
โครงการพฒันางานวิจยัของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร

สูก่ารจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 

1

วนัที่ 15-16 มกราคม 2562

ณ หอ้งประชุมอาคารส านักงานคณบดี ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  

โดย หน่วยจดัการทรพัยส์นิทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี(TLO)

สถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.ธญับุรี



1. ทรพัยส์ินทางปัญญาเบ้ืองตน้

2. ขัน้ตอนการขอรบัความค ุม้ครองฯ 

3. การสืบคน้ขอ้มลู และ Workshop

4. เทคนิคการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัร

5. Workshop การจดัเตรียม

Outline 

1. ทรพัยส์ินทางปัญญาเบ้ืองตน้

2. ขัน้ตอนการขอรบัความค ุม้ครองฯ 

3. การคดัเลือกงานวิจยัเพ่ือขอรบัความค ุม้ครอง

4. เทคนิคการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัร

5. Workshop
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1. พฒันาตอ่ยอดความรูท้างเทคโนโลยี ใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ

2. ช่วยตอบโจทย ์/ แกไ้ขปัญหาของเทคโนโลยีเดิมใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

3. สรา้งรายไดจ้ากการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. ไดต้วัช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา แสดงถึงความสามารถดา้นวิชาการและศกัยภาพการแข่งขนัของ

องคก์ร 

5. ผูป้ระดิษฐไ์ดร้บัการจดัสรรผลประโยชนอ์นัเกิดจากทรพัยสิ์นทางปัญญา

6. ผูป้ระดิษฐไ์ดใ้ชเ้ป็นผลงานในการประเมินผลงานประจ  าปีและการขอต าแหน่งวิชาการ 

ประโยชนท่ี์ไดจ้ากการจดทะเบียนสิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัรประโยชนท์ี่ไดจ้ากการจดทะเบียนสิทธิบตัร / อนุสิทธิบตัร

www.ird.rmutt.ac.th
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1. ทรพัยส์ินทางปัญญาเบ้ืองตน้1. ทรพัยส์ินทางปัญญาเบ้ืองตน้
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5ที่มา: ความรู้เบือ้งต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปี 2558

• เป็นผลงานอนัเกิดจากความคิดสรา้งสรรคข์องมนุษย ์

• โดยการศึกษา คน้ควา้ คิดคน้ ออกแบบ รวมถึงการวิจยัและพฒันา

• ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น ผลิตภณัฑ ์สินคา้

และจบัตอ้งไม่ได ้เช่น กรรมวิธี วิธีการ กระบวนการ

ความหมายของทรพัยส์ินทางปัญญา (Intellectual Property) 



แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามหลกัสากล ไดแ้ก่

6

1. ทรพัยสิ์นทางปัญญาทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)

>> ความคิดสรา้งสรรคข์องมนุษย ์ท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐคิ์ดคน้สินคา้อุตสาหกรรมต่างๆ 

>> เช่น กระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตท่ีไดป้รบัปรงุหรือคิดคน้ขึ้นใหม่ หรือการออกแบบผลิตภณัฑท์าง

อตุสาหกรรมท่ีเป็นองคป์ระกอบและรปูรา่งของตวัผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

2. ลิขสิทธ์ิ (Copyright)

>> สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวขอผูส้รา้งสรรคท่ี์จะกระท าการใดๆ กบังานท่ีผูส้รา้งสรรคไ์ดท้ าขึ้ น โดยประเภทของงานอนัมี

ลิขสิทธ์ิท่ีกฏหมายก าหนดไว ้

>> ไดแ้ก่ งานวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรกีรรม โสตทศันวสัด ุภาพยนต ์ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพรเ่สียง 

แพรภ่าพ หรอืงานอ่ืนใดในแผนกวรรณคด ีแผนกวทิยาศาสตร ์หรอืแผนกศิลปะ

>> ไม่วา่งานดงักล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรปูแบบอยา่งใด 

“การคุม้ครองลิขสิทธ์ิไม่ครอบคลุมถึงความคิด ขัน้ตอน กรรมวิธี ระบบวิธีใชห้รอืวิธีท างาน 

แนวความคิด หลักการ การคน้พบ หรอืทฤษฎีทางวิทยาศาสตรห์รอืคณิตศาสตร”์

ที่มา: ความรู้เบือ้งต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปี 2558

ประเภทของทรพัยส์ินทางปัญญา



มาท าความรู้จัก กันดีกว่าIP
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ

ลขิสทิธิ์

เครือ่งหมายการค้า

ความลบัทางการการค้า

ส ิง่บ่งช ีท้างภูมศิาสตร์

สทิธบิตัรการประดษิฐ์

อนุสทิธบิตัร

สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์

แผนภูมขิงิวงจรรวม

คุ้มครองตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ +50 ปี

อายุการคุ้มครอง 10 ปี ต่ออายุทุกๆ 10 ปี

ตลอดเวลาท่ียังเป็นความลับ

ตลอดไปโดยถือเป็นสิทธิชุมชน

อายุการคุ้มครอง 20 ปี

อายุการคุ้มครอง 6 ปี ต่ออายุ 2 คร้ังๆละ 2 ปี

อายุการคุ้มครอง 10 ปี

อายุการคุ้มครอง 10 ปี

ที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา



งานแพร่เสยีงแพร่ภาพ

นาฏกรรม

วรรณกรรม

ดนตรกีรรม

โสตทศันวสัด ุ

ศลิปกรรม 
1. จติกรรม-ภาพวาด 

2. ประตมิากรรม-งานป้ัน 

3. ภาพพิมพ์

4. สถาปัตยกรรม-ออกแบบอาคารสิง่ปลูกสรา้ง

ลิขสิทธ์ิ

5. ภาพถา่ย

6. ภาพประกอบ แผนที ่ภาพรา่งฯ

7. ศิลปะประยุกต ์1-6 อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

หรอืหลากหลายรวมกนัไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่

ภาพยนต์ 

สิง่บนัทึกเสยีง 

งานอืน่ใดในแผนกวรรณกรรม แผนกวิทยาศาสตร ์หรอืแผนกศลิปะ



การวิจัย และนวัตกรรม
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ใช้เงิน

การวิจัย (Research) นวัตกรรม (Innovation)

เปลี่ยนความรู้

เป็นเงินทองสร้างองค์ความรู้

www.ird.rmutt.ac.th



 ความหมายตามกฎหมาย : หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการ
ประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

