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กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ – สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Intellectual
Property Code of the Philippines Republic Act) ฉบับที่ 8293 พ.ศ. 2541 ซึง่ แก้ไข
โดย Republic Act ฉบับที่ 9150 หรือที่รู้จักกันว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวม ซึ่งได้แก้ไขในบางมาตราแห่ง Republic Act ฉบับที่ 8293 ในปี
พ.ศ. 2544
นอกจากนี้ ยังมีกฎและข้อบังคับว่าด้วยการประดิษฐ์
2. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/ นิยาม
การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรที่มีประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี หรือการ
ปรับปรุงสิง่ ดังกล่าว จุลชีพ กระบวนการทีไ่ ม่ใช่ทางชีววิทยา และกระบวนการทางจุลชีววิทยา
การประดิษฐ์ หมายถึง วิธีแก้ไขปัญหาในทางสาขาเทคโนโลยีใดๆ ที่เกี่ยวกับ
ลักษณะการกระทำของมนุษย์ ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวจะต้องมีความใหม่ มีขน้ั การประดิษฐ์ทส่ี งู ขึน้
และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ซึง่ อาจจะเป็นหรือเกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี
หรือการปรับปรุงสิ่งดังกล่าวข้างต้น
ผลิตภัณฑ์ หมายความรวมถึง สารหรือส่วนประกอบ (เช่น สารประกอบเคมี
หรือส่วนผสมของสารประกอบ) รวมทัง้ สิง่ ทีม่ รี ปู ร่าง (เช่น วัตถุ สิง่ ของ อุปกรณ์ เครือ่ งจักร
หรือระบบของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ทำงานร่วมกัน) ซึง่ ผลิตขึน้ โดยอาศัยทักษะในทางเทคนิคของมนุษย์
การปรับปรุงกรรมวิธีหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือการ
เพิ่มในกรรมวิธีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ที่ไม่เป็นการทำลายลักษณะเฉพาะตัวหรือคุณลักษณะที่
สำคัญของมัน แต่เพื่อให้กรรมวิธีหรือผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพหรือมีคุณค่าในทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
ในขณะนี้ พืชหรือสัตว์ ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ยกเว้น
จุลชีพ สำหรับร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชอยู่ในชั้นวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฏร แห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครอง จะต้องครบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
3.1 จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
3.2 จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
3.3 จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
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4. อายุความคุ้มครอง
การประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร จะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา
20 ปีนับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
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
ผูป้ ระดิษฐ์ ผูป้ ระดิษฐ์รว่ ม ทายาท หรือผูร้ บั โอนสิทธิ ซึง่ อาจเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ คุ คลก็ได้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิยน่ื คำขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์ แต่ในกรณีทผ่ี ขู้ อรับสิทธิบตั ร
ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะต้องแต่งตั้งตัวแทนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อทำการ
ติดต่อกับสำนักทรัพย์สินทางปัญญา
2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง
ในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
2.1 คำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งจะต้องระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ชื่อ ที่อยู่และ
สัญชาติของผู้ขอรับสิทธิบัตร และผู้ประดิษฐ์ ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ในครั้ง
แรกสำหรับการประดิษฐ์เดียวกัน (ถ้ามี) และลายมือชื่อของผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือตัวแทน
2.2 สำเนารายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์
