สาธารณรัฐสิงค์โปร์

กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ - สาธารณรัฐสิงคโปร์
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร บทที่ 221 พ.ศ. 2545 ซึง่ แก้ไข เพิม่ เติมโดยพระราช
บัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2551
2. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม
การประดิษฐ์ทส่ี ามารถขอรับสิทธิบตั รได้จะต้องเป็นการประดิษฐ์ทเ่ี กีย่ วกับผลิตภัณฑ์
และกรรมวิธี
การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องครบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
2. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และ
3. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
4. อายุความคุ้มครอง
สิทธิบัตรการประดิษฐ์จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศรับจดทะเบียนได้รับการ
โฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาสิทธิบตั ร (Gazette) และมีผลใช้บงั คับในระยะเวลา 20 ปี
นับจากวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน
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
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ แต่ใน
กรณีทผ่ี ขู้ อจดทะเบียนไม่มถี น่ิ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ จะต้องมีตวั แทนในประเทศสิงคโปร์เพือ่
ใช้ในการติดต่อกับสำนักทรัพย์สนิ ทางปัญญา (IPOS) คำขอจดทะเบียนสิทธิบตั รต่างประเทศ
ทีย่ น่ื ภายใต้สนธิสญั ญาว่าด้วยความร่วมมือทางสิทธิบตั ร (The Patent Cooperation Treaty)
สามารถยืน่ ขอรับสิทธิบตั รได้กบั นายทะเบียนในฐานะสำนักงานรับคำขอ (Receiving Office)
ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์
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2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง
เอกสารที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรประกอบด้วย คำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่จะต้อง
ระบุผขู้ อรับสิทธิบตั ร การบรรยายถึงรายละเอียดการประดิษฐ์ และรูปเขียน (ถ้ามี) และเอกสาร
ดังต่อไปนี้
2.1. แบบคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
2.2. แบบคำขอสำหรับแต่งตั้งตัวแทนสิทธิบัตร
2.3. รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ รวมทั้งรูป
เขียนจำนวน 3 ชุด
2.4. แบบคำขอสำหรับหนังสือแสดงสิทธิการเป็นผู้ประดิษฐ์ และสิทธิในการรับ
สิทธิบัตร ซึ่งจะต้องยื่นภายใน 16 เดือน นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก
2.5 เอกสารแสดงสิทธิในการขอถือสิทธิย้อนหลัง (priority document) ฉบับ
รับรองโดยสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่เอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
จะต้องจัดทำคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ และรับรองคำแปลถูกต้องด้วย
ทั้งนี้ เอกสารข้างต้นตามข้อ 1 - 5 จะต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่ต้อง
มีการรับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค หรือกระทรวงการต่างประเทศ
ในการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์นั้น  จะต้องเปิดเผยการประดิษฐ์ใน
ลักษณะที่ชัดแจ้งและสมบูรณ์ เพื่อให้บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปวิทยาการ
นั้น ๆ เข้าใจได้ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยหัวข้อ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ สาขาวิทยาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เข้าใจการประดิษฐ์ การตรวจค้นและการตรวจสอบการประดิษฐ์ คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ
การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ และวิธกี ารในการประดิษฐ์หนึง่ วิธกี ารเป็นอย่างน้อยทีส่ ดุ
พร้อมกับยกตัวอย่างและอ้างอิงถึงรูปเขียน
ในส่วนของข้อถือสิทธิจะต้องชัดแจ้งและรัดกุม และสอดคล้องกับรายละเอียด
การประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยไว้ และมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือมีแนวคิดใน
การประดิษฐ์อย่างเดียวกันเท่านั้น โดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนข้อถือสิทธิ
ในส่วนของรูปเขียน เพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อ
ขอให้ได้วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน  ผู้ขอจดทะเบียนสามารถใช้รูปเขียนที่ยังไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการเขียนแบบได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นรูปเขียนที่ถูกต้องใน
ภายหลังต่อสำนักทรัพย์สนิ ทางปัญญา (IPOS) กระดาษทีใ่ ช้สำหรับการเตรียมรูปเขียนจะต้อง
ใช้ขนาด A4 รูปเขียนต้องเขียนด้วยหมึกที่สามารถอยู่ได้ทนทาน มีสีดำเข้ม เป็นเส้นเรียบ
และหนาเท่ากันโดยตลอดและห้ามใช้สีอื่น
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ในส่วนของบทสรุปการประดิษฐ์ จะต้องมีชื่อของการประดิษฐ์ และมีการสรุปที่
รัดกุมเกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ และแสดงสาขาเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ทั้งนี้ บทสรุปการประดิษฐ์จะต้องไม่เกิน 150 คำ
คำขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว คำขอรับ
สิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ์หลายอย่างในคำขอฉบับเดียว จะกระทำได้ต่อเมื่อการประดิษฐ์
หลายอย่างนั้น มีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่า เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
3. การตรวจสอบคำขอ
3.1. การตรวจสอบเบื้องต้น
ภายหลังจากได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้ว สำนักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา แห่งประเทศสิงคโปร์จะดำเนินการตรวจสอบคำขอเบื้องต้น เมื่อครบกำหนด 18
เดือน นับแต่วนั ยืน่ คำขอรับสิทธิบตั รหรือนับแต่วนั ทีย่ น่ื คำขอรับสิทธิบตั รเป็นครัง้ แรก (ในกรณี
ที่มีการขอถือสิทธิย้อนหลัง) คำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะได้รับการประกาศ
โฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร
3.2. การตรวจสอบการประดิษฐ์
ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ทันทีที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบเบือ้ งต้น อย่างไรก็ตาม ผูข้ อจดทะเบียนจะต้องยืน่ คำขอให้ตรวจสอบ
การประดิษฐ์ภายในระยะเวลา 28 เดือน นับแต่วันที่ขอให้ถือสิทธิย้อนหลังหรือนับแต่วัน
ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งนี้ ระยะเวลาในการยื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์สามารถขยายได้
แต่ไม่เกิน 3 เดือน
4. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ผู้ยื่นคำขอสามารถขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอในประเทศไทยย้อนหลังเป็นวันยื่น
คำขอในประเทศสิงคโปร์ได้ ทัง้ นี้ ต้องยืน่ คำขอภายใน 12 เดือนนับจากวันยืน่ คำขอจดทะเบียน
ครัง้ แรกในประเทศไทย และอาจขอขยายเวลาได้อกี 2 เดือน โดยการยืน่ คำร้องขอพร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียม พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่อาจยื่นภายใน 12 เดือน เช่น การขาดเจตนา เป็นต้น
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Intellectual Property
Office of Singapore-IPOS) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)
51 Bras Basah Road #04-01 Plaza by the Park, Singapore 189554
Tel.: (65) 6339 8616
Fax: (65) 6339 0252
Website: www.ipos.gov.sg
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ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการสำนักงานตัวแทน
รายการ
							

