื่นในครัง้ แรก ซึ่งรับรองโดยสานักสิทธิบตั รที่รับคาขอรับสิทธิบตั รเป็ นครัง้ แรกภายใน
3 เดือนนับแต่วนั ยื่นคาขอรับสิทธิบตั รในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้ อมกับคาแปลฉบับภาษาเวียดนาม
7.

การคัดค้ าน / โต้ แย้ ง

บุคคลภายนอกใด ๆ อาจยื่น คาคัด ค้ า นค าขอรั บสิทธิ บั ตรต่อ สานัก ทรั พย์ สิน ทาง
อุตสาหกรรมแห่งชาติได้ ภายในระยะเวลาใด ๆ หลังประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบตั ร แต่ต้องก่อนที่จะตรวจสอบ
การประดิษฐ์ เสร็ จสมบูรณ์ ถ้ าคาคัดค้ านเป็ นที่ยอมรับได้ หรื อมีมลู เหตุในการคัดค้ าน ผู้ตรวจสอบจะส่งหนังสือแจ้ ง
การคัดค้ านให้ แก่ผ้ ขู อรับสิทธิบตั ร และผู้ขอรับสิทธิบตั รมีระยะเวลา 2 เดือน ในการโต้ แย้ งคาคัดค้ านหรื อยื่นคาขอ
แก้ ไขกาหนดระยะเวลา 2 เดือนนี ้ สามารถขอขยายได้ เมื่อผู้ตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นด้ วยกับคาคัดค้ าน ผู้
ตรวจสอบจะส่งหนังสือแจ้ งการปฏิเสธคาขอรับสิทธิบตั ร ซึ่งผู้ขอรับสิทธิ บตั รมีสิทธิ ที่จะอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของผู้
ตรวจสอบได้ แต่ถ้าคาคัดค้ านไม่มีมลู ผู้ตรวจสอบจะดาเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ ต่อไป ทังนี
้ ้ภายใต้ เงื่อนไข
ที่วา่ ได้ มีการยื่นคาขอให้ ตรวจสอบการประดิษฐ์
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การอุทธรณ์

ผู้ขอรับสิทธิบตั รสามารถยื่นอุทธรณ์แย้ งคาวินิจฉัยของผู้ตรวจสอบในการปฏิเสธคาขอที่ถือเป็ น
ที่สดุ เนื่องจากรู ปแบบของคาขอไม่ถกู ต้ อง ปฏิเสธการรับจดทะเบียนสิทธิบตั รหรื อปฏิเสธเพราะความไม่สมบูรณ์
ของสิทธิบตั รได้

- 12 ระบบในการอุทธรณ์แบ่งออกเป็ น
1.
การอุทธรณ์เป็ นครัง้ แรก (first appeal) จะต้ องยื่นต่อสานักทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม
แห่งชาติ ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่มีคาวินิจฉัย สานักทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ จะดาเนินการตรวจสอบ
และมีคาวินิจฉัยภายใน 30 – 45 วันนับแต่วนั รับคาอุทธรณ์
ถ้ า ผู้ข อรั บ สิ ท ธิ บัต รไม่ พ อใจในค าวิ นิ จ ฉัย ของส านัก ทรั พ ย์ สิน ทางอุต สาหกรรม
แห่งชาติ ผู้ขอฯ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ ไปได้ อีก
2.
การอุ ท ธรณ์ ค รั ง้ ที่ ส อง (second
appeal)
จะยื่ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MOST) หรื อสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้ ในกรณีที่ผ้ ขู อตัดสินใจ
เลือกยื่นอุทธรณ์ครัง้ ที่สองต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้อทุ ธรณ์จะต้ องยื่นภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มี
คาวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ของสานักทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ หรื อภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดการวินิจฉัย
อุทธรณ์ครัง้ แรกและรัฐมนตรี จะมึคาวินิจฉัยภายใน 45 – 60 วันนับแต่วนั รับคาอุทธรณ์
9.

ค่าธรรมเนียมราชการรวมทังค่
้ าบริ การสานักงานตัวแทน
ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริ การของสานักงานตัวแทนอยูท่ ้ ายรายละเอียดนี ้

10.

ขันตอน
้
/ ระยะเวลา

การจดทะเบียนจะใช้ เวลาประมาณ 13 เดือน ซึ่งประกอบด้ วยระยะเวลา 1 เดือน
สาหรับการตรวจสอบเบื ้องต้ น (Formality Examination) และ 12 เดือนสาหรับการตรวจสอบเนื ้อหา (Content
Examination)
3.

