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กฎหมายอนุสิทธิบัตร - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.

กฎหมายทีใ่ ห้ ความคุ้มครอง
1.1.

ประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code) ใช้ บงั คับเมื่อ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2538

1.2.

พระราชกฤษฎีกา (Government Decree) ฉบับที่ 63/CP เมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2539
ซึง่ แก้ ไขโดยพระราชกฤษฎีกาแห่งรัฐบาลฉบับที่ 06/2001 เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

1.3.

หนัง สื อ เวี ย น (Circular) ฉบับ ที่ 3055/TT-SHCN ซึ่ง จัด ให้ มี แ นวทางปฏิ บัติ ใ น
รายละเอียดเกี่ ยวกับขัน้ ตอนของคาขอจดทะเบียนทรั พย์ สินในทางอุตสาหกรรม ซึ่ง
ประกาศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2539 มีผลใช้ บงั คับเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2540

1.4.

หนังสือ เวี ย น (Circular) ฉบับ ที่ 30/2003/TT/BKHCN ว่า ด้ ว ยแนวทางเกี่ ยวกับ
กระบวนการก่อให้ เกิดสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมในวิธีการปฏิบตั ิของสิทธิบตั ร และ
แบบอรรถประโยชน์ (Utility Solutions)

1.5.

แนวทางปฏิบตั ิ ฉบับที่ 308/DK ของสานักทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ว่าด้ วย
ข้ อกาหนดของคาขอจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเรี ยกอนุสิทธิบตั รว่า แบบอรรถประโยชน์ (Utility
Solutions)
2.

อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
สนธิสญ
ั ญาว่าด้ วยความร่วมมือทางด้ านสิทธิบตั ร (PCT)



2.1.

อนุสญ
ั ญากรุงปารี ส (Paris Convention)

2.2.

องค์การทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโลก (WIPO)

2.3.

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

แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547
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2.4.

ข้ อตกลงระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก าและสาธารณรั ฐ สัง คมนิ ย ม เวี ย ดนาม ว่ า ด้ วย
ความสัมพันธ์ในทางการค้ า – หมวดที่ 2 (สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา) และ

2.5.

ข้ อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งเวียดนามและสภาแห่งสมาพันธรัฐสวิต ว่าด้ วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

หมายเหตุ ในขณะนี ้ เวียดนามยังไม่ได้ เป็ นสมาชิกขององค์การค้ าโลก (WTO) แต่มีกาหนดการ
ที่จะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกในอนาคต
3.

ระบบการให้ ความคุ้มครอง
ใช้ ระบบการจดทะเบียนต่อสานักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งชาติ (The National Office of

Industrial Property) (NOIP), กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้ อม
4.

สิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง/นิยาม
การแก้ ไขปั ญหาทางเทคนิค (The technical Solution) ซึง่

5.

4.1.

มีความใหม่

4.2.

มีขนการประดิ
ั้
ษฐ์ ที่สงู ขึ ้น

4.3.

สามารถประยุกต์ใช้ ในทางอุตสาหกรรมได้

ข้ อยกเว้ นของสิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง
5.1.

เป้าประสงค์ (Intentions) หลักการ (Principals) และการค้ นพบ (Discoveries) ทาง
วิทยาศาสตร์

5.2.

วิธีการและระบบเกี่ยวกับการจัดตังและการจั
้
ดการเศรษฐกิจ (Economic organization
and management)

5.3.

วิธีการและระบบเกี่ยวกับการศึกษา การสอน และการอบรม

5.4.

วิธีการฝึ กฝนสัตว์เลี ้ยง

5.5.

ระบบภาษา (Language systems) ระบบข้ อมูล (Systems of information) การจัด
จาพวก และการจัดเรี ยงฐานข้ อมูล (Data classification and arrangement)

5.6.

แบบหรื อผังการออกแบบ (Designs and planning layouts) สาหรับโครงการการ
ก่อสร้ าง(Construction projects) โครงการเกี่ยวกับการวางแปลนและกาหนดโซนเขต
แดน (Projects of territorial planning and zoning)
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6.

5.7.

การแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับรู ปลักษณะ (Appearance) ของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะ
ความสวยงาม (Aesthetic) ไม่ใช่ลกั ษณะทางเทคนิค

5.8.

สัญลักษณ์ (Signs) กาหนดการ (Schedules) กฎ (Rules) และกฎหมาย (Laws) ต่างๆ

5.9.

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แบบและผังภูมิของวงจรรวม (Designs and layout of chips)
แบบจาลองและผังภูมิทางคณิตศาสตร์ (Mathematical models and diagrams) ใช้
สาหรับการอ้ างอิงและการสร้ างแบบจาลองและผังภูมิทางคณิตศาสตร์ รูปแบบอื่นๆ ที่
คล้ ายคลึงกัน

5.10.

พันธุ์สตั ว์ (Breeds of animal) และเมล็ดพันธุ์พืช (Seeds of plants)

5.11.

วิธีการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคมนุษย์หรื อสัตว์

5.12.

กรรมวิธีทางชี ววิทยาสาหรั บการผลิตพืชหรื อสัตว์ แต่ไม่รวมถึง กรรมวิธีเกี่ ยวกับจุล
ชีววิทยา (Microbiological processes)

สิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิ
6.1.