2.3 รูปเขียน
2.4 ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ
2.5 เอกสารแสดงการขอถือสิทธินับวันยื่นย้อนหลัง (priority document) และ
คำแปลฉบับภาษาอังกฤษพร้อมทัง้ รับรองคำแปลถูกต้อง (ในกรณีทผ่ี ขู้ อรับสิทธิบตั รขอถือสิทธิ
นับวันยื่นย้อนหลัง)
2.6 หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผูข้ อรับสิทธิบตั ร (ในกรณีทค่ี ำขอรับสิทธิบตั ร
ยื่นผ่านตัวแทน)
2.7 หนังสือสัญญาโอนสิทธิ ซึ่งรับรองโดยโนตารีพับลิค
ในการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์นน้ั จะต้องระบุถงึ หัวข้อดังต่อไปนี้ สาขา
เทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับการประดิษฐ์ ภูมหิ ลังของศิลปวิทยาการทีเ่ กีย่ วข้อง การเปิดเผย การ
ประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ ตัวอย่างที่แสดงถึงการใช้การประดิษฐ์ และ
การนำการประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
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ข้อความในรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือศีลธรรมอันดี หรือดูหมิ่นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดย
เฉพาะทีไ่ ม่ใช่ของผูข้ อรับสิทธิบตั ร ข้อความใดๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องหรือไม่จำเป็นต่อการประดิษฐ์
ในส่วนของข้อถือสิทธิ จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ มีขอ้ ความ
ที่ชัดเจนและรัดกุม ข้อถือสิทธิมีได้ทั้งข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรอง นอกจากนี้ ยังไม่มี
การจำกัดจำนวนข้อถือสิทธิ แต่ถา้ มีขอ้ ถือสิทธิเกิน 5 ข้อ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิม่ ตัง้ แต่
ข้อถือสิทธิข้อ 6 เป็นต้นไป
ในส่วนของบทสรุปการประดิษฐ์ จะต้องมีการสรุปที่รัดกุมเกี่ยวกับการเปิดเผย
การประดิษฐ์ทร่ี ะบุในรายละเอียดการประดิษฐ์ ทัง้ นี้ ข้อความในบทสรุปการประดิษฐ์จะไม่เกิน
150 คำ ในการเขียนบทสรุปการประดิษฐ์ จะต้องทำให้เข้าใจปัญหาทางเทคโนโลยีได้ชัดเจน
และจุดสำคัญทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาได้ บทสรุปการประดิษฐ์จะทำหน้าทีเ่ ป็นเพียงการให้ขอ้ มูล
ในทางเทคโนโลยีเท่านั้น
ในส่วนของรูปเขียน จะต้องแสดงลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ
และเรียงหมายเลขรูปเขียนต่อเนื่องกัน กระดาษที่ใช้เตรียมรูปเขียนจะต้องสามารถงอได้ มี
ความแข็งแรง ทนทาน เรียบ ไม่มันเงา และมีสีขาว ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการเตรียม
รูปเขียน คือ ขนาด A4
คำขอรับสิทธิบัตรแต่ละคำขอจะเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์อย่างเดียวหรือหลาย
อย่าง ถ้าการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกัน
3. การประกาศโฆษณา
หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 18 เดือน นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรือ
นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก (ในกรณีที่มีการขอถือสิทธินับวันยื่นย้อนหลัง)
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะได้รับการประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาของ
สำนักทรัพย์สินทางปัญญา (IPO Gazette) และในการประกาศโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักทรัพย์สนิ ทางปัญญา (IPO E-Gazette) ที่ http://patents.ipophil.gov.ph/PatGazette/
พร้อมกับเอกสารการตรวจค้นที่ดำเนินการตรวจค้นโดยสำนักทรัพย์สินทางปัญญาหรือในนาม
ของสำนักทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบการตรวจค้นสิทธิบัตรออนไลน์ของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ (PhilPAT) ที่ http://patents.ipophil.gov.ph/patsearch2/
คำขอรับสิทธิบตั รทีถ่ กู ปฏิเสธการรับจดทะเบียนหรือถูกเพิกถอน หรือถือเสมือนว่า
ถูกเพิกถอนก่อนการเสร็จสิน้ การเตรียมการเพือ่ ประกาศโฆษณาจะไม่ได้รบั การประกาศโฆษณา
ภายหลังการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจ
สอบเอกสารคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นต่อสำนักทรัพย์สินทางปัญญาได้
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