 ความหมายทั่วไป :เป็นการคุ้มครองการคิดค้นสร้างสรรค์ที่เก่ียวกับการ
ประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 มีผลบังคับภายในเขตดินแดน

 ระบบจดทะเบียน

 ประเภทสิทธิบัตร: ในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังน้ี 

 สิทธิบัตรการประดิษฐ์

 อนุสิทธิบัตร

 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตร (Patent)

การประดิษฐ์

สิทธิบัตร (Patent)

การออกแบบ

www.ird.rmutt.ac.th



ประเภทของสิทธิบัตร ในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับ
ลักษณะองค์ประกอบโครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือ
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง  การให้การคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิด
สร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่หรือ
ปรับปรุงจากการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนเพียงเล็กน้อย

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองความคิด
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปร่างและลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของลวดลายหรือสีของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้ และแตกต่าง
ไปจากเดิม

ประเภทของสิทธิบตัร ในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

www.ird.rmutt.ac.th



2. ขัน้ตอนการขอรบัความค ุม้ครองฯ 2. ขัน้ตอนการขอรบัความค ุม้ครองฯ 
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เอกสารไม่ครบผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ

แก้ไข
เพิ่มเติม

v

จัดท าร่างค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- แบบ สป/สผ/อสป/001-ก และเอกสารประกอบ
- หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
- ส าเนาบัตรประชาชน และผู้โอนสิทธิ

TLO (IP Clinic) ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร/
ความใหม่

สวพ. เสนอรองอธิการบดีลงนามในหนังสือสัญญาโอนสิทธิ

สวพ. ยื่นเอกสารค าขอไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา

แจ้งผลการยื่นค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแก่ผู้ประดิษฐ์ 
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

ติดตามความคืบหน้า/เอกสารปรับแก้จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ
สวพ.

www.ird.rmutt.ac.th



ระยะเวลาการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาในประเทศไทย

สิทธิบตัรการประดิษฐ ์: อายุการคุม้ครอง 20 ปี

อนุสิทธิบตัร : อายุการคุม้ครอง 6 + 2 +2 ปี

สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ : อายุการคุม้ครอง 10 ปี 

ลิขสิทธ์ิ : คุม้ครองตลอดชีวิตจนถึงหลงัจากผูส้รา้งสรรคต์าย 50 ปี

14

ยื่นตรวจสอบ 1  ประกาศ               ยื่นตรวจสอบ 2                                       การคุ้มครอง

ยื่นตรวจสอบ 1  ประกาศ               การคุ้มครอง

ยื่นตรวจสอบ 1  ประกาศ ตรวจสอบ 2     การคุ้มครอง

ยื่น                                                         การคุ้มครอง

ระยะเวลาการคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาในประเทศไทย

www.ird.rmutt.ac.th



ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างยื่นค าขอฯ  

15

“Due date จะเริ่ มนับหลงัจากวนัรบัเอกสารจากกรมฯ”

o ค าสั่งแก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (90 วัน)

o ขอเอกสารค าขอฯ ประกอบการประกาศโฆษณา (60 วัน)

o ขอเอกสารค าขอฯ ประกอบการออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (60 วัน)

o ยื่นคัดค้านค าวินิจฉัย (60 วัน)

o ชี้แจงผลตรวจสอบ (90 วัน)
สอ.

รองอธิการบดี

สวพ.
นกัวิจยั

ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างยื่นค าขอฯ  
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ประเภท ค่าสมนาคุณ 
**เมื่อได้รับการจด
ทะเบียนเท่าน้ัน

สิ่งที่ขอรับการคุ้มครอง อายุการคุ้มครอง คุณสมบัติ/เงื่อนไข
การขอรับการคุ้มครอง

สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์

80,000 บาท - ผลิตภัณฑ์
- กรรมวิธี
- การท าให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้น

“โครงสรา้งภายในไม่สามารถมองเห็นไดจ้าก

ภายนอก”

20 ปี นับจากวนัยื่นขอ 1. ความใหม่

2. ขัน้การประดษิฐส์งูขึ้น

3. สามารถประยุกตใ์ชท้าง

อุตสาหกรรม

อนุสิทธิบัตร 7,000 บาท 6 ปี นับจากวนัยื่นขอ 

ต่ออายุได ้2 ครั้ง ๆ ละ 2 ปี 

>> 10 ปี

1. ความใหม่

2. สามารถประยุกตใ์ชท้าง

อุตสาหกรรม

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

10,000 บาท - รูปร่าง/รูปทรง
- สี
- ลวดลาย
“โครงสรา้งภายนอกของผลิตภณัฑ”์

10 ปี นับจากวนัยื่นขอ 1. ความใหม่

2. สามารถประยุกตใ์ชท้าง

อุตสาหกรรม/หตัถกรรม

การเปรียบเทียบความแตกตา่งของสิทธิบตัรแตล่ะประเภทการเปรียบเทียบความแตกตา่งของสิทธิบตัรแตล่ะประเภท

มีขัน้การประดษิฐที์สงูขึ้น คือ การประดษิฐที์ไม่เป็นท่ีประจกัษ์โดยงา่ยแก่บคุคลท่ีมีความชาํนาญในระดบัสามญัสาํหรบังานประเภทน้ัน
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ขอ้ควรพึงระวงั 

>> การใหข้อ้มูลประกอบการยืน่ค าขอรบัสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร มทร. ธญับุรี <<

นักวิจยัแจง้ >>> TLO, สวพ.