ถ้ าภายในระยะเวลานับจากวันประกาศโฆษณาคาขอรับอนุสทิ ธิบตั รในหนังสือประกาศ
โฆษณาทรัพย์สินอุตสาหกรรม (The official Gazette of Industrial Property) ถึงวันที่
ออกหนังสือรับรองการคุ้มครอง (A certificate of protection) ถ้ าบุคคลใดเริ่ มใช้ อนุ
สิทธิบตั รการแก้ ไขอรรถประโยชน์ (Utility solution) ซึ่งเหมือนกับอนุสิทธิบตั รการแก้ ไข
อรรถประโยชน์ในคาขอจดทะเบียน ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนมีสิทธิ ที่จะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ อนุ
สิทธิบตั รการแก้ ไขอรรถประโยชน์ดงั กล่าวทราบถึงการยื่นคาขอจดทะเบียนของตน และ
ถ้ าผู้ใช้ อนุสิทธิบตั รการแก้ ไขอรรถประโยชน์ดงั กล่าวยังคงดาเนินการใช้ ต่อไปหลังจาก
ได้ รับการแจ้ ง (Notice) แล้ ว เมื่อออกหนังสือรับรองการคุ้มครองแล้ ว ให้ เจ้ าของหนังสือ
รั บ รองการคุ้ม ครองมี สิท ธิ ที่ จ ะขอให้ ผ้ ูใ ช้ อ นุสิท ธิ บัต รแก้ ไ ขอรรถประโยชน์ ช าระค่ า
ทดแทน (Remuneration) ในอัตราเท่ากับที่ได้ รับชาระค่าโอนสิทธิการใช้ จากบุคคลอื่น
ในระยะเวลาเดียวกัน

6.2.

ผลิตสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ รับอนุสิทธิบตั ร ใช้ กรรมวิธีที่ได้ รับความคุ้มครอง ใช้ ประโยชน์จาก
สิง่ ประดิษฐ์ ที่ได้ รับความคุ้มครอง นาออกจาหน่าย (Putting into circulation) โฆษณา
เพื่อการขาย (Advertising for sale) เสนอขาย (Offering for sale) หรื อกักตุนไว้ เพื่อ
ขายซึง่ สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ รับความคุ้มครอง หรื อสิ่งประดิษฐ์ ที่ผลิตขึ ้นจากกรรมวิธีที่ได้ รับ
ความคุ้มครอง และนาเข้ าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ รับความคุ้มครอง หรื อสิ่งประดิษฐ์ ที่ผลิต
ขึ ้นจากกรรมวิธีที่ได้ รับความคุ้มครอง
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ผู้ทรงอนุสิทธิบตั ร (Author of utility solution) คือ ผู้ที่ประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ ตามอนุสิทธิบตั รขึ ้น
โดยตรง ผู้ที่เพียงแต่ให้ สิ่งอานวยความสะดวกทางด้ านเทคนิคและกายภาพ (Technical and physical facilities)
หรื อความช่วยเหลือด้ านการเงิน (Financial assistance) หรื อการสนับสนุน (Support) ต่อผู้ทรงอนุสิทธิบตั ร โดย
ไม่ได้ เข้ าร่วมในการคิดประดิษฐ์ สงิ่ ประดิษฐ์ ตามอนุสทิ ธิบตั ร ไม่ถือว่าเป็ นผู้ทรงอนุสทิ ธิบตั ร
7.

8.

ข้ อยกเว้ นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
7.1.

การใช้ สงิ่ ประดิษฐ์ ที่ได้ รับอนุสทิ ธิบตั รโดยไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้ า

7.2.

การใช้ สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ รับอนุสิทธิบตั รที่มีจาหน่ายในท้ องตลาด รวมถึง ตลาดระหว่าง
ประเทศโดย ผู้ทรงสิทธิบตั ร ผู้รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ผู้ได้ รับสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้
ใช้ สทิ ธิแบบบังคับ และผู้ใช้ สงิ่ ประดิษฐ์ ที่ได้ รับอนุสทิ ธิบตั รมาก่อน (prior user)

7.3.

การใช้ สงิ่ ประดิษฐ์ ที่ได้ รับอนุสทิ ธิบตั รเป็ นส่วนประกอบของเรื อ เครื่ องบิน หรื อพาหนะใช้
บนพื ้นดิน เมื่อเรื อ เครื่ องบินหรื อพาหนะดังกล่าวเข้ ามาในอาณาจักรเวียดนามเป็ นการ
ชัว่ คราวหรื อโดยอุบตั ิเหตุ

อายุการคุ้มครอง

อนุสทิ ธิบตั รการแก้ ไขอรรถประโยชน์ (The utility solution) จะได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมายนับ
แต่วนั ออกอนุสทิ ธิบตั ร โดยจะมีระยะเวลาการคุ้มครอง 10 ปี นับจากวันยื่นคาขอจดทะเบียน
9.

การต่ออายุความคุ้มครอง
ไม่สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้

10.

การรักษาสิทธิ
ไม่มี

11.

การเพิกถอนสิทธิ
11.1.

ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนมีสทิ ธิเพิกถอนคาขอจดทะเบียนของตนได้ โดยส่งหนังสือแจ้ งการ
เพิกถอนไปยังสานักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมแห่งชาติ (The National Office of
Industrial Property) และคาขอจดทะเบียนที่ถกู เพิกถอน หรื อถือเสมือนว่าถูกเพิกถอน
ก่อนการประกาศโฆษณา จะถือเสมือนว่าไม่เคยมีการยื่นคาขอ

11.2.

บุคคลที่สามมีสิทธิ ยื่นคาขอเพิกถอนอนุสิทธิ บตั รต่อสานักงานทรัพย์สินอุตสาหกรรม
แห่งชาติได้ ถ้ าการออกอนุสิทธิบตั รไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ถ้ าพิจารณาแล้ วอานวยการ
สานัก งานทรั พ ย์ สิน อุต สาหกรรมแห่ ง ชาติ เ ห็ น ว่า การออกอนุสิ ท ธิ บัต รไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย ก็จะสัง่ เพิกถอนอนุสิทธิ บตั รทังหมดหรื
้
อบางส่วน และให้ ประกาศคาสัง่ เพิก
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ถอนในหนังสือประกาศโฆษณาทรัพย์สนิ อุตสาหกรรมภายใน 2 เดือนนับจากวันมีคาสัง่
เพิกถอน
การเพิกถอนทังหมดจะมี
้
ได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้

12.

1.

ผู้ทรงอนุสทิ ธิบตั รไม่มีสทิ ธิยื่นคาขอจดทะเบียนและไม่ได้ รับโอนสิทธิในการยื่น
คาขอจดทะเบียนจากผู้ที่มีสทิ ธิ

2.

สิทธิ ที่จะยื่นคาขอจดทะเบียนอนุสิทธิ บัตรเป็ นของกลุ่มบุคคลธรรมดาหรื อ
กลุม่ นิติบคุ คล และหนึง่ ในบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลไม่อนุญาตให้ ยื่นคาขอ
จดทะเบียน

3.

ผู้ขอจดทะเบียนจงใจแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์

4.

สิง่ ประดิษฐ์ ไม่มีคณ
ุ สมบัติที่จะได้ รับความคุ้มครอง

การโอนสิทธิ

อนุสิทธิ บตั รสามารถโอนให้ บุคคลภายนอกได้ โดยทาสัญญาโอนสิทธิ และจดทะเบียนต่อสานัก
NOIP โดยเอกสารที่จะต้ องใช้ ในการจดทะเบียนการโอนสิทธิ มีดงั นี ้
12.1.

ต้ น ฉบับ สัญ ญาโอนสิท ธิ จ านวน 2 ฉบับ ซึ่ง ลงนามโดยผู้มี อ านาจกระท าการแทน
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย และรับรองโดยโนตารี พบั ลิค พร้ อมทังค
้ าแปลฉบับภาษาเวียดนาม

12.2.

หนังสือคูม่ ืออนุสทิ ธิบตั ร (ต้ นฉบับ)

12.3.

หนังสือมอบอานาจของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย และรับรองโดยโนตารี พบั ลิค

การยื่นคาขอบันทึกการโอนสิทธิในอนุสิทธิบตั ร จะต้ องยื่นจดทะเบียนภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่
ลงนามในสัญญาโอนสิทธิ หากไม่มีการบันทึกและจดทะเบียนการโอนสิทธิในอนุสทิ ธิบตั รแล้ ว การโอนดังกล่าวจะไม่
สามารถบังคับได้
13.

การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

ผู้ทรงสิทธิ ในอนุสิทธิ บัตรสามารถอนุญาตให้ บุคคลอื่นใช้ สิทธิ ในอนุสิทธิ บตั รได้ โดยทาสัญญา
อนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิเป็ นหนังสือและบันทึกต่อสานัก NOIP
เอกสารที่จะต้ องใช้ ในการบันทึกสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ คือ
1.

สาเนาสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ จานวน 2 ฉบับ รับรองโดยโนตารี พบั ลิคและคาแปล
ของสัญญาดังกล่าวฉบับภาษาเวียดนาม
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2.

หนังสือมอบอานาจจากคูส่ ญ
ั ญาทัง้ 2 ฝ่ าย รับรองโดยโนตารี พบั ลิค

คาร้ องขอให้ บนั ทึกสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ จะต้ องยื่นต่อสานัก NOIP ภายใน 60 วัน นับแต่วนั
ลงนามในสัญญา หากไม่มีการบันทึกสัญญาอนุญาตดังกล่าว จะถือได้ ว่าการใช้ การประดิษฐ์ โดยผู้รับอนุญาตไม่
ถูกต้ องตามกฎหมาย ผลก็คือเป็ นการละเมิดสิทธิ
การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิแบบบังคับ (Compulsory License)
ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 802 บัญญัติว่า บทบัญญัติว่าด้ วยการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ แบบ
บังคับจะใช้ ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้

2.

1.

ไม่มีการใช้ การประดิษฐ์ ที่ได้ รับอนุสทิ ธิบตั รหรื อใช้ อย่างไม่เพียงพอภายในประเทศ

2.

เจ้ าของสิทธิได้ รับคาเรี ยกร้ องจากผู้ร้องขอเพื่อที่จะให้ ได้ มาซึ่งสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ
แต่ผ้ รู ้ องไม่สามารถได้ มาซึง่ สัญญาอนุญาตตามเงื่อนไขที่สมควรและภายในระยะเวลา
อันสมควร โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรจากผู้ทรงอนุสทิ ธิบตั ร

3.

