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กฎหมายการออกแบบผลติภณัฑ์ –ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง 

กฎหมายสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์นอร์เวย์ (The Norwegian Design Act)  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 
1 ตลุาคม พ.ศ. 2513 แก้ไขเพิ่มเติมครัง้สดุท้ายวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ 

2.1. อนสุญัญากรุงปารีส (Paris Convention) 

2.2. ข้อตกลงว่าด้วยการจัดจ าพวกการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ  (Locarno 
Union for the International Classification of Industrial Designs ) 

2.3. องค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) 

2.4. ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

ปัจจบุนั นอร์เวย์ก าลงัพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสนธิสญัญาเจนีวา (Geneva Treaty) 

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

ใช้ระบบจดทะเบียนสทิธิบตัรแบบผลติภณัฑ์ โดยยื่นขอจดทะเบียนตอ่ส านกังานสิทธิบตัรนอร์เวย์
กระทรวงการค้าและอตุสาหกรรมนอร์เวย์ 

4. สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ หมายถึง รูปลกัษณะของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดหรือบางส่วนอันเกิดจาก
ลกัษณะของเส้น โครงร่าง สี รูปร่าง องค์ประกอบ และ/หรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ/หรือสิ่งที่ประดับ  
ตกแตง่ของผลติภณัฑ์ดงักลา่ว 

 ผลติภณัฑ์ หมายถึง ชิน้งานอตุสาหกรรมหรือชิน้งานหตัถกรรม (Industrial or Handicraft Item) 
อนัรวมถึง ชิน้สว่นต่างๆ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ที่จะรวมกนัขึน้เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีความซบัซ้อน หีบห่อ รูปร่าง สญัลกัษณ์
ทางกราฟฟิค และตวัพิมพ์นนู แตไ่มร่วมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ผลิตภณัฑ์ที่มีความซบัซ้อน (Complex Product) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่ประกอบด้วยชิน้ส่วน
จ านวนหลากหลายซึง่สามารถจะท าการทดแทนโดยวิธีการถอดประกอบหรือประกอบผลติภณัฑ์กลบัเข้าไปใหมไ่ด้ 
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 แบบผลติภณัฑ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิการออกแบบ หากแบบผลิตภณัฑ์นัน้มีความใหม่
และมีคณุลกัษณะเฉพาะ (Individual Character)  

 แบบผลิตภัณฑ์จะถือว่ามีความใหม่ ถ้าไม่มีแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันกับแบบ  
ผลติภณัฑ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนปรากฏตอ่สาธารณชนก่อนวนัท่ียื่นค าขอจดทะเบียน หรือก่อนวนัที่ขอถือสิทธินบัวนัยื่น
ค าขอย้อนหลงั ในกรณีที่มีการขอถือสทิธินบัวนัยื่นค าขอย้อนหลงั แบบผลติภณัฑ์จะถือวา่มีความเหมือนกนั ถ้าความ
แตกต่างระหว่างแบบผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว เป็นเพียงความแตกต่างในรายละเอียดที่มิใช่สว่นอนัเป็นสาระส าคญัของ
แบบผลติภณัฑ์ 

 แบบผลติภณัฑ์จะถือวา่มีคณุลกัษณะเฉพาะ ถ้าแบบผลิตภณัฑ์นัน้ได้ท าให้ผู้ ใช้แบบผลิตภณัฑ์มี
ความรู้สกึประทบัใจต่อแบบผลิตภณัฑ์โดยรวมที่แตกต่างจากความรู้สกึประทบัใจที่ตนมีต่อแบบผลิตภณัฑ์โดยรวม
ของบคุคลอื่นท่ีปรากฏตอ่สาธารณชนก่อนวนัท่ียื่นค าขอจดทะเบียน หรือก่อนวนัท่ีขอถือสทิธินบัวนัยื่นค าขอย้อนหลงั 
ในกรณีที่มีการขอถือสิทธินบัวนัยื่นค าขอย้อนหลงั ในการประเมินถึงคุณลกัษณะเฉพาะจะต้องพิจารณาถึงความมี
อิสระในการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ของผู้ออกแบบ (Degree of Freedom in Developing the Design) ว่ามี
มากน้อยเพียงใดด้วย 

 แบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะที่ถูกก าหนดโดยหน้าที่ทางเทคนิคจะไม่สามารถจดทะเบียนแบบ 
ผลติภณัฑ์ได้ 

อยา่งไรก็ดี สว่นประกอบของแบบผลติภณัฑ์ สามารถขอรับการคุ้มครองได้เมื่อเป็นแบบที่ปรากฏ
เห็นได้ชัดในการใช้งานตามปกติ ทัง้นี ้ส่วนที่ปรากฏเห็นได้นัน้จะต้องมีคุณสมบตัิในแง่ของความใหม่และการมี
ลกัษณะเฉพาะครบ 

ในหนึง่ค าขออาจมีแบบผลติภณัฑ์มากกวา่หนึง่แบบผลติภณัฑ์ได้ ถ้าแบบผลติภณัฑ์ตา่งๆ  
ดงักลา่วเป็นแบบของผลติภณัฑ์ที่สามารถจดัอยูใ่นประเภทตามข้อตกลงวา่ด้วยการจดัจ าพวกการออกแบบ 
ผลติภณัฑ์ระหวา่งประเทศ 

ทัง้นี  ้การออกแบบผลิตภัณฑ์นัน้ สามารถขอรับความคุ้ มครอง แม้ว่าผู้ ออกแบบจะได้น า  
แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกแสดงต่อสาธารณะชนภายใน 12 เดือน ก่อนวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ 

โดยในการให้ความคุ้มครองนัน้ อาจอยูใ่นรูปของการให้ความคุ้มครองเพียงบางสว่นของ 
ผลติภณัฑ์ ตลอดจนการให้ความคุ้มครองส าหรับวตัถไุมม่ีรูปร่าง (Non-Physical Objects) เช่น การเช่ือมโยงทาง 
อิเลก็โทรนิก (Electronic Interfaces) ก็ได้
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5. สิง่ซึง่ไมไ่ด้รับความคุ้มครอง 

5.1. แบบผลติภณัฑ์ที่ขดัตอ่นโยบายสาธารณะหรือตอ่หลกัจริยธรรม อนัเป็นท่ียอมรับ 

5.2. แบบผลิตภณัฑ์ที่ประกอบด้วยสญัลกัษณ์ต่างๆ ตามที่ระบุในประมวลกฎหมายอาญา
นอร์เวย์ มาตรา 358 เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต  

5.3. แบบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยธงชาติ หรือตรารับรองของทางราชการซึ่งใช้กับ  
ผลิตภณัฑ์ที่มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายผลิตภณัฑ์ที่ใช้แบบผลิตภณัฑ์ที่ขอจดทะเบียน 
หรือประกอบด้วยสิง่อื่นใดซึ่งแสดงถึงสญัลกัษณ์ ธงชาติ หรือตราดงักลา่ว 

5.4. แบบผลติภณัฑ์ที่เหมือนคล้ายกนักบัแบบผลิตภณัฑ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วซึ่งได้มีการเผยแพร่
ตอ่สาธารณชนหลงัจากวนัยื่นค าขอจดทะเบียนหรือวนัที่ขอถือสิทธิย้อนหลงั (ในกรณีที่
มีการขอถือสิทธิย้อนหลัง) ซึ่งแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ 
การจดทะเบียนภายใต้ระบบสิทธิบตัรยโุรปหรือระบบสิทธิบตัรของประเทศสมาชิกแห่ง 
สหภาพยุโรปประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือได้มีการยื่นค าขอรับความคุ้มครองภายใต้
ระบบสิทธิบัตรยุโรป หรือระบบสิทธิบัตรของประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  
ประเทศใดประเทศหนึง่ 

5.5. แบบผลติภณัฑ์ที่ละเมิดเคร่ืองหมายการค้า 

5.6. แบบผลติภณัฑ์ซึง่ก าเนิดขึน้เพื่อผลการปฏิบตัิการทางเทคนิค 

6. สทิธิของผู้ทรงสทิธิ 

ผู้ทรงสทิธิมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะใช้แบบผลติภณัฑ์และห้ามมิให้บคุคลที่สามใช้แบบผลิตภณัฑ์
โดยไมไ่ด้รับความยินยอมของตนได้  

