
สิทธิบัตร/

   อาจารยป์ระชุม  คาํพฒุ (ตวัแทนสิทธิบตัรเลขที� 2261)
   วา่ที�ร้อยเอกกิตติพงษ ์ สุวีโร (ตวัแทนสิทธิบตัรเลขที� 2262)
   นายธวชัชยั  อริยะสุทธิ

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
แห่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อนุสิทธิบัตร

คือ หนังสือสําคัญที�รัฐออกให้     
เพื�อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้น 
หรือการออกแบบผลติภัณฑ์ที�มี
ลกัษณะตามที�กฎหมายกาํหนด 
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พรบ.สิทธิบตัร พ.ศ.2542 (ปรับปรุงจาก พ.ศ.2522, 2535)
พรบ.สิทธิบัตร เป็นกฎหมายที�มีโทษทางอาญา (ปรับถึงจาํคุก) และโทษทางแพง่
โดยคุม้ครองตั�งแต่วนัยื�นคาํขอ และฟ้องเรียกค่าเสียหายไดต้ั�งแต่วนัประกาศโฆษณา
การคุ้มครอง (มาตรา 36) ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิในการผลิต  ใช ้ ขาย มีไวเ้พื�อขาย  เสนอขาย 
หรือนาํเขา้มาในราชอาณาจกัรซึ�งผลิตภณัฑต์ามสิทธิบตัร (สิทธิเดด็ขาดเพียงผูเ้ดียว โดยยื�น
คาํขอรับสิทธิบตัรที�ประเทศใด คุม้ครองประเทศนั�น หากตอ้งการยื�นคุม้ครอง ตปท. ตอ้งยื�น
ภายใน 12 เดือน แต่ถา้ยื�นผา่น Patent Cooperation Treaty: PCT ตอ้งยื�นภายใน 18 เดือน
(หรือ 30 เดือน นบัจากวนัยื�นคาํขอครั� งแรก) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส) 
ข้อยกเว้นการละเมิด (มาตรา 36)
1) กระทาํเพื�อประโยชน์ทางการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง วิจยัที�ไม่ขดัต่อประโยชน์ของผูท้รงสิทธิบตัร
2) การละเมิดโดยสุจริตก่อนวนัยื�นรับคาํขอสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร
3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั�งแพทย ์รวมทั�งการกระทาํต่อผลิตภณัฑย์าดงักล่าว
4) การกระทาํใดเกี�ยวกบัการขอขึ�นทะเบียนยาที�มีวตัถปุระสงคเ์พื�อผลิต จาํหน่าย หรือ
    นาํเขา้ หลงัจากสิทธิบตัรยานั�นสิ�นอายลุง
5) การใชสิ้ทธิบตัรของประเทศภาคีเกี�ยวกบัตวัเรือ อากาศยาน กรณีมีความจาํเป็นจาก
    อุบติัเหตุ และจาํเป็นตอ้งใช้ 2



สิ�งประดษิฐ์ที�ยื�นขอสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรได้
สิทธิบัตรการประดษิฐ์ /อนุสิทธิบตัร (พรบ.สิทธิบัตร มาตรา 8, 6, 7)
1) การใชป้ระโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม/พาณิชย์
2) ความใหม่
3) มีขั�นการประดิษฐที์�สูงขึ�น (เฉพาะสิทธิบตัรการประดิษฐ)์ คือ การประดิษฐที์�ไม่
    เป็นที�ประจกัษ ์(คิด หรือทาํ) ของบุคคลที�มคีวามชํานาญไดโ้ดยง่าย เช่น เกา้อี� ติดลอ้, 
    แก๊สแทนนํ� ามนัรถ (คิดง่าย) เป็นตน้ (ส่วนใหญ่สังเกตจากผลที�เกดิขึ�น) มกัไดจ้าก
     - การไดผ้ลที�ไม่คาดหวงั - รายงานก่อนหนา้ใหผ้ลตรงขา้ม
     - มีขั�นตอนการทดลอง ศึกษา วจิยัหลายขั�นตอน/กระบวนการ

สิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ์ (พรบ.สิทธิบัตร มาตรา 56, 57)
เป็นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่เพื�ออุตสาหกรรมรวมถึงหตัถกรรมและยงัไม่มีใชเ้ป็น
ที�แพร่หลายในประเทศ โดยแบ่งการออกแบบเป็น 2 ประเภท คือ

