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กฎหมายการออกแบบผลติภณัฑ์ – ประเทศออสเตรเลีย 
 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง  

พระราชบญัญตัิการออกแบบผลติภณัฑ์  พ.ศ. 2546  (Design Act 2003) 

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ  

2.1 อนสุญัญากรุงปารีส (Paris Convention) 

2.2 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (Agreement on 
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)) 

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

ใช้ระบบจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติการออกแบบผลิตภณัฑ์  พ.ศ. 2546  (Design Act 
2003) 

4. สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 

4.1 นิยาม / ความหมาย 

แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจะได้รับความคุ้ มครองในลักษณะภายนอก
ทัง้หมดของแบบผลิตภณัฑ์  ซึ่งรวมถึง รูปทรง (Shape) รูปร่างภายนอก (Configuration) แบบ (Pattern) การประดบั 
(Ornamentation) ที่ปรากฏถึงลกัษณะเฉพาะ (Unique Appearance) เมื่อลกัษณะดงักลา่วได้รับการน าไปประยกุต์
เป็นผลิตภณัฑ์ แบบผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองจากการลอกเลียนแบบ (Imitation) ตาม
พระราชบญัญตัิการออกแบบผลติภณัฑ์  

4.2 เง่ือนไขของการได้รับความคุ้มครอง 

แบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถจดทะเบียนได้จะต้องเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม ่
(New) และมีลกัษณะเฉพาะ (Distinctive) โดยการเปรียบเทียบกบัแบบผลติภณัฑ์ที่มีมาก่อนวนัที่มีการขอถือสิทธิ
ย้อนหลงั (a Priority Date) ของแบบผลติภณัฑ์ที่ขอจดทะเบียน 

  ความใหม่ (New) หมายถึง แบบผลิตภณัฑ์ที่ไม่เคยมีการเผยแพร่ในประเทศออสเตรเลีย และ
ไมเ่คยได้รับการเผยแพร่ในเอกสารใดในประเทศออสเตรเลยีหรือนอกประเทศออสเตรเลยี  

   แบบผลิตภณัฑ์จะมีลกัษณะเฉพาะ (Distinctive) หากแบบผลิตภณัฑ์มีลกัษณะภายนอกที่
ส าคญัแตกตา่งจากแบบผลติภณัฑ์อื่นท่ีปรากฏตอ่สาธารณะชน 

  ข้อสงัเกต 

  ในปัจจุบนัมีการทบัซ้อนกันระหว่างกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าและกฎหมายการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ในประเทศออสเตรเลยี ซึง่มีความเป็นไปได้ที่จะจดทะเบียนลกัษณะของรูปทรง (Shapes) ตามกฎหมาย
เคร่ืองหมายการค้าด้วย 
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5. สิง่ทีไ่มส่ามารถรับความคุ้มครองได้ 

 การใช้หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนในประเทศออสเตรเลียหรือที่อื่นจะท าให้แบบผลิตภัณฑ์  
สญูเสียความสามารถในการจดทะเบียน และหากแบบผลิตภณัฑ์ประกอบไปด้วยสิ่งดงัต่อไปนี ้นายทะเบียนจะ
ปฏิเสธการรับจดทะเบียน 

5.1 สญัลกัษณ์โอลมิปิก (Olympic Insignia) 

5.2 บางสว่นของวงจรรวม (Part of an Integrated Circuit) 

5.3 เป็นไปตามค าสัง่ไม่ให้จดทะเบียนเพื่อการปกป้องเครือจักรภพหรือผลประโยชน์
สาธารณะ (Suject to order not to register for the defence of the 
Commonwealth or in the publish interest) 

5.4 เหรียญรางวลั ( Medal ) 

5.5 แบบผลติภณัฑ์ที่ใช้ค าวา่ “ANZAC” 

5.6  แบบของเงินตรา (Currency design) 

5.7 ตรา (Arms) ธง (Flag) ตราประทับ (Seal) สญัลกัษณ์ (Emblem) ของรัฐบาล 
ออสเตรเลยี 

5.8 สญัลกัษณ์ทางทหาร (Armorial Bearing) ธง (Flag) สญัลกัษณ์แห่งรัฐ (State 
Emblems) หรือสญัลกัษณ์อื่น ของประเทศใดๆ 