การใช้ ให้หมายความรวมถึง การท า การเสนอ การน าออกวางตลาด การน าเข้า การสง่ออก หรือ
การใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีแบบผลิตภัณฑ์รวมอยู่หรือที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์นัน้ หรือการสะสมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการใช้ข้างต้น  

ขอบเขตการคุ้มครองสทิธิบตัรแบบผลติภณัฑ์ให้รวมถงึ แบบผลติภณัฑ์ใดๆ ที่เมื่อพิจารณา
โดยรวมแล้วจะไมแ่ตกตา่งจากแบบผลติภณัฑ์ของผู้ทรงสทิธิ ในการประเมินถงึคณุลกัษณะเฉพาะจะต้องพจิารณาถงึ
ระดบัความมีอิสระในการพฒันาการออกแบบผลติภณัฑ์ของผู้ออกแบบ (Degree of Freedom in Developing the 
Design) วา่มมีากน้อยเพยีงใดด้วย ซึง่ในการประเมินขอบเขตของการคุ้มครอง จ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาถงึอิสระของ
ผู้ออกแบบในการพฒันาการออกแบบผลติภณัฑ์ด้วย
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7. ข้อยกเว้นสทิธิของผู้ทรงสทิธิ 

7.1. การกระท าเพื่อการทดลอง ซึง่จะต้องสอดคล้องกบัหลกัการค้าอนัเป็นธรรม และไม่เป็น
การกระทบกระเทือนต่อสิทธิในการใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามปรกติของผู้ทรงสิทธิบัตร 
แบบผลติภณัฑ์ แตจ่ะต้องมีการอ้างอิงถึงแบบผลติภณัฑ์ที่น ามาใช้ทดลองด้วย 

7.2. การท าซ า้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการอ้างอิงหรือเพื่อการสอน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกบัหลกั
การค้าอนัเป็นธรรม และไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิในการใช้แบบผลิตภณัฑ์
ตามปรกติของผู้ทรงสทิธิบตัรแบบผลติภณัฑ์ แตจ่ะต้องมีการอ้างอิงถึงแบบผลิตภณัฑ์ที่
น ามาใช้ทดลองด้วย 

8. อายกุารคุ้มครอง 

 เมื่อได้รับการจดทะเบียน  สทิธิในแบบผลติภณัฑ์อาจมีอายคุวามคุ้มครองตัง้แต ่5 ปี แตไ่มเ่กิน 25 
ปี โดยการตอ่อายกุารคุ้มครอง 4 ครัง้ ครัง้ละ 5 ปี เว้นแตก่รณีของแบบผลติภณัฑ์เก่ียวกบัอะไหล ่อายคุวามคุ้มครอง
จะไมเ่กิน 5 ปี 

9. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 

เจ้าของสทิธิมีสทิธิที่จะตอ่อายกุารคุ้มครองได้ 4 ครัง้ ครัง้ละ 5 ปี ส าหรับแบบผลติภณัฑ์ทัว่ไป 

10. การรักษาสทิธิ 

การช าระคา่ธรรมเนียมเพื่อรักษาสทิธิ ต้องกระท าภายในก าหนด  กรณีช าระลา่ช้าจะมีคา่ธรรมเนียมเพิ่ม 

11. การเพิกถอนสทิธิ 

 ส านกัสิทธิบตัรมีอ านาจในการเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ได้ หาก
การออกแบบนัน้ไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิที่กฎหมายก าหนดไว้ 

12. การโอนสทิธิ 

 สทิธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์สามารถโอนได้ โดยจะจดทะเบียนตอ่ส านกังาน สิทธิบตัรหรือไม่
ก็ได้ อยา่งไรก็ตาม การไมจ่ดทะเบียนการโอนอาจก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองของเอกสารที่เป็นพยานหลกัฐาน 

ปัจจบุนัยงัไมม่ีแบบฟอร์มทีใ่ช้ในการโอนสทิธิ แตใ่นกรณีที่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ต้องการจด
ทะเบียนการโอน จะต้องแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัวนัท่ี, ผู้ รับโอน และสญัญาโอนสทิธิ

 
 แกไ้ขเพิม่เตมิเมือ่ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
 แกไ้ขเพิม่เตมิเมือ่ ตลุาคม พ.ศ. 2547 



– 7 – 

 

13. การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

 สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ โดยจะจดทะเบียนต่อส านกังาน
สทิธิบตัรหรือไมก็่ได้ อยา่งไรก็ตาม การไมจ่ดทะเบียนการอนญุาตให้ใช้สทิธิอาจก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองของเอกสารที่
เป็นพยานหลกัฐาน 

ปัจจุบนัยงัไม่มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ต้องการจดทะเบียนการอนญุาตให้ใช้สทิธิ จะต้องแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัส านกังานสทิธิบตัรต้องการข้อมลูที่เก่ียวกบัวนัที่ 
ชนิดของสญัญาเป็นสญัญาที่ให้สทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวหรือไม ่(Exclusivity) ผู้ รับอนญุาตให้ใช้สทิธิ และสญัญาอนญุาต
ให้ใช้สทิธิ 

2. ขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. การเตรียมค าขอ 

 ผู้ขออาจเป็นตวัผู้ออกแบบเอง (Designer) หรือผู้ รับโอนสทิธิ (Assignee) โดยแบบค าขอต้องระบุ
ช่ือบคุคลซึง่เป็นผู้ออกแบบผลิตภณัฑ์ กรณีที่ผู้ออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นกลุม่บคุคล อาจใสช่ื่อของกลุม่บคุคลแทนช่ือ
ตวับคุคลได้ 

 ทัง้นี ้ผู้ขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ สามารถที่จะด าเนินการยื่นค าขอดงักลา่วได้ด้วย
ตนเอง ไม่ว่าผู้ ขอจะมีถ่ินที่อยู่ภายในราชอาณาจักรนอร์เวย์หรือไม่ก็ตาม โดยไม่จ าเป็นจะต้องตัง้ตัวแทนเพื่อ
ด าเนินการแทนแตอ่ยา่งใด 

 ผู้ที่สนใจสามารถดตูวัอยา่งแบบค าขอจดทะเบียนท้ายรายละเอียดนี ้

2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง 

1. ค าขอจดทะเบียนต้องกระท าเป็นลายลกัษณ์อักษรโดยต้องมีข้อมูลเก่ียวกับช่ือผู้ ขอ  
ที่อยู่ ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง และรูปที่แสดงถึงแบบผลิตภณัฑ์ที่ชัดเจน  กรณีที่ผู้ ขอยื่น
แบบจ าลอง (Models)  ให้ถือวา่แบบจ าลองดงักลา่วเป็นแบบผลิตภณัฑ์ ผู้ขอต้องช าระ
คา่ธรรมเนียมและคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมส าหรับผลิตภณัฑ์ที่อยู่ต่างประเภท ในปัจจุบนั 
รัฐบาลนอร์เวย์ก าลงัพิจารณาออกแบบฟอร์มการจดทะเบียนใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้
ในปี 2546 (2003) 

2. รูป (Picture) ของแบบผลติภณัฑ์ที่ชดัเจน ซึง่ให้หมายรวมถึง ภาพถ่าย (Photograph) 
รูปเขียน (Drawing) หรือวสัดทุี่มลีกัษณะเป็นกราฟฟิคอื่นๆ (Other Graphical 
Materials) ในค าขอจดทะเบียนค าขอหนึง่ ผู้ขอสามารถสง่ได้ทัง้รูปเขียนและภาพถา่ย 
โดยภาพถ่าย อาจจะเป็นภาพถ่ายสหีรือขาวด าได้ อนึง่ รูปท่ีน าสง่ควรจะมีความชดัเจน
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ที่สดุ เพราะ การคุ้มครองแบบผลติภณัฑ์จะจ ากดัเฉพาะด้านท่ีสามารถมองเห็นได้
เทา่นัน้ (Visible Aspects) และการเปลีย่นแปลงแก้ไขค าขอจะกระท าได้อยา่งมี
ข้อจ ากดั 

3. ค าบรรยาย (D e s c r i p t i o n) จะระบไุว้ในค าขอหรือไมก็่ได้ แตใ่นกรณีที่มกีารระบคุ า
บรรยายดงักลา่วจะมีผลตอ่การจ ากดัขอบเขตของข้อถือสทิธิ 

4. ประเภทของผลติภณัฑ์จะเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจดัจ าพวกการออกแบบผลิตภณัฑ์
ระหว่างประเทศ (Locarno Union for the International Classification of Industrial 
Designs) 