155

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว จะมีการประกาศโฆษณา
สิทธิบัตรในหนังสือประกาศโฆษณาภายใน 6 เดือน
4. การรับจดทะเบียน
เมือ่ สำนักทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบตั ร และพบว่าการประดิษฐ์
มีคุณลักษณะครบถ้วนตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และข้อบังคับ สำนัก
ทรัพย์สินทางปัญญาจะออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยภายใต้เงื่อนไขที่ว่าได้มีการ
ชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องภายในกำหนดเวลา
5. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และ
ในคำขอรับสิทธิบัตรจะต้องขอถือสิทธินับวันยื่นย้อนหลังโดยชัดแจ้ง และผู้ขอรับสิทธิบัตรจะ
ต้องจัดส่งสำเนาคำขอรับสิทธิบตั รทีย่ น่ื ในต่างประเทศเป็นครัง้ แรก ซึง่ รับรองถูกต้องโดยสำนัก
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รับคำขอรับสิทธิบัตร หรือสำนักอื่นที่ดูแลเกี่ยวกับการรับคำขอรับ
สิทธิบัตร พร้อมทั้งคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวสามารถขยายได้แต่ไม่เกิน 6 เดือน
โดยแสดงเหตุผลประกอบการยืน่ คำขอขยายหรือเป็นไปตามสนธิสญั ญาซึง่ สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
เป็นภาคีอยู่ด้วย
ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถขอถือสิทธิให้นับวันยื่นย้อนหลังในคำขอรับสิทธิบัตรที่
ได้ยื่นครั้งแรกหลายคำขอก็ได้
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Office of the President Intellectual Property Office (IPO)
IPO Building, 351 Sen. Gil J. Puyat Avenue
Makati City, Philippines 3117
Tel.: (63 2) 890 48 62 / (63 2) 890 49 18
Fax: (63 2) 890 48 62
E-mail: mail@ipophil.gov.ph
Website: http://ipophil.gov.ph
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ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการสำนักงานตัวแทน
รายการ		ค่าธรรมเนียม ค่าบริการวิชาชีพ
								ราชการ (PHP)
(USD)
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก
1. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
     - ข้อถือสิทธิ 5 ข้อแรก
     - ข้อถือสิทธิข้อที่ 6 ขึ้นไป ข้อละ
     - เตรียมรูปเขียน (ถ้ามี) หน้าละ

3,600
300

1,800
150
-

510
30
130

2. การขอถือสิทธิวันยื่นคำขอย้อนหลัง

1,800

900

210

3,600

1,800

410

4. การยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

3,500

1,750

260

5. การเปลี่ยนคำขอเป็นอนุสิทธิบัตร

550

275

310

3. การแยกคำขอรับสิทธิบัตร
							

(ต่อแต่ละคำ
ขอที่แยก)

