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กฎหมายสิทธิบัตรการประดษิฐ์ – ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง 

  พระราชบญัญตัิสทิธิบตัร (Act No. 9) ประกาศเมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งต่อมาได้มี
การแก้ไขหลายครัง้ โดยกฎหมายฉบบัที่ 35 เมื่อวนัที่ 8 มิถนุายน พ.ศ. 2522  กฎหมายฉบบัที่ 2 เมื่อวนัที่ 8 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2523 กฎหมายฉบบัที่ 30 เมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2528  กฎหมายฉบบัที่ 29 เมื่อวนัที่ 14 
มิถนุายน พ.ศ. 2534  กฎหมายฉบบัที่ 86 เมื่อวนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2535  กฎหมายฉบบัที่ 113 เมื่อวนัที่ 27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2535  กฎหมายฉบบัที่ 40 เมื่อวนัที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. 2537  กฎหมายฉบบัที่ 82 เมื่อวนัที่ 22 
ธนัวาคม พ.ศ. 2538  และกฎหมายฉบบัท่ี 104 เมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2539  ซึง่มีผลใช้บงัคบัเมื่อ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2540  

  นอกจากนี ้ยงัมีกฎกระทรวงเก่ียวกบัค าขอรับสิทธิบตัร ซึ่งออกโดยพระราชกฤษฎีกา เมื่อวนัที่ 
12 ตลุาคม พ.ศ. 2522  และได้มีการแก้ไขหลายครัง้ โดยพระราชกฤษฎีกา เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน พ.ศ. 2523  เมื่อ
วนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2525  วนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527  วนัที่ 7 มิถนุายน พ.ศ. 2528  วนัที่ 18 ตลุาคม 
พ.ศ. 2528  วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2529  วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2529  วนัที่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2531  วนัที่ 12 
มิถนุายน พ.ศ. 2535  วนัที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2535  วนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2536  วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2537  
วนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2538  

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ 

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

2.2 อนสุญัญากรุงปารีส (Paris Convention) ฉบบัแก้ไขที่กรุงเฮก (Hague Text) 

2.3 สนธิสญัญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (The Patent Cooperation 
Treaty) 

2.4 สนธิสญัญาบดูาเปสวา่ด้วยการรับฝากเก็บจลุชีพ (The Budapest Treaty) 

2.5 ความตกลงสเตราส์เบิ ร์คว่าด้วยการจ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ 
(Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification) 

2.6 อนสุญัญาระหวา่งประเทศเพื่อการคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม่ (International Convention 
for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)) 

2.7 อนสุญัญาจดัตัง้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (Convention Establishing the 
World Intellectual Property Organization) 

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

 ใช้ระบบการจดทะเบียนสทิธิบตัรการประดิษฐ์ 
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4. สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง/ นิยาม 

 การประดิษฐ์ซึง่สามารถใช้ในทางอตุสาหกรรมที่มีความใหม่หรือยงัไม่เป็นที่รู้จกัมาก่อนวนัยื่น
ค าขอรับสทิธิบตัร 

 การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องครบองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึน้ใหม่ 

2. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยกุต์ใช้ในทางอตุสาหกรรม 

5. สิง่ที่ไมไ่ด้รับความคุ้มครอง 

5.1. การประดิษฐ์ที่ขดัตอ่ศีลธรรมหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

5.2. การค้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีทางคณิตศาสตร์ 

5.3. ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกบัสนุทรียศาสตร์ 

5.4. วิธีการแสดงที่กระท าทางจิต แผนผงั และหลกัการหรือก า การเลน่เกมส์หรือการท า
ธุรกิจ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5.5. การน าเสนอข้อมลู 

5.6. วิธีการเก่ียวกับศัลยกรรม การบ าบัด หรือวินิจฉัยโรคที่ใช้กับมนุษย์หรือสัตว์  
(ไมร่วมถึงผลติภณัฑ์ที่ใช้กบัวธีิการดงักลา่ว ซึง่อาจจะสามารถขอรับความคุ้มครองได้
ตามกฎหมาย) 

5.7. พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ และกระบวนการในทางชีววิทยาที่จ าเป็นเพื่อการผลิตพืชและสตัว์ 
(กระบวนการ และผลติภณัฑ์ในทางจลุชีววิทยา สามารถขอรับความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายสทิธิบตัรได้) 

6. สทิธิของผู้ทรงสทิธิบตัร 

 ผู้ทรงสทิธิมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ โดย 

6.1. ผลติ เสนอขาย วางในท้องตลาด หรือใช้ผลติภณัฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยสทิธิบตัร 
หรือโดยน าเข้าหรือครอบครองผลติภณัฑ์ เพื่อวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 