1. รบัทุนภายนอก/รายละเอียดสญัญารบัทุน

2. ยืน่ค าขอ ฯ ก่อนน าผลงานออกแสดงนิทรรศการ/ การตีพิมพ ์

3. มีส่วนรว่มในผลงานวจิยักบับุคคล/หน่วยงานภายนอก

4. สืบคน้ความใหมท่ัว่โลกของผลงาน

ขอ้ควรพึงระวงั 

www.ird.rmutt.ac.th
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ขอ้ควรพิจารณาและขั้นตอนการด าเนินการ มีดงัน้ี

1. ก่อนท าวิจยัร่วมกนั/ตกลงรบัทุนวิจยั >> ใหพิ้จารณา ศึกษา เง่ือนไขในสญัญาก่อนการลงนาม เพื่อไม่ใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

เสียประโยชน์

2. ถา้ทรพัยสิ์นทางปัญญาเป็นของเจา้ของทุนฝ่ายเดียว ผูร้บัทุนจะมีชื่อเป็นผูป้ระดิษฐใ์นค าขอ 

โดยเจา้ของทุนจะเป็นผูด้ าเนินการเองทุกขั้นตอน

3. ถา้ผลงานน้ันจะเป็นค าขอร่วมกนั ใหผู้ส้รา้งสรรคแ์ละแหล่งทุนตกลงกนัวา่จะใหห้น่วยงานใดยื่นค าขอรบัสิทธิบตัร 

 มทร. ธญับุรี และหน่วยงานอ่ืน/แหล่งทุน >> มีชื่อเป็นผูท้รงสิทธิร่วม 

 ผูส้รา้งงานทุกคน >> มีชื่อเป็นผูป้ระดิษฐ์

4. หากมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ้ นในการยืน่ค าขอ ตอ้งมีการตกลงร่วมกนัใหช้ดัเจน

กระบวนการขอรบัความคุม้ครองฯ ของงานวิจยัรว่มกนักบัหน่วยงานอ่ืน หรือ

ไดร้บัทุนวิจยัจากแหลง่ทุนภายนอก

กระบวนการขอรบัความคุม้ครองฯ ของงานวิจยัรว่มกนักบัหน่วยงานอ่ืน หรือ

ไดร้บัทุนวิจยัจากแหลง่ทุนภายนอก

www.ird.rmutt.ac.th
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>> การประดิษฐโ์ดยบุคลากร ภายใน มทร. ธญับุรี

1. ค าขอท่ียืน่ในนามของมหาวิทยาลยั >> ผูท้รงสิทธิ (เจา้ของ) 

2. อาจารยนั์กวิจยัและนักศึกษาท่ีเป็นผูส้รา้งงาน >> ผูป้ระดิษฐ์

>> การประดิษฐโ์ดยร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนหรือเป็นทุนวิจยัแหล่งทุนภายนอก 

1. มทร. ธญับุรี + หน่วยงานอ่ืน/แหล่งทุนภายนอก >> ผูท้รงสิทธิร่วม (เจา้ของ) 

2. ผูส้รา้งงานทุกคน >> ผูป้ระดิษฐ์

เวน้แต.่...จะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน

โดยขอใหห้ารอืกบั สวพ. และ กม. ก่อนทาํขอ้ตกลงในประเดน็ของการเป็นเจา้ของสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรดงักลา่ว

ใครเป็นเจา้ของในสิทธิบตัร

www.ird.rmutt.ac.th
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ขอใหย้ืน่ค าขอสิทธิบตัร โดยติดต่อ หน่วย TLO สวพ. อยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ 

เผยแพร่ผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ / ออกแสดงงานนิทรรศการ / ส่ือ / ส่ิงพิมพต่์างๆ

หมายเหตุ >> การน าผลงานไปเผยแพร่ก่อนยืน่ค าขอฯ จะท าใหข้าดคุณสมบติัของ ความใหม่

เพราะถือวา่ไดเ้ปิดเผยหรือไปท าใหป้รากฏต่อสาธารณะแลว้ 

ถา้มีงานวิจยัที่ประสงคจ์ะตพีิมพห์รือไปเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ และ

อยากจะจดสิทธิบตัรดว้ย ควรท าอยา่งไร

ถา้มีงานวิจยัที่ประสงคจ์ะตพีิมพห์รือไปเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ และ

อยากจะจดสิทธิบตัรดว้ย ควรท าอยา่งไร
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รายได้จากการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 100%

ระเบียบ มทร. ธัญบุรี  ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. 2551

ประกาศ มทร. ธัญบุรี เรื่อง อัตราการจัดสรรผลประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559 

ผู้ประดิษฐ์
60%

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
40%

มหาวิทยาลัย 10%

คณะฯ 50%

กองทุนฯ
15%

สวพ. 25%

สิทธิบตัรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการออกแบบฯ อนุสิทธิบัตร

กฎ/ระเบียบการบริหารจดัการทรพัยสิ์นทางปัญญาและการจดัสรรผลประโยชนข์องสถาบนั

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561www.ird.rmutt.ac.th
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สทิธิประโยชน์ของผูป้ระดิษฐ ์

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงินคา่สมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561
ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงินคา่สมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561
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เอกสารประกอบการขอรบัเงินรางวลั มทร. ธญับุรี

24

1. แบบฟอรม์ TLO_01 2. ส าเนาสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

ที่ไดร้บัการจดทะเบียน

3. เอกสารอ่ืนๆ (กรณีที่ไม่ใช่ผูป้ระดิษฐช่ื์อแรก)

3.1 หนังสือยินยอม 

3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้ระดิษฐช่ื์อแรก
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3. การสืบคน้ขอ้มลู และ3. การคดัเลือกงานวิจยัเพ่ือขอรบัความค ุม้ครอง



การประเมินเบ้ืองตน้ก่อนรา่งค าขอสิทธิบตัรการจดัการผลงานวิจยัเพื่อยืน่ขอรบัสิทธิบตัร

1. วางแผนการจัดการผลงานวิจัย/การประดิษฐ์ เพื่อเริ่มต้นท าการวิจัย

2. เมื่อได้ผลการวิจัย วิเคราะหด์้านทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการขอรับสิทธิบัตร หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. ตรวจสอบความใหม่ของผลงานวิจัย/การประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง ในสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลสิทธิบัตร

4. ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการจดสิทธิบัตร ก่อนท่ีจะยื่นค าขอรับสิทธิบัตร
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ประเภทของการประดิษฐท์ี่ขอรบัสิทธิประเภทของการประดิษฐท์ี่ขอรบัสิทธิ

เครื่องจักรกล (machine)

เครื่องส าเร็จ (apparatus)

อุปกรณ์ (devices)

เครื่องมือ (tool)

ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ (article)

ผลิตภัณฑ์ทางเคมีในลักษณะต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ (Product)

ผลิต

 เก็บรักษาให้คงสภาพ

ให้มีคุณภาพดีขึ้น

ปรับสภาพให้ดีข้ึน

การใช้กรรมวิธีดังกล่าว

กรรมวิธี (Process)

วิธีด าเนินธุรกิจ (Business method)
วิธีท าบัญชี (Accounting method)
กรรมวิธีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ 
(Management method)