6.  การประกาศโฆษณาสิทธิบัตร
         800
                  (ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อการประกาศ
                   โฆษณาประมาณ ½ หน้า)
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กฎหมายอนุสิทธิบัตร - สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Intellectual
Property Code of the Philippines Republic Act) ฉบับที่ 8293 พ.ศ. 2541 ซึง่ แก้ไข
โดย Republic Act ฉบับที่ 9150 หรือที่รู้จักกันว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวม ซึ่งได้แก้ไขในบางมาตราแห่ง Republic Act ฉบับที่ 8293 เมื่อปี
พ.ศ. 2544
2. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบการจดทะเบียนโดยยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักทรัพย์สินทางปัญญา
(The Intellectual Property Office หรือ IPO) ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักประธานาธิบดี (Office
of the President)
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม
การประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี การปรับปรุงสิ่งดังกล่าว
จุลชีพ กระบวนการที่ไม่ใช่ทางชีววิทยา และกระบวนการทางจุลชีววิทยา
การประดิษฐ์ หมายถึง วิธีแก้ไขปัญหาในทางเทคนิคในสาขาใดๆ ที่เกี่ยวกับ
ลักษณะการกระทำของมนุษย์ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะต้องมีความใหม่ และสามารถประยุกต์
ใช้ในทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็นหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี หรือการปรับปรุง
สิ่งดังกล่าวข้างต้น
ผลิตภัณฑ์ หมายความรวมถึง สารหรือส่วนประกอบ (เช่น สารประกอบเคมี
หรือส่วนผสมของสารประกอบ) รวมทัง้ สิง่ ทีม่ รี ปู ร่าง (เช่น วัตถุ สิง่ ของ อุปกรณ์ เครือ่ งจักร
หรือระบบของอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกัน) ซึ่งผลิตขึ้นโดยอาศัยทักษะในทางเทคนิคของมนุษย์
กรรมวิธี หมายถึง การกระทำทุกประเภท ซึ่งนำไปใช้โดยนับกับผลิตภัณฑ์ส่วน
ประกอบบางอย่างเพื่อทำให้เกิดกรรมวิธี การกระทำดังกล่าวอาจจะใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ส่วน
ประกอบกับพลังงาน กับกรรมวิธีอื่น (ในกรรมวิธีควบคุม) หรือใช้กับสิ่งที่มีชีวิต
การปรับปรุงกรรมวิธีหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือการ
เพิ่มในกรรมวิธีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ที่ไม่เป็นการทำลายลักษณะเฉพาะตัวหรือคุณลักษณะที่
สำคัญของมัน แต่เพื่อให้กรรมวิธีหรือผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพหรือมีคุณค่าในทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครอง จะต้องครบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
3.1 ความใหม่
3.2 ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
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4. อายุการคุ้มครอง
อนุสิทธิบัตรจะมีอายุความคุ้มครอง 7 ปีนับจากวันยื่นคำขอจดทะเบียน
2. การขอรับความคุ้มครอง
ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT : Patent
Cooperation Treaty) สมาชิกลำดับที่ 142 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ดังนั้น ผู้ขอรับ
อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยจึงมีสิทธิยื่นคำขอระหว่าง
ประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เพียงคำขอเดียวโดยไม่จำต้องยื่นคำขอผ่านสำนักงานตัวแทนในประเทศดังกล่าว
1. การเตรียมคำขอ
ผูย้ น่ื ขอจดทะเบียนอนุสทิ ธิบตั รทีร่ ะบุชอ่ื ไว้ในคำขอรับอนุสทิ ธิบตั รอาจเป็นผูป้ ระดิษฐ์
ทายาท ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายหรือผู้รับโอน ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ก็ได้
ในกรณีที่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จะ
ต้องแต่งตั้งตัวแทนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรใน
ประเทศ
2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง
1. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอจดทะเบียน
1.1 คำขอรับอนุสทิ ธิบตั ร ซึง่ จะต้องระบุชอ่ื ทีแ่ สดงถึงการประดิษฐ์ ชือ่ ทีอ่ ยู่
และสัญชาติของผู้ขอรับสิทธิบัตร และผู้ประดิษฐ์ ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้
ในครั้งแรกสำหรับการประดิษฐ์เดียวกัน (ถ้ามี) และลายมือชื่อของผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือ
ตัวแทน
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องระบุถึงหัวข้อ ดังต่อไปนี้
- สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
- ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
เข้าใจถึงการประดิษฐ์
- การเปิดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์
- คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ
- ควรใช้หมายเลขอ้างอิงเพื่อแสดงชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน
- ตัวอย่างแสดงถึงการทำให้การประดิษฐ์สามารถบรรลุผลได้
- การนำการประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
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- ข้อความในรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดี หรือดูหมิ่นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีของ บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะที่ไม่ใช่ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่จำเป็นต่อการ
ประดิษฐ์
1.3 ข้อถือสิทธิ
- ข้อถือสิทธิจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ มีขอ้ ความ
ที่ชัดเจนและรัดกุม
- ข้อถือสิทธิอาจมีได้ทั้งข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรอง
- ในกรณีที่มีข้อถือสิทธิเกิน 5 ข้อ ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องเสียค่า
ธรรมเนียมเพิ่มสำหรับข้อถือสิทธิข้อที่ 6 เป็นต้นไป
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์ จะต้องประกอบด้วย การสรุปเกีย่ วกับการเปิดเผย
การประดิษฐ์ที่รัดกุม ซึ่งจะต้องไม่เกิน 150 คำ
1.5 รูปเขียน ขนาดของกระดาษที่ใช้แสดงรูปเขียน คือ ขนาด A4 สีขาว
1.6 ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ
2. เอกสารอื่นที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
2.1 เอกสารแสดงการขอถือสิทธิวนั ยืน่ ย้อนหลัง (priority document) และ
คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้ รับรองคำแปลถูกต้อง (ในกรณีทผ่ี ขู้ อรับอนุสทิ ธิบตั รขอถือ
สิทธิวันยื่นย้อนหลัง)
2.2 หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร (ในกรณีที่คำขอรับ
อนุสิทธิบัตรยื่นผ่านตัวแทน)
2.3 หนังสือสัญญาโอนสิทธิ ซึ่งรับรองโดยโนตารีพับลิค
2.4 รูปเขียน ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเขียนแบบ
3. การตรวจสอบคำขอ
หลังจากผูข้ อรับสิทธิบตั รยืน่ คำขอรับสิทธิบตั รแล้ว สำนักทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(IPO) จะตรวจสอบเบื้องต้น (ตรวจสอบรูปแบบ) ของคำขอรับสิทธิบัตร และรายงานการ
ตรวจสอบในรูปแบบของคำขอจะออกภายใน 6 เดือน นับแต่วันยื่นคำขอ ทั้งนี้ จะไม่มีการ
ตรวจสอบการประดิษฐ์ในเนื้อหา (A Substantive Examination) แต่อย่างใด
4. การประกาศโฆษณา
หลังจากทีค่ ำขอรับอนุสทิ ธิบตั รได้รบั การจดทะเบียน จะต้องประกาศโฆษณา
การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรในหนังสือประกาศโฆษณา
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5. การรับจดทะเบียน
ถ้าผูต้ รวจสอบตรวจสอบแล้วเห็นว่า คำขอรับอนุสทิ ธิบตั รถูกต้องตามแบบพิธี
ผู้ตรวจสอบก็จะสั่งรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร ต่อจากนั้น จะต้องประกาศโฆษณา
การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรในหนังสือประกาศโฆษณา
6. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ผู้ยื่นคำขอสามารถขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอในประเทศไทยย้อนหลังเป็นวัน
ยื่นคำขอในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นคำขอภายใน 12 เดือนนับจากวันยื่นคำขอ
จดทะเบียนครั้งแรกในประเทศไทย
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักทรัพย์สินทางปัญญา (The Intellectual Property Office หรือ IPO)
ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักประธานาธิบดี (Office of the President)
Office of the President Intellectual Property Office (IPO)
IPO Building, 351 Sen. Gil J. Puyat Avenue
Makati City, Philippines 3117
Tel.: (63 2) 890 48 62 / (63 2) 890 49 18
Fax: (63 2) 890 48 62
E-mail: mail@ipophil.gov.ph
Website: http://ipophil.gov.ph
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ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการสำนักงานตัวแทน
รายการ		ค่าธรรมเนียม ค่าบริการวิชาชีพ
								ราชการ (PHP)
(USD)
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก
1. ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร
    - เตรียมรูปเขียน (ถ้ามี) แผ่นละ
2. การขอถือสิทธิวันยื่นคำขอย้อนหลัง
3. การแยกคำขอรับสิทธิบัตร