6.2. ใช้หรือเสนอใช้ กรรมวิธีที่ได้รับความคุ้มครองโดยสทิธิบตัรหรือการเสนอกรรมวิธี เพื่อ
การใช้ในประเทศ 

6.3. เสนอขาย วางในท้องตลาด หรือใช้ผลติภณัฑ์ที่ผลติโดยกรรมวิธีที่ได้รับความคุ้มครอง
โดยสทิธิบตัร หรือน าเข้า หรือครอบครองผลติภณัฑ์เพื่อวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 

 ขอบเขตแหง่สทิธิของผู้ทรงสทิธิ จะพิจารณาจากข้อถือสทิธิ สว่นรายละเอียดการประดิษฐ์ที่เป็น
สิง่ที่ช่วยท าให้เข้าใจถึงข้อถือสทิธิ 
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 นอกจากนี ้ผู้ทรงสิทธิบัตรยงัมีสิทธิที่จะโอนหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบตัรได้ ไม่ว่าจะ
ทัง้หมด หรือบางสว่นก็ได้ ซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิสทิธิบตัร 

7. ข้อยกเว้นสทิธิของผู้ทรงสทิธิ 

 ข้อยกเว้นท่ีไมถื่อวา่เป็นการละเมิดสทิธิบตัร 

7.1. การใช้ประโยชน์จากสทิธิบตัรที่ไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการพาณิชย์ 

7.2. การใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบตัร ซึ่งผลิตภณัฑ์ได้
วางจ าหน่ายในท้องตลาดในบริเวณเขตเศรษฐกิจยโุรป โดยผู้ทรงสิทธิบตัรหรือได้รับ
ความยินยอมจากผู้ทรงสทิธิบตัร 

7.3. การใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสทิธิบตัรโดยการทดลอง 

7.4. การเตรียมยาตามใบสัง่แพทย์เฉพาะราย หรือการกระท าที่เก่ียวกบัการเตรียมยา 

7.5. การใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบตัรกับพาหนะ เรือ หรือเคร่ืองบินต่างประเทศ ซึ่ง
เก่ียวกบัการใช้ของวิถีทางในการขนสง่ดงักลา่ว ในระหว่างที่ได้เข้ามาในประเทศเป็น
การชัว่คราวหรือโดยอบุตัิเหต ุ

7.6. บุคคลใดได้ใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ในประเทศก่อนวันยื่นค า
ขอรับสทิธิบตัร บคุคลนัน้ยงัคงสามารถใช้ประโยชน์ตอ่ไปได้ ถ้าการกระท าดงักลา่วไม่
ก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดโดยชัดแจ้งต่อสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือผู้ที่อยู่ใน
ต าแหนง่คนก่อน 

8. อายคุวามคุ้มครอง 

 การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบตัรจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 20 ปีนบัแต่วนัยื่นค าขอรับ
สทิธิบตัร 

9. การตอ่อายกุารคุ้มครอง 

 ไมม่ี 

10. การรักษาสทิธิ 

 เพื่อรักษาสทิธิในสทิธิบตัรการประดิษฐ์ ผู้ทรงสทิธิบตัรจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมรายปีทกุ ๆ  ปี
ลว่งหน้า หลงัจากที่ได้ออกสิทธิบตัร ค่าธรรมเนียมรายปีจะถึงก าหนดหรือก่อนครบรอบวนัที่ยื่นค าขอรับสิทธิบตัร 
เช่น คา่ธรรมเนียมรายปีส าหรับสองปีแรกจะช าระได้พร้อมกบัค่าธรรมเนียมรายปีที่ 3 ซึ่งครบก าหนดเมื่อครบ 2 ปี
นบัแตว่นัยื่นค าขอ ในการช าระคา่ธรรมเนียมรายปี ผู้ทรงสิทธิบตัรไม่สามารถช าระลว่งหน้าเกิน 6 เดือน ก่อนครบ
ก าหนด 

 หากพ้นก าหนดช าระคา่ธรรมเนยีมแล้ว ผู้ทรงสทิธิบตัรยงัคงสามารถช าระคา่ธรรมเนียมได้ โดย
ช าระพร้อมคา่ธรรมเนียมเพิ่มภายในก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 



 

 

 ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรเห็นว่าการช าระค่าธรรมเนียมรายปีก่อให้เกิดความยากล าบากหรือเกิด
อปุสรรคมาก ส านกัสทิธิบตัรอาจจะอนญุาตให้ขยายเวลาภายในเวลาจ ากดัได้ โดยผู้ทรงสทิธิได้ยื่นค าขอไมช้่ากว่า
วนัท่ีถึงก าหนดช าระค่าธรรมเนียมในครัง้แรก ระยะเวลาที่อนญุาตให้ขยายอาจนานถึง 3 ปี แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่เกิน  
3 ปีนบัแต่วนัออกสิทธิบตัร ผู้ทรงสิทธิอาจจะยื่นค าขอขยายระยะเวลาต่อไปได้อีกหลงัจากที่ส านกัสิทธิบตัรได้
อนญุาตให้ขยายระยะเวลาไปแล้ว แต่ถ้าค าขอถกูปฏิเสธ ค่าธรรมเนียมรายปีจะต้องช าระภายใน 2 เดือนนบัแต่
วนัท่ีได้รับค าสัง่ปฏิเสธ 

 คา่ธรรมเนียมรายปีส าหรับกรณีขยายระยะเวลา จะต้องช าระภายใน 6 เดือนนบัแต่สิน้สดุการ
ขยายระยะเวลาพร้อมทัง้ช าระคา่ธรรมเนียมเพิ่ม 

 ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมรายปีถึงก าหนดก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบตัร ผู้ทรงสิทธิจะต้องช าระ
คา่ธรรมเนียมรายปีภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัออกสทิธิบตัร 

11. การเพิกถอนสทิธิ  

 บคุคลใดสามารถยื่นฟ้องตอ่ศาลเพื่อขอให้เพิกถอนสทิธิบตัรที่ไมส่มบรูณ์ได้ ในกรณีดงัต่อไปนี ้

11.1. สิทธิบตัรที่ได้รับจดทะเบียนมีลกัษณะที่ขดัต่อมาตรา 1 และ 2 (สิ่งที่ไม่อาจขอรับ 
สทิธิบตัรได้ และความใหม่) 

11.2. รายละเอียดการประดิษฐ์ของสิทธิบตัรที่ได้รับจดทะเบียนไม่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้
บคุคลที่มีความช านาญในระดบัสามญัในศิลปวิทยาการนัน้ ๆ เข้าใจเพื่อน าไปปฏิบตัิ
ได้ 

11.3. สิทธิบตัรที่ได้รับจดทะเบียนมีเนือ้หาซึ่งไม่ได้เปิดเผยในค าขอรับสิทธิบตัรที่ได้ยื่นต่อ
ส านกัสทิธิบตัร 

11.4. ขอบเขตของความคุ้มครองในสิทธิบตัรได้ถูกขยายเพิ่มเติมภายหลงัจากที่ได้ออก  
สทิธิบตัร 

11.5. ภายหลงัจากที่ได้มีการยื่นค าขอจ ากัดขอบเขตสิทธิบตัร สิทธิบตัรได้ถูกแก้ไขโดยมี
ลกัษณะที่ขยายขอบเขตของสิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง 

12. การโอนสทิธิ 

 ไมจ่ าเป็นต้องท าเป็นบนัทึกต่อนายทะเบียนสิทธิบตัร เพียงมีการท าค าแถลงโดยผู้ยื่นค าขอก็มี
ผลบงัคบัได้ตามกฎหมาย 

13. การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

 ผู้ทรงสทิธิบตัรการประดิษฐ์ สามารถอนญุาตให้บคุคลอื่นใช้สทิธิในสิทธิบตัรได้ ในการอนญุาต
ให้ใช้สทิธิในสทิธิบตัรจะต้องบนัทกึตอ่ส านกัสทิธิบตัร 
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 นอกจากนี ้พระราชบญัญตัิสทิธิบตัรยงัมีบทบญัญตัิเก่ียวกบัการอนญุาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบตัร 
โดยกฎหมายบงัคบั (Compulsory License) ซึง่บคุคลใดมีความประสงค์ที่จะใช้สทิธิบตัรจะสามารถขออนญุาตใช้
สทิธิได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. เมื่อพ้นก าหนด 3 ปีนบัแต่วนัออกสิทธิบตัร และ 4 ปีนบัแต่วนัยื่นค าขอรับสิทธิบตัร  
ถ้าปรากฏวา่ไมม่ีเหตผุลอนัสมควรแสดงถึงการไมไ่ด้ใช้การประดิษฐ์ 

 การใช้สทิธิบตัรในตา่งประเทศ จะถือวา่เป็นการใช้ในประเทศด้วย 

2. สทิธิบตัรที่ได้รับจดทะเบียนในภายหลงัมีความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีมาก เมื่อ
พิจารณาถึงความส าคญัทางด้านเศรษฐกิจ แตใ่นการใช้สทิธิบตัรดงักลา่ว จะต้องขอ 