การประเมินเบ้ืองตน้ก่อนรา่งค าขอสิทธิบตัรการประเมินเบ้ืองตน้ก่อนรา่งค าขอสิทธิบตัร

การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับการคุ้มครองสิทธิบตัรตาม พรบ. มาตรา 9

ม 9 (1) จุลินชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลินชีพที่มีอยูต่ามธรรมชาติ สัตว์ พืช 
และสารสกัดจาดสัตว์หรือพืช

ม 9 (2) กฏเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ม 9 (3) ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ม 9 (4) วิธีการวินิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์

ม 9 (5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัย 
หรือสวัสดิภาพประชาชน
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สิทธิบัตรคุ้มครองการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. การประดิษฐ์ (Invention) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ กรรมวิธี ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการรวมกัน คือ
เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty)
• ไม่เป็นงานท่ีปรากฏอยู่แล้ว (Prior Art) เช่น

• เป็นผลิตภัณฑ์แล้วมีขายในประเทศ
• website, TV, News, FB, Youtube, journal
• ประกาศโฆษณาแล้ว
• ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

• พิจารณาถึงความแตกต่างของลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์เฉพาะท่ีระบุไว้ในข้อถือสิทธิ

มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive Step)
• การประดิษฐ์ท่ีไม่เป็นท่ีประจักษ์โดยง่าย แก่บุคคลท่ีมีความช านาญในระดับสามัญส าหรับงานประเภทนั้น

สามารถประยุกตใ์ช้กับอุตสาหกรรม (Industrial Application)

เง่ือนไขการขอรบัสิทธิบตัรเง่ือนไขการขอรบัสิทธิบตัร
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สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิทธิที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามกฏหมายก าหนดเป็นสิทธิพิเศษ โดยให้สิทธิ  

ที่จะผลิตสินค้า และจ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1) มีความใหม่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมหีรือใช้แพร่หลาย ตลอดจนยังไม่ได้

เปิดเผยภาพอันเป็นสาระส าคัญก่อนวันขอรับสทิธิบัตร

2) สามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

 “แบบผลิตภัณฑ์” หมายความถึง รูปร่างของแบบผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของแบบ

ผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวม      

ทั้งหัตถกรรมได้

ท่ีมา : กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

รูปร่าง ลักษณะ ลวดลาย
องค์ประกอบของลวดลายหรือสี



การระบุขอบเขตความคุ้มครองในข้อถือสิทธิ

 รูปร่าง ลักษณะ

ท่ีมา : กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

ลักษณะ คือ สมบัติเฉพาะตัว เช่น 
น้ ามีลักษณะเป็นของเหลว 
ลูกบิลเลียดมีลักษณะกลม 
ลูกเต๋ามีลักษณะเหลี่ยม เป็นต้น

รูปร่าง คือ เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน 
สัตว์ และ พืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้างและความยาว

รปูร่าง ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

รปูร่าง ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั



การระบุขอบเขตความคุ้มครองในข้อถือสิทธิ

 ลวดลาย 
ลวดลาย คือลักษณะรูปร่าง รูปทรง เส้น รวมถึงสิ่งปรากฏซ้ าซ้อน

เหมือนกันมากๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกันหรือเรียงกันไปตามล าดับซึ่งจะพบ
เห็นเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีขึน้เองตามธรรมชาติ

ท่ีมา : กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา



การระบุขอบเขตความคุ้มครองในข้อถือสิทธิ

 สี (องคป์ระกอบสี)

ท่ีมา : กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

องค์ประกอบของสี ต้องมีมากกว่า 1 สี ถึงจะขอรับ
ความคุ้มครองสิทธบัตรการออกแบบฯ ได้

แบบผลิตภัณฑ์ที่มีเพียงสีเดียวไม่สามารถ
ขอรับความคุ้มครองสีได้



แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพประชาชน

ปืน รถถงั
อุปกรณเ์ปิดขวด

การออกแบบที่ไม่สามารถขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรตาม พรบ. มาตรา 9การออกแบบที่ไม่สามารถขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรตาม พรบ. มาตรา 58
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4. ระบบการคน้หา

และเทคนคิการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัร

4. ระบบการคน้หา

และเทคนคิการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัร
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การตรวจค้นข้อมูลงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior art)

 ตรวสอบความซ้ าซ้อน :

เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

 ตรวจสอบความใหม่ :

เพื่อยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร

มีความใหม่ (Novelty)

ฐานขอ้มูล

สิทธิบตัร

ส่ิงพิมพ์

ตา่งๆ

ฐานขอ้มูล

งานวิจยั
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โครงสรา้งขอ้มลูสิทธิบตัรโครงสรา้งขอ้มลูสิทธิบตัร

ขอ้มูลเบ้ืองตน้

1. เลขที่ เช่น เลขท่ีค าขอ เลขท่ีสิทธิบตัร เป็นตน้

2. วนัที่ เช่น วนัท่ียืน่ค าขอ วนัประกาศโฆษณา วนั

ออกสิทธิบตัร เป็นตน้

3. ช่ือ เช่น ช่ือผูข้อรบัสิทธิบตัร ช่ือผูป้ระดิษฐ ์เป็นตน้

4. การอา้งอิงสิทธิบตัรและเอกสารอื่นๆ

5. ขอ้มูลทางเทคนิค เช่น IPC บทสรุปฯ เป็นตน้

ขอ้มูลเทคโนโลยี

1. ภมิูหลงัของศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวขอ้ง

2. การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์

3. ขอ้ถือสิทธิ

4. ตวัอยา่ง
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โครงสรา้งขอ้มลูสิทธิบตัรโครงสรา้งขอ้มลูสิทธิบตัร

Patent office

Application Number

Filing Date

Priority Number

Priority Date

Priority IP Office Date

Title

Abstract

Patent number

Publication Number
Publication Date
Registration Date

Classification (IPC)

Applicant

Inventor

Agent

Kind of Document

INID Codes 
เลขก ากับข้อความสากล

http://ips.clarivate.com/m/pdfs/dwpicovkinds/inid_codes.pdfwww.ird.rmutt.ac.th



การจ าแนกการประดิษฐร์ะหว่างประเทศ 

(International Patent Classification: IPC)

โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นระบบการแบ่งเป็นล าดับขั้นต่อๆกันมา โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรในการจัดล าดับ 