6. สทิธิของผู้ทรงสทิธิ 

  พระราชบญัญัติการออกแบบผลิตภณัฑ์ (The Design Act ) ให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิในแบบ 
ผลิตภณัฑ์ในการแสวงหาประโยชน์จากแบบผลิตภณัฑ์แต่เพียงผู้ เดียวตลอดเวลาของการจดทะเบียน โดยหมาย
รวมถึงสทิธิดงันี ้

6.1 การผลิตหรือเสนอที่จะผลิตผลิตภณัฑ์ซึ่งเก่ียวข้องกบัแบบผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนหรือประกอบไปด้วยแบบผลติภณัฑ์ดงักลา่ว 

6.2 การน าเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อการขาย (Sale) หรือเพื่อใช้สอย (Use) ในประเทศ 
ออสเตรเลยี 

6.3 การขาย (Sell) ให้เช่า (Hire) ผลติภณัฑ์ 

6.4 การใช้ผลติภณัฑ์โดยวตัถปุระสงค์เพื่อการค้า (Trade) หรือเพื่อธุรกิจ (Business) 

6.5 การเก็บสนิค้าเพื่อท่ีจะท าการใดๆ ท่ีได้กลา่วมาข้างต้น และ 

6.6 การอนญุาตให้ผู้อื่นท าการใดๆ ดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้น 

7. ข้อยกเว้นสทิธิของผู้ทรงสทิธิ / ข้อยกเว้นการละเมิดสทิธิ 

  การใช้แบบผลติภณัฑ์เพื่อวตัถปุระสงค์ในการซอ่มแซมโดยแท้ 



- 5 - 

 

8. การโอนสทิธิ 

  8.1 การจดแจ้งการโอนสทิธิ 

การจดแจ้งการโอนสิทธิมิใช่สิ่งที่กฎหมายก าหนดบังคับ อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิ
สามารถร้องขอตอ่นายทะเบียนเพื่อจดแจ้งการโอนสทิธิได้ 

  8.2 ข้อมลู และเอกสารที่ใช้ส าหรับการจดทะเบียน / จดแจ้งการโอนสทิธิ 

แบบในการจดทะเบียนการโอนสิทธิหรือการบนัทึกสิทธิประโยชน์ในแบบผลิตภณัฑ์ 
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ IP Australia ที่ http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/newdesigns/ 
D00313.pdf โดยในการจดจะต้องแนบส าเนาเอกสารหลกัฐานการโอนสิทธิ เช่น สญัญาโอนสิทธิ  (Assignment) 
สญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) หรือเอกสารการจ านอง (Mortgage Document)) โดยส าเนาดงักลา่วไม่
จ าเป็นต้องมีการรับรองความถกูต้องหรือท าโนตารีพบัลคิ 

  8.3 ระยะเวลาในการจดทะเบียน / จดแจ้งการโอนสทิธิ 

   ไมม่ีการระบรุะยะเวลา  ในทางปฏิบตัิการจดแจ้งจะเสร็จสิน้ภายในหลายสปัดาห์หลงั
การยื่นค าขอ 

  8.4 คา่ธรรมเนียมราชการ รวมทัง้คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

 ไมม่ีคา่ธรรมเนียมราชการ 

สว่นคา่บริการส านกังานของส านกังานตวัแทนอยูท่ี่ประมาณ 300 เหรียญออสเตรเลยี 
(ซึง่ยงัไมร่วมคา่บริการการร่างข้อตกลงการโอนสทิธิซึง่คิดเป็นรายชัว่โมง) 

9. การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

  9.1 การจดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

   การจดแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายก าหนดบังคับ แต่สามารถ  
จดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิในทะเบียนแบบผลติภณัฑ์ได้ (ดงัรายละเอียดที่กลา่วไว้ในหวัข้อการโอนสิทธิหมวด 1 
ข้อ 8 ข้างต้น) 

  9.2 ข้อมลู และเอกสารที่ใช้ส าหรับการจดทะเบียน / จดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