1) รูปร่าง 2) องคป์ระกอบของลวดลายหรือสี
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สิ�งประดษิฐ์ที�ยื�นขอสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรไม่ได้
สิทธิบัตรการประดษิฐ์/อนุสิทธิบตัร (พรบ.สิทธิบัตร มาตรา 9)
1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ�งของจุลชีพที�มีอยูต่ามธรรมชาติ สตัว ์พืช 
สารสกดัจากสตัวห์รือพืช (สารสกดัชนิดเดียว, สารสกดัหยาบ, โครงสร้างสารบริสุทธิ� )
2) กฎเกณฑห์รือทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3) ระบบขอ้มูลสาํหรับการทาํงานของคอมพิวเตอร์
4) วธีิวนิิจฉยั บาํบดั หรือรักษาโรคมนุษย ์หรือสตัว์
5) การประดิษฐที์�ขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดี อนามยัหรือสวสัดิภาพ
     ของประชาชน

สิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ์ (พรบ.สิทธิบัตร มาตรา 58)
1) แบบผลิตภณัฑที์�ขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดี อนามยั หรือ
สวสัดิภาพของประชาชน
2) แบบผลิตภณัฑที์�กาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ยงัไม่มีการกาํหนด)
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ความคุ้มครองของสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
สิทธิบัตรการประดษิฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ์ อนุสิทธิบัตร

ใหก้ารคุม้ครองที�แขง็กวา่อนุสิทธิบตัร เนื�องจากมีการตรวจสอบโดยละเอียด 
จากฐานขอ้มูลสิทธิบตัรใหญ่ๆ ทั�วโลก

ใหก้ารคุม้ครองที�อ่อนกวา่อนุ
สิทธิบตัร เนื�องจากไม่มีการ
ตรวจสอบโดยละเอียด

อายุการคุม้ครอง 20 ปี นบัจากวนั
ขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร

อายุการคุม้ครอง 10 ปี นบัจากวนั
ขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร

อายุการคุม้ครอง 6 ปี นบัจากวนั
ขอรับอนุสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร
แต่สามารถต่ออายุการคุม้ครองได ้2 
ครั� ง ครั� งละ 2 ปี รวม 10 ปี

ผูท้รงสิทธิมีสิทธิในการผลิต  ใช ้ ขาย มีไวเ้พื�อขาย  เสนอขาย หรือ
นาํเขา้มาในราชอาณาจกัร ซึ�งผลิตภณัฑต์ามสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

ตอ้งยื�นตรวจสอบ ตรวจสอบตามขั�นตอนโดยอตัโนมติั ไม่มีการตรวจสอบ

ขอ้ถือสิทธิ มีไดไ้มจ่าํกดั แตค่วร
มีขอ้ถือสิทธิหลกัเพียง 1 - 3 ขอ้
เท่านั�น

ขอ้ถือสิทธิ มีเพียง 1 ขอ้ เท่านั�น ขอ้ถือสิทธิ มีไดไ้ม่เกิน 10 ขอ้
แต่ควรมีขอ้ถือสิทธิหลกัเพียง 
1 - 3 ขอ้ เท่านั�น
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ยื�นคาํขอ

ตรวจสอบเบื�องต้น

ประกาศโฆษณา

ตรวจสอบความใหม่
 การประดษิฐ์/การออกแบบผลติภณัฑ์

สิทธิบัตรการประดษิฐ์/การออกแบบ อนุสิทธิบัตร

ยกคําขอ รับจดทะเบียน

ยื�นคาํขอ

ตรวจสอบเบื�องต้น

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

ผู้ขอแก้ไขให้ถูกต้อง 90 วนั

ประกาศโฆษณา/รับจดทะเบียน

กระบวนการยื�นคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

แก้ไขใน 90 วนัถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
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สิทธิในผลงานสิทธิบตัร
มาตรา 10 ผูป้ระดิษฐ์เป็นผูมี้สิทธิขอรับสิทธิบตัร และมีสิทธิที�จะไดรั้บการ
ระบุชื�อว่าเป็นผูป้ระดิษฐ์ในสิทธิบตัร สิทธิขอรับสิทธิบตัรย่อมโอนและรับ
มรดกกนัได ้การโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัรตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื�อผู ้
โอนและ ผูรั้บโอน 

มาตรา 11 สิทธิขอรับสิทธิบตัรสําหรับการประดิษฐ์ซึ� งลูกจา้งไดป้ระดิษฐ์ขึ�น 
โดยการทาํงานตามสัญญาจา้งหรือโดยสัญญาจา้งที�มีวตัถุประสงค์ให้ทาํการ
ประดิษฐ์ ย่อมตกได้แก่นายจ้าง เวน้แต่สัญญาจ้างจะระบุไวเ้ป็นอย่างอื�น 
ความในวรรคหนึ�ง ให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีที�ลูกจา้งที�ทาํการประดิษฐ์สิ�งหนึ�งสิ�ง
ใดด้วยการใช้วิธีการ สถิติหรือรายงานซึ� งลูกจ้างสามารถใช้หรือล่วงรู้ได ้
เพราะการเป็นลูกจา้งตามสัญญาจา้งนั�น แม้ว่าสัญญาจ้างจะมิได้เกี�ยวข้องกับ
การประดิษฐ์