ตัวอย่างเช่น
A………………….……....…Section (หมวด)
A63………………….….…..Class (ประเภท)
A63H……………………….Sub Class (ประเภทย่อย)
A63H 3/00…………….…Main Group (หมู่หลัก)
A63H 3/40……………….Sub Group (หมู่ย่อย)

Section A: Human necessities
Section B: Performing Operation, Transporting
Section C: Chemistry, Metallurgy
Section D: Textile, Paper
Section E: Fixed constructions
Section F: Mechanical engineering, Lighting, Heating, 
Weapons, Blasting engines or Pumps
Section G: Physics
Section H: Electricity

เช่น
A63H……………………….Toys
A63H 3/00…………….…Dolls
A63H 3/40……………….Movable
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ประโยชนข์องการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัรประโยชนข์องการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัร

 ตรวจสอบความใหมข่องงานวจิยั

 ติดตามความเล่ือนไหวของคู่แข่ง

 ทนักระแสแนวโน้มเทคโนโลยี

 สรา้งความร่วมมือกบันักวจิยัผูเ้ช่ียวชาญ

Searching Advantage

 ติดตามเทคโนโลยใีหมล่่าสุด

 สรา้งฐานความรูเ้ทคโนโลยี

 จุดประกายแนวคิดต่อยอด

 ตรวจสอบความสามารถในการจดทะเบียน
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ประโยชนข์องการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัรตวัอยา่งการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัร

หัวข้อที่สนใจ

ประเด็นเทคโนโลยี

ค าสืบค้น

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์จากข้าว

เกี่ยวข้องกับการหมัก/การใช้เอมไซม-์จุลินทรีย์

• ข้าว/Rice
• เอมไซม์/Enzyme

• ส านักงานสิทธิบัตรไทย www.ipthailand.go.th
• ส านักงานสิทธิบัตรยุโรป https://worldwide.espacenet.com/
• ส านักงานสิทธิบัตรอเมริกา www.uspto.gov
• ส านักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น www.jpo.go.jp
• องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก www.wipo.int
• Commercial database

www.ird.rmutt.ac.th

http://www.ipthailand.go.th/
https://worldwide.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/
http://www.jpo.go.jp/
http://www.wipo.int/


WIPO https://patentscope.wipo.int

ประโยชนข์องการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัรเว็บไซตท่ี์ใชใ้นการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัร

ไทย www.ipthailand.go.th ยุโรป https://worldwide.espacenet.com/

อเมริกา www.uspto.gov
ญี่ปุ่น www.jpo.go.jp
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Boolean operator: การใชส้ญัลกัษณเ์ช่ือมการคน้หาหลายเง่ือนไข

NOT ใช้ปฏิเสธการค้นหาตามเงื่อนไข
จะไม่ปรากฎค า/เงื่อนไขที่ตามหลัง NOT ในผลลัพธ์

AND ใช้เลือกตามเงื่อนไขเฉพาะที่ตรงทั้ง 2 เงื่อนไข
ถ้ามีค า/เงื่อนไข เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่ปรากฎผลลัพธ์

OR ใช้เลือกตามเงื่อนไขใดก็ได้ใน 2 เงื่อนไข
ถึงแม้มีค า/เงื่อนไข เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะปรากฎผลลัพธ์ 
รวมทั้งที่มีทั้งสองค า/สองเงื่อนไข จะปรากฎผลลัพธ์ด้วย

XOR ใช้เลือกตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ใน 2 เงื่อนไข เท่านั้น
ถ้ามีค า/เงื่อนไข เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะปรากฎผลลัพธ์ 
แต่ถ้ามีทั้งสองค า/สองเงื่อนไข จะไม่ปรากฎผลลัพธ์ด้วย
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Phrases: การใชส้ญัลกัษณช์่วยในการคน้หากลุม่ค า

“………..” ใช้ครอบกลุ่มค าที่ต้องการค้นหา
ท าให้การเรียงต าแหน่ง ระยะห่างค า จะปรากฎผลลัพธ์เฉพาะค าที่ใส่ไว้ใน “…………” เท่านั้น

ตัวอย่าง
Sensor NOT Light 
Sensor AND Light 
Sensor AND (Light OR Sound)
Sensor AND (Light XOR Sound)
“Light Sensor” AND Sound
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เครื่องหมายคณิตศาสตร์

ใชก้บัค่าที่เป็นตวัเลข เช่น เลขที่ วนัที่

= ใช้เลือกค่าที่ต้องการ
ได้ค่าที่ต้องการเพียงค่าเดียวในผลลัพธ์

> ใช้เลือกค่ามากกว่าค่าที่ตั้งไว้
ได้ค่าที่มากกว่าทั้งหมดในผลลัพธ์

>= ใช้เลือกค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ตั้งไว้
ได้ค่าที่มากกว่าทั้งหมดและค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดในผลลัพธ์

< ใช้เลือกค่าน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้
ได้ค่าที่น้อยกว่าทั้งหมดในผลลัพธ์

>= ใช้เลือกค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ตั้งไว้
ได้ค่าที่น้อยกว่าทั้งหมดและค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดในผลลัพธ์

< > ใช้เลือกค่าที่ไม่เท่ากับค่าที่ตั้งไว้
ได้ค่าที่ไม่เท่ากับค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดในผลลัพธ์

ตวัอยา่ง

หาค าขอที่ยื่นตั้งแต่ปี 2017
Application date >= 2017 
(กรณีต้องการเทคโนโลยีที่ใหมล่่าสดุใน 1-2 ปี)

หาค าขอที่ยื่นก่อนวันที่ 26/6/2014
Application Date < 20140226
(กรณีต้องการตรวจสอบความใหม่ของสิทธิบัตร)

หาค าขอสิทธิบัตรเลขที่ 0901000255

Application No = 090100255
(กรณีต้องการข้อมูลค าขอสิทธิบัตรที่ทราบเลขค าขอ)
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การสืบคน้สิทธบตัร/อนุสิทธิบตัรบน Smart Phone ผ่าน Application

1. ไปที่ play store หรือ app store
2. พิมพ์ค้นหา Dip e service
3. กด “ติดตั้ง”
4. เลือก กด “สิทธิบัตร”
5. สืบค้นได้ 3 เงื่อนไข คือ “ชื่อสิทธิบัตร” 

“ชื่อเจ้าของ” 
“เลขที่ค าขอ”
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Workshop: 

เทคนิคการสืบคน้

Workshop: 

