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กฎหมายสิทธิบัตรการประดษิฐ์ – ประเทศออสเตรเลีย 
 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง  

พระราชบญัญตัิสทิธิบตัร พ.ศ. 2533 (Patents Act 1990) 

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ  

2.1 ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)) 

2.2 ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียกับส านักงานระหว่างประเทศขององค์การ  
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก ว่าด้วยเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติงานของส านักสิทธิบตัร 
ออสเตรเลียในฐานะที่เป็นผู้ตรวจค้นระหว่างประเทศ (Agreement between the 
Government of Australia and the International Bureau of the World 
Intellectual Property Organization [WIPO] in relation to the Functioning of the 
Australian Patent Office as an International Search ) 

2.3 กฎภายใต้สนธิสญัญาความร่วมมือด้านสิทธิบตัรฉบบัแก้ไข (Amendments to the 
Regulations under the Patent Co-operation Treaty (PCT))  

2.4 ข้อตกลงระหวา่งรัฐบาลออสเตรเลยีกบัองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ว่าด้วยเร่ือง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของส านักสิทธิบัตรรัฐบาลออสเตรเลียในฐานะผู้ตรวจค้น
ระหว่างประเทศและผู้ มีอ านาจในการตรวจค้นเบือ้งต้นระหว่างประเทศภายใต้
สนธิสญัญาความร่วมมือด้านสิทธิบตัร (Agreement between the Government of 
Australia and the World Intellectual Property Organization [WIPO] in relation 
to the functioning of the Patent Office of the Government of Australia as an 
International Searching and International Preliminary Examining Authority 
under the Patent Cooperation Treaty)  

2.5 สนธิสญัญาบูดาเปสว่าด้วยเร่ืองการรับฝากเก็บจุลชีพสากลเพื่อวตัถุประสงค์ของ
กระบวนการสิทธิบตัร (Budapest Treaty on the International Recognition of the 
Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure) 

2.6 การแลกเปลี่ยนบนัทึกเพื่อข้อตกลงระหว่างส านกัสิทธิบตัรออสเตรเลียกบัส านกังาน
ระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเพื่อแก้ไขข้อตกลงลงวนัที่ 29 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2523 ว่าด้วยเร่ืองเก่ียวกบัการก่อตัง้และการปฏิบตัิงานของส านกั
สิทธิบตัรออสเตรเลียในฐานะที่เป็นผู้ตรวจค้นระหว่างประเทศและผู้มีอ านาจในการ
ตรวจค้นเบือ้งต้นระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร  
(Exchange of Notes constituting an Agreement between the Patent Office of 
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the Government of Australia and the International Bureau of the World 
Intellectual Property Organization [WIPO] to amend the Agreement of 29 
February 1980 in relation to the Establishment and Functioning of the Patent 
Office of the Government of Australia as an International Searching and 
International Preliminary Examining Authority under the Patent Co-operation 
Treaty)  

2.7 ข้อตกลงระหว่างส านักสิทธิบัตรออสเตรเลียกับส านักงานระหว่างประเทศของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเพื่อแก้ไขข้อตกลงลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2523 ว่าด้วยเร่ืองเก่ียวกับการก่อตัง้และการปฏิบัติงานของส านักสิทธิบัตร
ออสเตรเลียในฐานะที่เป็นผู้ตรวจค้นระหว่างประเทศและผู้มีอ านาจในการตรวจค้น
เบือ้งต้นระหวา่งประเทศภายใต้สนธิสญัญาความร่วมมือด้านสทิธิบตัร  (Agreement 
between the Patent Office of the Government of Australia and the 
International Bureau of the World Intellectual Property Organization in 
relation to the establishment and functioning of the Patent Office of the 
Government of Australia as an International Searching and International 
Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty) 

2.8 สนธิสญัญาความร่วมมือทางสทิธิบตัร (Patent Cooperation Treaty (PCT)) 

2.9 ข้อตกลงสเตราส์เบิ ร์คว่าด้วยการจัดแบ่งหมวดหมู่สิทธิบัตรระหว่างประเทศ 
(Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification)  

2.10 อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการจัดแบ่งหมวดหมู่ระหว่างประเทศของสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์ (European Convention on the International Classification of Patents 
for Invention) 

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

ใช้ระบบจดทะเบียน โดยสิทธิบตัรที่ได้รับการจดทะเบียนเท่านัน้ที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบญัญตัิสทิธิบตัร พ.ศ. 2533 (Patents Act 1990) 

ทัง้นี ้ระบบจดทะเบียนของประเทศออสเตรเลียใช้ระบบผู้ยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File) 
กลา่วคือ กฎหมายสิทธิบตัรออสเตรเลียให้ความคุ้มครองบคุคลแรกที่ยื่นค าขอรับสิทธิบตัร ซึ่งมีลกัษณะครบถ้วน
ตามเง่ือนไขที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะสิทธิบตัร เช่น การประดิษฐ์นัน้มีความใหม่ (Novelty) มีขัน้การ
ประดิษฐ์ที่สงูขึน้ (Inventive Step) เป็นต้น 
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4. สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 

4.1 นิยาม / ความหมาย 

สิทธิบัตร คือ สิทธิที่มอบความคุ้ มครองให้แก่อุปกรณ์ (Device) สสาร (Substance)  
วิธีการ หรือ กระบวนการใดๆ ท่ีมีความใหม ่มีขัน้การประดิษฐ์ที่สงูขึน้ และมีประโยชน์  

สิทธิบตัรเป็นสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย และให้สิทธิแก่เจ้าของสิทธิในการแสวงหา
ประโยชน์จากสิง่ประดิษฐ์ของตนในทางการค้าแตเ่พียงผู้ เดียวตลอดระยะเวลาการคุ้มครองตามสทิธิบตัร 

 สทิธิบตัรในประเทศออสเตรเลยีแบง่ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกนั คือ 

1. สทิธิบตัรมาตรฐาน (a Standard Patent) ที่ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลาไม่
เกิน 20 ปี  

2. สิทธิบตัรนวตักรรม (an Innovation Patent) เป็นสิทธิบตัรที่สามารถให้ได้ 
ค่อนข้างจะรวดเร็ว เป็นความคุ้มครองที่ราคาไม่แพง โดยมีระยะเวลาการ 
คุ้มครองสงูสดุ 8 ปี ซึ่งสิทธิบตัรนวตักรรมนีไ้ด้น ามาใช้แทนอนสุิทธิบตัรเมื่อ 
วนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 

4.2 เง่ือนไขของการได้รับความคุ้มครอง 

  การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามสทิธิบตัรต้องมีลกัษณะดงันี ้

1. เป็นลักษณะการผลิตอย่างหนึ่งตามความหมายของมาตรา 6 ของ 
พระราชบญัญัติว่าด้วยสิทธิผูกขาด (section 6 of the Statute of 
Monopolies) 

2. เมื่อเปรียบเทียบกบัสิ่งประดิษฐ์ที่ปรากฏมาก่อน (Prior Art) วนัยื่นค าขอ 
จดทะเบียนสิทธิบตัร ไม่ว่าในประเทศออสเตรเลียและในต่างประเทศแล้ว
พบวา่ 

   2.1 การประดิษฐ์ที่ขอรับสทิธิบตัรนัน้มีความใหม่ (Novel) และ 

   2.2 เก่ียวกบัขัน้การประดิษฐ์ที่สงูขึน้ (An Inventive Step) 

3. มีประโยชน์ (Useful) 

4. ไม่ได้รับการเปิดเผยโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือโดยผู้ รับมอบอ านาจจากผู้
ขอรับสทิธิบตัรก่อนวนัยื่นค าขอจดทะเบียนสทิธิบตัรครัง้แรก  