สิทธิในผลงานสิทธิบตัร (ต่อ)
มาตรา 12 เพื�อส่งเสริมใหมี้การประดิษฐ์และเพื�อความเป็นธรรมแก่ลูกจา้งใน
กรณีที�การประดิษฐ์ของลูกจ้างตามมาตรา 11 วรรคหนึ� ง ถ้านายจ้างได้รับ
ประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือนําสิ� งประดิษฐ์นั�นไปใช้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับบําเหน็จพเิศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได ้ให้ลูกจา้งที�
ทาํการประดิษฐ์ตามมาตรา 11 วรรคสอง มีสิทธิได้รับ บาํเหน็จพิเศษจาก
นายจา้ง สิทธิที�จะไดรั้บบาํเหน็จพิเศษจะถูกตดัโดยสัญญาจา้งหาไดไ้ม่ 

มาตรา 13 เพื�อประโยชน์ในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของข้าราชการ หรือ
พนกังานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้ถือวา่ขา้ราชการ หรือพนกังาน
องคก์ารของรัฐหรือ รัฐวสิาหกจิมีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างตามความในมาตรา 
12 เวน้แต่ระเบียบของทางราชการหรือองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั�น  
จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น



เอกสารคาํขอรับ
สิทธิบัตรการประดษิฐ์/

อนุสิทธิบัตร
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คาํขอรับสิทธิบตัรการประดษิฐ์/อนุสิทธิบตัร
คาํขอรับสิทธิบัตรการประดษิฐ์/อนุสิทธิบัตร รวม 6 รายการ ประกอบดว้ย
1. แบบพิมพค์าํขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
2. รายละเอียดการประดิษฐ์
3. ขอ้ถือสิทธิ
4. รูปเขียน (ถา้มี)
5. บทสรุปการประดิษฐ์
6. หนงัสือสญัญาโอนสิทธิ
7. สาํเนาบตัรประชาชนของผูโ้อน
8. สาํเนาบตัรขา้ราชการ/เอกสารอื�นของผูรั้บโอน (ทาง TLO จะดาํเนินการเอง)
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คาํขอรับสิทธิบตัรการประดษิฐ์/อนุสิทธิบตัร (ต่อ)
1. 2.

3. 4. 5. 6.

ข้อสังเกต เอกสารที� 2.–5. ตอ้งระบุเลขหน้าไวด้า้นบนของทุกหน้า เช่น “หน้า 1 ของจาํนวน 3 หน้า” เป็น
ตน้ และใส่เลขบรรทดักาํกบัขอ้ความ ทุกๆ 5 บรรทดั ไวด้า้นซ้ายของทุกหน้า เช่น 5, 10, 15, … เป็นตน้          
นบัขอ้ความทั�งหมด ยกเวน้ เลขหนา้ และบรรทดัที�เวน้ โดยเริ�มนบั 5 ใหม่ในทุกๆ หนา้ 11



1. แบบพมิพ์คาํขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)

คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 การประดิษฐ์
 การออกแบบผลิตภณัฑ ์         
 อนุสิทธิบตัร

        ขา้พเจา้ผูล้งลายมือชื�อในคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรนี�  ขอรับ
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  ตามพระราชบญัญตัิสิทธิบตัร พ.ศ 2522  แกไ้ข
เพิ�มเติมโดยพระราชบญัญตัิสิทธิบตัร  (ฉบบัที� 2)   พ.ศ 2535 และ 
พระราชบญัญตัิสิทธิบตัร (ฉบบัที� 3) พ.ศ 2542                                       

                           สําหรับเจ้าหน้าที�
วนัรับคาํขอ เลขที�คาํขอ
วนัยื�นคาํขอ
สัญลกัษณ์จาํแนกการประดิษฐ์ระหวา่งประเทศ

ใชก้บัแบบผลิตภณัฑ์
ประเภทผลิตภณัฑ ์

วนัประกาศโฆษณา เลขที�ประกาศโฆษณา

วนัออกสิทธิบตัร/
อนุสิทธิบตัร

เลขที�สิทธิบตัร/
อนุสิทธิบตัร

ลายมือชื�อเจา้หนา้ที�

1.ชื�อที�แสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภณัฑ์
    กรรมวธีิการผสมนํ� ายางธรรมชาติในงานที�มีผงซีเมนตเ์ป็นส่วนประกอบ
2.คาํขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑนี์� เป็นคาํขอสาํหรับแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียวกนัและเป็นคาํขอลาํดบัที�             
   ในจาํนวน                คาํขอ  ที�ยื�นในคราวเดียวกนั
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3.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  และที�อยู ่(เลขที� ถนน ประเทศ)
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  ถ.รังสิต - นครนายก 