เทคนิคการสืบคน้

วนัที่ 15 มกราคม 2562



เว็บไซตก์รมทรพัยส์ินทางปัญญา :https://www.ipthailand.go.th/th/home.html 

1. ไปยงัหนา้สบืคน้

2.Click 
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ระบบ Simple Search เว็บไซตก์รมทรพัยส์ินทางปัญญา

3. เลือกฐานข้อมูลในการสืบค้น

4. กรอกค าส าคัญท่ีใช้ในการสืบค้นและกดค้นหาเพื่อท าการสืบค้น
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ระบบ Simple Search เว็บไซตก์รมทรพัยส์ินทางปัญญา

สรุปค่าสถิต ิ10 อนัดบัแรกจากผลลพัท์
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ระบบ Simple Search เว็บไซตก์รมทรพัยส์ินทางปัญญา

แสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ

แผนภูมิแท่งแสดงจ  านวนค าขอตาม

หมวดหมู่สิทธิบตัร
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ดูรายละเอียดสิทธิบัตร

ระบบ Simple Search เว็บไซตก์รมทรพัยส์ินทางปัญญา

สรุปรายละเอียดการคน้หาทั้งหมด
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ระบบ Simple Search เว็บไซตก์รมทรพัยส์ินทางปัญญา

Download เอกสารประกาศโฆษณา

บทสรุปการประดิษฐ์

ข้อถอืสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐ์

ภาพเขียนwww.ird.rmutt.ac.th



ระบบ Simple Search เว็บไซตก์รมทรพัยส์ินทางปัญญา

รายละเอียดการประดิษฐ์ (เอกสารต้นฉบับ)

เลือกหน้าที่ต้องการ
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ระบบ Complex Search เว็บไซตก์รมทรพัยส์ินทางปัญญา

1. เลือกฐานข้อมูลในการสืบค้น

2. เลือกประเภทสิทธิบัตร
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ระบบ Complex Search เว็บไซตก์รมทรพัยส์ินทางปัญญา

3. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา

4. กรอกค าส าคัญท่ีใช้ในการสืบค้น

5. กดค้นหา
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ระบบ Complex Search เว็บไซตก์รมทรพัยส์ินทางปัญญา

เพิ่มเงื่อนไขในการสืบค้น
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หมวดหมู่สิทธิบัตรท่ีเก่ียวข้อง
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ระบบ Complex Search เว็บไซตก์รมทรพัยส์ินทางปัญญา

หมวดหมู่สทิธิบตัร
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หมวดหมู่สิทธิบตัร Patent Classification

1. สืบค้นจาก https://www.wipo.int/classifications/ipc/en

2. ใส่เลขหมวดหมู่ที่สนใจ
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http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php

การสืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต่างประเทศ

สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลฟรีทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีให้เลือกหลายฐาน





ตวัอยา่ง

การสืบคน้ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร



ตวัอยา่งที่ 1 ขั้นตอนการสืบคน้งานท่ีปรากฎอยูแ่ลว้

ล าดบัที่ 1. เลือก Keyword, Synonym

synonym synonym synonym synonym

อุปกรณเ์ก็บเก่ียว

อุปกรณป์าลม์น ้ามนั

เคร่ืองมือเก็บเก่ียว

ล าดบัที่ 2. เลือก IPC

ชื่อการประดิษฐ์ อุปกรณส์ าหรับเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามนั 
เลขทีอ่นุสิทธิบัตร 13949
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ทดลองสืบคน้หางาน

ที่เก่ียวขอ้งกบั...ปาลม์น ้ามนั...



ตวัอยา่งท่ี 2 สืบคน้หางานที่เก่ียวขอ้งกบั...ปาลม์น ้ามนั...

1. เลือกฐานข้อมูล เฉพาะ DIP (Thailand-TH)

2. ใส่เงื่อนไข “ข้อถือสิทธิ” พิมพ์ค าว่า “ปาล์มน้ ามนั” 

เครื่องหมาย “like” ค าเช่ือม “and” กดเพ่ิมเงื่อนไข

3. จากนั้นใส่เงื่อนไขต่อมา “กลุ่มสิทธิบัตร” 

พิมพค์ าว่า “5” เครื่องหมาย “like”

4. กด “ค้นหา” 

ตวัอยา่งท่ี 1

1. เลือกฐานข้อมูล เฉพาะ DIP (Thailand-TH)

2. ใส่เงื่อนไข “ข้อถือสิทธิ” พิมพ์ค าว่า “ปาล์มน้ ามัน” 

เครื่องหมาย “like” ค าเชื่อม “and” กดเพ่ิมเงื่อนไข

3. จากนั้นใส่เงื่อนไขต่อมา “กลุ่มสิทธิบัตร” 

พิมพ์ค าว่า “5” เครื่องหมาย “like”

4. จากนั้นใส่เงื่อนไขต่อมา “สัญลักษณ์การประดิษฐ์” พิมพ์ค าว่า 

“A01D” เครื่องหมาย “like”

5. กด “ค้นหา” 

ตวัอยา่งท่ี 2

www.ird.rmutt.ac.th



รหัสกลุ่มสิทธิบัตร ชื่อกลุ่มสิทธิบัตร

1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (วิศวกรรม)

2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เคมีเทคนิค)

3 สิทธิบัตรการออกแบบ (รออกแบบผลิตภัณฑ์ 1)

4 สิทธิบัตรการออกแบบ (รออกแบบผลิตภัณฑ์ 2)

5 อนุสิทธิบัตร (เคมี)

6 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ไฟฟ้า)

7 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

8 อนุสิทธิบัตร (วิศวกรรม)

9 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เภสัชภัณฑ์)

10 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ฟิสิกส์)

11 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ปิโตรเคมี)

12 สิทธิบัตรการออกแบบ (รออกแบบผลิตภัณฑ์ 2)

www.ird.rmutt.ac.th



Workshop การจดัเตรยีมค า

ขอรบัสิทธิบสัิทธิบตัร

Workshop: 

การจดัเตรยีมค าขอรบัสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร

วันที่ 16 มกราคม 2562



ใช้กระดาษปอนด์สีขาว ไม่มีเส้นขนาด A4 หน้าเดียวตามแนวตั้ง

ระบุหมายเลขหน้าและจ านวนหน้าไว้กลางหน้ากระดาษด้านบนของทุกหน้า

ระบุหมายเลขก ากับทุกๆ 5 บรรทัด ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์

ใช้หน่วยแสดงน้ าหนักและหน่วยปริมาณอื่นตามหลักสากล

ใช้ถ้อยค าเป็นศัพท์เฉพาะ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปในศิลปะหรือวิทยาการนั้นๆ

ไม่ขูดลบ เปลี่ยนแปลงหรือมีค าหรือข้อความใดๆ ระหว่างบรรทัด

2.