   โปรดด ูหมวด 1 ข้อ 8.2 ข้างต้น 

  9.3 ระยะเวลาในการจดทะเบียน / จดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

   ไม่มีการระบรุะยะเวลาไว้ ในทางปฏิบตัิการจดแจ้งจะเสร็จสิน้ภายในหลายสปัดาห์
หลงัการยื่นค าขอ 

  9.4 คา่ธรรมเนียมราชการ รวมทัง้คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

  ไมม่ีคา่ธรรมเนียมราชการ 
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สว่นคา่บริการส านกังานของส านกังานตวัแทนอยูท่ี่ประมาณ 300 เหรียญออสเตรเลยี 
(ซึง่ยงัไมร่วมถึงคา่บริการการร่างข้อตกลงการโอนสทิธิซึง่คิดเป็นรายชัว่โมง) 

2. ขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. กระบวนการในการขอรับความคุ้มครอง  

การยื่นค าขอ    (Filing of the application) 

 

การร้องขอการประกาศโฆษณาหรือการจดทะเบียน (Request for publication or registration) 

 

การช าระคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน (Payment of registration fee) 

 

การประกาศโฆษณาและการจดทะเบียน (การออกใบรับรองการจดทะเบยีน) Publication and registration 
(issuance of certificate of registration) 

 

การร้องขอการตรวจสอบ (สามารถเลอืกได้) [Request for examination - optional] 

 

การรับรอง (สามารถเลอืกได้) [Certification - optional] 

2. กระบวนการก่อนการยื่นค าขอจดทะเบียน / จดแจ้ง 

 การค้นหาแบบผลติภณัฑ์ที่จดทะเบียนมาก่อนสามารถท าได้และแนะน าให้ท าอยา่งยิ่ง 

 IP Australia ได้จดัเตรียมฐานข้อมลูออนไลน์ส าหรับแบบผลติภณัฑ์ของออสเตรเลยีไว้ดงันี ้

- การจดทะเบียนผลติภณัฑ์ตัง้แต ่พ.ศ. 2516 จนถึงปี พ.ศ. 2528 

- ค าขอจดทะเบียนตัง้แตปี่ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา 

 ส านกังาน IP Australia ยงัมีบริการฐานข้อมลูที่เป็นเอกสารเก่ียวกบัแบบผลติภณัฑ์ทัง้หมดที่ได้
จดทะเบียนตัง้แตปี่ พ.ศ. 2449 

 โดยฐานข้อมลูประกอบไปด้วยข้อมลูที่เหมือนกบัท่ีตีพิมพ์ลงในวารสารทางราชการออสเตรเลีย
ของแบบผลติภณัฑ์  (Australian Official Journal of Designs) 

 การค้นหา (the Search) จะครอบคลมุถึงแบบผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านัน้ 
โดยใช้ระยะเวลาในการค้นหาประมาณ 2-5 วนั 
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3. การเตรียมค าขอ 

 3.1 ข้อมลู และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

  แ บ บ ค า ข อ จ ด ท ะ เ บี ย น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ที่ 
http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/newdesigns/D00301(7).pdf  

 3.2 บคุคลผู้มีสทิธิยื่นค าขอ 

1. ผู้สร้างสรรค์แบบผลิตภณัฑ์ และนายจ้างของบุคคลดงักลา่วในกรณีที่การ
สร้างสรรค์แบบผลิตภณัฑ์เป็นไปในทางการที่จ้าง หรือได้รับการว่าจ้างให้
สร้างสรรค์แบบดงักลา่วตามสญัญา 

2. ผู้ได้รับสทิธิมาจากผู้สร้างสรรค์แบบผลติภณัฑ์หรือนายจ้างดงักลา่ว  

3. ผู้ซึ่งได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในแบบผลิตภณัฑ์เมื่อได้รับการจดทะเบียน 
หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบคุคลที่ถึงแก่ความตาย 

  กรณีผู้ ยื่นค าขอเป็นชาวต่างประเทศสามารถยื่นค าขอได้โดยตรงเอง และไม่
จ าเป็นต้องตัง้ตวัแทนส าหรับการจดทะเบียน 

