สาธาณรัฐอินโดนีเซีย

กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ – สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2544เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2532 และพระราชบัญญัติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2540
2. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/ นิยาม
กฎหมายสิทธิบัตรบัญญัติว่าการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นโดยผู้ประดิษฐ์ที่
เกีย่ วกับวิธกี ารแก้ไขปัญหาเฉพาะในสาขาเทคโนโลยี ซึง่ อยูใ่ นลักษณะของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี
หรือการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีให้ดีขึ้น
การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องครบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
3.1. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
3.2. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
3.3. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
4. อายุความคุ้มครอง
สิทธิบัตรการประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันยื่น
คำขอรับสิทธิบัตร
วันยื่นคำขอ หมายถึง วันที่รับคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งคำขอดังกล่าวถูกต้องครบ
ถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้
2. การขอรับความคุ้มครอง
ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT : Patent
Cooperation Treaty) สมาชิกลำดับที่ 142 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ดังนั้น ผู้ขอรับ
สิทธิบตั รการประดิษฐ์ซง่ึ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลไทยจึงมีสทิ ธิยน่ื คำขอระหว่างประเทศ
ภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพียงคำขอ
เดียวโดยไม่จำต้องยื่นคำขอผ่านสำนักงานตัวแทนในประเทศดังกล่าว
1. การเตรียมคำขอ
ผู้ประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ร่วม (กรณีมีผู้ประดิษฐ์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) ผู้รับโอนสิทธิ
หรือนายจ้างมีสิทธิยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย จะต้องแต่งตั้งตัวแทนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อดำเนินการแทนผู้ขอฯ
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คำขอรับสิทธิบตั รระหว่างประเทศตามสนธิสญั ญาว่าด้วยความร่วมมือทางสิทธิบตั ร
(The Patent Cooperation Treaty) สามารถยื่นได้ต่อสำนัก Directorate General ใน
ฐานะเป็นสำนักงานรับคำขอ (Receiving Office)
2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง
ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1. คำขอรับสิทธิบตั รเป็นภาษาอินโดนีเซีย ซึง่ จะต้องมีขอ้ มูลเกีย่ วกับ วัน เดือน
และปีของคำขอ ทีอ่ ยูข่ องผูข้ อรับสิทธิบตั รทีค่ รบถ้วนและชัดเจน ชือ่ และสัญชาติของผูป้ ระดิษฐ์
ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนสิทธิบัตร (ในกรณีที่มีการแต่งตั้งตัวแทน)
2. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการแต่งตัวแทน)
3. คำขอให้ออกสิทธิบัตร
4. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
5. ข้อถือสิทธิ
6. รายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งมีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการใช้การประดิษฐ์
7. รูปเขียน (ถ้าจำเป็น)
8. บทสรุปการประดิษฐ์
9. เอกสารแสดงสิทธิในการขอถือสิทธิย้อนหลัง (Priority Document)
10. เอกสารหลักฐานแสดงว่าตนมีสทิ ธิในการประดิษฐ์ทข่ี อรับสิทธิบตั ร (ในกรณี
ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์)
ในการแต่งตั้งตัวแทนสิทธิบัตร จะต้องเป็นตัวแทนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนัก
Directorate General เท่านั้น
ผูข้ อรับสิทธิบตั รสามารถยืน่ รายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิเป็นฉบับภาษา