สว่นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองในฐานะสิทธิบตัรนวตักรรม จะเป็น
การประดิษฐ์ที่เก่ียวกบัการมีขัน้การประดิษฐ์ที่สงูขึน้ (An Inventive Step) กลา่วคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ระหวา่งการประดิษฐ์ดงักลา่วกบัเทคโนโลยีซึง่เป็นท่ีรู้จกัในปัจจบุนั 
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5. สิง่ที่ไมส่ามารถรับความคุ้มครองได้ 

5.1 การสร้างสรรค์ที่เก่ียวกบัศิลปะ (Artistic Creations)  

5.2 แบบที่เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ (Mathematical Models)  

5.3 แผน (Plans)  

5.4 แบบแผน หรือกระบวนการที่เก่ียวกบัจิตใจทัง้หมด (Schemes or Other Purely 
Mental Processes)  

5.5 มนษุย์ (Human Beings)  

5.6 กระบวนการเก่ียวกับชีววิทยาส าหรับการให้ก าเนิดมนุษย์  (the Biological 
Processes for Their Generation) 

6. สทิธิของผู้ทรงสทิธิ 

  ผู้ทรงสิทธิในสิทธิบตัรมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการใช้สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแสวงหาประโยชน์   
รวมทัง้อนญุาตให้ผู้อื่นใช้การประดิษฐ์เพื่อแสวงหาประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของสทิธิบตัร 

  โดยค าวา่ “การแสวงหาประโยชน์” นัน้หมายถึง 

1. ในกรณีที่การประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ ผู้ ทรงสิทธิสามารถผลิต ให้เช่า ขาย หรือ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยวิธีอื่นใด การเสนอที่จะผลิต ให้เช่า ขาย หรือ
จ าหน่ายด้วยวิธีอื่นใด ใช้ น าเข้า หรือเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
กระท าการดงัที่กลา่วมา 

2. ในกรณีที่การประดิษฐ์เป็นวิธีการหรือกรรมวิธี ผู้ ทรงสิทธิสามารถใช้วิธีการหรือ  
กรรมวิธี หรือท าการใดๆ ท่ีได้กลา่วไว้ในข้อ 1 เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ที่เป็นผลมาจากการ
ใช้วิธีการหรือกรรมวิธีดงักลา่ว 

  ทัง้นี ้ผู้ยื่นค าขอจะมีสิทธิเช่นผู้ทรงสิทธิในสิทธิบตัรเมื่อได้มีการประกาศโฆษณารายละเอียด
การประดิษฐ์ที่สมบูรณ์แล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถด าเนินคดี เ ก่ียวกับการละเมิดได้จนกว่าจะได้ รับ  
สทิธิบตัรก็ตาม 

7. ข้อยกเว้นสทิธิของผู้ทรงสทิธิ / ข้อยกเว้นการละเมิดสทิธิ 

7.1 เครือจักรภพ (Commonwealth) หรือ รัฐบาลของออสเตรเลีย สามารถแสวงหา
ประโยชน์จากสิทธิบตัร หรือสิทธิบตัรที่ก าลงัอยู่ระหว่างพิจารณาได้ โดยปราศจาก
การละเมิด หรืออนญุาตให้บคุคลอื่นกระท าการดงักลา่วแทนเครือจกัรภพหรือรัฐบาล
ของออสเตรเลยี ภายใต้เง่ือนไขที่วา่จะต้องช าระคา่ตอบแทนแก่ผู้ทรงสทิธิ 

7.2 กรณีการใช้สิ่งประดิษฐ์บนเรือของต่างชาติ หรือในการก่อสร้าง หรือการท างานของ
เคร่ืองบินของตา่งชาติ หรือพาหนะทางบก ในกรณีที่เรือ เคร่ืองบิน หรือพาหนะนัน้เข้า
มาในประเทศออสเตรเลยีเป็นการชัว่คราวหรือโดยบงัเอิญ 
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7.3 กรณีที่ความคุ้มครองสิทธิบตัรนัน้สะดดุหยุดลงชั่วขณะ จะไม่ถือว่ามีการกระท าอนั
เป็นการละเมิดระหว่างวนัที่ความคุ้มครองในสิทธิบตัรนัน้สะดุดหยุดลงจนถึงวนัที่
ความคุ้มครองในสทิธิบตัรนัน้ได้รับการคืนสถานะให้  

7.4 ในกรณีที่จ าเลยในคดีละเมิดได้ใช้สิง่ประดิษฐ์ก่อนวนัขอถือสิทธิย้อนหลงั หรือจ าเลย
มีวิธีการที่แน่นอนในการที่จะผลิตหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี จะถือว่าจ าเลย
ดงักลา่วมิได้ท าละเมิด อย่างไรก็ดี สิทธินีไ้ม่กระทบถึงสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวของผู้ทรง
สทิธิในกรณีอื่นๆ เช่น ให้เช่า ขาย ฯลฯ 

7.5 ในกรณีสิทธิบตัรยา หากได้มีการขยายระยะเวลาการคุ้มครองออกไป การใช้สสารที่
เป็นส่วนประกอบของยาดังกล่าวในระหว่างที่มีการขยายระยะเวลาคุ้มครอง เพื่อ 
วตัถปุระสงค์ของการขอทะเบียนผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัการบ าบดัโรคของออสเตรเลีย 
หรือเพื่อการอนมุตัิตามระเบียบในประเทศอื่นๆ ไมถื่อเป็นการละเมิด 

7.6 กรณีที่การใช้สิง่ประดิษฐ์บนเรือ เคร่ืองบิน ยานพาหนะ ของชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาใน
เขตของประเทศออสเตรเลยีเป็นการชัว่คราว 

7.7 กรณีที่การใช้สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เก่ียวข้องกัน ก่อนวันขอถือสิทธิในสิทธิบตัรย้อนหลงั 
(Priority Date) 

8. การโอนสทิธิ 

  8.1 การจดแจ้งการโอนสทิธิ 

   กฎหมายก าหนดให้ต้องท าการจดทะเบียน 

  8.2 ข้อมลู และเอกสารที่ใช้ส าหรับการจดทะเบียน / จดแจ้งการโอนสทิธิ 

   การโอนต้องท าเป็นหนงัสือ โดยการโอนสิทธิอาจครอบคลมุถึงสิทธิทัง้อาณาเขตของ
ประเทศออสเตรเลียทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้  ผู้ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบค าขอได้จาก  
http://www.ipaustralia.gov.au/resources/forms_patents.shtml #amendment  

    ทัง้นีส้ าเนาของหนังสือโอนไม่จ าเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้องหรือท าโนตา
รีพบับลคิโดยผู้มีอ านาจ เพียงแตต้่องมีความครบถ้วนสมบรูณ์ 

  8.3 ระยะเวลาในการจดทะเบียน / จดแจ้งการโอนสทิธิ 

   ไมม่ีระยะเวลาที่แนน่อนก าหนดไว้ โดยทัว่ไปแล้วจะใช้เวลาหลายสปัดาห์ 

  8.4 คา่ธรรมเนียมราชการ รวมทัง้คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

  ไมม่ีคา่ธรรมเนียมราชการ สว่นคา่บริการของส านกังานตวัแทนจะค านวณตามแต่ละ
กรณี 
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9. การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

  9.1 การจดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

   พระราชบญัญัติสิทธิบตัรได้ก าหนดให้ต้องท าการจดทะเบียน หากมีการจ านอง การ
อนญุาตให้ใช้สทิธิ รวมทัง้ผลประโยชน์อื่นใดในสทิธิบตัร  

   ทัง้นี ้ในกรณีที่เกิดสิทธิจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งไม่ได้รับการจดทะเบียน จะไม่
สามารถอ้างตอ่ผู้ซือ้โดยสจุริตได้ 