 3.3 ภาษาที่ใช้ในค าขอจดทะเบียน  

  ภาษาองักฤษ 

4. การยื่นค าขอ 

 4.1 การยื่นค าขอผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

การยื่นค าขอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สามารถท าได้ ผู้ขอจะต้องท าการยื่นผ่าน
ช่องทางธรรมดา และติดต่อกนัทางไปรษณีย์ทัง้หมดโดยสง่ไปยงันายทะเบียนแบบผลิตภณัฑ์ที่ IP Australia ใน
กรุงแคนเบอร์ราหรือส านกังานแหง่รัฐ (State Offices) 

 4.2 การยื่นเอกสารลา่ช้า 

การยื่นเอกสารล่าช้าสามารถท าได้ในกรณีที่นายทะเบียนอนุญาตให้ขยายเวลาได้
เทา่นัน้ โดยนายทะเบียนอาจจะขยายเวลาให้ในกรณีที่ผู้ขอเป็นบคุคลธรรมดา และจ าเป็นต้องกระท าการบางอยา่ง
ที่เก่ียวข้องให้ส าเร็จก่อนโดยการกระท าดงักลา่วมิได้เก่ียวข้องกบัความผิดพลาดหรือการงดเว้นการกระท าของ  
นายทะเบียน และเป็นสิง่ที่เหนือการควบคมุของผู้ขอดงักลา่วหรือตวัแทนของผู้ขอดงักลา่ว 

ถ้ามกีารพิจารณาอนญุาตให้ตามค าขอ นายทะเบยีนจะต้องโฆษณาแบบค าขอเพื่อ
การขยายระยะเวลาที่มากกวา่ 3 เดือนและบคุคลภายนอกสามารถคดัค้านการให้อนญุาตตามค าขอได้ 
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5. การขอถือสทิธิย้อนหลงั 

 5.1 หลกัการ 

วนัท่ีขอถือสทิธิย้อนหลงัของแบบผลติภณัฑ์ตามหลกัเกณฑ์ของการยื่นค าขอ คือ  
วนัท่ียื่นค าขอแบบผลติภณัฑ์หรือวนัท่ีขอถือสทิธิย้อนหลงัตามค าขอในประเทศทีเ่ป็นภาคีอนสุญัญา 

ตามอนสุญัญากรุงปารีสผู้ยื่นค าขอในแบบค าขอผลติภณัฑ์ในประเทศภาคมีีชว่ง
ระยะเวลา 6 เดือนในการยื่นค าขอการออกแบบผลติภณัฑ์ที่ตรงกนัในประเทศออสเตรเลยี ซึง่ในกรณีดงักลา่วค า
ขอของประเทศออสเตรเลยีจะมวีนัยื่นค าขอตรงกบัค าขอในตา่งประเทศนัน้ 

 5.2 ข้อมลูและเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

ส าเนาค าขอแบบผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้องตามอนสุญัญากรุงปารีส โดยส าเนาค าขอ 
ดงักลา่วไมต้่องมกีารท าในตารีพบับลคิรับรองความถกูต้องตามกฎหมายหรือท าโนตารีพบัลคิ 

6. การตรวจสอบค าขอ 

6.1 การพิจารณา / การปฏิเสธค าขอ 

ภายใน 6 เดือนนบัแตว่นัขอถือสทิธิย้อนหลงัของค าขอ ผู้ยื่นค าขอต้องท าค าร้องเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพื่อร้องขอให้ท าการจดทะเบียนหรือการประกาศโฆษณาแบบผลติภณัฑ์ มิฉะนัน้แล้วแบบค าขอ
จดทะเบยีนจะสิน้ผลไป 

แบบผลติภณัฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนนัน้จะไมไ่ด้รับการตรวจสอบโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้
การบงัคบัใช้สทิธิในแบบผลติภณัฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนนัน้ แบบผลติภณัฑ์จะต้องได้รับการรับรองการตรวจสอบ
ดงักลา่วด้วย 

การร้องขอตรวจสอบต้องจดัท าให้สมบรูณ์และต้องช าระคา่ธรรมเนียม ซึง่สามารถท า
ได้โดยผา่นเว็บไซต์ของ IP Australia โดยนายทะเบียนอาจรับรองแบบผลติภณัฑ์หรือท ารายงานการปฏิเสธภายใน 
6 เดือนนบัแตว่นัท่ีมีการร้องขอให้มีการตรวจสอบ 