อังกฤษได้ แต่จะต้องจัดส่งคำแปลฉบับภาษาอินโดนีเซียภายใน 30 วันนับแต่วันยื่นคำขอ
ถ้าไม่ได้ยื่นคำแปลฉบับภาษาอินโดนีเซียภายในกำหนดเวลา จะถือว่าละทิ้งคำขอ
ในการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์นั้น จะต้องมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ชื่อที่
แสดงถึงการประดิษฐ์ ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้อง การบรรยายการประดิษฐ์โดย
ละเอียด ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี)
ในการเขียนข้อถือสิทธินั้น จะต้องอยู่ภายในขอบเขตการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยไว้
และไม่มีการจำกัดจำนวนข้อถือสิทธิ แต่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สำหรับกรณีที่มีข้อถือสิทธิมากกว่า 10 ข้อขึ้นไป
ในการเตรียมรูปเขียนนั้น จะต้องใช้กระดาษ 100 กรัม เป็นอย่างน้อย ขนาด
A4 โดยกำหนดขอบบน 2.5 เซนติเมตร ขอบล่าง 1 เซนติเมตร ขอบด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร
และขอบด้านขวา 1.5 เซนติเมตร
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ในส่วนของบทสรุปการประดิษฐ์ จะต้องมีข้อความไม่เกิน 200 คำ
คำขอรับสิทธิบัตรแต่ละคำขอจะเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์อย่างเดียวหรือหลาย
อย่าง ถ้าการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน
3. การประกาศโฆษณา
ภายหลังจากการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และคำขอมีเอกสารครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อครบกำหนด 18 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรือวันยื่น
คำขอรับสิทธิบตั รเป็นครัง้ แรก (ในกรณีทม่ี กี ารขอถือสิทธินบั วันยืน่ ย้อนหลัง) คำขอรับสิทธิบตั ร
จะได้รบั การประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบตั ร (Patent Gazette)
ระยะเวลาในการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรมีกำหนด 6 เดือน
ถ้าผูข้ อรับสิทธิบตั รประสงค์ทจ่ี ะให้มกี ารประกาศโฆษณาก่อนครบกำหนด 18 เดือน
ผู้ขอฯ จะต้องยื่นคำร้องพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม
นอกจากนี้ ยังมีการประกาศโฆษณาหลังจากที่มีการออกสิทธิบัตรแล้ว ยกเว้น
การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันและความมั่นคงของรัฐ
4. การรับจดทะเบียน
เมือ่ ผูต้ รวจสอบพบว่าการประดิษฐ์ทข่ี อรับสิทธิบตั รครบเงือ่ นไขในการขอรับสิทธิบตั ร
ตามที่กฏหมายกำหนด สำนัก Directorate General จะออกหนังสือคู่มือรับจดทะเบียน
ให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร
5. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องยื่นคำขอรับสิทธิบัตรภายใน 12 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอ
รับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสหรือข้อตกลงว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์การค้าโลก (Agreement Establishing the World Trade Organization)
พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นครั้งแรก รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าวภายในกำหนดเวลา 16 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอเป็นครั้งแรก
ถ้าไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนดจะถือว่าผู้ขอฯ ไม่ได้ขอให้ถือสิทธินับวันยื่นย้อนหลัง
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Directorate General of Intellectual Property Rights , Ministry of Law
and Human Rights Jalan Daan Mogot KM 24 , Tangerang 15119 - Banten
Tel.: 62 21 552 48 39
Fax: 62 21 552 53 66
E-mail: dirgen@dgip.go.id , sumardi.partoredjo@dgip.go.id
Website: http://www.dgip.go.id
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ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการสำนักงานตัวแทน
รายการ
							