3. ใช้สิทธิในสิทธิบตัรที่ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนจึงจะท าให้สามารถใช้ประโยชน์จาก  
สทิธิบตัรที่ได้จดทะเบียนในภายหลงัได้ ในกรณีนี ้ผู้ ทรงสิทธิบตัรในภายหลงัสามารถ
ขออนญุาตใช้สทิธิได้ 

4. ในกรณีเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรมีความส าคัญ  
โดยเฉพาะการคิดค้นพันธุ์พืช ยารักษาโรค เพื่อเป็นหลกัประกันว่าการให้บริการ
ประชาชนจะด าเนินไปได้อยา่งคลอ่งตวั ซึง่รวมถึงการผลติยาที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ

ที่จดัให้แก่ประเทศด้อยพฒันา 

 

5. ในกรณีที่การใช้การประดิษฐ์ก่อนโดยสจุริตในช่วงระหว่างวนัที่ได้ยื่นขอรับสิทธิบตัร
เป็นครัง้แรกถึงวนัท่ีค าขอรับสทิธิบตัรได้รับการประกาศโฆษณา ภายใต้สถานการณ์ที่
ไมป่กติเทา่นัน้ 

 ในการอนญุาตให้ใช้สทิธิในสทิธิบตัร ศาลจะเป็นผู้ออกใบอนญุาตซึ่งจะก าหนดขอบเขตในการ
ใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ คา่สทิธิ และเง่ือนไขอื่นในสญัญาอนญุาต 

2. ขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. การเตรียมค าขอ 

  ผู้ประดิษฐ์ ผู้ รับโอนสทิธิหรือผู้ รับมรดกตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล 
สามารถยื่นค าขอรับสิทธิบตัรได้ แต่ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัรนอร์เวย์จะต้องแต่งตัง้
ตวัแทนที่มีภมูิล าเนาในราชอาณาจกัรนอร์เวย์ เพื่อใช้ในการติดตอ่กบัส านกัสทิธิบตัร 

  ค าขอจดทะเบยีนสทิธิบตัรตา่งประเทศที่ยื่นภายใต้สนธิสญัญาวา่ด้วยความร่วมมือทางด้าน
สทิธิบตัร (The Patent Cooperation Treaty) สามารถยื่นขอรับสทิธิบตัรได้กบัส านกัสทิธิบตัร ในฐานะเป็น 
ส านกังานรับค าขอ (Receiving Office) ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบยีนเป็นบคุคลผู้มีสญัชาติหรือถ่ินท่ีอยูใ่น 
ราชอาณาจกัรนอร์เวย์ 
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 ผู้ที่สนใจสามารถดตูวัอยา่งแบบค าขอจดทะเบียนท้ายรายละเอียดนี ้  

2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง 

  เอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นขอรับสทิธิบตัร มีดงัตอ่ไปนี ้

1. แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบตัรที่มีช่ือ และที่อยู่ของผู้ประดิษฐ์ และผู้ขอรับสิทธิบตัร (ใน
กรณีที่ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์) ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์ และรายการต่าง ๆ ของเอกสาร 
แนบท้าย 

2. หนงัสอืมอบอ านาจ (ไมต้่องรับรองโดยกระทรวงการตา่งประเทศ) 

3. รายละเอียดการประดิษฐ์ และข้อถือสทิธิฉบบัภาษานอร์เวย์ จ านวน 3 ชดุ 

4. รูปเขียน จ านวน 3 ชดุ 

5. บทสรุปการประดิษฐ์ ฉบบัภาษานอร์เวย์ จ านวน 3 ชดุ 

6. หนงัสือสญัญาโอนสิทธิ ลงลายมือช่ือโดยผู้ โอนสิทธิ (ไม่ต้องรับรองโดยกระทรวงการ
ตา่งประเทศ) 

 ส าหรับเอกสารหนงัสอืมอบอ านาจ และสญัญาโอนสิทธิ อาจท าเป็นภาษาเดนมาร์กหรือภาษา  
สวีเดนก็ได้ 

 ในสว่นของรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องชดัเจนเพียงพอเพื่อให้บคุคลที่มีความช านาญใน
ระดบัสามญัในศิลปวิทยาการนัน้ ๆ เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบตัิได้ 

 ในสว่นของข้อถือสทิธิจะต้องชดัแจ้ง ซึง่สามารถมีได้ทัง้ข้อถือสทิธิหลกัและข้อถือสทิธิรอง 