    ต.คลองหก อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี  ประเทศไทย  12110

3.1 สัญชาติ ไทย
3.2 โทรศพัท์ 0 2549 3417, 0 2549 4032
3.3 โทรสาร 0 2549 3412
3.4 อีเมล์ tlo_rmutt@hotmail.com

4.สิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
� ผูป้ระดิษฐ์/ผูอ้อกแบบ       ผูรั้บโอน        � ผูข้อรับสิทธิโดยเหตุอื�น

5.ตวัแทน(ถา้มี)/ที�อยู ่(เลขที�  ถนน  จงัหวดั  รหัสไปรษณีย)์ 5.1 ตวัแทนเลขที� 
5.2 โทรศพัท์
5.3 โทรสาร
5.4 อีเมล์

6.ผูป้ระดิษฐ์/ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ ์และที�อยู ่( เลขที� ถนน ประเทศ )
นายประชุม  คาํพุฒ      คณะวศิวกรรมศาสตร์    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ถ.รังสิต - นครนายก   ต.คลองหก
อ.ธญับุรี   จ.ปทุมธานี   ประเทศไทย  12110 อีเมล ์choomy_gtc@hotmail.com

7. คาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรนี�แยกจากหรือเกี�ยวขอ้งกบัคาํขอเดิม
    ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  ขอให้ถือวา่ไดย้ื�นคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรนี�   ในวนัเดียวกบัคาํขอรับสิทธิบตัร 
 เลขที�                     วนัยื�น                     เพราะคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรนี�แยกจากหรือเกี�ยวขอ้งกบัคาํขอเดิมเพราะ
� คาํขอเดิมมีการประดิษฐห์ลายอยา่ง    � ถูกคดัคา้นเนื�องจากผูข้อไม่มีสิทธิ    � ขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิ

1. แบบพมิพ์คาํขอ (สป/สผ/อสป/001-ก) (ต่อ)
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8.การยื�นคาํขอนอกราชอาณาจกัร

วนัยื�นคาํขอ เลขที�คาํขอ ประเทศ สัญลกัษณ์จาํแนกการประดิษฐ์ระหวา่งประเทศ สถานะคาํขอ
8.1                    

8.2

8.3

8.4 � ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรขอสิทธิให้ถือวา่ไดย้ื�นคาํขอนี� ในวนัที�ไดย้ื�นคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรในต่างประเทศ

เป็นครั� งแรกโดย� ไดย้ื�นเอกสารหลกัฐานพร้อมคาํขอนี�       � ขอยื�นเอกสารหลกัฐานหลงัจากวนัยื�นคาํขอนี�

9.การแสดงการประดิษฐ ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรไดแ้สดงการประดิษฐท์ี�หน่วยงานของรัฐเป็น

ผูจ้ดั วนัแสดง                                       วนัเปิดงานแสดง                                            ผูจ้ดั

10.การประดิษฐเ์กี�ยวกบัจุลชีพ

10.1 เลขทะเบียนฝากเก็บ 10.2 วนัที�ฝากเก็บ 10.3 สถาบนัฝากเก็บ/ประเทศ

11.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอยื�นเอกสารภาษาต่างประเทศก่อนในวนัยื�นคาํขอนี�   และจะจดัยื�นคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุ

สิทธิบตัรนี�ที�จดัทาํเป็นภาษาไทยภายใน 90 วนั  นบัจากวนัยื�นคาํขอนี�   โดยขอยื�นเป็นภาษา

� องักฤษ               � ฝรั�งเศส                         � เยอรมนั                            � ญี�ปุ่ น                              � อื�นๆ

12.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาคาํขอรับสิทธิบตัร  หรือรับจดทะเบียน และประกาศโฆษณา

อนุสิทธิบตัรนี�   หลงัจากวนัที�                                 เดือน                                     พ.ศ 

� ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรขอให้ใช้รูปเขียนหมายเลข                     ในการประกาศโฆษณา

1. แบบพมิพ์คาํขอ (สป/สผ/อสป/001-ก) (ต่อ)
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13.คาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรนี�ประกอบดว้ย
     ก. แบบพิมพค์าํขอ                              2     หนา้
     ข. รายละเอียดการประดิษฐ์
         หรือคาํพรรณนาแบบผลิตภณัฑ ์     2     หนา้      
     ค. ขอ้ถือสิทธิ                                      1     หนา้
     ง. รูปเขียน                      รูป                       หนา้
     จ. ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ์