ค่าธรรมเนียม
ราชการ (IDR)

ค่าบริการ
(USD)

20

250

2. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรภายใต้ระบบ PCT

1,000,000

690

3. การขอถือสิทธิย้อนหลังภายใต้ระบบ PCT

-

90

575,000

690

5. การขอถือสิทธิย้อนหลัง

-

95

6. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ (ต่อ 1 หน้า)

-

10

7. ค่าแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาอินโดนีเซีย (ต่อ 1 แผ่น)

-

40

8. การแปลข้อถือสิทธิที่แก้ไขแล้ว

-

25

9. การเตรียมรูปเขียน (1 แผ่น)

-

35

2,000,000

650

40,000

25

-

300

13. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสิทธิบัตร

150,000

25

14. การออกสิทธิบตั ร (หนังสือคูม่ อื รับจดทะเบียน)

250,000

370

1. การตรวจค้น

4. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศ

10. การยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
11. ข้อถือสิทธิเพิ่มเติม
12. การชี้แจงต่อรายงานผู้ตรวจสอบ
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กฎหมายอนุสิทธิบัตร – สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั รอินโดนีเซีย เลขที่ 6 พ.ศ. 2532 (Indonesian Patent
Act No. 6 (1989)) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เลขที่ 6 พ.ศ. 2540
(The Patent Act No. 6 (1997)) และยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เลขที่ 14
พ.ศ. 2544 (The Patent Act No. 14 (2001))
หมายเหตุ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเรียกอนุสิทธิบัตรว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ไม่ซับซ้อน (Simple Patent) ตามที่ระบุในกฎหมายเลขที่ 14 พ.ศ. 2544 ว่าด้วยสิทธิบัตร
(Law No.14 of 2001 on Patents)
2. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบจดทะเบียน โดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ คือ The Directorate General
of Intellectual Property Rights (DGIPR), Ministry of Justice
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม
การประดิษฐ์ หมายความว่า แนวความคิดของผูป้ ระดิษฐ์ (An Inventor’s Idea)
อันนำไปสู่การแก้ปัญหาอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ (Solving a Specific Problem) ในด้าน
เทคโนโลยีอนั เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ (Product) หรือการปรับปรุงให้ดขี น้ึ (Improvement) และ
การพัฒนา (Development) ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การประดิษฐ์ (Invention) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(Product) หรือสิง่ ประดิษฐ์ (Device) ทีส่ ามารถจดทะเบียนสิทธิบตั รอย่างง่าย (The Simple
Patent) โดยจะต้องมีความใหม่ (Novel) และมีคณุ ค่าในการนำไปใช้ได้จริง (Practical use
values) หรือสามารถนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ (Industrial applicability) เนื่องจาก
รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Configuration) โครงสร้าง (Construction) หรือส่วนประกอบ
(Component)  
การปรับปรุงให้ดขี น้ึ ซึง่ กรรมวิธหี รือผลิตภัณฑ์ หมายความว่า การปรับปรุงให้ดขี น้ึ
ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ของการประดิษฐ์ซึ่งได้ถูกเปิดเผยว่ามีความใหม่และมีคุณค่าใน
การนำไปใช้ได้จริง เนื่องจาก รูปร่าง รูปทรง โครงสร้าง หรือส่วนประกอบของมัน
กรรมวิธีไม่สามารถขอรับความคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรแบบง่าย (The Simple
Patent) ได้ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งกรรมวิธี ซึ่งมีความใหม่ (novel) และ
มีคณุ ค่าในการนำไปใช้ได้จริง (practical use values) เนือ่ งจาก รูปร่าง (Shape) รูปทรง
(Configuration) โครงสร้าง (Construction) หรือส่วนประกอบ (Component) ของมัน
อาจจะได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายในรูปแบบของสิทธิบตั รอย่างง่ายได้ (The Simple Patent)
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4. อายุการคุ้มครอง