ถ้าแบบผลติภณัฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วได้รับการรับรอง เจ้าของสทิธิที่ได้จด
ทะเบียนจะสามารถบงัคบัใช้แบบผลติภณัฑ์ตามที่ได้ประกาศโฆษณาอยา่งสมบรูณ์ ถ้ามีการท ารายงานปฏิเสธ  
ผู้ยื่นค าขอจะได้รับโอกาสในการชีแ้จ้งหรือการแก้ไขรายละเอยีดของการจดทะเบียนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 6.2 ระยะเวลาในการโต้ตอบ หรืออทุธรณ์คดัค้านการตรวจสอบ 

โดยทัว่ไป ค าขอจดทะเบยีนจะได้รับการยอมรับและได้รับการจดทะเบียนแบบ
ผลติภณัฑ์ถ้าแบบค าขอจดทะเบยีนเป็นไปตามระเบียบทัง้หมด 

อยา่งไรก็ตาม ถ้าแบบผลติภณัฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนได้รับการตรวจสอบและ
ผู้ตรวจสอบพบวา่แบบผลติภณัฑ์ไมต่รงตามระเบยีบที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิ (เป็นแบบผลติภณัฑ์ที่ไมส่ามารถ
จดทะเบยีนได้) แบบผลติภณัฑ์นัน้อาจถกูปฏิเสธได้ 
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เมื่อมีหนงัสอืแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึเหตแุหง่การเพิกถอนแบบผลติภณัฑ์  
นายทะเบยีนจะให้โอกาสแกเ่จ้าของสทิธิที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อการรับฟังและแก้ไขแบบผลติภณัฑ์หากมคีวาม 
เหมาะสม 

การยื่นอทุธรณ์สามารถท าได้ โดยการยื่นค าร้องตอ่ศาลกลาง (Federal Court) 
ภายใน 21 วนันบัแตม่ีค าวินิจฉยัให้เพิกถอนการจดทะเบียน ทัง้นี ้อาจร้องขอขยายระยะเวลาได้ดงัเง่ือนไขที่กลา่ว
ไว้ในหมวด 2 ข้อ 4.2 ที่เก่ียวกบัการขยายระยะเวลา  

7. การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน 

 7.1 ระยะเวลา 

นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาแบบผลิตภณัฑ์ที่เอกสารครบถ้วนถกูต้อง และผู้ยื่น
ค าขอได้ท าค าร้องให้ประกาศโฆษณาไว้ 

 7.2 วิธีการ 

แบบค าขอจดทะเบียนจะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในวารสารราชการ  
(Official Journal) 

8. การคดัค้าน / โต้แย้ง 

ไม่มีกระบวนการพิจารณาค าคัดค้านของบุคคลภายนอกเก่ียวกับค าขอจดทะเบียนแบบ  
ผลิตภณัฑ์ อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกสามารถร้องขอให้ตรวจสอบแบบผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนใน
เวลาใดๆ ก่อนที่แบบผลิตภณัฑ์จะได้รับการรับรองได้ ในกรณีนีค้่าธรรมเนียมการตรวจสอบจะรับผิดชอบโดย
คูก่รณีที่ร้องขอการตรวจสอบและผู้ขอจดทะเบียนแบบผลติภณัฑ์ 

9. การได้มาซึง่ความคุ้มครอง 

 นายทะเบยีนต้องจดทะเบียนแบบผลติภณัฑ์ (และออกใบรับรองการจดทะเบียน) ถ้าแบบค าขอ
จดทะเบยีนเป็นไปตามระเบียบทัง้หมด การจดทะเบียนแบบผลติภณัฑ์ไมจ่ าต้องมีการพิจารณาวา่ 
แบบผลติภณัฑ์มีความใหมแ่ละมลีกัษณะเฉพาะจริงหรือไม ่ การตรวจสอบดงักลา่วจะเกิดหากมกีารร้องขอให้
ตรวจสอบโดยผู้ยื่นค าขอหรือบคุคลภายนอกเทา่นัน้ 