   พระราชบญัญัติสิทธิบตัรให้สิทธิพิเศษแก่บคุคลที่เป็นผู้ที่ได้รับอนญุาตให้ใช้สิทธิแต่
เพียงผู้ เดียวในสทิธิบตัร (Exclusive Licensees of Patents) 

โดย “สญัญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive License)” 
หมายถึง การให้อนุญาตโดยผู้ทรงสิทธิบัตรแก่ผู้ รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้มีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จาก
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบตัรทัง้หมดตลอดอายคุวามคุ้มครองของสิทธิบตัร ผู้ที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้
เดียว (Exclusive Licensees) มีสิทธิที่จะด าเนินกระบวนการที่เก่ียวกบัละเมิดได้ และผู้ทรงสิทธิในสิทธิบตัรต้อง
เข้าร่วมคดีในฐานะท่ีเป็นจ าเลย เว้นแตผู่้ที่ได้รับสทิธิบตัรนัน้ได้เข้าร่วมเป็นโจทก์ 

พระราชบญัญตัิสทิธิบตัรได้ก าหนดเง่ือนไขส าหรับการบงัคบัให้อนญุาตให้ใช้สิทธิใน
สทิธิบตัร (A compulsory licensing scheme) ดงันี ้

1. สทิธิบตัรได้รับมอบให้มานานกวา่ 3 ปี 

2. ไม่มีการใช้สิทธิบัตรดังกล่าวไม่ว่าทางใด และผู้ทรงสิทธิ ในสิทธิบัตรไม่
สามารถให้เหตผุลที่สมควรเก่ียวกบัการไมใ่ช้ดงักลา่ว 

3. ผู้ทรงสิทธิในสิทธิบตัรไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขอนัสมควรของสาธารณะเพื่อ
การพฒันาในเชิงพาณิชย์ซึง่การประดิษฐ์ที่ได้รับสทิธิบตัรอยา่งเพียงพอ 

4. ผู้ขออนญุาตใช้สทิธิได้ใช้ความพยายามอย่างพอสมควรเพื่อขอรับอนญุาต
จากผู้ทรงสทิธิในสทิธิบตัร 

  9.2 ข้อมลู และเอกสารที่ใช้ส าหรับการจดทะเบียน / จดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

แ บบค า ข อ จ ด แ จ้ ง ก า ร อ นุญ า ต ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ ส า ม า ร ถ ด า ว์ น โ ห ล ด ไ ด้ ที่
http://www.ipaustralia.gov.au/resources/forms_patents.shtml#amendment ทัง้นี  ้ผู้ ขอจะต้องแนบส าเนา
สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิหรือเอกสารที่เป็นหลกัฐานในการตกลงอนญุาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีการรับรอง
ความถกูต้องหรือท าโนตารีพบัลคิโดยผู้มีอ านาจมาด้วย  

  9.3 ระยะเวลาในการจดทะเบียน / จดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

   ไมม่ีการก าหนดระยะเวลาที่แนน่อน โดยทัว่ไปแล้วจะใช้เวลาหลายสปัดาห์ 

  9.4 คา่ธรรมเนียมราชการ รวมทัง้คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

   ไมม่ีคา่ธรรมเนียมราชการ สว่นคา่บริการส านกังานตวัแทนจะค านวณตามแตล่ะกรณี 
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2. ขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. กระบวนการในการขอรับความคุ้มครอง  

การเตรียมค าขอรับสทิธิบตัร (ไมว่า่ชัว่คราวหรือสมบรูณ์) 

Patent application (provisional or complete) 

 

การยื่นตามระเบียบแบบแผน 

Filing formalities 

 

การประกาศโฆษณารายละเอียดตามทีก่ าหนดลงในวารสารราชการ 

publication of prescribed details in Official Journal 

 

การจดัแบง่รายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบรูณ์ตามการจดัแบง่หมวดหมูส่ทิธิบตัรระหวา่งประเทศ 

Subject matter of complete specification classified using International Patent Classification 

 

การเตรียมบทสรุปการประดิษฐ์ส าหรับการตรวจค้น 

Abstracts prepared for search material 

 

การช าระคา่ธรรมเนียมอยา่งตอ่เนื่องส าหรับการร้องขอรับสทิธิบตัรท่ียงัไมไ่ด้รับการยอมรับ 

pay continuation fees for unaccepted patent requests 

 

การแนะแนวทางในการร้องขอให้มีการตรวจสอบ เว้นแตผู่้ยื่นค าขอได้ปฏิบตัิเช่นนัน้เรียบร้อยแล้ว 

Direction to request examination unless applicant has already done so 

 

การร้องขอให้มีการตรวจสอบการประดิษฐ์ 

request for examination 

 

รายงานท่ีอ านวยประโยชน์ 

Favourable report 
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การยอมรับค าขอรับสทิธิบตัรและรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบรูณ์ 

Accept patent request and complete specification 

 

การประกาศโฆษณาการรับค าขอลงในวารสารราชการ 

Acceptance advertised in Official Journal 

 

หากไมม่กีารคดัค้านหรือเมื่อการพิจารณาคดัค้านเสร็จสิน้ ผู้ยื่นค าขอจะได้รับสทิธิบตัรและเข้าสูร่ะบบทะเบียน 

(if no opposition or after successful hearing), patent granted (sealed) and entered in register 

 

การตอ่อายปุระจ าปีของสทิธิบตัร 

Annual renewing of patent 

ผู้ที่สนใจสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipaustralia.gov.au/patents/process_flowchart.shtml 

2. กระบวนการก่อนการยื่นค าขอจดทะเบียน / จดแจ้ง 

 ผู้ขอสามารถค้นหาการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนได้ และแนะน าว่าควรท า ทัง้นี ้หน่วยงานที่เรียกว่า 
IP Australia มีระบบฐานข้อมูลสิทธิบตัรออนไลน์ที่ประกอบไปด้วยสิทธิบัตรออสเตรเลียที่ได้รับการประกาศ
โฆษณา อยา่งไรก็ดี การตรวจค้นฐานข้อมลูของ IP Australia สามารถแสดงข้อมลูของสทิธิบตัรในโลกเพียงร้อยละ 
7 แตก็่สามารถให้ข้อมลูที่ทนัสมยัเก่ียวกบัสทิธิบตัรออสเตรเลยีที่อาจไมส่ามารถหาที่อื่นได้ 

ผู้ที่สนใจสามารถดบูทสรุปการประดิษฐ์ของค าขอรับสิทธิบตัรที่ได้รับการประกาศโฆษณาแล้ว 
ตัง้แต ่พ.ศ. 2518 เป็นต้นมาได้ที่เว็บไซต์ของ IP Australia นอกจากนี ้ยงัสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานของ
รัฐบาล ออสเตรเลยี และซีดีรอม (CD-ROM) 

ทัง้นี ้หากการตรวจค้นในประเทศออสเตรเลยีไมเ่ปิดเผยถึงปัญหาใดๆ ที่เก่ียวกบัความใหม ่การ
ตรวจค้นระหวา่งประเทศก็ควรกระท า 

การตรวจค้นสทิธิบตัรควรท าโดยผู้ เช่ียวชาญที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เช่น ตวัแทนสิทธิบตัรหรือ
ทนายความที่มีความเช่ียวชาญด้านทรัพย์สนิทางปัญญา 

โดยการตรวจค้นจะครอบคลมุถึงสิทธิบตัรที่อยู่ในระหว่างพิจารณา และสิทธิบตัรที่ได้รับการ
ประกาศโฆษณาแล้ว 