10 ปีนับจากวันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร
2. การขอรับความคุ้มครอง
ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT : Patent
Cooperation Treaty) สมาชิกลำดับที่ 142 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ดังนั้น ผู้ขอรับ
อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยจึงมีสิทธิยื่นคำขอระหว่าง
ประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เพียงคำขอเดียวโดยไม่จำต้องยื่นคำขอผ่านสำนักงานตัวแทนในประเทศดังกล่าว
1. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง
สำหรับคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรระบบ PCT
เอกสารขั้นต้นที่จำเป็นต่อการได้มาซึ่งวันยื่นคำขอ ได้แก่
1. หนังสือมอบอำนาจตัวจริงลงนามโดยผูม้ อี ำนาจหรือสำเนาหนังสือมอบอำนาจ
ส่งผ่านเครื่องโทรสาร
2. รายละเอียดการประดิษฐ์ (Specification) ประกอบด้วย ชื่อที่แสดงถึงการ
ประดิษฐ์ (Title) ขอบเขตของการประดิษฐ์ (Scope of Invention) ภูมหิ ลังของการประดิษฐ์
(Background of the Invention) คำบรรยายรายละเอียดของการประดิษฐ์ (Detailed
Explanation of the Invention)
3. ข้อถือสิทธิ (Claims) กฎหมายอนุสทิ ธิบตั รอินโดนีเซียไม่มขี อ้ จำกัดเกีย่ วกับ
จำนวนของข้อถือสิทธิ อย่างไรก็ตาม ข้อถือสิทธิจะต้องมีขอบเขตไม่เกินไปกว่าขอบเขตของ
คำบรรยายรายละเอียดของการประดิษฐ์ (Detailed Explanation of the Invention)
ในกรณีของการขอแก้ไขข้อถือสิทธิ (Amendment of a Claim) สามารถกระทำได้ได้
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การแก้ไขจะต้องไม่เป็นการขยายขอบเขตของการประดิษฐ์(The Scope
of the Invention)
4. บทสรุปการประดิษฐ์ (Abstract) จะต้องประกอบด้วยคำไม่เกินกว่า 200 คำ
และบทสรุปการประดิษฐ์ จะไม่จำกัดขอบเขตของข้อถือสิทธิให้แคบลง
5. รูปเขียน (Drawings) (ถ้ามี) ไม่สามารถใช้รปู เขียนทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ (Informal
Drawings) ในขัน้ ตอนการยืน่ คำขอ แล้วยืน่ รูปเขียนทีส่ มบูรณ์ภายหลัง การวาดรูปเขียนจะต้อง
ถูกต้องตามหลักวิชาการว่าด้วยเทคนิคการเขียนรูป และจะต้องใช้หมึกดำลงบนกระดาษขาว
(อย่างน้อยที่สุด 100 กรัม) ขนาด A4 โดยมีการเว้นขอบทั้ง 4 ด้านดังต่อไปนี้ด้านบน : 2.5
เซนติเมตร ด้านล่าง: 1.0เซนติเมตร ด้านซ้าย: 2.5 เซนติเมตร และด้านขวา: 1.5 เซนติเมตร
และรูปเขียนจะไม่จำกัดขอบเขตของข้อถือสิทธิให้แคบลง
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6. ประกาศโฆษณาโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งโลก (WIPO Publication)
เอกสารขั้นต้นที่จำเป็นต่อการได้มาซึ่งวันยื่นคำขอในกรณีมีการขอนับวันยื่นคำขอ
ย้อนหลังด้วย ได้แก่
1. หนังสือมอบอำนาจตัวจริงลงนามโดยผู้มีอำนาจหรือ
2. สำเนาหนังสือมอบอำนาจส่งผ่านเครื่องโทรสาร
3. รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน
(ถ้ามี) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
เอกสารที่ต้องมีเพื่อให้การยื่นคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสมบูรณ์
สำหรับคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรระบบ PCT ( Chapter I )(บทที่ 1)
1. หนังสือมอบอำนาจตัวจริง (Power of Attorney) ลงนามโดยผู้มีอำนาจ
2. สัญญาโอนการประดิษฐ์ (Assignment of Invention) ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตร
ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์
3. คำขอให้ออกสิทธิบัตร (Request for Grant of a Patent)
4. รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ เป็นภาษา
อังกฤษเพื่อทำคำแปลเป็นภาษาอินโดนีเซีย
5. รูปเขียน (ถ้ามี)
6. ประกาศโฆษณาโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งโลก (WIPO Publication),
รายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ (International Search Report)
7. คำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT (PCT Request) (PCT/RO/101)