3,000
-

1,500
-

510
130

1,500

750

210

3,000
1,500
(ต่อแต่ละ
คำขอทีแ่ ยก)

410

4. การยื่นขอให้ตรวจสอบ

1,100

550

260

5. การเปลี่ยนคำขอเป็นสิทธิบัตร

1,200

600

310

6.  การประกาศอนุสิทธิบัตร

800
        (ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
                                ต่อการประกาศโฆษณา
                                  ประมาณ ½ หน้า)
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กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ - สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Intellectual
Property Code of the Philippines Republic Act) ฉบับที่ 8293 พ.ศ. 2541 ซึง่ แก้ไข
โดย Republic Act ฉบับที่ 9150 หรือทีร่ จู้ กั กันว่า พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการคุม้ ครองแบบ
ผังภูมขิ องวงจรรวม ซึง่ ได้แก้ไขในบางมาตราแห่ง Republic Act ฉบับที่ 8293 เมือ่ ปี พ.ศ. 2544
2. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบการจดทะเบียนโดยยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักทรัพย์สินทางปัญญา
(The Intellectual Property Office หรือ IPO) ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักประธานาธิบดี (Office
of the President)
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม
แบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่วนประกอบของเส้น หรือสี หรือรูปแบบสามมิตใิ ดๆ
ซึง่ จะประกอบด้วยเส้นหรือสีหรือไม่กไ็ ด้ ถ้าส่วนประกอบหรือรูปแบบดังกล่าวให้ลกั ษณะพิเศษ
ภายนอก และสามารถเป็นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมได้
แบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครอง จะต้องครบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความใหม่ หรือความสามารถในการประดับตกแต่ง
3.2 สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม
4. อายุการคุ้มครอง
แบบผลิตภัณฑ์จะมีอายุความคุม้ ครอง 5 ปีนบั จากวันยืน่ คำขอจดทะเบียน และ
สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ 2 ครั้งติดต่อกัน ครั้งละ 5 ปี ดังนั้น แบบผลิตภัณฑ์
อาจจะมีอายุความคุ้มครองสูงสุด 15 ปี
2. การขอรับความคุ้มครอง
1. การเตรียมคำขอ
ผูย้ น่ื ขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ทร่ี ะบุชอ่ื ไว้ในคำขออาจเป็นผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์
ทายาท ผูร้ บั มอบอำนาจตามกฎหมาย หรือผูร้ บั โอน ซึง่ อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล
ก็ได้
2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง
2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอจดทะเบียน
1. คำขอรับสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ
ของผู้ขอ ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือหัตถกรรมที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ เป็นต้น
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2. ภาพแสดงถึงแบบผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเป็น รูปเขียน ภาพถ่าย หรือรูป
แสดงกราฟฟิค ซึ่งมีความชัดเจน และแสดงถึงลักษณะของแบบผลิตภัณฑ์
3. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่จำเป็น
4. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ออกแบบ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ใช่ผู้ออกแบบ จะต้องมี
หนังสือแสดงสิทธิของผู้ยื่นคำขอด้วย
5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ
2.2 เอกสารอื่นที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนสิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. เอกสารแสดงการขอถือสิทธิวนั ยืน่ ย้อนหลัง (Priority Document) และ
คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรับรองคำแปลถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรขอถือ
สิทธิวันยื่นย้อนหลัง)
2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร (ในกรณีที่คำขอรับ
สิทธิบัตรยื่นผ่านตัวแทน)
3. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ ซึ่งรับรองโดยโนตารีพับลิค
3. การตรวจสอบคำขอ
หลังจากผู้ขอยื่นคำขอแล้ว สำนักทรัพย์สินทางปัญญา (IPO) จะตรวจสอบ
เบื้องต้น และถ้าพบข้อบกพร่อง จะสั่งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไข และให้ถือวันที่มีการแก้ไขเป็นวัน
ยื่นคำขอ ถ้าผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขในเวลาที่กำหนด คำขอจะถูกเพิกถอน ในกรณีที่ไม่พบ
ข้อบกพร่อง หรือได้มกี ารแก้ไขข้อบกพร่องแล้วสำนักทรัพย์สนิ ทางปัญญา (IPO) จะตรวจสอบ
ในเนื้อหาโดยมิต้องร้องขอ
4. การประกาศโฆษณา
หลังจากทีค่ ำขอการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รบั การจดทะเบียนแล้ว จะต้องประกาศ
โฆษณาการจดทะเบียนสิทธิในหนังสือประกาศโฆษณา
5. การรับจดทะเบียน
ถ้าผู้ตรวจสอบของสำนักทรัพย์สินทางปัญญา (IPO) ตรวจสอบในเนื้อหาแล้ว
เห็นว่า คำขอรับสิทธิถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกำหนด ผูต้ รวจสอบก็จะสัง่ รับจดทะเบียน
และออกหนังสือรับรองสิทธิ ต่อจากนั้น จะต้องประกาศโฆษณาการจดทะเบียนสิทธิบัตรใน
หนังสือประกาศโฆษณา ในทะเบียนสิทธิบัตรจะต้องมีชื่อ ที่อยู่ของผู้ออกแบบด้วย
6. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ผู้ยื่นคำขอสามารถขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอในประเทศไทยย้อนหลังเป็นวันยื่น
คำขอในประเทศฟิลปิ ปินส์ได้ ทัง้ นี้ ต้องยืน่ คำขอภายใน 6 เดือนนับจากวันยืน่ คำขอจดทะเบียน
ครั้งแรกในประเทศไทย
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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักทรัพย์สินทางปัญญา (The Intellectual Property Office หรือ IPO)
ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักประธานาธิบดี (Office of the President)
Office of the President Intellectual Property Office (IPO)
IPO Building, 351 Sen. Gil J. Puyat Avenue
Makati City, Philippines 3117
Tel.: (63 2) 890 48 62 / (63 2) 890 49 18
Fax: (63 2) 890 48 62
E-mail: mail@ipophil.gov.ph
Website: http://ipophil.gov.ph
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ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการสำนักงานตัวแทน
รายการ		ค่าธรรมเนียม ค่าบริการวิชาชีพ
								ราชการ (PHP)
(USD)
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก
1. ยืน่ คำขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3,000
    - เตรียมรูปเขียน (ถ้ามี) แผ่นละ
2. การขอถือสิทธิวันยื่นคำขอย้อนหลัง
3. การแยกคำขอรับสิทธิบัตร