การบังคับใช้ สิทธิ
1.

การกระทาที่ถือว่าเป็ นการละเมิด

บุคคลใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ บตั รใน
ระหว่างที่สทิ ธิบตั รมีผลใช้ บงั คับอยู่ ถือว่าเป็ นการกระทาละเมิด
-

ผลิต ใช้ ขาย นาเข้ า หรื อโฆษณา ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับสิทธิบตั ร

ใช้ กรรมวิธีที่ได้ รับสิทธิบตั ร หรื อผลิต ใช้ ขาย นาเข้ า หรื อโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ได้ ผลิต
มาจากกรรมวิธีที่ได้ รับสิทธิบตั รโดยตรง
2.

มาตรการในการเยียวยา

2.1

มาตรการในทางแพ่ ง

ถ้ าผู้ทรงสิทธิบตั รประสงค์ที่จะเรี ยกค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายที่เกิดจาก
การละเมิดสิทธิ บตั ร จะต้ องเริ่ มกระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง และเฉพาะศาลที่มีเขตอานาจเท่านันที
้ ่จะกาหนด
ค่าเสียหายเป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิบตั รได้ คาฟ้ องจะต้ องยื่นต่อศาลสูงของจังหวัด เมือง หรื อเขต แต่ถ้าคู่ความ
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- 13 ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นบุคคลที่มีสญ
ั ชาติอื่น คาฟ้ องจะต้ องยื่นต่อศาลสูงที่กรุ งฮานอย (Hanoi) หรื อกรุ งโฮจิมินห์
(Ho Chi Minh) เท่านัน้ โดยไม่คานึงถึงว่าเกิดละเมิดที่ใด หรื อคูค่ วามอีกฝ่ ายอาศัยอยูท่ ี่ใด
ในคาฟ้ องจะต้ องแนบหลักฐานเอกสารแสดงความเป็ นเจ้ าของสิทธิ ในสิทธิ บัตรที่
ถูกละเมิด และการพิสจู น์วา่ มีการกระทาละเมิด
ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้ งว่า บุคคลใดได้ ละเมิดหรื อกาลังจะละเมิดสิทธิ บตั รของ
ผู้ทรงสิทธิ บัตรผู้ทรง สิทธิ บตั รอาจขอความคุ้มครองชั่วคราวจากศาล ซึ่งจะต้ องยื่นคาร้ องขอคุ้มครองชั่วคราว
ภายหลังจากยื่นคาฟ้ องแล้ ว
โดยปกติแล้ ว ผู้ทรงสิทธิ บตั รสามารถเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ละเมิดได้ โดยจะต้ อง
พิสจู น์ความเสียหายจากยอดขายที่ลดลง การขาดค่าสิทธิ และการสูญเสียยอดขายที่ประมาณการไว้
2.2

มาตรการในทางอาญา

ผู้ทรงสิทธิบตั รสามารถบังคับใช้ สิทธิผ่านกระบวนการทางอาญาได้ ตามมาตรา 126
แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยทัว่ ไป ผู้ทรงสิทธิ บตั รจะดาเนินการแจ้ งความต่อสานักงานตารวจและตารวจ
จะเริ่ มดาเนินการสืบสวน สอบสวนโดยผู้ทรงสิทธิ บตั รจะต้ องจัดเตรี ยมข้ อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิด
รวมทังเอกสารแสดงความเป็
้
นเจ้ าของสิทธิ ในสิทธิ บตั รที่ถกู ละเมิด และส่วนได้ เสียทางธุรกิจ สถานที่ รวมทัง้ ชื่อ
ของผู้ถกู กล่าวหา และลักษณะของการกระทาละเมิด หากพบว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอ ตารวจจะเริ่ มดาเนินการ
สืบ สวน สอบสวน และอัย การเป็ นผู้ฟ้ องคดี กับ ผู้ละเมิ ด ในคดี อาญา โดยยื่ น ฟ้ องต่อศาลสูง (High Court)
ของจังหวัด เมือง หรื อเขต
ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ (ผู้ทรงสิทธิบตั รหรื อผู้ละเมิด) หรื อทังสองฝ่
้
ายเป็ นบุคคลที่มี
สัญชาติอื่น อัยการจะนาคดีขึ ้นสูศ่ าลสูงของกรุงฮานอย (Hanoi) หรื อ กรุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) เท่านัน้
คาพิพากษาของศาลสูงสามารถอุทธรณ์ตอ่ ศาลสูงสุดได้
3.