8. คำประกาศ PCT (PCT Notice) แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบถึงการส่ง
คำขอระหว่างประเทศ (International Application) ไปยังสำนักงานต่างๆ ในประเทศ
ที่กำหนด (The Designated Offices) (PCT/IB/308)
สำหรับคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรระบบ PCT ( Chapter II )(บทที่ 2)
1. หนังสือมอบอำนาจตัวจริง (Power of Attorney) ลงนามโดยผู้มีอำนาจ
2. สัญญาโอนการประดิษฐ์ (Assignment of Invention) ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตร
ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์
3. คำขอให้ออกสิทธิบัตร (Request for Grant of a Patent)
4. รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ เป็นภาษา
อังกฤษเพื่อทำคำแปลเป็นภาษาอินโดนีเซีย
5. รูปเขียน (ถ้ามี)
6. ประกาศโฆษณาโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งโลก (WIPO Publication),
รายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ (International Search Report)
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7. รายงานการตรวจสอบระหว่างประเทศเบือ้ งต้น (International Preliminary
Examination Report) (แบบ PCT/IPEA/409)
8. หนังสือแจ้ง PCT (PCT Information) ให้สำนักงานต่างประเทศที่ถูกเลือก
(Elected Offices) ทราบการได้รับเลือก (แบบ PCR/IB/332)
9. หนังสือแจ้งความประสงค์ PCT (PCT Demand) (แบบ PCT/IPEA/401)
เอกสารที่ต้องมีเพื่อให้การยื่นคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและคำขอถือสิทธิ
นับวันยื่นคำขอย้อนหลังสมบูรณ์
1. หนังสือมอบอำนาจตัวจริง (Power of Attorney) ลงนามโดยผู้มีอำนาจ
2. สัญญาโอนการประดิษฐ์ (Assignment of Invention) ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตร
ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์
3. คำขอให้ออกสิทธิบัตร (Request for Grant of a Patent)
4. รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ เป็นภาษา
อังกฤษเพื่อทำคำแปลเป็นภาษาอินโดนีเซีย
5. รูปเขียน (ถ้ามี)
6. สำเนาคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย (Basic Application)
รับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ
เอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่ต้อง Notarization หรือ Legalization แต่ต้องแปล
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอินโดนีเซีย
2. การประกาศโฆษณา
จะมีการประกาศโฆษณาคำจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรภายใน 3 เดือนนับจากวัน
ยื่นคำขอโดยประมาณ หลังจากตรวจสอบพบว่า ข้อกำหนดตามแบบพิธีต่างๆ ถูกต้อง
ครบถ้วน และจะมีระยะเวลาการประกาศโฆษณา 6 เดือน ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป
3. การรับจดทะเบียน
ตามมาตรา 54 ย่อหน้า (บี) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ให้อำนาจอธิบดี
ในการตัดสินว่าจะรับหรือปฏิเสธคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (A simple patent) อย่าง
น้อยที่สุดภายใน 24 เดือนนับจากวันยื่นคำขอ
4. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ผู้ที่ประสงค์จะขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอย้อนหลัง (Priority) จะต้องยื่นคำขอจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตรพร้อมกับคำขอให้นับวันยื่นคำขอในประเทศไทยย้อนหลังเป็นวันยื่นคำขอ
ในประเทศอินโดนีเซียภายใน 12 เดือนนับจากวันยืน่ คำขอจดทะเบียนอนุสทิ ธิบตั รในประเทศไทย
พร้อมกับสำเนาคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย ซึ่งต้องรับรองโดยกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Directorate General of Intellectual Property Rights , Ministry of Law
and Human Rights Jalan Daan Mogot KM 24 , Tangerang 15119 - Banten
Tel.: 62 21 552 48 39
Fax: 62 21 552 53 66
E-mail: dirgen@dgip.go.id , sumardi.partoredjo@dgip.go.id
Website: http://www.dgip.go.id
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมราชการ
รายการ
							