1.

4.

5.

6.

3.

การจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร



1. ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (2 หน้า)

2. การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ หรือค าพรรณนาผลิตภัณฑ์

3. ข้อถือสิทธิ

4. รูปเขียน หรือภาพถ่าย (ถ้ามี)

5. บทสรุปการประดิษฐ์

6. หนังสือสัญญาการโอนสิทธิ

7. เอกสารประกอบอื่นๆ คือ 

ผู้โอน >> ส าเนาบัตรประชาชนผู้ประดิษฐ์

ผู้รับโอน >> หนังสือมอบอ านาจ หนังสือแต่งตั้งฯ และแต่งตั้งมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร



แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร 
แบบสป/สผ/อสป/001-ก มีจ านวน 2 หน้า

แบบพิมพ์ค าขอรับฯ



• รายละเอียดการประดิษฐ์
1) ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์

2) สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

3) ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

4) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

5) ค าอธิบายรูปเขียนโดยยอ่ (ถ้ามีรูปเขียน)

6) การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

7) วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1908_Scott_Motorcycle_Patent.jpg

การจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร



1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
ชื่อทั่วไป+ลักษณะส าคัญของเทคนิคที่คิดขึ้นใหม่

หรือปรับปรุง
บ่งบอกว่าสิ่งประดิษฐ์น้ันคืออะไร
ไม่ตั้งขึ้นเอง ไม่ใช้ชื่อทางการค้า และไม่มีค า

อวดอ้างสรรพคุณ
ตัวอย่าง
oขนมจีนที่มีส่วนผสมของแครอท
oกรรมวิธีการถนอมอาหารด้วยวัสดุขี้เถ้าแกลบ
oสูตรผสมกาแฟสมุนไพรปราศจากคาเฟอีน

2. สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
ตัวอย่าง
oวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ....(ชื่อ

ที่แสดงถึงการประดิษฐ)์.....
oวิทยาศาสตร์การอาหารที่เกี่ยวข้องกับ....(ชื่อที่

แสดงถึงการประดิษฐ์).....
oวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ....(ชื่อที่แสดงถึง

การประดิษฐ)์.....

หลักในการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์



3. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

ควรกล่าวถึงการประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีของงาน
ที่ปรากฏอยู่แล้วและใกล้เคียงกับสิ่งประดิษฐ์ตาม         
ค าขอฯ นี้ ที่มีอยู่แต่เดิม

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับศิลปะวิทยาการน้ัน

ปัญหาทางเทคนิคที่ เกิดขึ้นอันท าให้ผู้ประดิษฐ์
บังเกิดความคิดต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว

(เพื่อแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร
นั้นแตกต่างกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนหน้านั้นอย่างไร)

4. ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์      
ที่คิดค้นได้โดยย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการ
ประดิษฐ์ดังกล่าว (เพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวไว้ในภูมิ
หลัง)

หลักในการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์



6. การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

บรรยายถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่
ขอรับสิทธิว่ามีลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ 
และขั้นตอนต่างๆ ผลดีของการประดิษฐ์นั้น 
ตัวอย่างที่จะแสดงถึงการประดิษฐ์นั้นและผลการ
ทดสอบเปรียบเทียบ     (ถ้ามี) โดยสมบูรณ์และ
ชัดแจ้งพอที่จะท าให้ผู้มีความช านาญในศิลป
วิทยาการนั้นๆ สามารถเข้าใจในการประดิษฐ์นั้น
ได้ และสามารถปฏิบัติตามได้

7. วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

ให้ระบุว่า

“เหมือนกับที่บรรยายมาแลว้ในหัวข้อ การ
เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์”

หลักในการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์



• ข้อถือสิทธิ (กรณีค าขอรับอนุสิทธิบัตรจะระบุข้อถอืสทิธิได้ไม่เกิน 10 ข้อ)

1. เขียนบรรยายลักษณะทางเทคนิค

2. สอดคล้องกับรายละเอยีดการประดิษฐ์

3. ชัดเจนและรัดกุม

• รูปเขียน

1. เป็นรูปเขียนตามหลักวิชาการเขียนแบบ ลายเส้นด า คมชัด ไม่แรงเงา 
หรือถมด า

2. มีหมายเลขช้ีแสดงช้ินส่วน

• บทสรุปการประดิษฐ์ 

เป็นการสรุปสาระส าคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์สั้นๆ เพื่อให้เข้าใจถึง
ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิ และมีถ้อยค าไม่เกิน 200 ค า

http://www.ipwatchdog.com/2016/06/04/patent-drawings-expand-disclosure/id=69775/

http://www.ipwatchdog.com/2015/05/30/patent-drawings-what-do-you-need/id=58190/

หลักในการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์



หลักของข้อถือสิทธิ

ข้อถือสิทธิ เป็นส่วนที่จะบอกว่า สิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมีขอบเขตแค่ไหน
จะต้อง.............

1. ก าหนดสิ่งที่การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรต้องการขอรับความคุ้มครอง

2. ต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และรัดกุม 

3. ต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์

ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์: ข้อถือสิทธิมีได้หลายข้อไม่จ ากัดจ านวน

ค าขอรับอนุสิทธิบัตร: ข้อถือสิทธิมีได้ไม่เกิน 10 ข้อ



รูแปบบของข้อถือสิทธิ

ข้อถือสิทธิหลัก เป็นข้อถือสิทธิที่บรรยายลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ โดยไม่อ้างถึง
ข้อถือสิทธิข้ออื่น

ข้อถือสิทธิรอง เป็นข้อถือสิทธิที่อ้างถึงข้อถือสิทธิอื่นๆ เพื่อเพิ่มลักษณะทางเทคนิคเพิ่มเติม 
โดยต้องอ้างในลกัษณะที่เป็นทางเลือก โดยใช้ค าว่า “หรือ , ข้อใดข้อหนึ่ง”