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการวิชาชีพ
ราชการ (USD)
(USD)

1. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
(ไม่รวมถึงการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์และ
การโอน) (แบบ 1, 41, 8)

740.00

160

2. การขอถือสิทธิย้อนหลัง (แต่ละฉบับ)

100.00

-

3. การเตรียมและยืน่ หนังสือแสดงว่าเป็นผูป้ ระดิษฐ์
  ภายหลังจากยื่นคำขอ (แบบ 8)

130.00

-

4. การยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเปิดเผยในงาน
  แสดงสินค้าระหว่างประเทศ

130.00

-

5. การขอขยายระยะเวลาในการยื่น หนังสือ
  รับรองเกี่ยวกับการเปิดเผยในงานแสดงสินค้า
  ระหว่างประเทศ (ต่อ 1 ครั้ง)

80.00

-

6. การตรวจสอบและยื่นรายละเอียดของคำขอ
400.00+
  ทีย่ น่ื ในต่างประเทศสำหรับการประดิษฐ์เดียวกัน 60.00 ต่อคำขอ

-

7. การยื่นเอกสารขอถือสิทธิย้อนหลังกรณีล่าช้า
  - เอกสารขอถือสิทธิวันยื่นย้อนหลังเพิ่มเติม
  (แต่ละฉบับ) ยื่นในเวลาเดียวกัน

-

75.00
45.00

สาธารณรัฐสิงคโปร์

263

รายการ
							
8. การยื่นคำแปลฉบับรับรองของเอกสารขอให้
  ถือสิทธิย้อนหลังในกรณีล่าช้า
  - เอกสารรับรองคำแปลเพิ่มเติม (แต่ละฉบับ)
  ที่ยื่นในเวลาเดียวกัน

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการวิชาชีพ
ราชการ (USD)
(USD)
80.00

-

45.00

-

120.00

-

10. การยื่นคำโต้ตอบต่อรายงานการตรวจสอบ
   เบื้องต้น

120.00

-

11. การพิมพ์ (ต่อ 1 หน้า)

35.00

-

12. การตรวจสอบการประดิษฐ์
   ยื่นคำขอรายงานการตรวจค้นหรือรายงาน
   การตรวจค้นเพิ่มเติม
   (แบบ 10)

325.00

1,750.00

300

1,100

9. การตรวจสอบเบื้องต้น
    รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น