โดยทัว่ไปการตรวจค้นที่เหมาะสมจะเสร็จสิน้ในระยะเวลาประมาณ 2-5 วนั ในกรณีที่มีการ 
ร้องขอให้ท าการตรวจค้นระหว่างประเทศ IP Australia จะออกรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศส าหรับ 
สทิธิบตัรภายใน 9 สปัดาห์หลงัจากได้รับค าร้องขอให้ตรวจค้น เว้นแต ่ค าขอนัน้มีการประดิษฐ์มากกวา่ 1 อยา่ง 
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3. การเตรียมค าขอ 

 3.1 ข้อมลู และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

ต้องมีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตร โดยมีการแสดงค าร้องเพื่อรับสิทธิบตัรโดยบุคคลที่
ได้รับการระบช่ืุอไว้ในค าขอ และมีรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่ว่าจะสมบรูณ์แล้วหรือไม่ก็ได้ โดยรายละเอียดการ
ประดิษฐ์นัน้จะต้องประกอบไปด้วยการบรรยายเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ถกูต้องและครอบคลมุถึงลกัษณะเฉพาะ
ของสิง่ประดิษฐ์ และระบถุึงขอบเขตสิทธิของสิทธิบตัร ตวัอย่างของรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบรูณ์สามารถดู
ได้ที่เว็บไซต์ของ AIPO (http://www.aipo.gov.au/ (โปรดดหูวัข้อ "fun data")) 

ทัง้นี ้ค าขอต้องมีลกัษณะดงันี ้

   1. เป็นภาษาองักฤษ 

   2. ได้รับการพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 เพียงด้านเดียว 

   3. มีการแยกหน้ากระดาษส าหรับข้อถือสทิธิและรูปเขียนไว้  

   4. ไมม่ีการแนบภาพถ่าย 

5. มีการเว้นช่องว่างในหน้ากระดาษทุกหน้าที่เพียงพอ เช่น อย่างน้อย 2.5 
เซนติเมตร  

6. อธิบายการประดิษฐ์อยา่งละเอียดและเพียงพอท่ีจะท าให้บคุคลซึ่งมีความรู้
ในเทคโนโลยีนัน้ๆ สร้างสิ่งประดิษฐ์ดงักล่าวจากข้อมูลที่ให้ไว้ได้  โดยไม่ 
จ าเป็นต้องให้รายละเอียดเก่ียวกับขนาดที่แท้จริงของสิ่งประดิษฐ์ เว้นแต่
ขนาดดงักลา่วเป็นสาระส าคญัของการสร้างจริง 

7. อธิบายถึงวิธีการท่ีดีที่สดุที่สามารถท าให้การประดิษฐ์นัน้ๆ ใช้การได้ และ 

8. ในกรณีของรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์  (a Complete 
Specification) ควรมีข้อถือสิทธิอย่างน้อย 1 ข้อ ที่นิยามถึงสิ่งประดิษฐ์ที่
สทิธิบตัรนัน้ครอบคลมุถึงทัง้หมด 

ค าขอชัว่คราว (A Provisional Application) (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ 
IP Australia ที ่http://www.ipaustralia.com.au/) ต้องประกอบไปด้วย 

1. รายละเอียดของการประดิษฐ์ชัว่คราว (A Provisional Specification) 

2. ค าร้องขอรับสทิธิบตัรที่ครบถ้วน และ 

3. ช าระคา่ธรรมเนียม  

ทัง้นี ้รายละเอียดการประดิษฐ์ชัว่คราวควรจะได้รับการร่างอย่างรอบคอบ  และควร
จะประกอบไปด้วยค าอธิบายการประดิษฐ์ครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีการเตรียมทางเลือกและคณุลกัษณะ
เฉพาะที่สามารถเลอืกได้ โดยรายละเอียดการประดิษฐ์ชัว่คราวไมจ่ าต้องมีข้อถือสทิธิประกอบ 
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  ค าขอสมบรูณ์ (a Complete Application) ต้องประกอบไปด้วย 

1. รายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบรูณ์ (a Complete Specification) 

2. ค าร้องขอรับสิทธิบตัรมาตรฐาน (Standard Patent) หรือ แบบค าขอรับ 
สทิธิบตัรนวตักรรม (Innovation Patent Form) แล้วแตก่รณี 

3. หนังสือแสดงสิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐาน (หนังสือแสดงสิทธิดังกล่าว
สามารถยื่นในภายหลงัได้ ถ้าจ าเป็น) และ 

4. ช าระคา่ธรรมเนียม 

รายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ (a Complete Specification) เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับสทิธิบตัร ซึง่ต้องมีลกัษณะดงันี ้

1. อธิบายถึงการประดิษฐ์อย่างละเอียดจนท าให้บุคคลอื่นสามารถสร้าง  
สิง่ประดิษฐ์ดงักลา่วจากข้อมลูที่ได้ให้ไว้ได้ 

2. ให้วิธีการท่ีดีที่สดุในการท่ีท าให้สิง่ประดิษฐ์สามารถใช้งานได้ และ 

3. ควรมีข้อถือสิทธิอย่างน้อย 1 ข้อ ที่นิยามถึงสิ่งประดิษฐ์ที่สิทธิบัตรนัน้ 
ครอบคลมุถึงทัง้หมด 

   หมายเหต ุส าหรับสทิธิบตัรมาตรฐาน ผู้ทรงสิทธิสามารถมีข้อถือสิทธิจ านวนเท่าใดก็
ได้ แตส่ าหรับสทิธิบตัรนวตักรรม ผู้ทรงสทิธิสามารถมีข้อถือสทิธิได้เพียง 5 ข้อ 

  ผู้ที่สนใจสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

  http://www.ipaustralia.gov.au/patents/ process_filing.shtml 

 3.2 บคุคลผู้มีสทิธิยื่นค าขอ 

  บคุคลผู้ซึง่เป็นเจ้าของการประดิษฐ์เทา่นัน้ท่ีสามารถขอรับสทิธิบตัรจากการประดิษฐ์
นัน้ๆ ได้ โดยผู้ที่สามารถเป็นเจ้าของสทิธิบตัรได้ ได้แก่ 

1. ผู้ประดิษฐ์ (คนเดียวหรือหลายคน) 

2.  บุคคลผู้ ได้รับสิทธิจากผู้ประดิษฐ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย (คนเดียวหรือ
หลายคน) หรือคนกลาง (an Intermediary) หรือ 

3. นายจ้างของบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่ได้สร้างสรรค์สิง่ประดิษฐ์ขึน้ในทางการท่ี
จ้างปกติของบคุคลนัน้ 

บริษัท (Company) หรือ องค์กร (Organisation) อาจได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็น
นิติบคุคลในการขอรับสทิธิบตัร แตห้่างร้าน (Firm) หรือ ห้างหุ้นสว่น (Partnership) ได้แก่ หุ้นสว่นที่อยู่ในห้างร้าน 
หรือ หุ้นสว่น จะสามารถขอรับสทิธิบตัรได้ในฐานะของตนเองเทา่นัน้ 
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ผู้ ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรที่เป็นชาวต่างประเทศสามารถยื่นค าขอรับสิทธิบัตรได้เอง 
อยา่งไรก็ตาม จะต้องระบช่ืุอผู้แทนในท้องถ่ินด้วยเพื่อวตัถปุระสงค์ในการให้บริการ 

 3.3 ภาษาที่ใช้ในค าขอจดทะเบียน  

  ภาษาองักฤษ 

4. การยื่นค าขอ 

 4.1 การยื่นค าขอผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

  นอกจากการยื่นค าขอผ่านทางช่องทางธรรมดาแล้ว ในปัจจุบนันีผู้้ขอยงัสามารถยื่น
ค าขอรับสทิธิบตัรมาตรฐานและสทิธิบตัรนวตักรรมได้ทางอินเตอร์เน็ตผา่นทางบริการออนไลน์ของ IP Australia ที่
เว็บไซต์ http://www.ipaustralia.com.au/ 