10. อายคุวามคุ้มครอง 

 อายคุวามคุ้มครองแรกของแบบผลติภณัฑ์มีระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถตอ่อายคุวามคุ้มครอง
เพิ่มได้อีก 5 ปี 

11. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 

 ระยะเวลาของแบบผลติภณัฑ์สามารถตอ่อายคุวามคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก 5 ปี  

  โดยการตอ่อายสุามารถท าในเวลาก่อนหมดอายคุวามคุ้มครองแรก หรือ 6 เดือนหลงัจากอายุ
ความคุ้มครอง 5 ปีแรกหมดลง โดยในกรณีนี ้ผู้ทรงสทิธิจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมลา่ช้า ซึง่คา่ธรรมเนียมการตอ่
อายคุวามคุ้มครองของราชการคอื 275 เหรียญออสเตรเลยี 
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แบบค าขอการตอ่อายคุวามคุ้มครองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

 http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/newdesigns/D00305(3).pdf) 

12. ระยะเวลาของกระบวนการจดทะเบียน 

ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี 

13. แบบค าขอ และคา่ธรรมเนยีมราชการส าหรับการจดทะเบยีน 

ค าขอสามารถดาวน์โหลดได้ที่  

http://www.ipaustralia.gov.au/resources/forms_designs.shtml 

 สว่นคา่ธรรมเนียมราชการโปรดไปที่ 

 http://www.ipaustralia.gov.au/designs/fees_index.dhtml 

14. คา่บริการของส านกังานตวัแทนส าหรับการจดทะเบยีน 

 แล้วแตก่รณี 

3. กระบวนการภายหลังการจดทะเบียน 

1. การรักษาสทิธิ 

  ตอ่อายคุวามคุ้มครองหลงัจาก 5 ปีแรก ทัง้นีเ้พื่อการคุ้มครองที่ดีกวา่ ควรท าการตรวจสอบและ
ออกหนงัสอืส าคญัแสดงสทิธิด้วย 

2. การเพิกถอนสทิธิ 

  2.1 ระยะเวลาในการยื่นค าขอเพิกถอนสทิธิ 

บุคคลใดอาจขอต่อนายทะเบียนในเวลาใดๆ เพื่อการเพิกถอนการจดทะเบียน  
แบบผลิตภณัฑ์ โดยเหตทุี่ตนแสดงว่าเป็นเจ้าของสิทธิในแบบผลิตภณัฑ์ ในเวลาที่แบบผลิตภณัฑ์ดงักลา่วได้รับ
การน ามาจดทะเบียน การเพิกถอนสามารถท าโดยค าสัง่ศาลด้วยเช่นกนั 

  2.2 เหตแุหง่การเพิกถอน 

โปรดด ูยอ่หน้าข้อ 2.1 

  2.3 หลกัฐานในการเพิกถอน 

   หลกัฐานเก่ียวกบัสทิธิของผู้ขอในแบบผลติภณัฑ์ 

  2.4 กระบวนการเพิกถอน  

ในการขอเพิกถอนต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะให้โอกาสแก่เจ้าของสิทธิที่ได้จด
ทะเบียนในการรับฟังค าชีแ้จง นายทะเบียนจะเพิกถอนทะเบียนแบบผลิตภณัฑ์ถ้าเห็นว่าผู้ขอเพิกถอนมีสิทธิเป็น
เจ้าของแบบผลติภณัฑ์ที่ได้จดทะเบียนในเวลาที่มีการยื่นค าขอ โดยจะมีการประกาศโฆษณาว่าแบบผลิตภณัฑ์ถกู 
เพิกถอน และถือวา่แบบผลติภณัฑ์นัน้ไมเ่คยได้รับการจดทะเบียนมาก่อน 
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  ผู้ เป็นเจ้าของแบบผลิตภณัฑ์ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนสามารถอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ
นายทะเบียนตอ่ศาลกลาง  (Federal Court) ได้ 

  2.5 คา่ธรรมเนียมราชการ รวมทัง้คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