� รูปเขียน              รูป                      หนา้
� ภาพถ่าย              รูป                       หนา้

     ฉ. บทสรุปการประดิษฐ ์                     1      หนา้

14.เอกสารประกอบคาํขอ
 เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
� หนงัสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์/การออกแบบ

          ผลิตภณัฑ์
� หนงัสือมอบอาํนาจ
� เอกสารรายละเอียดเกี�ยวกบัจุลชีพ
� เอกสารการขอนบัวนัยื�นคาํขอในต่างประเทศเป็นวนั

ยื�นคาํขอในประเทศไทย
� เอกสารขอเปลี�ยนแปลงประเภทของสิทธิ
� เอกสารอื�น ๆ           

15. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่
 การประดิษฐ์นี� ไม่เคยยื�นขอรับสิทธิบตัร/ อนุสิทธิบตัรมาก่อน
�  การประดิษฐนี์� ไดพ้ฒันาปรับปรุงมาจาก…………………………………………………………………………

16.ลายมือชื�อ  ( ผูข้อรับสิทธิบตัร  / อนุสิทธิบตัร;  � ตวัแทน )  
                                                                                                                 (รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ปิ� นปฐมรัฐ)

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

1. แบบพมิพ์คาํขอ (สป/สผ/อสป/001-ก) (ต่อ)
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1) ชื�อที�แสดงถึงการประดิษฐ์
2) สาขาวทิยาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการประดิษฐ์
3) ภูมิหลงัของศิลปะหรือวทิยาการที�เกี�ยวขอ้ง
4) ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
5) คาํอธิบายรูปเขียนโดยยอ่
6) การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์
7) วธีิการของการประดิษฐที์�ดีที�สุด

2. รายละเอยีดการประดษิฐ์
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1) ชื�อที�แสดงถึงการประดิษฐ์
- แสดงถึงการประดิษฐไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ ไม่คลุมเครือ
- แสดงเฉพาะลกัษณะทางเทคนิค ไม่อวดอา้ง ไม่โฆษณา

2) สาขาวทิยาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการประดิษฐ์
- แสดงสาขาวทิยาการที�เกี�ยวขอ้ง เช่น เคมี, เคมีปิโตรเลียม, เคมีอาหาร, 

และวทิยาศาสตร์การอาหาร เป็นตน้
- อาจเพิ�มรายละเอียดเพื�อแสดงถึงการประดิษฐ์เพิ�มขึ�น เช่น สาขาเคมี

ปิโตรเลียมที�เกี�ยวขอ้งกบันํ� ามนัหล่อลื�นที�มีเอสเทอร์เป็นองคป์ระกอบ เป็นตน้

2. รายละเอยีดการประดษิฐ์ (ต่อ)
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3) ภูมิหลงัของศิลปะหรือวทิยาการที�เกี�ยวขอ้ง
- ลกัษณะทั�วไปของสาขาวทิยาการที�เกี�ยวขอ้ง
- ปัญหาที�พบในสาขาวทิยาการนั�น
- นาํเสนอการแกไ้ขปัญหาเดียวกนัที�มีมาก่อนหนา้โดยสรุป
- แสดงขอ้จาํกดัของการประดิษฐที์�มีก่อนหนา้
- แสดงถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาซึ�งสามารถผา่นขอ้จาํกดัของ

การประดิษฐก่์อนหนา้จนก่อใหเ้กิดการประดิษฐนี์�

4) ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
- การประดิษฐนี์� เกี�ยวขอ้งกบั, การประดิษฐนี์� มีลกัษณะ..............

…..................................................................................................................
- ความมุ่งหมายของการประดิษฐนี์� เพื�อ........................................

…..................................................................................................................

2. รายละเอยีดการประดษิฐ์ (ต่อ)
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5) คาํอธิบายรูปเขียนโดยยอ่
- อธิบายวา่ รูปเขียนที�ปรากฏในเอกสารส่วนรูปเขียน คือ อะไร

6) การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์
- อธิบายการประดิษฐจ์นผูอื้�นสามารถทาํตามได้
- ครอบคลุมทุกลกัษณะของการประดิษฐที์�ตอ้งการขอถือสิทธิ 

อาจมีการแสดงตวัอยา่ง
- ใชค้าํศพัทที์�เป็นที�ยอมรับในสาขาวทิยาการ ถา้ใชค้าํศพัทที์�ไม่