กระบวนการ

ในระหว่างระยะเวลาตังแต่
้ วนั ประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบตั รจนถึงวันออกสิทธิบตั ร ถ้ าหาก
ผู้ใดได้ เริ่ มใช้ การประดิษฐ์ ซงึ่ เหมือนกับการประดิษฐ์ ที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอรับสิทธิบตั ร ผู้ขอรับสิทธิบตั รมีสทิ ธิที่จะแจ้ ง
ให้ ผ้ ใู ช้ การประดิษฐ์ ได้ ทราบว่าตนเป็ นผู้ยื่นคาขอรับสิทธิบตั ร และถ้ าผู้ใช้ การประดิษฐ์ ยงั คงใช้ การประดิษ ฐ์ นนั ้
ต่อไป โดยไม่คานึงถึงหนังสือที่ได้ แจ้ งให้ ทราบภายหลังจากที่ได้ ออกสิทธิบตั รแล้ ว ผู้ทรงสิทธิบตั รมีสิทธิขอให้ ผ้ ใู ช้
การประดิษฐ์ จ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่ากับการชาระค่าสิทธิที่เกิดจากการใช้ การประดิษฐ์ ของบุคคลอื่นสาหรับช่วง
ระยะเวลาเหมือนคล้ ายกัน
กระบวนการพิจารณาคดีจะเกิดขึ ้นภายหลังจากสิทธิบตั รได้ รับจดทะเบียนแล้ ว
4.

โทษ

โทษทางอาญา คือ บุคคลใดได้ จัดสรรหรื อ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ รับสิทธิ บัตรของบุคคลอื่นเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในทางการค้ าโดยผิดกฎหมาย มีผลต่อความเสียหายที่ร้ายแรง จะต้ องโทษปรับตังแต่
้ 20 ล้ านดอง

- 14 เวียดนาม (หรื อประมาณ 1,400 เหรี ยญสหรัฐ) จนถึง 200 ล้ านดองเวียดนาม (หรื อประมาณ 14,000 เหรี ยญ
สหรัฐ) หรื อให้ การศึกษาใหม่ โดยไม่ต้องกักขังจนถึง 2 ปี
การลงโทษสาหรับความผิดอาญาเดียวกันแต่มีผลต่อความเสียหายที่ร้ายแรงเป็ นพิเศษ จะมี
โทษจาคุกตังแต่
้ 6 เดือน ถึง 3 ปี
การลงโทษเพิ่มเติม รวมถึง โทษปรับไม่น้อยกว่า 5 ล้ านดองเวียดนาม และไม่เกิน 100 ล้ านดอง
เวียดนาม การริ บอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่ละเมิด รวมทังสิ
้ นค้ าที่ละเมิดหรื อห้ ามเข้ ารับการ
ทางานหรื อประกอบวิชาชีพสาหรับช่วงระยะเวลาที่กาหนดในระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี
5.

ข้ อสังเกตการบังคับใช้ สทิ ธิ เช่นในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะ
5.1

กฎหมายที่ให้ ความคุ้มครอง

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 63 ซึ่งกาหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับกฎระเบียบและ
แนวทางตามประมวลกฎหมายแพ่งในเรื่ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอุตสาหกรรม ผู้ทรงสิทธิบตั ร (the Patent owners)
มีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ การประดิษฐ์ ที่ได้ รับสิทธิบตั รในช่วงเวลาที่ได้ รับความคุ้มครอง ผู้ทรงสิทธิอาจฟ้ อง
คดีผ้ กู ระทาละเมิด เพื่อเรี ยกค่าเสียหายและร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อยุติการละเมิด และผู้กระทา
ละเมิดยังอาจต้ องโทษปรับ
5.2

การเยียวยาทางแพ่ง
ฟ้ องเรี ยกค่าเสียหายต่อศาลแพ่ง

5.3

กระบวนการทางแพ่ง
ยื่นคาฟ้ องต่อศาลแพ่ง

5.4

การเยียวยาทางอาญา
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

5.5

กระบวนการทางอาญา
ใช้ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผ่านทางเจ้ าหน้ าที่ตารวจ

5.6

กระบวนการทางปกครอง
สามารถร้ องเรี ยนต่อสานักสิทธิบตั รแห่งชาติได้ (the National Office of Intellectual
Property)

4.

การคุ้มครอง ณ จุดนาเข้ า-ส่ งออก
ไม่มี
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หน่ วยงานที่รับผิดชอบ/ สานักงานตัวแทน
1.