 4.2 การยื่นเอกสารลา่ช้า 

  หลงัจากที่ได้มีการยื่นค าขอชัว่คราว (a Provisional Application) ผู้ยื่นค าขอจะต้อง
ยื่นค าขอที่สมบรูณ์ (a Complete Specification) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากนัน้ 

  กรณีที่ไมย่ื่นค าขอที่สมบรูณ์ (A complete specification) ภายในระยะเวลาดงักลา่ว
ค าขอชัว่คราว (a Provisional Application) จะสิน้ผลไป 

5. การขอถือสทิธิย้อนหลงั 

 5.1 หลกัการ 

  ข้อถือสทิธิแตล่ะข้อของรายละเอยีดการประดิษฐ์จะต้องมวีนัขอถือสทิธิย้อนหลงั (a 
Priority Date) เว้นแตไ่ด้มีการก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น วนัดงักลา่วนีค้ือวนัท่ีได้ยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ที่
สมบรูณ์ (a Complete Specification) อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ได้มีการยื่นรายละเอยีดการประดษิฐ์ชัว่คราว มา
ก่อนแล้ว วนัขอถือสทิธิย้อนหลงัในรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบรูณ์ (a Complete Specification) ที่ได้ยื่นมาใน
ภายหลงัจะนบัย้อนไปเป็นวนัท่ีได้ยื่นค าขอชัว่คราว (a Provisional Application) ตราบเทา่ที่ข้อถือสทิธินัน้ตัง้อยู่
บนหลกัการท่ีเก่ียวกบัเนือ้หาที่ได้รับการเปิดเผยในรายละเอยีดการประดิษฐ์ชัว่คราว กฎในท านองเดียวกนันีใ้ช้ใน
กรณีของแบบค าขอตามอนสุญัญาและสนธิสญัญาวา่ด้วยความร่วมมือด้านสทิธิบตัร (Convention and Patent 
Cooperation Treaty applications) 

 5.2 ข้อมลูและเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

  ข้อมลูของรายละเอียดการประดษิฐ์ชัว่คราว (a Provisional Specification) หรือแบบ
ค าขอระหวา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง 

6. การตรวจสอบค าขอ 

6.1 การพิจารณา / การปฏิเสธค าขอ 

  ในขัน้แรก ผู้ยื่นค าขอต้องร้องขอให้มีการตรวจสอบภายในชว่งระยะเวลา 5 ปีนบัจาก
วนัท่ีได้ยื่นรายละเอียดการประดษิฐ์ที่สมบรูณ์ (A Complete Specification) หรือ ภายใน 6 เดือนนบัจากการได้รับ
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ค าสัง่จากกรรมมาธิการ (Commissioner) ที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ต้องรายงานวา่
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดดงัตอ่ไปนีห้รือไม่ 

1. รายละเอียดการประดิษฐ์ได้อธิบายอยา่งครบถ้วนถึงการประดษิฐ์อยา่ง 
ชดัเจนและกระชบั รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการท่ีเก่ียวกบัเนือ้หาที่ได้รับการ
เปิดเผยในรายละเอียดการประดษิฐ์หรือไม ่

2. การประดษิฐ์ดงักลา่วมคีวามใหม ่(Novel) หรือมีขัน้การประดิษฐ์ที่สงูขึน้ 
(Inventive Step) หรือไม ่

3. ผู้ยื่นค าขอมีสทิธิทีจ่ะยื่นค าขอหรือไม ่และ 

4. มีเหตใุนการท่ีจะปฏิเสธค าขอหรือไม่ 

 6.2 ระยะเวลาในการโต้ตอบ หรืออทุธรณ์คดัค้านการตรวจสอบ 

  กรณีที่รายงานการตรวจสอบได้ระบถุึงเหตแุหง่การปฏิเสธค าร้องขอรับสทิธิบตัร หรือ
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบรูณ์ (a Complete Specification) ผู้ยื่นค าขออาจอทุธรณ์การปฏิเสธดงักลา่วเป็น
หนงัสอืหรือร้องขอเพื่อแก้ไขเอกสารดงักลา่ว หลงัจากนัน้ผู้ตรวจสอบจะจดบนัทกึข้อมลูที่ผู้ขอได้แสดงไว้ 

  กรณีที่กรรมมาธิการ (Commissioner) มีค าวินิจฉยัใดๆ ผู้มีสว่นเก่ียวข้องมีสทิธิที่จะ
อทุธรณ์ตอ่ศาลกลาง (Federal Court)ได้ 

7. การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน 

 7.1 ระยะเวลา 

  กรณีที่กรรมาธิการ (Commissioner) รับค าร้องของผู้จดทะเบียน กรรมมาธิการจะ
ประกาศแจ้งการยอมรับค าร้องลงในวารสารราชการ (Official Journal) หนงัสือแจ้งการท าแบบค าขอ (Notice of 
the making of an application) รวมถึงช่ือค าขอและช่ือของการประดิษฐ์ จะได้รับการประกาศโฆษณาลงใน
วารสารราชการ (Official Journal) ในขณะที่ได้มีการท าแบบค าขอ เมื่อมีการยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ที่
สมบรูณ์ (a Complete Specification) สาธารณชนจะสามารถท าการตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ดงักลา่ว
ได้เมื่อสิน้ระยะเวลา 18 เดือนนบัจากวนัยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบรูณ์ (a Complete Specification) 

  การประกาศโฆษณาแบบค าขอรับสทิธิบตัรมาตรฐานท่ีไมไ่ด้รับการตรวจสอบ (ระดบั 
AU – A (level AU – A)) จะเกิดขึน้ประมาณ 18 เดือนหลงัจากวนัขอถือสิทธิย้อนหลงัวนัแรกสดุของค าขอใน 
วารสารราชการออสเตรเลียเก่ียวกบัสิทธิบตัร (the Australian Official Journal of Patents) รายการสิทธิบตัรที่
ได้รับการประกาศจะเป็นการเปิดเผยแก่สาธารณะ และจะมีการส่งประกาศไปยงัห้องสมุดบางแห่ง และส านัก
สทิธิบตัรในตา่งประเทศ 

  สิทธิบตัรนวตักรรม (innovation patents) จะได้รับการประกาศโฆษณาในช่วงเวลา
สัน้ๆ หลงัจากที่มีการยื่นค าขอ  
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  ในกรณีที่แบบค าขอได้รับการยอมรับ สทิธิบตัรนัน้จะได้รับการประกาศอีกครัง้ในการ
ประกาศโฆษณาระดบั AU – B (AU – B level) 

  สทิธิบตัรที่ได้รับการยอมรับอาจได้รับการแก้ไขในภายหลงั และประกาศซ า้อีกครัง้ได้
ในการประกาศโฆษณาระดบั AU – C (AU – C level) 

 7.2 วิธีการ 

  ดงัที่ได้กลา่วไปแล้วในข้อ  7.1 

8. การคดัค้าน / โต้แย้ง 

 8.1 ระยะเวลาในการยื่นค าคดัค้าน 

  ต้องยื่นค าคดัค้านภายใน 3 เดือนของการประกาศโฆษณาหนงัสอืแจ้งการยอมรับ 

 8.2 เหตแุหง่การคดัค้าน 

  เหตแุหง่การคดัค้านมีดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีที่บุคคลที่ได้รับการระบุช่ือลงในค าร้องขอรับสิทธิบัตรไม่มีสิทธิที่จะ
ได้รับสทิธิบตัร 

2. กรณีที่การประดิษฐ์นัน้ไม่สามารถขอรับสิทธิบตัรได้ เพราะไม่ได้มีลกัษณะ
ตามเง่ือนไขที่ก าหนด เช่น ไม่มีความใหม่หรือไม่มีขัน้การประดิษฐ์ที่สงูขึน้ 
หรือ 

3. รายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ (the Complete Specification)ไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิสทิธิบตัร 

  อย่างไรก็ดีโปรดทราบว่า ในทางปฏิบตัิการคดัค้านค าขอจดทะเบียนสิทธิบตัรนัน้มี
น้อยกวา่ร้อยละ 2 

 8.3 หลกัฐานสนบัสนนุการคดัค้าน 

  ต้องยื่นหนงัสอืแจ้งเตือนการคดัค้าน (Notice of Opposition) ภายใน 3 เดือนนบัจาก
การประกาศโฆษณาหนงัสือแจ้งการยอมรับ (the Notice of Acceptance) ในรูปแบบที่ได้รับการอนมุตัิโดย IP 
Australia  

  ผู้คดัค้านต้องส่งส าเนาค าแถลงโดยชอบด้วยกฎหมายที่แสดงเหตุแห่งการคดัค้าน 
และหลกัฐานที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ยื่นค าขอรับสิทธิบตัรภายใน 3 เดือนนบัจากการยื่นหนงัสือแจ้งเตือนการคดัค้าน 
(Notice of Opposition) หลงัจากนัน้ต้องยื่นค าแถลงโดยชอบด้วยกฎหมายนีต้อ่กรรมมาธิการ (Commissioner)  
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 8.4 กระบวนการคดัค้าน / เพิกถอน 

  ผู้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรอาจร้องขอให้คณะกรรมมาธิการไม่พิจารณาค าคัดค้านได้ 
ภายใน 1 เดือนนบัจากได้รับส าเนาค าแถลงจากผู้คดัค้าน หรือภายใน 1 เดือนนบัจากการสิน้สดุการตรวจแบบค า
ขอคดัค้านซ า้ 

  หากรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบรูณ์ (the Complete Specification) เก่ียวกับ
แบบค าขอที่ถกูคดัค้านได้รับการตรวจสอบซ า้ ผู้คดัค้านอาจร้องขอให้กรรมมาธิการพิจารณาค าคดัค้านได้ภายใน 1 
เดือนนบัจากวนัท่ีการตรวจสอบซ า้นัน้เสร็จสิน้ ผู้คดัค้านสามารถยื่นและสง่ค าแถลงคดัค้านใหมภ่ายใน 1 เดือนนบั
จากการตรวจสอบซ า้ได้เสร็จสิน้ลง 

  มีกระบวนการที่แต่ละฝ่ายจะต้องแสดงให้รายละเอียดที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณา 
ดงันี ้

1. ผู้คดัค้านต้องสง่หลกัฐานในการคดัค้านภายใน 3 เดือนนบัจากสง่ค าแถลง
โดยชอบด้วยกฎหมายที่แสดงเหตแุหง่การคดัค้าน 

2. หากผู้ยื่นค าขอรับสทิธิบตัรต้องการยื่นหลกัฐานโต้ตอบหลกัฐานการคดัค้าน 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลกัฐานดงักลา่วภายใน 3 เดือนหลงัจากได้รับหลกัฐาน
สนับสนุนการคัดค้านของผู้ คัดค้าน หรือภายใน 3 เดือนหลังจากสิน้
ระยะเวลาการสง่หลกัฐานของผู้คดัค้าน 

3. กรณีที่ผู้คดัค้านต้องการยื่นหลกัฐานในการโต้ตอบหลกัฐานของผู้ยื่นค าขอ 
ผู้ คัดค้านต้องส่งหลกัฐานในการโต้ตอบภายใน 1 เดือนนับจากได้รับ
หลกัฐานในการโต้ตอบของผู้ยื่นค าขอรับสทิธิบตัร 

  หลงัจากสิน้ระยะเวลาในการยื่นหลกัฐานของแต่ละฝ่าย กรรมมาธิการสิทธิบตัรจะ
ออกนัง่พิจารณากระบวนการคดัค้าน หากได้รับการร้องขอโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

  ในกรณีฝ่ายใดไมพ่อใจค าวินิจฉยัของกรรมาธิการ สามารถอทุธรณ์ภายใน 21 วนัต่อ
ศาลกลาง (Federal Court) เพื่อโต้แย้งค าวินิจฉยัของกรรมมาธิการในเร่ืองเก่ียวกบัการคดัค้านได้ 

9. การได้มาซึง่ความคุ้มครอง 

 ในกรณีที่ไมม่ีการคดัค้าน สทิธิบตัรจะออกให้ภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีมีการประกาศโฆษณา
ยอมรับค าร้องขอรับสิทธิบตัร ในกรณีที่มีการคดัค้านแต่ไม่ได้รับการเพิกถอน สิทธิบตัรจะออกให้ตามช่วงเวลา
ตามที่กรรมมาธิการ (Commission) หรือศาลก าหนด โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดเพื่อ
รับสทิธิบตัร 

10. อายคุวามคุ้มครอง 

 ในกรณีที่เป็นสทิธิบตัรมาตรฐาน (a Standard Patent) ระยะเวลาในความคุ้มครอง คือ 20 ปี 
นบัจากวนัท่ีได้ยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบรูณ์ (the Complete Specification) สทิธิบตัรที่ให้ไว้กบัการ
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ประดิษฐ์ทีเ่ก่ียวกบัยา (Pharmaceutical Patents) ที่อ้างสทิธิเก่ียวกบัสว่นผสมที่ยงัใช้อยู ่สามารถตอ่อายคุวาม
คุ้มครองได้อกีไมเ่กิน 5 ปี 

  ระยะเวลาในความคุ้มครองสงูสดุส าหรับสิทธิบตัรนวตักรรม คือ 8 ปี โดยนบัจากวนัที่ได้ยื่น
แบบค าขอที่สมบรูณ์ (the Complete Application) 

11. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 

  ต้องช าระคา่ธรรมเนียมในการตอ่อายคุวามคุ้มครองในอตัราที่เพิ่มขึน้ในแต่ละปีหลงัจากครบปี
ที่ 3 ของวนัท่ีได้รับสทิธิบตัร (the date of the patent) มิฉะนัน้ความคุ้มครองสทิธิบตัรจะสิน้สดุลง  

  แนวคิดเบือ้งหลงัที่ค่าธรรมเนียมควรเพิ่มขึน้ในแต่ละปี คือ สิทธิบตัรที่มีค่าเท่านัน้ที่จะยงัคง
ได้รับความคุ้มครองอยูจ่นครบระยะเวลา 20 ปี    

  โดยทัว่ไปแล้ว ระยะเวลาสงูสดุส าหรับสทิธิบตัรมาตรฐาน (a Standard Patent) หรือ สิทธิบตัร
นวตักรรม (an Innovation Patent)ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้ก าหนดยกเว้นให้
ขยายระยะเวลาได้ในกรณีส าหรับสทิธิบตัรที่เก่ียวกบัยา (Pharmaceutical Patents) 

  ในกรณีที่แบบค าขอระงับหรือสิทธิบตัรสิน้อายุลงอนัเนื่องมาจากผู้ยื่นค าขอหรือผู้ทรงสิทธิไม่
ช าระค่าธรรมเนียม หรือไม่ได้กระท าการบางอย่างภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่ได้เจตนา สามารถขอให้มีการคืน
สถานะได้ โดยการยื่นค าขอขยายระยะเวลาเพื่อที่จะช าระค่าธรรมเนียม หรือกระท าการที่ละเว้นไว้ดงักลา่วหากมี
หลกัฐานแสดงวา่ 

1.  ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นการกระท า เกิดจากผู้ยื่นค าขอรับสิทธิบตัรหรือผู้ทรงสิทธิ 
ลกูจ้าง ตวัแทน หรือทนาย หรือ 