เป็นไปตามที�เขา้ใจกนัทั�วไปใหนิ้ยามความหมาย

7) วธีิการของการประดิษฐที์�ดีที�สุด
- “เช่นเดียวกบัที�เปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์

โดยสมบูรณ์”

2. รายละเอยีดการประดษิฐ์ (ต่อ)

19



- ขอ้ถือสิทธิที�ระบุลกัษณะทางเทคนิค    
ที�จาํเป็นสาํหรับการแกปั้ญหาของการ
ประดิษฐ์

- ลกัษณะการเขียน มกัจะเป็นไปตาม
ประเภทของลกัษณะของสิ�งที�ขอ เช่น 
ผลติภัณฑ์, กระบวนการ, และการใช้   
เป็นตน้

- ขอ้ถือสิทธิที�มีลกัษณะทางเทคนิค
เพิ�มเติมจากลกัษณะทางเทคนิคที�จาํเป็น 
หรือระบุลกัษณะเฉพาะของลกัษณะทาง
เทคนิคเพิ�มเติม

- อา้งอิงกบัขอ้ถือสิทธิหลกัเสมอ

ข้อถอืสิทธิหลกั ข้อถอืสิทธิรอง

3. ข้อถอืสิทธิ
ข้อถอืสิทธิ คือ ส่วนที�ขอรับความคุม้ครอง ซึ�งตอ้งเขียนดว้ยความรอบครอบ อาจเขียน
ได้ 2 ส่วน คือ ขอ้ถือสิทธิหลกั และขอ้ถือสิทธิรอง โดย 1 สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร มกั
มีขอ้ถือสิทธิหลกั เพียง 1-2 ขอ้ แต่อาจมี ขอ้ถือสิทธิรอง หลายๆ ขอ้ได้
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3. ข้อถอืสิทธิ (ต่อ)
เทคนิคการเขียนข้อถือสิทธิ 
1. ขอ้ถือสิทธิ ใหเ้ขียนเป็นร้อยแกว้หรือเรียงความ อธิบายถึงส่วนประกอบ (ขั�นตอน) 
และหนา้ที�ของส่วนประกอบนั�นๆ ใหมี้ความเชื�อมโยงกนั เริ�มจากส่วนประกอบ 
หลกัๆ หรือเริ�มตน้ ไล่เรียงไปจนครบทั�งหมด โดยไม่ตอ้งระบุหมายเลขลาํดบั
2. หากมีการใส่รูปเขียน ซึ�งระบุหมายเลขกาํกบัในแต่ละส่วนประกอบไว ้ใหร้ะบุชื�อ
เรียกส่วนประกอบนั�นๆ ใหเ้หมือนกนัทั�งขอ้ถือสิทธิ พร้อมใส่วงเลบ็ที�ภายในระบุ
หมายเลขกาํกบัไวด้ว้ย เช่น ขนแปรง (3) ซึ�ง... โดยขนแปรง (3) ทาํหนา้ที�... เป็นตน้
3. คาํศพัทที์�ใชเ้รียก ซึ�งแต่เดิมเป็นภาษาองักฤษ ให้ระบุเป็นคาํอ่าน หรือถา้เป็นไปได้
ใหแ้ปลเป็นภาษาไทย ตามที�สาขาวทิยาการนั�นๆ นิยมใช้
4. การพฒันาสิ�งประดิษฐที์�ต่อยอดจากเดิม ใหเ้ขียนเป็น Two Part Claim กล่าวคือ ให้
ขอ้ถือสิทธิ จะมี 2 ส่วน ส่วนที� 1 ให้ระบุลกัษณะของสิ�งประดิษฐ์เดิม แต่เมื�อจะ
กล่าวถึงสิ�งที�ต่อยอด ใหร้ะบุวา่ “โดยมีลกัษณะพิเศษ คือ” แลว้จึงเขียนส่วนที� 2 ต่อ
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ตวัอย่างข้อถือสิทธิหลกั
- แปรงสีฟัน ประกอบดว้ย ดา้มแปรง (1) และหวัแปรง (2) ที�มีกลุ่มขนแปลงจาํนวน
   หนึ�ง (3) โดยมีลกัษณะพิเศษ คือ กลุ่มขนแปรงจาํนวนหนึ�ง (3) ประกอบดว้ย กลุ่ม
   ขนแปรงแถวใน (4) ซึ�งปลายขนแปรงมีลกัษณะกลมมน และกลุม่แปรงแถวรอบ
   นอก (5) ซึ�งปลายขนแปรงมีลกัษณะแหลมและบาง

ตวัอย่างข้อถือสิทธิรอง
- แปรงสีฟัน ตามขอ้ถือสิทธิขอ้ 1 ที�ซึ� งกลุ่มขนแปรงแถวรอบนอก                                 
  (5) ยาวกวา่กลุ่มขนแปรงแถวใน (4)
- หรือ… ตามขอ้ถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที�ซึ� ง …
- หรือ… ตามขอ้ถือสิทธิ 1 ถึง 3 ขอ้ใดขอ้หนึ�ง ที�ซึ� ง ...