 ในสว่นของบทสรุปการประดิษฐ์ จะต้องเก่ียวพนักับรายละเอียดการประดิษฐ์ และข้อถือสิทธิ 
ในบทสรุปการประดิษฐ์จะต้องมีช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ลกัษณะปัญหาในทางเทคนิคของการประดิษฐ์ และ
หลกัการในการแก้ไขปัญหา 

 ค าขอรับสทิธิบตัรแตล่ะฉบบัให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว ค าขอรับสิทธิบตัรเพื่อการ
ประดิษฐ์หลายอยา่งในค าขอฉบบัเดียว จะกระท าได้ตอ่เมื่อการประดิษฐ์หลายอยา่งนัน้มีความเก่ียวพนัอนัอาจถือ
ได้วา่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกนั 

3. การตรวจสอบค าขอ 

 ค าขอรับสทิธิบตัรการประดิษฐ์ จะต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบความใหม่ ในการพิจารณา
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบสามารถเรียกให้ผู้ขอรับสิทธิบตัรจดัสง่ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือค าสัง่เก่ียวกบัการตรวจสอบ
ของค าขอรับสทิธิบตัรที่ได้ยื่นไว้ในตา่งประเทศได้ เพื่อให้สทิธิบตัรได้รับการจดทะเบียนเร็วขึน้ ผู้ขอรับสิทธิบตัรควร
จะจัดส่งส าเนาเอกสารเก่ียวกับผลการตรวจสอบสิทธิบตัรในต่างประเทศให้แก่ผู้ ตรวจสอบโดยไม่ต้องรอให้ผู้  
ตรวจสอบแจ้งให้ทราบก่อน พร้อมทัง้แก้ไขข้อถือสทิธิเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดเร่ืองความใหม ่ 
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4. การประกาศโฆษณา 

  เมื่อครบก าหนดเวลา 18 เดือนนบัแต่วนัยื่นค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์เป็นครัง้แรก ค า
ขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์จะได้รับการประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาสิทธิบตัร (Patent Office 
Gazette) ยกเว้นค าขอที่ถกูปฏิเสธหรือถกูเก็บไว้ (ไมถ่กูพิจารณาเพราะไมไ่ด้ด าเนินการภายในก าหนดเวลา) 

  ภายหลงัที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบตัร วนัที่รับจดทะเบียนสิทธิบตัรจะได้รับการประกาศลงใน
หนงัสือประกาศโฆษณา ถ้าการประกาศโฆษณาครัง้แรกเหมือนกับสิทธิบตัรที่ได้รับจดทะเบียนประกาศโฆษณา
ดงักลา่วจะถกูประทบัตราเพียงอยา่งเดียว แตถ้่าไมเ่หมือนกัน กลา่วคือ ได้มีการแก้ไขค าขอรับสทิธิบตัรก่อนการรับ  
จดทะเบียนสทิธิบตัรที่ได้มีการแก้ไขจะได้รับการประกาศโฆษณา 

5. การรับจดทะเบียน 

  เมื่อส านกัสทิธิบตัรได้ตรวจสอบความใหมข่องการประดิษฐ์แล้ว และเห็นวา่มีคณุสมบตัิถกูต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จะออกสิทธิบัตรให้กับผู้ ขอรับสิทธิบัตร โดยผู้ ขอรับสิทธิบตัรจะต้องช าระค่ารับ 
จดทะเบียนภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัท่ีแจ้งให้ทราบ 

6. การขอถือสทิธิย้อนหลงั 

  ผู้ขอรับสิทธิบตัรจะต้องยื่นค าขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจักรนอร์เวย์ ภายในระยะเวลา 12 
เดือนนบัจากวนัท่ียื่นค าขอจดทะเบียนสทิธิบตัรครัง้แรก ในการขอถือสิทธินบัวนัยื่นย้อนหลงั ผู้ขอฯ สามารถยื่นค า
ขอได้ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัยื่นค าขอรับสทิธิบตัร โดยแสดงช่ือประเทศ วนัยื่นค าขอ และเลขที่ค าขอรับสิทธิบตัร
ที่ได้ยื่นเป็นครัง้แรก ผู้ขอจะต้องยื่นส าเนาค าขอรับสิทธิบตัรที่ยื่นครัง้แรกฉบบัรับรองถกูต้องโดยส านกัสิทธิบตัร   
ภายใน 16 เดือนนบัแตว่นัยื่น ค าขอรับสทิธิบตัรเป็นครัง้แรก 

  ในการขอถือสิทธิย้อนหลัง ผู้ ขอรับสิทธิบัตรสามารถขอถือสิทธิในบางส่วนของค าขอรับ  
สทิธิบตัร หรือขอถือสทิธิในหลายค าขอได้ 