2. สถานการณ์ที่เกิดนัน้อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรหรือ  
ผู้ทรงสิทธิ เช่น ความล่าช้าของการส่งไปรษณีย์หรือผู้สง่สาร การป่วยหรืออุบตัิเหต ุ
ข้อยกเว้นนีไ้มค่รอบคลมุถึงกรณีที่ไม่มีเงินมาช าระค่าธรรมเนียม หรือกรณีที่ปริมาณ
งานมีมากเกินไป หรือ 

3. ทัง้ๆ ที่ได้มีการด าเนินการดแูลอยา่งถกูต้องแล้ว แตก่ารกระท าที่ก าหนดก็ไมไ่ด้กระท า 

12. ระยะเวลาของกระบวนการจดทะเบียน  

 1. ยื่นค าร้องขอรับสิทธิบัตร และรายละเอียดการประดิษฐ์ชั่วคราว  (Provisional 
Specification) 

2. ผู้ ยื่นค าขอมีเวลา 12 เดือนในการที่จะท าให้การยื่นค าขอเสร็จสิน้โดยการยื่น 
รายละเอียดที่สมบรูณ์ (Complete Specification) 

3. การประกาศโฆษณาค าขอมาตรฐานที่ยงัไม่ได้รับการตรวจสอบ (ระดบั AU - A  
(level AU – A)) จะเกิดขึน้ประมาณ 18 เดือนหลงัจากวนัขอถือสทิธิย้อนหลงัครัง้แรก
สดุของการยื่นค าขอ (the application’s earliest priority date) ในวารสารราชการ
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ออสเตรเลียว่าด้วยเร่ืองสิทธิบตัร (the Australian Official Journal of Patents) เช่น 
18 เดือนนบัจากวนัยื่นชัว่คราว 

4. เมื่อได้ยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์แล้วสาธารณชนจะท าการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวอย่างละเอียดได้ในขณะสิน้ระยะเวลา 18 เดือนนับจากวันยื่น 
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบรูณ์ (a Complete Specification) 

5. ผู้ ยื่นค าขอต้องร้องขอให้มีการตรวจสอบภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากการยื่น 
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบรูณ์ (a Complete Specification) 

6. สิทธิบตัรจะได้รับการยอมรับให้จดทะเบียนหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด และ
ได้รับการประกาศโฆษณา 

7. ระยะเวลาในการคดัค้าน คือ 3 เดือนหลงัจากได้มีการประกาศโฆษณาสทิธิบตัร 

8. กรณีที่ไมม่ีการคดัค้าน จะมีการมอบสิทธิบตัรให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนบั
จากวนัประกาศโฆษณายอมรับค าร้องขอรับสทิธิบตัร 

  กรณีที่การจดทะเบียนสทิธิบตัรได้ด าเนินการไปอยา่งราบร่ืน (และผู้ยื่นค าขอได้ร้องขอให้มีการ
ตรวจสอบในทนัที) ผู้ยื่นค าขอสามารถได้รับสิทธิบตัรมาตรฐานประมาณ 2 ปีหลงัจากการร้องขอรับสิทธิบตัร การ
ขยายระยะเวลาหรือการคดัค้านใดๆ อาจท าให้ระยะเวลาดงัที่กลา่วมาข้างต้นขยายออกไปอีก 

13. แบบค าขอ และคา่ธรรมเนยีมราชการส าหรับการจดทะเบยีน 

  ผู้ที่สนใจสามารถดคูา่ธรรมเนียมราชการได้ที่   

http://www.ipaustralia.gov.au/patents/fees_index.shtml 

14. คา่บริการของส านกังานตวัแทนส าหรับการจดทะเบยีน 

 ค านวณตามแตล่ะกรณี 

3. กระบวนการภายหลังการจดทะเบียน 

1. การรักษาสทิธิ 

  ผู้ ที่ได้รับสิทธิบัตรจ าเป็นต้องใช้สิทธิบัตร มิฉะนัน้สิทธิบัตรดังกล่าวจะเสี่ยงต่อการเข้ าสู่
กระบวนการบงัคบัให้อนญุาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบตัร (a Compulsory License) แก่บคุคลภายนอก นบัจาก 3 ปี 
หลงัจากวันที่ได้รับสิทธิบัตร บุคคลภายนอกอาจยื่นแบบค าขอเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรไม่ได้ใช้
สิทธิบัตร และไม่ได้ท าให้การประดิษฐ์ดังกล่าวมีเพียงพอต่อความจ าเป็นตามเหตุอันสมควรของสาธารณชน 
หลงัจากที่ได้มีการบงัคบัให้อนญุาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบตัร (a Compulsory License) มาแล้ว 2 ปี ผู้ที่ได้รับ
อนญุาตให้ใช้สทิธิอาจร้องขอตอ่ศาลส าหรับการขอเพิกถอนสทิธิบตัรได้ 
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2. การเพิกถอนสทิธิ 

  2.1 ระยะเวลาในการยื่นค าขอเพิกถอนสทิธิ 

   บุคคลใดๆ สามารถร้องขอให้กรรมมาธิการ (Commissioner) ตรวจสอบซ า้ซึ่ง 
รายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ทัง้ก่อนและหลงัการได้รับสิทธิบัตรได้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบซ า้เป็น
กระบวนการท่ีคอ่นข้างจะไมม่ีประสทิธิภาพในการเพิกถอนหรือการตรวจสอบสทิธิบตัรที่ต้องสงสยัได้ 

  2.2 เหตแุหง่การเพิกถอน 

   สทิธิบตัรที่มีผลบงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายสามารถได้รับการโต้แย้งโดยผ่านการยื่นค า
ขอเพิกถอนสทิธิบตัรตอ่ศาลได้ เหตแุหง่การเพิกถอนนัน้ใช้เหตผุลเช่นเดียวกบัการคดัค้าน คือ 

1. กรณีที่บุคคลที่ได้รับการระบุช่ือลงในค าร้องขอรับสิทธิบัตรไม่มีสิทธิที่จะ
ได้รับสทิธิบตัร 

2. กรณีที่การประดิษฐ์นัน้ไม่สามารถขอรับสิทธิบตัรได้ เพราะไม่ได้มีลกัษณะ
ของการประดิษฐ์ ไมม่ีความใหม ่หรือไมม่ีขัน้การประดิษฐ์ที่สงูขึน้ หรือ 

3. รายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ (the complete specification) ไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิสทิธิบตัร 

   โดยทัว่ไป การด าเนินคดีเพื่อเพิกถอนสทิธิบตัรมกัจะเกิดขึน้ในขณะที่มีการฟ้องแย้งที่
ได้กระท าโดยผู้ถกูกลา่วหาวา่กระท าละเมิดสทิธิบตัร 

  2.3 หลกัฐานในการเพิกถอน 

   การยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีค าสัง่เพิกถอนสิทธิบัตรด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ตามที่ก าหนดสามารถกระท าในเวลาใดก็ได้ โดยค าร้องต้องประกอบไปด้วยเหตุผลและเอกสารใดๆ ที่แสดงเหตุ
โต้แย้งผลตามกฎหมายของสิทธิบตัร และส าหรับกรณีที่เป็นสิทธิบตัรนวตักรรม (an innovation patent) ต้องมี
วนัท่ีได้มีการรับรองสทิธิบตัร ช่วงระยะเวลาในการยื่นหลกัฐานและกฎที่เก่ียวกบัการขยายระยะเวลาจะได้รับการ
ก าหนดขึน้โดยศาล อยา่งไรก็ตาม ประกาศเก่ียวกบัสทิธิบตัรได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษว่าศาลอาจขยายระยะเวลาได้
ในบางกรณีเทา่นัน้ 

  2.4 กระบวนการเพิกถอน 

  กระบวนการจะเป็นไปตามที่ได้ก าหนดโดยศาล  

  2.5 คา่ธรรมเนียมราชการ รวมทัง้คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