3. ข้อถอืสิทธิ (ต่อ)
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ตวัอย่างข้อถือสิทธิผลติภัณฑ์
1. สูตรผสมยาสมุนไพรที�ใชรั้กษาโรค ประกอบดว้ย

สาร A …… กรัม หรือ % โดย นํ� าหนกั
สาร B …… กรัม หรือ % โดย นํ� าหนกั

2. สูตรผสมตามขอ้ถือสิทธิ 1 ที�ซึ� ง ……
3. สูตรผสมตามขอ้ถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที�ซึ� ง ……
4. สูตรผสมตามขอ้ถือสิทธิ 1 ถึง 3 ขอ้ใดขอ้หนึ�ง ที�ซึ� ง …….
ตวัอย่างข้อถือกระบวนการ
5. กรรมวธีิการผลิตสูตรผสมสมุนไพร ตามขอ้ถือสิทธิ 1 ประกอบดว้ยขั�นตอนดงันี�…... 
6. กรรมวธีิ ตามขอ้ถือสิทธิ 5 ที�ซึ� ง ……
7. กรรมวธีิ ตามขอ้ถือสิทธิ 5 หรือ 6 ที�ซึ� ง ……
8. กรรมวธีิ ตามขอ้ถือสิทธิ 5 ถึง 7 ขอ้ใดขอ้หนึ�ง ที�ซึ� ง …….
ตวัอย่างข้อถือสิทธิการใช้
9. การใชสู้ตรผสมยาสมุนไพรตามขอ้ถือสิทธิ 1 ถึง 4 ขอ้ใดขอ้หนึ�ง เพื�อ……

3. ข้อถอืสิทธิ (ต่อ)
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ข้อถอืสิทธิแบบ Markush Claim
- ใชก้บัการถือสิทธิในลกัษณะที�เจตนาแสดงถึงกลุ่มของสิ�งที�เลือกได้
- กลุ่มนั�นจะตอ้งมีลกัษณะทางเคมี หรือกายภาพคลา้ยกนั
- และมกัใชป้ระโยค “เลือกไดจ้ากกลุ่มที�ประกอบดว้ย...” หรือ “Selected from the 
   group consisting of …”

ตวัอย่างข้อถือสิทธิแบบ Markush Claim
- กรรมวธีิการสกดัสารออกฤทธิ� จากกวาวเครือขาว โดยใชต้วัทาํละลายชนิดมีขั�วที�
   เลอืกได้จากกลุ่มของแอลกอฮอล์
- กรรมวธีิการยอ่ยโปรตีนโดยเอนไซมท์ี�เลอืกได้จากกลุ่มของโปรตเีอส

3. ข้อถอืสิทธิ (ต่อ)
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- เป็นลายเสน้เท่านั�น
- เขียนหรือพิมพด์ว้ยหมึกสีดาํเขม้ เสน้เรียบ และหนา
   เท่ากนัโดยตลอด และหา้มระบายสีอื�น
- แสดงลกัษณะของการประดิษฐช์ดัเจน แมว้า่จะยอ่รูป
   ลง 2 ใน 3 ของรูปเขียน ก็ยงัสามารถอ่านรายละเอียดได้
   โดยง่าย
- เขียนหมายเลขและเสน้อา้งอิงใหช้ดัเจน และไม่ใช้
   วงเลบ็ หรือวงกลม มาประกอบ
- มีความสูงของหมายเลขไม่นอ้ยกวา่ 0.32 เซนติเมตร
- ระบุหมายเลขดว้ยเลขอารบิค
- เสน้ที�ชี� ส่วนประกอบ เพื�อระบุหมายเลข สามารถใส่หวั
  ลูกศรได้

4. รูปเขยีน (ถ้าม)ี
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- ไม่ควรเกิน 200 คาํ
- สรุปสาระสาํคญัทางเทคนิคของการประดิษฐ์
- ไม่อา้งถึงส่วนอื�นของคาํขอ เนื�องจากมกัถูกอ่านเพียงลาํพงั 

5. บทสรุปการประดษิฐ์
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ตวัอย่าง หนังสือสัญญาโอนสิทธิ

เขียนที� มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
ถ.รังสิต-นครนายก  คลองหก 
อ.ธญับุรี  จ.ปทุมธานี  12110