7. การคดัค้าน/โต้แย้ง 

  เมื่อสทิธิบตัรได้รับจดทะเบียนแล้ว บคุคลใดสามารถยื่นค าคดัค้านสิทธิบตัรได้ภายใน 9 เดือน
นบัแตว่นัรับจดทะเบียนสทิธิบตัร โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและยื่นตอ่ส านกัสทิธิบตัร ภายใต้สถานการณ์พิเศษ 
ส านกัสทิธิบตัรอาจจะอนญุาตให้ขยายระยะเวลาในการจดัสง่เอกสารเพื่อสนบัสนนุค าคดัค้านได้ 

  เมื่อได้รับค าคดัค้านแล้ว ส านกัสิทธิบตัรจะแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบตัรทราบเพื่อให้มีโอกาสที่จะยื่น
ค าชีแ้จงในระหว่างการคัดค้าน ผู้ทรงสิทธิสามารถแก้ไขสิทธิบัตรได้ แต่การแก้ไขจะต้องไม่ขยายขอบเขตของ    
สทิธิบตัร 
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  ส านกัสทิธิบตัรจะเพิกถอนสทิธิบตัร ถ้าปรากฏวา่ 

1. การประดิษฐ์ที่ได้รับสทิธิบตัรเป็นการประดิษฐ์ที่ไมส่ามารถขอรับสทิธิบตัรได้หรือขาด
ความใหม ่

2. ไม่ได้เปิดเผยการประดิษฐ์ชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้บุคคลที่มีความช านาญในระดับ
สามญัในศิลปวิทยาการนัน้ ๆ เข้าใจเพื่อน าไปปฏิบตัิได้ 

3. เนือ้หาของการประดิษฐ์ได้ถกูขยายเพิ่มเติมขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นพร้อม
กบัค าขอ 

8. การอทุธรณ์ 

  ในกรณีที่ค าขอรับสิทธิบตัรถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยส านักสิทธิบัตร เช่น หลงัจากมี  
การยื่นค าคดัค้านผู้ขอรับสิทธิบตัรสามารถยื่นค าอทุธรณ์ได้ภายใน 2 เดือน ต่อคณะกรรมการอทุธรณ์ (Board of 
Appeals) ที่ส านกัสิทธิบตัร ในการยื่นอุทธรณ์ ผู้ขอฯ สามารถขอขยายระยะเวลาในการยื่นค าแถลงการณ์หรือ 
เหตุผลประกอบค าอุทธรณ์ได้เป็นเวลา 2 เดือน หากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว และมีค าวินิจฉัยปฏิเสธ 
ค าอทุธรณ์ ผู้ขอฯ สามารถยื่นฟ้องตอ่ศาลได้ภายในก าหนดเวลา 2 เดือน 

  ในกรณีที่มีการรับจดทะเบียนสิทธิบตัรภายหลงัจากที่ได้มีการยื่นค าคดัค้าน ผู้คดัค้านอาจจะ
ยื่นค าอทุธรณ์ได้ภายใน 2 เดือนต่อคณะกรรมการอทุธรณ์ ถ้าคณะกรรมการมีค าวินิจฉยัปฏิเสธค าอทุธรณ์ จะถือ
วา่ผลของค าวินิจฉยัเป็นท่ีสดุ และค าขอรับสทิธิบตัรจะได้รับการจดทะเบียน ผู้คดัค้านอาจใช้สทิธิเพิกถอนสทิธิบตัร
ตอ่ศาลในภายหลงัจากที่ได้มีการออกสทิธิบตัรได้ 

  ในระหวา่งการพิจารณาอทุธรณ์ ผู้ขอรับสทิธิบตัรสามารถขอแก้ไขข้อถือสทิธิได้ 

9. คา่ธรรมเนียมราชการ รวมทัง้คา่บริการส านกังานตวัแทน 

  คา่ธรรมเนียมราชการรวมทัง้คา่บริการส านกังานตวัแทน แสดงอยูท้่ายรายละเอียดนี  ้

10. ขัน้ตอน/ระยะเวลา 

  - 

3. การบังคบัใช้สิทธิ 

1. การกระท าที่ถือวา่เป็นการละเมิด 

  ผู้ทรงสิทธิบตัรการประดิษฐ์ มีสิทธิเด็ดขาดในการที่จะใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับ  
สิทธิบัตร หากบุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ ทรงสิทธิ จะถือว่าเป็นการ  
กระท าละเมิด 
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2. มาตรการในการเยียวยา 