   ค่าธรรมเนียมราชการเป็นไปตามที่ศาลก าหนด สว่นค่าบริการส านกังานตวัแทนจะ
ขึน้อยูก่บัแตล่ะกรณี 
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3. การจดแจ้งการเปลีย่นช่ือ และที่อยู่ 

  3.1 เอกสารที่ใช้ 

   สามารถแก้ไขรายละเอียดของเจ้าของได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาว์นโหลดแบบค าขอ
ได้ที ่http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patents/applications/p00019.pdf  

  3.2 ระยะเวลา 

   ไมม่ีก าหนดระยะเวลาที่แนน่อน โดยทัว่ไปการจดแจ้งจะเสร็จสิน้ภายในหลายสปัดาห์ 

  3.3 คา่ธรรมเนียมราชการ 

   ไมม่ีคา่ธรรมเนียมราชการ 

4. การบังคับใช้สิทธิ 

1. การกระท าที่ถือวา่เป็นการละเมิดสทิธิ 

  ภายใต้พระราชบญัญัติสิทธิบตัร ในกรณีที่บคุคลใดได้แสวงหาประโยชน์จากสิทธิบตัรภายใน
ขอบเขตที่ได้มีการนิยามไว้ในข้อถือสิทธิอย่างน้อย 1 ข้อ โดยไม่ได้รับอนญุาตจากผู้ทรงสิทธิหรือผู้ที่ได้รับอนญุาต
ให้ใช้สทิธิแตเ่พียงผู้ เดยีว (Exclusive Licensee) ของผู้ทรงสทิธิ ถือวา่บคุคลดงักลา่วนัน้กระท าละเมิด การแสวงหา
ประโยชน์จากสิทธิบตัร รวมถึง การผลิต ให้เช่า ขาย หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่ได้รับสิทธิบตัร 
หรือใช้วิธีการหรือกรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตรในการผลิต ขาย ให้เช่า หรือการอื่นใดที่เก่ียวข้องกั บผลิตภัณฑ์  
ภายใต้เง่ือนไขที่วา่การแสวงหาประโยชน์จากสทิธิบตัรดงักลา่วไมไ่ด้ตกอยูภ่ายใต้ข้อยกเว้นใดยกเว้นหนึ่งตามที่ได้
กลา่วมา (หวัข้อยกเว้นสทิธิของผู้ทรงสทิธิในหมวด 1 ข้อ 7 ข้างต้น) 

2. มาตรการในการเยียวยา 

  2.1 มาตรการในทางแพ่ง  

   1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    พระราชบญัญตัิสทิธิบตัร พ.ศ. 2533 (Patents Act 1990)  

    กระบวนการละเมิดอาจเร่ิมต้นขึน้ภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบตัร พ .ศ. 
2533 (Patents Act 1990) ภายในศาลที่ได้รับการก าหนด เช่น ศาลกลาง (Federal Court) หรือ ศาลแห่งรัฐ 
(State Court) หรือศาลสงูประจ าเขต (Territory Supreme Court) หรือศาลอื่นใดที่มีเขตอ านาจในการนัง่พิจารณา
กระบวนการดงักลา่ว 

   2. การเยียวยาทางแพง่ 

    ผู้ทรงสิทธิสามารถขอค าสัง่คุ้มครองชัว่คราว (Injunctions) ตามเง่ือนไขที่
ศาลก าหนด และสามารถเรียกค่าเสียหายหรือผลประโยชน์ที่ควรได้รับ (an account of profit) อย่างไรก็ดี การ
เรียกคา่เสยีหายหรือผลประโยชน์ที่ควรได้รับ (an account of profit) ในกรณีที่จ าเลยได้กระท าไปโดยไม่รู้ หรือ ใน
กรณีที่การกระท าเกิดขึน้ก่อนที่จะมีการแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์สิทธิบตัรที่ได้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชน
ตรวจสอบรายการโดยละเอียดแล้วจะถกูจ ากดั 
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   3. กระบวนการทางแพง่ 

    ยื่นค าร้องขอตอ่ศาลที่ก าหนด 

   4. คา่เสยีหาย 

    สามารถเรียกคา่เสยีหายได้ 

  2.2 มาตรการในทางอาญา 

   1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    พระราชบญัญตัิสทิธิบตัร พ.ศ. 2533 (Patents Act 1990) 

   2. การเยียวยาทางอาญา 

    ภายใต้พระราชบญัญัติสิทธิบตัร พ.ศ. 2533 (Patents Act 1990) ได้
ก าหนดไว้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ใดที่แสดงเท็จว่าตนเป็นผู้ ทรงสิทธิบัตร ต้องโทษปรับ 6,000 
เหรียญออสเตรเลยี 

2. ผู้ ใดที่แสดงเท็จว่าสิ่งที่ตนจ าหน่ายเป็นสิ่งที่ได้รับสิทธิบัตรใน
ประเทศออสเตรเลียหรือเป็นสิ่งที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรไว้ 
ต้องโทษปรับ 6,000 เหรียญออสเตรเลยี 

3. การไม่ท าตามค าสัง่ของกรรมาธิการ (Commissioner) ต้องโทษ
ปรับ 1,000 เหรียญออสเตรเลยี 

4. การปฏิเสธในการแสดงหลกัฐานตามที่กรรมมาธิการมีค าสัง่ไว้
ต้องโทษปรับ 3,000 เหรียญออสเตรเลยี 

5. การไม่แสดงเอกสาร หรือ สิ่งใดตามที่กรรมมาธิการก าหนด
ต้องโทษปรับ 3,000 เหรียญออสเตรเลยี 

6. กระท าความผิดบางอย่างในกรณีที่มีต าแหน่งเป็นกรรมมาธิการ 
หรือ ลกูจ้างของกรรมมาธิการ เช่น การกระท าการใดต่อสิทธิบตัร 
เปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบั หรือ ช่วยเตรียมเอกสารสิทธิบตัรจะ
มีโทษ 

   3. กระบวนการทางอาญา 

    การด าเนินคดีส าหรับการกระท าความผิดอาญาจะกระท าโดย The Crown 

   4. โทษ 

    ดงัที่ได้กลา่วไปแล้ว (ในข้อ 2 กระบวนการเยียวยาทางอาญาข้างต้น) 
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3. คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

ขึน้อยูก่บัแตล่ะกรณี 

5. การคุ้มครอง ณ จุดน าเข้า – ส่งออก 

 ไมม่ี 

6. หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ส านักงานตวัแทน 

1.  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

 1. Australian Trade Marks Office, 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 

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

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

 711 High Street 
 Kew East Vic 3102 

 Australia 
 Tel. +61 3 9857 0311 
 Fax: +61 3 9857 0411 
 Free call: +61 1800 804 536  
 Website:  http://www.ipta.com.au/ 

 3. Licensing Executive Society of Australia and New Zealand (LES) 

 PO Box 842 
 Mulgrave VIC 3170 

 Australia 
 Tel:  +61 3 9574 9651 
 Fax:  +61 3 9574 8066 
 Website:  http://www.lesanz.org.au/ 
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 4. The Australian Manufacturers of Patents, Industrial Designs, Copyright and Trade 
  Mark Association (AMPICTA) 

 Level 12, 140 Arthur Street 
 North Sydney NSW 2060 
 Tel:  +61 2 9927 7500 
 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 

 E-mail:  byron.angelopulo@bakernet.com 

 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 

and Canberra 

Tel:  +61 2 9262 2611 

Fax: +61 2 9262 1080 
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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 

ส าหรับรายช่ือส านกังานตวัแทนอื่นๆสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.ipta.com.au/IPTAlist.html 

7. สถติิเกี่ยวกับเร่ืองทรัพย์สนิทางปัญญาในปี พ.ศ. 2546 - 2547 

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

 