การใช้ ประโยชน์ จ ากอนุสิทธิ บัต รจะมี ความจ าเป็ นต่อ ความต้ องการในการป้องกัน
ประเทศ ความมั่น คงแห่งชาติ สุขภาพอนามัย ของสาธารณชนหรื อเพื่ อประโยชน์
สาธารณะที่จาเป็ นอย่างอื่น

ขัน้ ตอนการขอรับความคุ้มครอง
1.

การเตรี ยมคาขอ
ผู้มีสทิ ธิยื่นคาขอจดทะเบียนอนุสทิ ธิบตั ร ได้ แก่
1.

ผู้ประดิษฐ์ (Author) หรื อทายาทของผู้ประดิษฐ์

2.

องค์กร (Organization) ที่มอบหมายให้ ผ้ ปู ระดิษฐ์ ซึ่งเป็ นสมาชิก ขององค์กรนัน้ ทาการ
ประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ ขึ ้น หรื อองค์กรที่ให้ เงินทุนและสิ่งอานวยความสะดวก (The fund
and material facilities)แก่ผ้ ปู ระดิษฐ์ ในการประดิษฐ์ สงิ่ ประดิษฐ์

3.

องค์กรหรื อบุคคลธรรมดาที่เป็ นนายจ้ างของผู้ประดิษฐ์ ซึ่งเป็ นลูกจ้ างตามสัญญาจ้ าง
แรงงาน (A labor contract) เว้ นแต่สญ
ั ญาจ้ างจะระบุเป็ นอย่างอื่น

4.

ผู้ขอจดทะเบี ยนอนุสิทธิ บัต รที่มีสญ
ั ชาติ ข องประเทศที่ เป็ นภาคีสนธิ สญ
ั ญาระหว่า ง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิบตั รซึง่ ประเทศเวียดนามเป็ นสมาชิก หรื อประเทศที่ให้ สิทธิทานอง
เดียวกันกับผู้มีสญ
ั ชาติเวียดนามให้ ยื่นคาขอจดทะเบียนในประเทศนันได้
้ โดยใช้ หลัก
ต่างตอบแทน
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คาขอจดทะเบียนอนุสทิ ธิบตั รจะต้ องเกี่ยวข้ องกับสิง่ ประดิษฐ์ เพียงสิ่งประดิษฐ์ เดียวเท่านัน้ (One
object) หรื อถ้ าเป็ นสิ่งประดิษฐ์ หลายสิ่งประดิษฐ์ จะต้ องเป็ นสิ่งประดิษฐ์ ในประเภทเดียวกัน (Several objects of
the same kind) ซึ่งถูกนามารวมอยู่ด้วยกันเพื่อจุดมุ่งหมายในการใช้ (Purpose of use) และสิ่งประดิษฐ์ เหล่านัน้
จะต้ องเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันอย่างใกล้ ชิดเพื่อวัตปุ ระสงค์ในการทาให้ ความคิดสร้ างสรรค์ตา่ งๆสัมฤทธิ์ผล
ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่นายทะเบียนได้ รับคาสัง่ ปฏิเสธคาขอจดทะเบียนอนุ สิทธิ บตั ร ผู้ยื่น
คาขอจดทะเบียนสิทธิบตั รอาจจะยื่นคาขอเปลีย่ นคาขอจดทะเบียนจากสิทธิบตั รเป็ นอนุสทิ ธิบตั รได้ ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ วนั ยื่น
คาขอและวันขอถือสิทธิย้อนหลัง (ถ้ ามี) ของคาขอจดทะเบียนสิทธิบตั รเป็ นวันยื่นคาขอและวันขอถือสิทธิ ย้อนหลัง
ของคาขอจดทะเบียนอนุสิทธิบตั ร ในกรณีที่ได้ รับอนุญาตให้ เปลี่ยนจากคาขอจดทะเบียนสิทธิบตั รเป็ นอนุสิทธิบตั ร
ผู้ยื่นคาขอจะไม่ได้ รับค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอและคาขอให้ ตรวจสอบคืน แต่ผ้ ยู ื่นคาขอจะต้ องชาระค่าธรรมเนียม
การเปลีย่ นคาขอ
ในกรณีที่ผ้ ขู อรับสิทธิบตั ร ไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้ขอรับสิทธิบตั รอาจยื่น
คาขอรับสิทธิบตั รด้ วยตนเองหรื ออาจทาโดยทนายความในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผู้ที่ได้ รับมอบอานาจเป็ น
หนังสือจากผู้ยื่นคาขอนัน้ 
2.

เอกสารที่ใช้ ในการขอรับความคุ้มครอง
1.

ในกรณีคาขอจดทะเบียนยื่นผ่านตัวแทน หนังสือมอบอานาจรับรองลายมือชื่อโดยโนตา
รี พบั ลิค สาเนาหนังสือมอบอานาจที่สง่ ผ่านเครื่ องโทรสารสามารถนามาใช้ ประกอบการ
ยื่นคาขอจดทะเบียนก่อนได้ แต่จะต้ องส่งต้ นฉบับ หนังสือมอบอานาจต่อสานักงาน
สิทธิบตั รภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ยื่นคาขอ

2.