13. ยื่นคำขอให้มีการตรวจสอบ
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กฎหมายอนุสิทธิบัตร – สาธารณรัฐสิงคโปร์
- สาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่อนุสิทธิบัตร -
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กฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ – สาธารณรัฐสิงคโปร์
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
1.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียน มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543
1.2 ข้อบังคับว่าด้วยแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียน ปี 2543
2. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ โดยยื่นขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์
แผนกจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ (Registry of Designs, Intellectual Property Office
of Singapore)
3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง
แบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะต่างๆของรูปร่างและรูปทรงหรือรูปแบบหรือ
สิ่งประดับที่ใช้กับสิ่งของโดยกระบวนการทางอุตสาหกรรมใดๆ แต่ไม่รวมถึง
1. วิธีการหรือหลักการก่อสร้าง หรือ
2. ลักษณะต่างๆของรูปร่างและรูปทรงของสิ่งของซึ่ง
- ถูกกำหนดเช่นนั้นด้วยหน้าที่การทำงานของตัวสิ่งของนั้นแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น
- ต้องอาศัยรูปร่างภายนอกของสิง่ ของอืน่ ทีผ่ อู้ อกแบบตัง้ ใจทีจ่ ะให้แบบผลิตภัณฑ์
นั้นใช้เป็นส่วนประกอบ
- ซึง่ ทำให้สง่ิ ของถูกเชือ่ มต่อหรือวางอยูใ่ นรอบๆหรือพิงกับสิง่ ของอืน่ ๆ จนกระทัง่
สิ่งของนั้นสามารถแสดงหน้าที่การทำงานของตนเองได้
แบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกันกับงานศิลปกรรม (corresponding design in
relation to an artistic work) หมายถึง แบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเมื่อใช้กับสิ่งของแล้วจะก่อให้
เกิดการทำซ้ำงานนั้น
แบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (textile design) หมายถึง สินค้าประเภทสิ่งทอหรือชิ้น
พลาสติก ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ หรือจำพวกอื่นๆ ของสิ่งของที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
ตามทีน่ ายทะเบียนอาจกำหนดเป็นครัง้ คราวซึง่ ความคุม้ ครองถูกจำกัดเฉพาะลักษณะของแบบ
และการประดับประดาเท่านั้น
แบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถจดทะเบียนได้จะต้องมีความใหม่
4. อายุการคุ้มครอง
แบบผลิตภัณฑ์มอี ายุความคุม้ ครองสูงสุด 15 ปี โดยได้รบั ความคุม้ ครองนับจาก
วันจดทะเบียนเป็นเวลา 5 ปี และสามารถขยายอายุการคุม้ ครองได้อกี 2 ครัง้ ครัง้ ละ 5 ปี
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2. การขอรับความคุ้มครอง
1. การเตรียมคำขอ
บุคคลและนิตบิ คุ คลหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวอาจยืน่ จดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์
ได้โดยมีที่อยู่สำหรับการติดต่อในประเทศสิงคโปร์
2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง
2.1 แบบฟอร์มคำขอระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ
2.2 ข้อถือสิทธิ อย่างไรก็ตาม หลังจากยื่นคำขอแล้ว ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถ
แก้ไขข้อถือสิทธิให้กว้างขึ้นได้
2.3 ตัวอย่างแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 3 ชุดที่เหมือนกัน
2.4 รูปเขียนแบบผลิตภัณฑ์สามารถใช้รปู แบบไม่เป็นทางการ (informal drawing)
ในการยืน่ คำขอจดทะเบียนได้โดยสามารถยืน่ เป็นรูปสีหรือขาวดำก็ได้ ทัง้ นีร้ ปู เขียนจะต้องวาด
อย่างถูกต้องบนกระดาษขาวคุณภาพดี ที่มีขนาดไม่เกินกว่าความยาว 15 เซนติเมตรและ
ความกว้าง 13 เซนติเมตรซึ่งแสดงโดยเส้นดำที่มีความคมชัด และขนาดเสมอกัน อย่างไร
ก็ตามไม่ควรมีสัญลักษณ์แสดงขนาดคำอธิบายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแบบผลิตภัณฑ์และ
เครือ่ งหมายการค้าในรูปเขียนเนือ่ งจากสิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองในฐานะแบบผลิตภัณฑ์
ผูย้ น่ื คำขอไม่สามารถเพิม่ รูปเขียนแบบผลิตภัณฑ์ได้ ถ้าเป็นการเพิม่ ขอบเขตการคุม้ ครองของ
แบบผลิตภัณฑ์
2.5 คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องระบุในคำขอจดทะเบียน อย่างไร
ก็ตาม ข้อบังคับข้อที่ 15 กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำแถลงแสดงความใหม่ที่บรรยายถึง
ลักษณะต่างๆของแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ยื่นคำขอเห็นว่ามีความใหม่อาทิเช่น รูปร่าง รูปทรง
แบบแผนและ/หรือสิง่ ประดับของสิง่ ต่างๆทีใ่ ช้แบบผลิตภัณฑ์นน้ั แต่ไม่จำเป็นต้องยืน่ คำแถลง
แสดงความใหม่ในกรณีของคำขอจดทะเบียนแบบหรือสิ่งประดับของแบบ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับ
สิ่งทอ วอลเปเปอร์ หรือวัสดุติดผนังอื่นๆ ลูกไม้ หรือชุดของสิ่งทอและลูกไม้
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการรับรอง
ลายมือชื่อโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูตสิงคโปร์ประจำเทศไทย
3. การประกาศโฆษณา
แบบผลิตภัณฑ์จะได้รบั การประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาแบบผลิตภัณฑ์
ในทันทีทไ่ี ด้รบั การอนุมตั กิ ารจดทะเบียนจากนายทะเบียน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน
ถึง 1 ปี นับจากวันยื่นคำขอ ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าคำขอถูกต้องตาม
แบบพิธี
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4. การรับจดทะเบียน
เมือ่ แบบผลิตภัณฑ์มคี ณุ สมบัตติ รงตามทีก่ ฎหมายกำหนดผูต้ รวจสอบก็จะพิจารณา
รับจดทะเบียน
5. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ผู้ยื่นคำขอสามารถขอถือสิทธินับวันยื่นคำขอในประเทศไทยย้อนหลังเป็นวันยื่น
คำขอในประเทศสิงคโปร์ได้ ทัง้ นี้ ต้องยืน่ คำขอภายใน 6 เดือนนับจากวันยืน่ คำขอจดทะเบียน
ครั้งแรกในประเทศไทยโดยใช้แบบฟอร์ม D3 พร้อมชำระค่าธรรมเนียม รวมทั้ง หนังสือ
รับรองคำขอจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษซึง่ ต้องรับรองคำแปลถูกต้องโดยกรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ (Intellectual Property Office
of Singapore-IPOS) เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานด้านการจดทะเบียนสิทธิบตั รแบบผลิตภัณฑ์
ในประเทศสิงคโปร์
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)
51 Bras Basah Road #04-01 Plaza by the Park, Singapore 189554
Tel.: (65) 6339 8616
Fax: (65) 6339 0252
Website: www.ipos.gov.sg
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ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการสำนักงานตัวแทน
รายการ
							
1. - การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แบบกระดาษ
- การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แบบอิเล็กทรอนิกส์
2. การขอถือสิทธิย้อนหลัง
3. การแก้ไขรายละเอียดในคำขอกรณีที่เป็น
ตัวอักษรอย่างเดียว
- แบบกระดาษ
- แบบอิเล็กทรอนิกส์
    การแก้ไขรายละเอียดในคำขอกรณีที่นอกเหนือ
จากตัวอักษรอย่างเดียว
- แบบกระดาษ
      - แบบอิเล็กทรอนิกส์
4. การเปลี่ยนคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (สิทธิบัตร – อนุสิทธิบัตร)
5. การแยกคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
6. การประกาศโฆษณา
7. การยื่นขอให้ตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์
8. ยื่นรายงานผลการตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์
ที่ยื่นในต่างประเทศ
9. ค่าออกสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการวิชาชีพ
ราชการ (USD)
(USD)
180
170

300
300

-

43

50
40

คิดตามระยะเวลา
ที่ใช้ไป

55
45
-

-

-

-

-

-

-

70

หมายเหตุ - ค่าบริการที่กำหนดข้างต้นไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่แท้จริง
สาธารณรัฐสิงคโปร์

269

สำนักกฎหมายผู้ให้บริการในสาธารณรัฐสิงคโปร์
1. Samuel Seow Law Corporation
1 Kim Seng Promenade #15-12 Great World City West Tower
Singapore 237994
Tel: 65 6887 3393
Fax: 65 6887 3303
E-mail: info@sslawcorp.com
Website: www.sslawcorp.com
2. Namazie & Co.
51 Goldhill Plaza # 24-06/07 enthouse 4 Singapore 308900
Tel: 65 6538 9711
Fax: 65 6538 9722
E-mail: general@namazie-law.com
Website: www.namazie-law.com
3. KhattarWong
80 Raffles Place #25-01 UOB Plaza 1 Singapore 048624
Tel: 65 6535 6844
Fax: 65 6534 4892
E-mail: kwp@khattarwong.com
Website: www.khattarwong.com
4. Allen & Gledhill LLP
One Marina Boulevard #28-00 Singapore 018989
Tel: 65 6890 7188
Fax: 65 6327 3800
E-mail: enquiries@allenandgledhill.com
Website: www.gledhill.com.sg
5. Lee & Lee
5 Shenton Way #07-00 UIC Building Singapore 068808
Tel: 65 6220 0666
Fax: 65 6221 9713
E-mail: lleenlee@leenlee.com.sg
Website: www.leenlee.com.sg
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