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (The National Office of Industrial Property – NOIP)
เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้ านการจดทะเบียนสิทธิบตั รการประดิษฐ์ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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

2.

Fax:

84 8 829 5618

Email:

p a u l . n o r r i s @ b a k e r n e t . c o m

Russin & Vecchi
OSIC Building, 15/F.
8 Nguyen Hue Boulevard
Ho Chi Minh City
Vietnam



Tel:

84 8 824 3026, 824 4307

Fax:

84 8 824 3113

E-mail:

rusvec@hcm.vnn.vn
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Detech And Associates
108 Nguyen Du Street,
Hanoi, Vietnam

4.

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

5.

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,

6.

Hanoi,

Vietnam

Tel:

84 4 824 4852

Fax:

84 4 824 4853

E-mail:

pham@hn.vnn.vn

Website:

http://www.pham.con.vn

I

n

v

e

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
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- 17 ค่ าธรรมเนียมราชการและค่ าบริการสานักงานตัวแทน
การจดทะเบียน

ปี ที่
ปี ที่
ปี ที่
ปี ที่
ปี ที่
ปี ที่
ปี ที่
ปี ที่
1.

1. การยื่นคาขอจดทะเบียน
- รายละเอียดการประดิษฐ์ เกิน 5 หน้ า เริ่ มจาก
หน้ าที่
6
ขึ ้นไป
(แต่ละหน้ า)
- รายละเอียดการประดิษฐ์ มากกว่า 1 หัวข้ อ
หัวข้ อที่
2
(แต่ละหัวข้ อ)
2. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
3. การประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบตั ร
- รูปเขียนรูปที่ 2 ขึ ้นไป (แต่ละรูป)
4. การโอนสิทธิในคาขอรับสิทธิบตั ร
5. การตรวจสอบการประดิษฐ์
6. การออกสิทธิบตั ร
7. การประกาศโฆษณาสิทธิบตั ร
- รูปเขียนรูปที่ 2 ขึ ้นไป (แต่ละรูป)
ค่ าธรรมเนียมรายปี
1
–
ปี ที่
2
3
–
ปี ที่
4
5
–
ปี ที่
6
7
–
ปี ที่
8
9
–
ปี ที่
1 0
1 1
–
ปี ที่
1 3
1 4
–
ปี ที่
1 6
1 7
–
ปี ที่
2 0
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไข
ชื่อ
ที่อยูข่ องผู้ขอรับสิทธิบตั ร
ผู้ประดิษฐ์
หรื อตัวแทน
- ก่อนประกาศโฆษณา
- หลังประกาศโฆษณา
2. เนื ้อหาของคาขอรับสิทธิบตั ร
- ก่อนประกาศคาขอรับสิทธิบตั ร
- หลังประกาศคาขอรับสิทธิบตั ร
3. ชื่อและที่อยูข่ องผู้ทรงสิทธิหรื อตัวแทน

ค่ าธรรมเนียมราชการ
(เหรียญสหรัฐ)
40

ค่ าบริการ
(เหรียญสหรัฐ)
110

3

2

30
70
40
10
40
100
60
40
10

50
50
30
10
70
50
50
30
10

70
120
200
300
450
600
800
1000

60
60
60
60
60
60
60
60

30
40

50
50

30
40

70
70

60

100

- 18 การจดทะเบียน
อื่น
ๆ
1. การตรวจค้ น
(แต่ละเรื่ อง)
2. การออกเอกสารสิทธิยื่นย้ อนหลัง
3. การอุทธรณ์
(แต่ละเรื่ อง)
4. การออกสาเนาสิทธิบตั ร
5. การเปลีย่ นคาขอรับสิทธิบตั รเป็ นอนุสทิ ธบัตร
6. การรับรองเอกสาร
เริ่ มหน้ าที่
6
เป็ นต้ นไป
(แต่ละหน้ า)
7. การแปล
- จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาเวียดนาม
- จากภาษาเวียดนามเป็ นภาษาอังกฤษ
- เอกสารขอให้ ถือสิทธิย้อนหลัง (แต่ละหน้ า)
การโอน
1. การยื่นคาขออนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิแบบบังคับ
2. การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิแบบบังคับ
3. การบันทึก
- การโอนสิทธิ
- สัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

ค่ าธรรมเนียมราชการ
(เหรียญสหรัฐ)

ค่ าบริการ
(เหรียญสหรัฐ)

90
40
60
60
40

50
100
200
100
60

-

15

45

8
10
-

450
150

450
150

90
90

100
100