ถ้ าผู้ขอจดทะเบียนอนุสทิ ธิบตั รไม่ใช่ผ้ ปู ระดิษฐ์ หนังสือโอนสิทธิรับรองลายมือชื่อโดยโน
ตารี พบั ลิคหรื อสัญญาจ้ าง หนังสือโอนสิทธิ หรื อสัญญาจ้ างดังกล่าวควรยื่นพร้ อมกับคา
ขอจดทะเบี ย นอนุ สิ ท ธิ บั ต ร ส าเนาหนั ง สื อ โอนสิ ท ธิ หรื อสั ญ ญาจ้ างที่ ส่ ง ผ่ า น
เครื่ องโทรสารสามารถนามาใช้ ประกอบการยื่นคาขอจดทะเบียนก่อนได้ แต่จะต้ องส่ง
ต้ นฉบับหนังสือมอบอานาจต่อสานักงานสิทธิบตั รภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ยื่นคาขอ

3.

รายละเอียดการประดิษฐ์ ในรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้ องเปิ ดเผยวิธีการแก้ ไข
ปั ญหาทางเทคนิคที่ได้ ขอถือสิทธิไว้ โดยสมบูรณ์จนทาให้ ผ้ ชู านาญการในระดับสามัญใน
สาขาวิทยาการนันๆสามารถด
้
าเนินการหรื อปฏิบตั ิได้ นอกจากนี ้ รายละเอียดการ



แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547
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ประดิษฐ์ จะต้ องรวมถึงหัวข้ อดังต่อไปนี ้ (1) สัญลักษณ์จาแนกการประดิษฐ์ ระหว่าง
ประเทศ (2) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ซึง่ จะต้ องสันและรั
้
ดกุม (3) สาขาวิทยาการที่
เกี่ยวข้ องกับการประดิษฐ์ (4) ภูมิหลังของศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้ อง (5) ลักษณะ
ของการประดิษฐ์ โดยย่อ (6) คาอธิบายรูปเขียนโดยย่อ (ถ้ ามี) (7) การเปิ ดเผยการ
ประดิษฐ์ (8) ตัวอย่างเพื่อทาให้ การประดิษฐ์ บรรลุผล และ (9) ผลดีของวิธีการแก้ ไข
ปั ญหาตามที่ข้อถือสิทธิ ด้ วยการอ้ างภูมิหลังของการประดิษฐ์ (ต้ องไม่เกิน 450 คา)
4.

รูปเขียน

5.

ข้ อถือสิทธิจะต้ องสอดคล้ องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ มี ค วามชัด เจน และจ านวน
ข้ อถือสิทธิจะมีกี่ข้อก็ได้ แต่คา่ ธรรมเนียมจะคิดจากจานวนของข้ อถือสิทธิหลักเท่านัน้

6.

บทสรุ ปการประดิ ษฐ์ ต้อ งเป็ นภาษาเวี ย ดนาม และประกอบด้ ว ยคาไม่เ กิ น 150 ค า
นอกจากนี ้ บทสรุ ปการประดิษฐ์ สาหรับการประดิษฐ์ ที่เกี่ยวกับสารเคมี อาจจะแสดง
สูตรทางเคมีได้

7.

สาเนาเอกสารขอให้ ถือสิทธิ ย้อนหลัง (priority document) ฉบับรับรองพร้ อมทังค
้ า
แปลภาษาเวียดนาม เอกสารดังกล่าวสามารถยื่นภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ยื่นคาขอ

8.

ข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผู้ขอจดทะเบียนและผู้ประดิษฐ์

เอกสารทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ให้ มีสาเนาเพียง 1 ชุด
3.

การตรวจสอบคาขอ

หลังจากยื่นคาขอรั บ อนุสิทธิ บัตรแล้ ว ผู้ตรวจสอบจะดาเนินการตรวจสอบเบือ้ งต้ น กล่าวคื อ
ตรวจสอบความถูกต้ องในรูปแบบของคาขอจดทะเบียน (Formality) โดยอัตโนมัติ ซึง่ ใช้ เวลาประมาณ 1 เดือน นับแต่
วันยื่นคาขอ ถ้ าคาขอถูกต้ องตามรูปแบบที่กาหนด สานักสิทธิบตั รจะออกหนังสือแจ้ งการยอมรับว่าคาขอจดทะเบียน
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด และมีหนังสือแจ้ งวันยื่นคาขอและเลขที่คาขอจดทะเบียน
ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนหรื อ บุคคลที่สามจะต้ องขอให้ มี การตรวจสอบในเนือ้ หา (Substantive
examination) เพื่อที่จะตรวจสอบความสามารถที่จะได้ รับการคุ้มครอง (Possibility of protection) ของสิ่งประดิษฐ์
ในคาขอจดทะเบียน และขอบเขตการคุ้มครองซึง่ ใช้ เวลาประมาณ 12 เดือน
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ทัง้ นี ้ หากต้ อ งมีก ารแก้ ไขคาขอรั บ อนุสิทธิ บัตรให้ ถูก ต้ อง ผู้ข อรั บ สิทธิ บัตรจะต้ องด าเนิ นการ
ภายใน 2 เดือน
4.