  2.1 มาตรการในทางแพ่ง 

   ผู้ทรงสทิธิบตัรสามารถเรียกให้ผู้ซึง่จงใจหรือประมาทเลินเลอ่ กระท าละเมิดสิทธิบตัร
จ่ายค่า สินไหมทดแทนในการใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ รวมทัง้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายอื่น  
ที่เกิดจากการกระท าละเมิด คา่สนิไหมทดแทนอาจจะลดลงถ้าผู้กระท าละเมิดเป็นผู้ เยาว์ 

   ถ้าผู้ ละเมิดได้กระท าโดยเจตนาสุจริต ศาลอาจจะสั่งให้ผู้ ละเมิดจ่ายค่าสินไหม  
ทดแทนส าหรับความเสยีหายที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ตามเหตผุลอนัสมควร 

   เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิบัตรต่อไป ศาลอาจจะสั่งให้ท าลาย ยึดหรือส่งมอบ  
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับสิทธิบตัร ซึ่งผลิตขึน้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรหรือสิ่งที่ใช้ ซึ่งเก่ียวข้องกับ  
การกระท าละเมิด 

  2.2 มาตรการในทางอาญา 

   ผู้ ใดจงใจละเมิดสิทธิเด็ดขาดในสิทธิบตัรหรือผู้ ใดเป็นผู้สนบัสนุนการกระท าละเมิด
สทิธิต้องระวางโทษปรับหรือจ าคกุไมเ่กิน 3 เดือน 

   อยัการจะเป็นผู้ด าเนินคดีโดยโจทก์ (ผู้ทรงสทิธิบตัร) ยื่นค าร้อง 

3. กระบวนการ 

  ในการเรียกคา่เสยีหายจากผู้กระท าละเมิดจะเร่ิมเมื่อสทิธิบตัรได้รับจดทะเบียนแล้ว บทบญัญตัิ
เก่ียวกบัการละเมิดสทิธิบตัรจะน าไปใช้โดยอนโุลมกบักรณีค าขอรับสทิธิบตัร ซึง่ได้รับสทิธิบตัรในภายหลงั อย่างไร
ก็ตาม ในระยะเวลาก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบตัร การคุ้มครองสิทธิบตัรจะครอบคลมุเฉพาะสิ่งที่ได้เปิดเผยในทัง้  
ข้อถือสทิธิตามที่ได้ระบไุว้ในค าขอรับสทิธิบตัรที่ได้ประกาศโฆษณา และในข้อถือสิทธิที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบตัร 
โดยจะไม่มีโทษทางอาญาใช้บงัคบักับกรณีการใช้การประดิษฐ์ก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบตัร ค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับคา่เสยีหายที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ก่อนรับจดทะเบียนสทิธิบตัร จะเรียกได้ตามจ านวนอนัสมควรเทา่นัน้ 

4. โทษ 

  ผู้ ใดจงใจละเมิดสิทธิเด็ดขาดในสิทธิบตัรหรือผู้ ใดเป็นผู้สนบัสนุนการกระท าละเมิดสิทธิต้อง
ระวางโทษปรับหรือจ าคกุไมเ่กิน 3 เดือน 

5. ข้อสงัเกตการบงัคบัใช้สทิธิ เช่น ในกรณีที่ไมม่ีกฎหมายเฉพาะ 

  - 

4. การคุ้มครอง ณ จุดน าเข้า - ส่งออก 

 ไมม่ี 

 
 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
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5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ส านักงานตวัแทน 

1. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ส านกัสิทธิบตัร (Patent Office) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการจดทะเบียนสิทธิบตัร
การประดิษฐ์ในราชอาณาจกัรนอร์เวย์ 

1. Norwegian Patent Office  

P.O.Box 8160 Dep. 

N-0033 Oslo ,Norway 

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 

 Tel:  47 22 82 7500 

 Fax:  47 22 82 7501 

 E-mail: torleif.dahl@wr.no 

   Stine.aunbu@wr.no 

 Website: http://www.wr.no 

 
 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
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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 

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 

 Website: http://www.tkgl.no 

5. Hamso Patentbyra Ans 

 P.O. Box 171 

 4302 Sandnes 
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 Norway 

 Tel:  47 51 662020 

 Fax:  47 51 661896 

 E-mail: patent@hamso.no 

6. ONSAGERS AS  

 PO. Box 6963  

 St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Norway.  