ตัวอย่างเช่น
1. ดินสอ ประกอบด้วย ตัวแท่งดินสอ และไส้ดินสอประกอบเข้าด้วยกัน
2. ดินสอตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ตัวแท่งดินสอมีหน้าตัดเป็นรูปหลายเหลี่ยม
3. ดินสอตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง ตัวแท่งดินสอมีหน้าตัดเป็นรูปเหลี่ยมด้านเท่า



รูแปบบของข้อถือสิทธิ

One-part claims 
• ข้อถือสิทธิที่ ระบุ ในลักษณะที่ เป็นการบรรยายแบบรวมๆ โดยไม่ เน้น

ลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์ไว้ชัดเจน
• โดยมักจะมีค าว่า “และ” อยู่หน้าส่วนประกอบที่บรรยายไว้สุดท้ายเสมอ

ตัวอย่าง เช่น 
1. อุปกรณ์................ที่ประกอบด้วย
ชิ้นส่วนที่หนึ่ง.............(บรรยายลักษณะ).......................
ชิ้นส่วนที่สอง.............(บรรยายลักษณะและการจัดวางกับชิ้นส่วนที่หนึ่ง)....................... 
ช้ินส่วนที่สาม.............(บรรยายลักษณะและการจัดวางกับช้ินส่วนที่หน่ึงหรือชิ้นส่วนที่สอง).......................



รูแปบบของข้อถือสิทธิ
Two-part claims
• ข้อถือสิทธิที่ระบุในลักษณะที่เป็นการบรรยายเน้นลักษณะเฉพาะของการ

ประดิษฐ์ไว้ชัดเจนโดยแบ่งออกเป็นสองภาค 
• ภาคแรกจะบรรยายลักษณะทั่วไปของการประดิษฐ์นั้น 
• ภาคที่สองจะบรรยายลักษณะของการประดิษฐ์โดยมักจะอยู่หลังค าว่า 
“มีลักษณะเฉพาะ คือ” หรือ “มีลักษณะเฉพาะที”่ หรือ “มีลักษณะพิเศษ คือ”

ตัวอย่าง เช่น 
1. อุปกรณ์................ที่ประกอบด้วย.............(บรรยายลักษณะทั่วๆไปของการประดิษฐ)์.......................
มีลักษณะเฉพาะ คือ หรือ มีลักษณะเฉพาะที่ หรือ มลีักษณะพิเศษ คือ
......................................(บรรยายลักษณะของการประดิษฐ์ที่คิดขึ้น).....................................



5. Workshop Workshop: สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์



เอกสารประกอบการจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบฯการจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์



• แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตร แบบสป/สผ/อสป/001-ก มี
จ านวน 2 หน้า

การจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์



• ระบุถึงลักษณะตามหน้าที่ใช้สอย สอดคล้องกับภาพแสดงแบบผลติภัณฑ์

• ต้องไม่ระบุคุณลักษณะ ข้อดี วัสดุ หรือชื่อทางการค้า

ก.  รองเท้า หลังคา ดินสอ กล่อง แว่นตา ลวดลายผ้า

ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์

ข.  ขวดพลาสติก เก้าอี้สนามแบบพับได้ กล่องอเนกประสงค์



ค าพรรณาผลิตภัณฑ์ ข้อถือสิทธิ

• ต้องระบุส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะขอรับ
ความคุ้มครองอย่างชัดแจ้ง (ขอได้เพียงข้อเดียว)

ตัวอย่าง

“ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ รูปร่างลักษณะ 
ของ . . . .ดังมีรายละเอียดปรากฏตามภาพแสดง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยื่นมานี้”

ค าพรรณนาผลิตภัณฑ์ และข้อถือสิทธิ

• เพื่ออธิบายคุณลักษณะของแบบผลิตภัณฑ์ให้

• เข้าใจได้ดีขึ้น

• ไม่เกิน 100 ค า



สามารถขอถือสิทธิในงานสร้างสรรค์ได้ 7 ลักษณะดังนี้
1) รูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์
2) รูปร่างลักษณะ และลวดลายของผลิตภัณฑ์
3) รูปร่างลักษณะ และสีของผลิตภัณฑ์
4) รูปร่างลักษณะ ลวดลาย และสีของผลิตภัณฑ์
5) ลวดลายของผลิตภัณฑ์
6) ลวดลายและสีของผลิตภัณฑ์
7) สีของผลิตภัณฑ์

การระบุขอบเขตความคุ้มครองในข้อถือสิทธิ



หนึ่งแบบผลิตภัณฑ์ ต่อ 1 ค าขอ
เป็นภาพเขียนหรือภาพถ่าย
แสดงทุกด้านของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน จ านวน 7 ภาพ ดังนี้
ด้านบน-ด้านล่าง 
ด้านซ้าย-ด้านขวา 
ด้านหน้า-ด้านหลัง 
ภาพมุมมอง 3 มิติ

ใช้ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์เป็นภาพสี ในกรณีขอถือสิทธิสีของ
ผลิตภัณฑ์

ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์



ภาพเขียน

• ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการเขียนแบบ

• แนวเส้นเรียบและหนาเทา่กันโดยตลอด และไม่
ต้องลงแถบสี แรงเงา

• สามารถใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมเขียนแบบได้

ภาพถ่าย

• เป็นภาพขาว-ด า เว้นแต่ประสงค์จะขอรับความสีของ
ผลิตภัณฑ์

• มีความคมชัด และมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเห็น
รายละเอียดชัดเจน

• พื้นหลังสีขาว และไม่มีแสงเงา

การแสดงภาพด้วยภาพเขียนและภาพถ่าย



5. Workshop Workshop

วันที่ 15 มกราคม 2562



ระบบ IP Clinic e-service



เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก



กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก

กด save



กรอก ID และ Password 
เพื่อเข้าสู่ระบบ



เลือกประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์ที่ต้องการยื่นค าขอ



เลือกประเภทที่ต้องการ



กรอกชื่อผลงาน / ชื่อผู้ประดิษฐ์ / 
ชื่อผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน



แนบไฟล์
1. แบบพิมพ์ค าขอหน้า 1
2. แบบพิมพ์ค าขอหน้า 2
3. รายละเอียดการประดิษฐ์
4. ข้อถือสิทธิ
5. รูปเขียน (ถ้ามี)
6. บทสรุปการประดิษฐ์
7. หนังสือสัญญาโอนสิทธิSave draft ถ้ายังแนบ

ไฟล์ไม่สมบูรณ์

Send to IRD เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อย