การประกาศโฆษณา

อนุสิทธิ บัตรที่ ได้ รั บการจดทะเบียนจะได้ รับ การประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณา
ทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม
5.

การรับจดทะเบียน

ถ้ าการประดิษฐ์ ที่ ได้ ยื่นขอรั บ อนุสิท ธิ บัตรมีคุณสมบัติค รบถ้ วนตามกฎหมาย และผู้ขอรั บ อนุ
สิทธิ บัตรได้ ชาระค่าธรรมเนียมตามที่ได้ กาหนดไว้ สานักทรั พย์ สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติออกหนังสือคู่มือรั บ
จดทะเบียน
6.

การขอถือสิทธิย้อนหลัง

ผู้ข อจดทะเบี ย นอนุสิท ธิ บัตรที่ มีสัญชาติ ข องประเทศที่ เ ป็ นภาคี สนธิ สญ
ั ญาระหว่า งประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิบตั รซึง่ ประเทศเวียดนามเป็ นสมาชิก หรื อประเทศที่ให้ สทิ ธิทานองเดียวกันกับผู้มีสญ
ั ชาติเวียดนามให้ ขอ
ถือสิทธิย้อนหลังในประเทศนันได้
้ ตามข้ อตกลงทวิภาคี (A bilateral agreement) สามารถขอถือสิทธิย้อนหลังได้
2 กรณี ได้ แก่
1.

ขอถือวันยื่นคาขอจดทะเบียนอนุสิทธิ บตั รเป็ นครัง้ แรกเป็ นวันยื่นคาขอจดทะเบียนใน
ประเทศเวียดนาม

2.

ขอถือวันที่นาสิ่งประดิษฐ์ ออกแสดงในงานแสดงระหว่างประเทศ ซึ่งได้ จดั ขึ ้นอย่างเป็ น
ทางการในประเทศเวียดนามหรื อประเทศอื่นที่ เป็ นภาคีสนธิ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิบตั รซึ่งประเทศเวียดนามเป็ นสมาชิก หรื อที่ให้ สิทธิทานองเดียวกันกับผู้มี
สัญชาติเวียดนามให้ ขอถือสิทธิย้อนหลังในประเทศนันได้
้ ตามข้ อตกลงทวิภาคี

ทังนี
้ ้ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้ องยื่นคาขอถือสิทธิย้อนหลังภายใน 12 เดือนนับจากวันยื่นคาขอเป็ น
ครัง้ แรก หรื อ 6 เดือนนับจากวันนาเอาสิง่ ประดิษฐ์ ออกแสดงในงานแสดงระหว่างประเทศ หรื อในกรณีการขอถือสิทธิ
ย้ อนหลังตามข้ อตกลงทวิภาคี ให้ ระยะเวลาขอถือสิทธิย้อนหลังเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงทวิภาคีดงั กล่าว
และจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมขอถือสิทธิย้อนหลัง และภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ยื่นคาขอ จะต้ องส่งสาเนาเอกสาร
ขอให้ ถือสิทธิย้อนหลัง (priority document) ออกโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ
หรื อหนังสือรับรองการแสดงระหว่างประเทศ (The certificate of display at an exhibition) พร้ อมทัง้ คาแปลภาษา
เวียดนาม
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7.

การคัดค้ าน/โต้ แย้ ง

บุคคลที่สามสามารถคัดค้ านคาขอจดทะเบียนได้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ยื่นต่อสานักงานทรัพย์สิน
อุตสาหกรรมแห่งชาติ โดยให้ เหตุผลในการคัดค้ าน พร้ อมกับส่งเอกสารหลักฐานประกอบคาคัดค้ านด้ วย แต่ไม่ต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมการคัดค้ าน
8.

การอุทธรณ์

ผู้ขอรับอนุสทิ ธิบตั รสามารถยื่นอุทธรณ์แย้ งคาวินิจฉัยของผู้ตรวจสอบในการปฏิเสธคาขอที่ถือเป็ น
ที่สดุ เนื่องจากรูปแบบของคาขอไม่ถกู ต้ อง ปฏิเสธการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบตั รหรื อปฏิเสธเพราะความไม่สมบูรณ์
ของอนุสทิ ธิบตั รได้
ระบบในการอุทธรณ์แบ่งออกเป็ น
1.
การอุทธรณ์เป็ นครัง้ แรก (First Appeal) จะต้ องยื่นต่อสานักทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
แห่งชาติ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่มีคาวินิจฉัย สานักทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ จะดาเนินการตรวจสอบ
และมีคาวินิจฉัยภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาอุทธรณ์
ถ้ า ผู้ข อรั บ อนุสิท ธิ บัต รไม่พ อใจในค าวิ นิ จ ฉัย ของสานัก 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 ที่มีคา
วินิจฉัยเป็ นที่สดุ ของสานักทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ หรื อภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดการวินิจฉัยอุทธรณ์
ครัง้ แรกและรัฐมนตรี จะมีคาวินิจฉัยภายใน 45 – 60 วันนับแต่วนั รับคาอุทธรณ์
9.

ค่าธรรมเนียมราชการ รวมทัง้ ค่าบริ การของสานักงานตัวแทน
ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริ การของสานักงานตัวแทนอยูท่ ้ ายรายละเอี ยดนี ้

10.

ขันตอน/ระยะเวลา
้

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

การบังคับใช้ สิทธิ
1.