 การแก้ไขค าขอรับสิทธิบตัรแบบผลิตภณัฑ์และการเพิ่มรูปเขียนใหม่นัน้ สามารถกระท าได้ หาก
การแก้ไขดงักลา่วยงัคงไว้ซึง่แบบผลติภณัฑ์เดิม  

3. การตรวจสอบค าขอ 

  ส านกัสทิธิบตัรจะตรวจสอบค าขอเบือ้งต้นโดยใช้ระยะเวลาการตรวจสอบไมเ่กิน 2 สปัดาห์  

  ทัง้นี  ้ส านักสิทธิบัตรจะไม่ด าเนินการตรวจสอบองค์ประกอบเก่ียวกับความใหม่ของแบบ 
ผลติภณัฑ์ที่ขอจดทะเบียน เว้นแตจ่ะได้มีการร้องขอให้มีการตรวจสอบเช่นวา่นัน้ 

4. การประกาศโฆษณา 

  จะต้องมีการประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผลติภณัฑ์หลงัจากที่มีการออกสทิธิบตัรแล้ว 

5. การรับจดทะเบียน 

  - 

6. การขอถือสทิธิย้อนหลงั 

 ผู้ขอซึ่งได้ยื่นค าขอในประเทศนอร์เวย์หรือในประเทศอื่นซึ่งเป็นสมาชิกของอนสุญัญากรุงปารีส 
(Paris Convention) หรือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ เก่ียวกบัการค้า (TRIPS Agreement) 
สามารถขอถือสิทธิวนัยื่นค าขอย้อนหลงัได้ แต่จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัยื่น 
ค าขอครัง้แรก 

ในกรณีที่มีการแสดงแบบผลิตภัณฑ์ในงานแสดงต่อสาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ จัด  
หรือให้การยอมรับเก่ียวกับการแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศ ( International Exhibits) ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน 
แบบผลติภณัฑ์สามารถขอถือสทิธิวนัยื่นค าขอย้อนหลงัได้ แต่จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภายในระยะเวลา 6 เดือน
นบัจากวนัท่ีน าแบบผลติภณัฑ์ออกแสดงเป็นครัง้แรก 
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7. การคดัค้าน/โต้แย้ง 

  - 

8. การอทุธรณ์ 

  ผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นอทุธรณ์ค าสัง่ผู้ตรวจสอบ (The final first instance) เก่ียวกับค าขอจด
ทะเบียนแบบผลิตภณัฑ์ต่อคณะกรรมการอทุธรณ์ (the Board of Appeal) ได้หากผู้ยื่นค าขอไม่พอใจค าสัง่ของ 
ผู้ตรวจสอบ ทัง้นี ้คณะกรรมการอุทธรณ์จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์มากน้อยแตกต่างกันขึน้อยู่กับ  
ข้อเท็จจริงในแตล่ะกรณี 

9. คา่ธรรมเนียมราชการ รวมทัง้ คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

  คา่ธรรมเนียมราชการและคา่บริการของส านกังานตวัแทนอยูท้่ายรายละเอียดนี  ้

10. ขัน้ตอน/ระยะเวลา 

  - 

3. การบังคับใช้สิทธิ 

1. การกระท าที่ถือเป็นการละเมิด 

   การท า การเสนอ การน าออกวางตลาด การน าเข้า การส่งออก หรือการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มี  
แบบผลิตภัณฑ์รวมอยู่หรือที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์นัน้ หรือการสะสมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้  
ในทางการค้าโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

2. มาตรการในการเยียวยา 

  2.1 มาตรการทางแพ่ง 

   1. การร้องขอความคุ้มครองชัว่คราว    

ผู้ทรงสิทธิสามารถร้องขอห้ามจ าเลยกระท าละเมิดต่อไปเป็นการชั่วคราวได้
โดยยื่นค าขอตอ่ศาลก่อนยื่นค าฟ้อง   พร้อมกบัค าฟ้อง หรือหลงัจากยื่นค าฟ้องก็ได้ 

   2. การเรียกร้องคา่เสยีหาย 

การเรียกร้องคา่เสยีหาย (Claims for Damages) สามารถพิสจูน์จาก 

 1. ระดบัความรุนแรงของความเสยีหาย 

 2. การสญูเสยียอดขาย 

3. การสญูเสยีคา่สทิธิ 

4. ยอดขายประมาณการท่ีลดลง 
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 5. ยอดขายของผู้ละเมิด 

6. คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการบงัคบัใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ 

อยา่งไรก็ตามความสญูเสยีที่แท้จริงต้องเป็นผลโดยตรงอนัเกิดจากการละเมิด
และต้องเป็นคา่เสยีหายที่ศาลพิจารณาเห็นชอบ 

ผู้ ใด โดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเลอ่ กระท าละเมิดแบบผลิตภณัฑ์  ต้อง
รับผิดโดยการจ่ายค่าชดเชยส าหรับการใช้แบบผลิตภณัฑ์และส าหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการ
ละเมิด  หากความประมาทเลนิเลอ่ไมรุ่นแรง  คา่ชดเชยอาจลดลงไป 

2.2 มาตรการทางอาญา 

   บคุคลใดผู้ซึ่งกระท าการละเมิดโดยเจตนาหรือเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระท าเมิดขึน้อาจมี
โทษปรับหรือจ าคกุเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนและอาจถกูฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาโดยเจ้าพนกังานอยัการ 

   การด าเนินคดีอาญาจะเกิดขึน้โดยการร้องขอของผู้ เสียหายต่อเจ้าพนักงานอัยการ  
ผู้ เสยีหายสามารถยื่นค าฟ้องเป็นคดีแพง่ที่เก่ียวเนื่องกบัคดีอาญาได้ อยา่งไรก็ตามกรณีดงักลา่วเกิดขึน้ไมม่ากนกั 

3. กระบวนการ 

  กระบวนการทางแพง่ 

โจทก์ต้องยื่นค าฟ้องต่อศาล หรือยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประนีประนอมยอมความหากฝ่าย
จ าเลยไมม่ีทนายความ  

กระบวนพิจารณาการอนัเก่ียวแก่สิทธิในแบบผลิตภณัฑ์ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ 
การเพิกถอนสิทธิในแบบผลิตภณัฑ์ หรือการด าเนินการเก่ียวกับการโอนสิทธิในแบบผลิตภณัฑ์ อาจยื่นค าฟ้องได้
โดยตรงตอ่ศาลเมืองออสโล (Oslo City Court) คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการทางแพง่ขึน้อยูก่บัข้อเท็จจริงในแตล่ะกรณี 

  กระบวนการทางอาญา 

  การด าเนินคดีอาญาจะเกิดขึน้โดยการร้องขอของผู้ เสียหายต่อเจ้าพนกังานอยัการ ผู้ เสียหาย
สามารถยื่นค าฟ้องเป็นคดีแพง่ที่เก่ียวเนื่องกบัคดีอาญาได้   อยา่งไรก็ตามกรณีดงักลา่วเกิดขึน้ไมม่ากนกั 

  คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางอาญาขึน้อยูก่บัข้อเท็จจริงในแตล่ะกรณี 

4. โทษ 

  บคุคลใดผู้ซึง่กระท าการละเมิดโดยเจตนาหรือเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระท าเมิดขึน้อาจมีโทษปรับ
หรือจ าคกุเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนและอาจถกูฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาโดยเจ้าพนกังานอยัการ
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4. การคุ้มครอง ณ จุดน าเข้า - ส่งออก 

 ไมม่ี 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ / ส านักงานตัวแทน 

1. หนว่ยงานรับผิดชอบ 

 ส านกังานสิทธิบตัรนอร์เวย์ (The Norwegian Patent Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสงักัด
กระทรวงการค้าและอตุสาหกรรมนอร์เวย์ (Norwegian Ministry of Trade and Industry) 

1. Patentstyret (Norwegian Patent Office)  

P.O.Box 8160 Dep. 

N-0033 Oslo 

Tel.:  (47.22) 38.73.00 – 33 

Fax:  (47.22) 38.73.01 

E-mail:  mail@patentstyret.no 

Website: http://www.patentstyret.no 

2. Oslo City Court 

P.O.Box 8023 Dep. 