   ค่าธรรมเนียมราชการส าหรับการร้องขอการพิจารณาคือ 500 เหรียญออสเตรเลีย  
และอีก 500 เหรียญออสเตรเลยีตอ่วนั ส าหรับการมาปรากฏตวัในการพิจารณา 

   คา่บริการของส านกังานตวัแทนค านวณตามแตล่ะกรณี 

3. การจดแจ้งการเปลีย่นช่ือ และที่อยู่ 

  3.1 เอกสารที่ใช้ 

   การร้องขอเพื่อแก้ไขช่ือ ที่อยู่ หรือที่อยู่ของตัวแทนในการให้บริการสามารถ 
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/newdesigns/D00308(3).pdf   

  3.2 ระยะเวลา 

   ไม่มีระยะเวลาระบไุว้ ในทางปฏิบตัิการจดแจ้งจะเสร็จสิน้ภายในหลายสปัดาห์หลงั
การยื่นค าขอ 

  3.3 คา่ธรรมเนียมราชการ 

   ไมม่ีคา่ธรรมเนียมราชการ 

4. การบังคับใช้สิทธิ 

1. การกระท าที่ถือวา่เป็นการละเมิดสทิธิ 

  พระราชบญัญัติการออกแบบผลิตภณัฑ์บญัญัติเก่ียวกับการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิว่า 
เป็นการกระท าเดียวกนักบัเจ้าของสิทธิที่ได้จดทะเบียนซึ่งมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะกระท า นอกจากนี ้หากการ
กระท าดงักลา่วเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ที่มีแบบผลติภณัฑ์ซึง่มีความเหมือนหรือคล้ายกนัในสาระส าคญั ก็ถือวา่เป็นการ
ละเมิดสทิธิเช่นกนั อยา่งไรก็ตามหากเป็นกรณีการใช้แบบผลิตภณัฑ์เพื่อการซ่อมแซมแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่ถือ
เป็นการละเมิดในแบบผลติภณัฑ์ที่ได้จดทะเบียน 

2. มาตรการในการเยียวยา 

  2.1 มาตรการในทางแพ่ง  

   1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    พระราชบญัญตัิการออกแบบผลติภณัฑ์ พ.ศ. 2546 (Design Act 2003)  

หมายเหต ุการด าเนินคดีละเมิดจะต้องท าภายใน 6 ปี นบัจากวนัที่กระท า
การละเมิด 
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   2. การเยียวยาทางแพง่ 

    มาตรการในการเยียวยาที่สามารถท าได้รวมถึง ค าสั่งคุ้ มครองชั่วคราว 
(Injunction) และเรียกค่าเสียหาย (Damage) หรือผลประโยชน์ที่ควรได้รับ (Account of Profit )  แล้วแต่ผู้ทรงสิทธิจะ
เลอืก 

   3. กระบวนการทางแพง่ 

เจ้าของสทิธิที่ได้จดทะเบียนในแบบผลติภณัฑ์ (the registered owner of a 
registered design) สามารถด าเนินคดีต่อศาลกลาง (Federal Court) และศาลสงูออสเตรเลีย กระบวน 
การละเมิดสทิธิสามารถด าเนินการได้เฉพาะหลงัจากที่แบบผลติภณัฑ์ได้รับการตรวจสอบและได้รับหนงัสือส าคญั
รับรองการตรวจสอบ (ขัน้ตอนการตรวจสอบและการออกใบรับรองไม่ถือเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้โดยอตัโนมตัิ  
ดงัที่ได้กลา่วแล้วข้างต้น) 

   4. คา่เสยีหาย 

    ศาลมีอ านาจในการพิจารณาให้ค่า เสียหายหรือมีค าสั่ง เ ก่ียวกับ
ผลประโยชน์ที่ควรได้รับโดยจะขึน้อยูก่บัความเข้าใจของจ าเลยเก่ียวกบัการจดทะเบียนแบบผลิตภณัฑ์ และความ
สมเหตสุมผลของขอบเขตความเข้าใจ  ศาลสามารถให้คา่เสยีหายเพิ่มเติมเมื่อมีการละเมิดที่ชดัแจ้ง 

 2.2 มาตรการในทางอาญา 

   1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    มาตรการทางอาญามีเฉพาะกรณีดงันี ้