การกระทาที่ถือเป็ นการละเมิด

การผลิ ต สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุสิ ท ธิ บัต ร ใช้ กรรมวิ ธี ที่ ไ ด้ รั บ อนุสิ ท ธิ บัต ร ใช้ ประโยชน์ จ าก
สิง่ ประดิษฐ์ ที่ได้ รับอนุสิทธิบตั ร เผยแพร่ โฆษณาขาย เสนอขาย เก็บไว้ เพื่อขายสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ รับอนุสิทธิบตั ร หรื อ
สิง่ ประดิษฐ์ ที่ผลิตขึ ้นโดยใช้ กรรมวิธีที่ได้ รับอนุสทิ ธิบตั ร นาเข้ าสิง่ ประดิษฐ์ ที่ได้ รับอนุสิทธิบตั ร หรื อสิ่งประดิษฐ์ ที่ผลิต
ขึ ้นโดยใช้ กรรมวิธีที่ได้ รับอนุสทิ ธิบตั ร โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้ทรงอนุสทิ ธิบตั ร
2.

มาตรการในการเยียวยา
หน่วยงานราชการที่เจ้ าของสิทธิสามารถบังคับใช้ สทิ ธิ ในกรณีละเมิดอนุสทิ ธิบตั ร ได้ แก่
1.

สานักงานทรัพย์สนิ อุตสาหกรรมแห่งชาติ

2.

สานักงานตารวจ

3.

กรมศุลกากร

4.

สานักงานในการจัดการทางด้ านตลาด (Market Management Bureau)

5.

ผู้ตรวจสอบทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรมอยูภ่ ายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2.1

มาตรการทางแพ่ ง
1.

การเยียวยาโดยการขอคุ้มครองชัว่ คราว (Injunctive relief)
ผู้ทรงสิทธิ จะสามารถขอให้ ศาลคุ้มครองชั่วคราวได้ ภายหลังจากยื่นคาฟ้ อง
ต่อศาลแล้ ว

2.

2.2

การเรี ยกค่าเสียหาย จะพิจารณาจากความร้ ายแรงในความเสียหาย ยอดขาย
ลดลง การไม่ได้ รับค่าสิทธิ ยอดขายประมาณการลดลง ยอดขายของผู้ละเมิด
และค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นต่อการบังคับคดีของเจ้ าของสิทธิ

มาตรการทางอาญา

ผู้ทรงสิทธิ ในอนุสิทธิ บตั รสามารถดาเนินคดีอาญาต่อผู้ละเมิดสิทธิ ในอนุสิทธิ บตั รได้
ตามมาตรา 126 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยเจ้ าพนักงานตารวจจะเริ่ มดาเนินการสืบสวน สอบสวนเมื่อ
ผู้ทรงสิทธิแจ้ งความ ผู้ทรงสิทธิจะต้ องเตรี ยมข้ อมูลเกี่ยวกับการละเมิด รวมทัง้ เอกสารแสดงความเป็ นเจ้ าของสิทธิ
ในอนุสิทธิ บตั รที่ถูกละเมิด รายละเอียดเกี่ยวกับ สถานที่ละเมิด ชื่อและที่อยู่ของผู้กระทาละเมิด และลักษณะของ
การกระทาละเมิด ถ้ าเป็ นที่พอใจของเจ้ าหน้ าที่ตารวจว่า มีพยานหลักฐานเพียงพอ ตารวจจะเริ่ มดาเนินการสืบสวน
สอบสวน ก่อนส่งเรื่ องให้ อยั การดาเนินการฟ้ องคดีผ้ ถู กู กล่าวหาต่อไป
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3.

กระบวนการ

ในคดีทคี่ คู่ วามทังสองผ่
้
ายเป็ นผู้มีสญ
ั ชาติเวียดนาม พนักงานอัยการจะฟ้ องคดีอาญาต่อศาลสูง
(High Court) ของจังหวัด เมือง หรื อเขตที่เกิดการละเมิดขึ ้น แต่ในกรณีที่คคู่ วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ หรื อทังสองฝ่
้
ายเป็ น
ผู้มีสญ
ั ชาติอื่น จะต้ องฟ้ องคดีที่ศาลสูงของกรุงฮานอย (Hanoi) หรือ กรุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) เท่านัน้
4.

โทษ
ไม่มี

5.

ข้ อบังคับการบังคับใช้ สทิ ธิ เช่น ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะ
5.1

กฎหมายที่ให้ ความคุ้มครอง

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 63 ที่กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทาง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งในเรื่ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอุตสาหกรรม ผู้ทรงสิทธิบตั ร (the Patent owners) มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการใช้ การประดิษฐ์ ที่ได้ รับอนุสิทธิ บตั รในช่วงเวลาที่ได้ รับความคุ้มครอง ผู้ทรงสิทธิ อาจฟ้ องคดี
ผู้กระทาละเมิดเพื่อเรี ยกค่าเสียหาย และร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อยุติการละเมิด และผู้กระทาละเมิดอาจ
ต้ 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)
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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 และสิ่งแวดล้ อม เป็ นหน่วยงานที่รับจดทะเบี ยนและออกหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนอนุสทิ ธิบตั รในประเทศเวียดนาม
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

แก้ ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547
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2.

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

3.