4. การยื่นขอให้ตรวจสอบ

1,500
-

510
130

750

210

3,000
1,500
(ต่อแต่ละคำ
ขอที่แยก)

410

1,500

1,100

550

5. การประกาศสิทธิบัตรการออกแบบ
800
  ผลิตภัณฑ์
      (ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
                                ต่อการประกาศโฆษณา
                                  ประมาณ ½ หน้า)
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สำนักกฎหมายผู้ให้บริการในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1. Angara Abello Concepcion Regala & Cruz Law Offices
22/F ACCRALAW Tower Second Avenue corner 30th Street
Crescent Park West, Bonifacio Global City
Taguig 0399, Metro Manila, Philippines
Tel: 632 830 8000
Fax: 632 403 7007
E-mail: accra@accralaw.com
Website: www.accralaw.com
2. Castillo Laman Tan Pantaleon & San Jose
The Valero Tower, 2-5 Floors 122 Valero Street, Salcedo Village
Makati City, Metro Manila, Philippines
Tel: 632 817 6791
Fax: 632 819 2724
E-mail: counsel@cltpsj.com.ph
Website: www.cltpsj.com
3. Sycip Salazar Hernandez & Gatmaitan
SSHG Law Centre 105 Paseo de Roxas
Makati City 1226 Metro Manila, Philippines
Tel: 632 982 3500
Fax: 632 817 3896
E-mail: sshg@syciplaw.com
Website: www.syciplaw.com
4. Poblador Bautista & Reyes
5th Floor, Sedcco 1 Building Rada Corner Legaspi Streets
Legaspi Village, Makati Metro Manila, Philippines
Tel: 632 893 7623
Fax: 632 893 7622
E-mail: central@pbrlaw.com.ph
Website: www.martindale.com/Poblador-Bautista-Reyes
5. Villaraza Cruz Marcelo & Angangco
118 Perea Street, Legaspi Village, 1229 Makari City, Phillippines
Tel: 632 818 9836
Fax: 632 840 0863
E-mail: ip.department@cvclaw.com
Website: www.cvclaw.com
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