    - การปลอมแปลงการจดทะเบียน (Falsifying the Register) 

- การแสดงเท็จว่าแบบผลิตภณัฑ์เป็นแบบที่ได้รับการจดทะเบียน
หรือเป็นเจ้าของแบบผลติภณัฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงเก่ียวกับส านักงานสิทธิบัตรออกแบบ 
ผลติภณัฑ์ 

- การปฏิเสธที่จะท าตามข้อเรียกร้องของส านกัสทิธิบตัร 

- การค้าขายแบบผลิตภณัฑ์ที่ผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของส านกั
สทิธิบตัร 

   2. การเยียวยาทางอาญา 

พระราชบัญญัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบุการก าหนดโทษสูงสุดทาง
การเงินไว้ในแตล่ะฐานความผิด กรณีบิดเบือนข้อเท็จจริงเก่ียวกบัส านกัสทิธิบตัร มีโทษจ าคกุสงูสดุ 12 เดือน 
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   3. กระบวนการทางอาญา 

กระบวนการทางอาญาจะเ ร่ิมโดยพนักงานอัยการเท่านัน้  (Crown 
prosecutor) 

   4. โทษ 

    ดขู้อ 2 ข้างต้น 

3. คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

  แล้วแตก่รณี 

5. การคุ้มครอง ณ จุดน าเข้า – ส่งออก 

 ไมม่ี  

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ส านักงานตวัแทน 

1. หนว่ยงานรับผิดชอบ 

1. Patent Commissioner (central source for IP related data) 

IP Australia  

Ground floor, Discovery House 

47 Bowes Street 

Woden ACT 2606 

(PO Box 200, Woden ACT 2606) 

Tel: +61(2) 6283 2999 

Fax: +61(2) 6283 7999 

2. The Institute of Patent and Trade Mark Attorneys of Australia (IPTA) 

711 High Street 

East KEW VIC 3102 

Tel:              +61(3) 9857 0311 

Fax:              +61(3) 9857 0411 

Free call: +61 1800 804 536 
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3. Licensing Executive Society of Australia and New Zealand (LES) 

PO Box 842 

Mulgrave VIC 3170 

Tel: +61(3) 9574 9651  

Fax: +61(3) 6574 8066 

4. The Australian Manufacturers of Patent, Industrial Designs, Copyright and Trade 
Mark Association (AMPICTA) 

Level 12,140 Arthur Street 

NORTH SYDNEY NSW 2060 

Tel: +61(2) 99277500 

Fax: +61(2) 9956 7004 

2. ส านกังานตวัแทน 

1. Baker & McKenzie 

 Level 27, AMP Building 

 50 Bridge Street 

 SYDNEY NSW 2000 

Tel: +61 2 9225-0200 

Fax: +61 2 9225-1595 

 Website: http://www.bakernet.com 

2. Davies Collison Cave  

 Dr C.J. Carter, A.J. Cowle, 

Dr R.M. Heisey, W. Hird 

F.L. Schilling, A.R. Smeeton, 

Dr P.A. Stearne 

Level 10/10 Barrack Street,  

Sydney 2000 

GPO Box 3876, Sydney 2001 

Offices also in Melbourne, Brisbane 
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and Canberra 

Tel:  +61 2 9262 2611 

Fax: +61 2 9262 1080 

E-mail: sydmail@davies.com.au  

Website:  http://www.davies.com.au 

3. Griffith Hack 

C.L. Carew, B.J. Nugent, 

P.J. Williams  

Level 10, 167 Eagle Street, 

Brisbane 4000 

GPO Box 3125, Brisbane 4001 

Offices also in Sydney, 

Melbourne & Perth 

Tel: +61 7 3221 7200 

Fax: +61 7 3221 1245 

E-mail: ghbris@griffithhack.com.au  

 Website: http://www.griffithhack.com.au 

7. สถติิเกี่ยวกับเร่ืองทรัพย์สนิทางปัญญาในปี พ.ศ. 2546 - 2547 

ผู้ ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเ ก่ียวกับสถิติของท รัพย์สินทางปัญญาในประเทศออสเตรเลียได้ที่ 
http://www.ipaustralia.gov.au/about/statistics.shtml 

 