ค่าธรรมเนียม
ราชการ (IDR)

ค่าบริการ
(USD)

1. ทำการตรวจค้น

250,000

260

2. ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

125,000

700

3. ยืน่ คำขอนับวันยืน่ คำขอย้อนหลังผ่านระบบ PCT

-

90

4. ยื่นคำขอนับวันยื่นคำขอย้อนหลัง

-

90

5. เพิ่มเติมข้อถือสิทธิ 40,000

30

6. ค่าพิมพ์ (ต่อหน้า)

15

7. ค่าแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษา
อินโดนีเซีย (ต่อหน้า)

-

35

8. ค่าแปลข้อถือสิทธิที่มีการแก้ไข

-

20

9. เตรียมรูปเขียน (ต่อแผ่น)

-

35
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กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
กฎหมายฉบับที่ 31 ปี 2543 เกีย่ วกับแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมซึง่ มีผลบังคับใช้
เมื่อเดือนธันวาคม 2543
2. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบจดทะเบียน โดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบคือ The Directorate General
of Intellectual Property Right Office, กระทรวงยุติธรรม
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม
แบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างสรรค์รปู ร่าง โครงสร้างสัณฐาน หรือส่วนประกอบ
ของเส้น และ/หรือ ส่วนประกอบของสี หรือการรวมกันของสิ่งดังกล่าว  ซึ่งมีความดึงดูด
ทางสุนทรียภาพในลักษณะ 2 หรือ 3 มิติ และสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
หรือหัตถกรรมได้
แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองอันสามารถนำมาจดทะเบียนได้ จะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความใหม่ (Novelty)
2. ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ
จดทะเบียน
4. อายุความคุ้มครอง
แบบผลิตภัณฑ์มีอายุความคุ้มครอง 10 ปีนับจากวันยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่
มีการต่ออายุ
2. การขอรับความคุ้มครอง
1. การเตรียมคำขอ
ผูอ้ อกแบบ ผูอ้ อกแบบร่วม (กรณีมผี อู้ อกแบบตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป) ผูร้ บั โอนสิทธิ
หรือนายจ้างมีสิทธิยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย จะต้องแต่งตั้งตัวแทนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อดำเนินการแทนผู้ขอฯ
2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง
2.1. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ขอรับสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์
2.2. หนังสือมอบอำนาจ (ไม่ต้องมีการรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค)
2.3. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ (ไม่ต้องมีการรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค)
2.4. คำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของแบบผลิตภัณฑ์ (ไม่ต้องมีการรับรองโดย
เจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค)
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2.5 คำขอรับสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ รายละเอียด คำบรรยาย และภาพของแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ภาพ
ของแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นรูปเขียนหรือภาพถ่ายก็ได้ (สีหรือขาวดำ) ขนาด  A 4
2. รายละเอียดเกี่ยวกับแบบผลิตภัณฑ์ แบบกระชับและชัดเจน
3. ข้อถือสิทธิ ทั้งนี้ข้อถือสิทธิจะขึ้นอยู่กับภาพแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ
จดทะเบียน
3. การประกาศโฆษณา : จะมีการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์
โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนทั่วไปคัดค้านเป็นเวลา 3 เดือน
4. การรับจดทะเบียน : หากแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กฎหมายกำหนดและไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ก็จะดำเนินการ
ออกสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์นั้นต่อไป
5. การขอถือสิทธิย้อนหลัง : ผู้ขอรับสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์สามารถขอถือสิทธิ
ย้อนหลังในคำขอที่ยื่นในประเทศไทยได้ โดยต้องยื่นภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้ยื่นคำขอ
รับสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์เป็นครัง้ แรก ทัง้ นีเ้ อกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบการดำเนินการดังกล่าว
คือ สำเนาคำขอที่ได้ยื่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ
รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Directorate General of Intellectual Property Rights , Ministry of Law
and Human Rights Jalan Daan Mogot KM 24 , Tangerang 15119 - Banten
Tel.: 62 21 552 48 39
Fax: 62 21 552 53 66
E-mail: dirgen@dgip.go.id , sumardi.partoredjo@dgip.go.id
Website: http://www.dgip.go.id
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ค่าบริการและค่าธรรมเนียมราชการ
รายการ
							
1. - การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
    - การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สำหรับที่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็ก

ค่าธรรมเนียม
ราชการ (IDR)

ค่าบริการ
(USD)

300,000

670

600,000

2. การขอถือสิทธิย้อนหลัง

100,000

90

3. การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

150,000

530 (ขั้นต่ำ)

-

530 (ขั้นต่ำ)

100,000

260

-

50

4. การยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้าน
5. ค่าออกสิทธิบัตร
6. คำแปล (จากภาษาอังกฤษ-อินโดนีเซีย)
ต่อ 200 คำ
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สำนักกฎหมายผู้ให้บริการในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. AFFA Intellectual Property Rights
Graha Pratama Building, 15th Floor
Jl. M. T. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810 Indonesia
Tel: 6221 8379 3812
Fax: 6221 8379 1937
E-mail: affa@cbn.net.id
2. Amroos & Partners
Permata Hijau Raya B-29 Senayan, Jakarta 12210 Indonesia
Tel: 6221 549 3880
Fax: 6221 548 2506
E-mail: amroos@rad.net.id
Website: www.amroos.com
3. Lumenta Sitorus & Partners
Jalan Metro Pondok Indah TB-34 Jakarta Selatan 12310 Indonesia
Tel: 6221 769 4234
Fax: 6221 769 9903
E-mail: lsp-ip@rad.net.id
Website: www.lsp-lawoffice.com
4. Hadiputranto, Hadinoto & Partners
The Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 21st Floor
Sudirman Central Business District, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: 6221 515 5090
Fax: 62 21 515 4840
Website: www.hhp.co.id
5. Pacific Patent
11th Floor, Graha Niaga Jl. Jend Sudirman Kav 58,
Jakarta 12190 Indonesia
Tel: 6221 250 5888
Fax: 6221 250 5664
E-mail: pac86@indosat.net.id
Website: www.pacificpatent.com
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