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

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,
Hanoi,

Vietnam

Tel:

84 4 824 4852

Fax:

84 4 824 4853
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6.

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
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ค่ าบริการและค่ าธรรมเนียมราชการ

การยื่นคาขอรับอนุสทิ ธิบตั ร
- สิง่ ประดิษฐ์ แรก
- สิง่ ประดิษฐ์ ที่สองขึ ้นไป สิง่ ประดิษฐ์ ละ
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มสาหรั บรายละเอียดการประดิษฐ์ ที่เกิ น
กว่า 5 หน้ าขึ ้นไป หน้ าละ
2. การขอถือสิทธิย้อนหลัง (ต่อหนึง่ คาขอ)
3. จัดประเภทสิง่ ประดิษฐ์ ระหว่างประเทศ
4. ประกาศโฆษณาคาขอ
- ข้ อมูลและรูปเขียน 1 รูป
- รูปเขียนที่สองขึ ้นไป รูปเขียนละ
5. การยื่นขอให้ ตรวจสอบเนื ้อหาแบบผลิตภัณฑ์
6. การยื่นคาขอให้ ตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ (ต่อคาขอ)
7. การยื่นคาชี ้แจงคาสัง่ หน่วยราชการ
8. ให้ คาปรึ กษา, เตรี ยม, และ ทบทวนคาชี แ้ จงคาสัง่ หน่วย
ราชการ
9. ขอขยายเวลาการยื่นคาชี ้แจงคาสัง่ หน่วยราชการ
10. ยื่นแก้ ไขชื่อและที่อยูข่ องผู้ยื่นคาขอหรื อตัวแทนใน ระหว่ า ง
ยังไม่ได้ รับจดทะเบียนสิทธิบตั ร
- ก่อนประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
- หลังประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
11. ยื่นแก้ ไขเนื ้อหาในคาขอจดทะเบียน (ไม่เกินกว่าลักษณะที่ได้
เปิ ดเผยในคาขอจดทะเบียนเดิมแล้ ว)
- ก่อนประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
- หลังประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
12. ให้ คาปรึกษา, เตรี ยม, และ ทบทวน การยื่นแก้ ไขเนื ้อหาใน
คาขอจดทะเบียน

ค่ าธรรมเนียมราชการ
(เหรียญสหรัฐ)

ค่ าบริการ
(เหรียญสหรัฐ)

40
20

110
30

3
70
-

1
50
30

40
10
90
60
-

20
5
60
60
60

40

ชัว่ โมงที่ใช้ จริ ง
30

30
40

40
40

30
40

40
40

-

ชัว่ โมงที่ใช้ จริ ง

1.
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13. รับจดทะเบียน
14. การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียน
- บทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน 1 รูป
- รูปเขียนที่สองขึ ้นไป รูปเขียนละ
15. แก้ ไขหรื อเปลีย่ นอนุสทิ ธิบตั ร
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 สิทธิ
- 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 คาปรึ กษา, เตรี ยม, และ ทบทวน การยื่นและดาเนินการ
เพิกถอนและให้ รอการเพิกถอน
29. ตรวจค้ นสิง่ ประดิษฐ์ ที่ได้ รับอนุสทิ ธิบตั ร สิง่ ประดิษฐ์ ละ
30. ตรวจค้ นอนุสทิ ธิบตั รสิง่ ประดิษฐ์ ในประเภทเดียวกัน
ประเภทละ

ค่ าธรรมเนียมราชการ
(เหรียญสหรัฐ)
60

ค่ าบริการ
(เหรียญสหรัฐ)
40

40
10
60
40
60
40
40
100

20
5
100
200
ชัว่ โมงที่ใช้ จริ ง
200
ชัว่ โมงที่ใช้ จริ ง
30
150
180

40
90
450
150
40

60
180
450
150
ชัว่ โมงที่ใช้ จริ ง
300

70

ชัว่ โมงที่ใช้ จริ ง
70

70

60
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31. ชาระค่าธรรมเนียม
- ปี ที่ 1 และ 2
- ปี ที่ 3 และ 4
- ปี ที่ 5 และ 6
- ปี ที่ 7 และ 8
- ปี ที่ 9 และ 10

ค่ าธรรมเนียมราชการ
(เหรียญสหรัฐ)

ค่ าบริการ
(เหรียญสหรัฐ)

70
120
200
300
450

60
60
60
60
60
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6.

ขัน้ ตอนในการจดทะเบียน

ขัน้ ตอน

วันยื่นคาขอ

ห นั ง สื อ ค า สั่ ง ระยะเวลาใน ป ร ะ ก า ศ ระยะเวลา ตรวจสอบ
ออกเป็ นครัง้ แรก การโต้ ตอบ โฆษณา
คัดค้ าน

หนั งสื อ คาสั่ ง ระยะเ ว ล า ใ น อุทธรณ์
ออกเป็ นครั ้ง การโต้ ตอบ
สุดท้ าย

ระ ย ะ เ ว ล า
(เดือน)

หมายเหตุ

กรุณาดูแผนภูมิที่แนบมานี ้ เนื่องจากตารางไม่สามารถแสดงขันตอนของค
้
าขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ในสิงคโปร์ ได้ อย่างเหมาะสม

ระยะเวลา
ทั ง้ หมดในการ
ออกสิทธิบัตร