 E-mail:  onsagers@onsagers.no 
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อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมราชการ 
 
 
สิทธิบัตร 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ราชการ 
(เหรียญนอร์เวย์) 

ค่าบริการ 
(เหรียญนอร์เวย์) 

การยื่นค าขอรับสทิธิบตัร   
 กรณีปกติ รวมถึงคา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบ 3000 6700 
 กรณีส าหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 

21 คน 
800 6700 

 คา่ธรรมเนียมเพิ่มส าหรับค าขอรับสทิธิบตัรที่เป็นความลบั  6700 
 การขอถือสทิธิย้อนหลงั (1 ค าขอ)  1000 
 การขอถือสทิธิย้อนหลงั (กรณีส าหรับค าขอที่ 2 เป็นต้นไป)  250 
 คา่ธรรมเนียมเพิ่มส าหรับข้อถือสทิธิ 1 ข้อ (ตัง้แตข้่อ 11  
 เป็นต้นไป) 

200 50 

คา่แปลรวมทัง้คา่พิมพ์   
 จากภาษาองักฤษหรือเยอรมนั (ตอ่ 100 ค า)  230 
จากภาษาฝร่ังเศส (ตอ่ 100 ค า)  250 
การยื่นค าแปลลา่ช้าส าหรับค าขอรับสทิธิบตัรตามระบบ PCT 800 400 
ก า ร ยื่ น ค า ข อ เ พื่ อ ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง  ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง เ ส ริ ม 
(supplementary protection certificate)  

1000 6700 

การเลือ่นก าหนดการยื่นเอกสาร  550 
คา่ธรรมเนียมเบือ้งต้นในการกระท าแทนผู้คดัค้าน   3700 
คา่ธรรมเนียมเบือ้งต้นส าหรับการยื่นอทุธรณ์ 1600 3700 
การกลบัคืนสูส่ภาพของค าขอรับสทิธิบตัร (การเกิดขึน้ครัง้แรก) 850 1400 
 การเกิดขึน้ในครัง้ตอ่ ๆ ไป (แตล่ะครัง้) 1700 1900 
การบนัทกึการโอนหรือการเปลีย่นช่ือในค าขอรับสทิธิบตัร  1800 
การเข้ารับกระท าการแทนส าหรับสทิธิบตัรที่รับจดทะเบียนแล้ว 300 600 
คา่ธรรมเนียมประกาศโฆษณาและกระท าการแทนผู้ทรงสิทธิบตัร 
สง่หนงัสอืคูม่ือรับจดทะเบียน 

1000 2700 

 คา่ธรรมเนียมส าหรับในกรณีเกิน 14 หน้า (แตล่ะหน้า) 250 50 
 คา่ธรรมเนียมส าหรับในกรณีที่เกิน 10 หน้า (แตล่ะหน้า)  
 ถ้ายงัไมไ่ด้ช าระ 

200 50 

การบนัทกึการโอน การเปลีย่นช่ือหรือสญัญาอนญุาตใช้สทิธิ 
ในสทิธิบตัรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว 

300 1800 

คา่ธรรมเนียมเบือ้งต้นส าหรับกรณีอทุธรณ์ ตามมาตรา 75 1600 3700 
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สิทธิบัตร 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ราชการ 
(เหรียญนอร์เวย์) 

ค่าบริการ 
(เหรียญนอร์เวย์) 

การยื่นค าขอเพื่อการจ ากดัสทิธิบตัร 6000 4000 
กรณีช าระก่อนหรือเมื่อครบก าหนดช าระ 
คา่ธรรมเนียมรายปี 

  
  

 ปีที่ 1 – 3 (ทัง้หมด) 1500 900 
 ปีที่ 4 – 6 (แตล่ะปี) 1000 900 
 ปีที่ 7 – 9 (แตล่ะปี) 1600 900 
 ปีที่ 10 – 12 (แตล่ะปี) 2600 900 
 ปีที่ 13 – 15 (แตล่ะปี) 3600 900 
 ปีที่ 16 – 18 (แตล่ะปี) 4600 900 
 ปีที่ 19 – 20 (แตล่ะปี) 5600 900 
คา่ธรรมเนียมรายปีที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่ม (แตล่ะปี) 5600 900 
กรณีช าระหลงัจากครบก าหนด (ภายใน 6 เดือน) 
คา่ธรรมเนียมรายปี 

  

 ปีที่ 1 – 3 (ทัง้หมด) 1800 1100 
 ปีที ่4 – 6 (แตล่ะปี) 1200 1100 
 ปีที่ 7 – 9 (แตล่ะปี) 1920 1100 
 ปีที่ 10 – 12 (แตล่ะปี) 3120 1100 
 ปีที่ 13 – 15 (แตล่ะปี) 4320 1100 
 ปีที่ 16 – 18 (แตล่ะปี) 5520 1100 
 ปีที่ 19 – 20 (แตล่ะปี) 6720 1100 
คา่ธรรมเนียมรายปีที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่ม (แตล่ะปี) 6720 1100 
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