N-0030 Oslo 

Tel.:  (47.22) 03.52.00 

Fax:  (47.22) 03.53.53 

Website:  http://www.domstol.no/oslo-byrett 

2. ส านกังานตวัแทน 

1. Wikborg, Rein & Co. 

 P.O. Box 1513 Vika 

 0117 Oslo 

 Norway 

 
 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
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 Tel:  47 22 82 7500 

 Fax:  47 22 82 7501 

 E-mail: torleif.dahl@wr.no 

   Stine.aunbu@wr.no 

   oslo@wr.no 

 Website: http://www.wr.no 

2. Actio Lassen AS 

 P.O. Box 6160  

 Postterminalen 

 Bergen 5892 

 Norway 

 Tel:  47 55 27 98 00 

 Fax:  47 55 27 98 01 

 E-mail: firmapost@actio.no 

 Website: http://www.actio.no 

3. Bryn & Aarflot AS 

 P.O. Box 449, Sentrum 

 Oslo N-0104 

 Norway 

 Tel:  47 22 003 100 

 Fax:  47 22 003 131 

 E-mail: aarflo@online.no 
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4. Thommessen Krefting Greve Lund AS 

 Haakon VII’s Gate 10, 

 P.O. Box 1484 Vika, 

 N-0116 Oslo,  

 Norway 

 Tel:  47 23 11 1111 

 Fax:  47 23 11 1010 

 E-mail: hulda.karlsdottir@tkgl.no 

   firmapost@tkgl.no 

 Website: http://www.tkgl.no 

5. Hamso Patentbyra Ans 

 P.O. Box 171 

 4302 Sandnes 

 Norway 

 Tel:  47 51 662020 

 Fax:  47 51 661896 

 E-mail: patent@hamso.no 

6. ONSAGERS AS 

            P.b. 6963 St. Olavs Plass 

 N-0130 Oslo 

 Norway 

 Tel.:  47 23 32 77 00 

             Fax: 47 23 32 77 01 

             E-mail: onsagers@onsagers.no 
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ค่าธรรมเนียมราชการรวมทัง้ค่าบริการของส านักงานตวัแทน 

 
 
รายละเอียด 
 

 
ค่าธรรมเนียมราชการ (US$) 

 
1. คา่ธรรมเนียมเบือ้งต้นรวมถึงการยื่นในจ าพวกแรก  
2. คา่ธรรมเนียมส าหรับแตล่ะจ าพวกที่เพิ่มขึน้    
3. คา่ธรรมเนียมส าหรับแบบผลิตภณัฑ์ตัง้แต่แบบผลิตภณัฑ์ที่สองขึน้ไป 

ในกรณีที่ค าขอหนึ่งประกอบด้วยแบบผลิตภณัฑ์มากกว่า 1 แบบคิด
แบบผลติภณัฑ์ละ 

4. ค่าธรรมเนียมส าหรับการเก็บรักษาแบบผลิตภัณฑ์โดยส านัก  งาน
สทิธิบตัรนอร์เวย์ 

5. คา่ธรรมเนียมการประกาศโฆษณาตอ่หนึง่รูป 
6. คา่ธรรมเนียมตอ่อายสุ าหรับการตอ่อายคุรัง้แรก  
7. คา่ธรรมเนียมตอ่อายสุ าหรับการตอ่อายคุรัง้ที่สอง  
8. คา่ธรรมเนียมตอ่อายแุบบผลติภณัฑ์ประเภทละ    
9. คา่ธรรมเนียมตอ่อาย ุในกรณีที่ค าขอหนึง่ประกอบด้วยแบบผลิตภณัฑ์

มากกวา่ 1 แบบ คิดแบบผลติภณัฑ์ละ 
10. คา่เก็บรักษาแบบผลติภณัฑ์โดยส านกังานสทิธิบตัรนอร์เวย์ 

 
121 
54 
 
 
81 
 
40 
27 

 
203 
297 
54 
 

108 
40 

 
 
หมายเหตุ  - ส าหรับค่าบริการของส านกังานตวัแทนนอร์เวย์อยู่ในระหว่างการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดงันัน้ 

ค่าบริการจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่จะอิงอยู่กับจ านวนชั่วโมงการท างานตามอัตราของ  
แตล่ะคนจากระดบั NOK 1,500 ถึง 2,500 โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

 
 -  คา่ธรรมเนียมข้างต้นเป็นเพียงประมาณการคา่ใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้เทา่นัน้ 
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