วนัที�  4    กมุภาพนัธ์  2549

สัญญาระหว่างผูโ้อน คือ นายประชุม คาํพุฒ ที�อยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก คลองหก  อ.ธัญบุรี        
จ.ปทุมธานี  12110   และผูรั้บโอน คือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  โดย   
รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ปิ� นปฐมรัฐ ตาํแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี   
ราชมงคลธญับุรี ที�อยู ่ ถ.รังสิต-นครนายก  ต.คลองหก อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี  12110

6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ
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โดยสัญญานี�  ผูโ้อนซึ�งเป็นผูป้ระดิษฐ์ การผสมนํ�ายางธรรมชาติในงานที�มีผง
ซีเมนต์เป็นส่วนประกอบ ขอโอนสิทธิในการประดิษฐ์ดงักล่าว ซึ� งรวมถึงสิทธิขอรับ
สิทธิบตัรและสิทธิอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งใหแ้ก่  ผูรั้บโอน โดยผูรั้บโอนไดจ่้ายค่าตอบแทนที�
เหมาะสมใหแ้ก่ผูโ้อน

เพื�อเป็นพยานหลกัฐานแห่งการนี�  ผูโ้อนและผูรั้บไดล้งลายมือชื�อไวข้า้งล่างนี�

6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ (ต่อ)

(ลงชื�อ).............................................ผูโ้อน

(นายประชุม  คาํพฒุ)

(ลงชื�อ).............................................ผูรั้บโอน

(รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ปิ� นปฐมรัฐ)

(ลงชื�อ).............................................พยาน

(นายธวชัชยั อริยะสุทธิ)

(ลงชื�อ)..................................................พยาน

(วา่ที�ร้อยเอกกิตติพงษ ์ สุวโีร) 28



เอกสารคาํขอรับ
สิทธิบัตรการออกแบบ

ผลติภณัฑ์

29



คาํขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์
คาํขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์ ประกอบดว้ย
1. แบบพิมพค์าํขอ (สป/สผ/อสป/001-ก) (แบบเดียวกบัสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร)
2. คาํพรรณนาแบบผลิตภณัฑ ์(ถา้มี)
3. ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ์
4. ขอ้ถือสิทธิ
5. หนงัสือสญัญาโอนสิทธิ (แบบเดียวกบัสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร)
6. สาํเนาบตัรประชาชนของผูโ้อน
7.สาํเนาบตัรขา้ราชการ/เอกสารอื�นของผูรั้บโอน (ทาง TLO จะดาํเนินการเอง)

30



คาํขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ (ต่อ)

1. 2.

3. 4. 5.
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1. แบบพมิพ์คาํขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
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- ไม่ควรเกิน 100 คาํ
- เป็นการชี�แจงรายละเอียดเกี�ยวกบัแบบผลิตภณัฑเ์พื�อใหบุ้คคลอื�นเขา้ใจ
- ไม่อา้งถึงส่วนอื�นของคาํขอ เนื�องจากมกัถูกอ่านเพียงลาํพงั 

ตวัอย่างคาํพรรณนาแบบผลติภัณฑ์
- แบบพบักล่อง ใชส้าํหรับพบัเป็นกล่อง สามารถเปิดดา้นบนออกเพื�อบรรจุ
   สิ�งของหรือวสัดุที�มีขนาดยาวได้
- ฝาปิดภาชนะ ใชส้าํหรับปิดปากภาชนะที�บรรจุของเหลว โดยสามารถเปิดฝา
  ส่วนบนเพื�อเทของเหลวที�อยูใ่นภาชนะได้

2. คาํพรรณนาแบบผลติภัณฑ์ (ถ้าม)ี
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- การแสดงรูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภณัฑ ์สามารถ
  ใชเ้ป็นรูปเขียน (Drawing) หรือรูปถ่าย (Photographs) ก็ได้
- สีของรูปเขียนโดยทั�วไป มกัเป็นสีขาว-ดาํ ยกเวน้ 
   การขอรับการคุม้ครองในลวดลาย หรือสีของผลิตภณัฑ์
- ตอ้งแสดงถึงลกัษณะของสิ�งที�ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครอง
   ทั�งหมด ไดแ้ก่ การแสดงรูปดา้นทั�ง 6 ดา้น และทศันียภาพ 
   (Perspective View)

3. ภาพแสดงแบบผลติภัณฑ์
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- ตอ้งระบุถือขอบเขตของการออกแบบผลิตภณัฑที์�ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครอง
- กฎหมายกาํหนดใหร้ะบุข้อถอืสิทธิเพยีง 1 ข้อ เท่านั�น

ตวัอย่างข้อถือสิทธิการออกแบบผลติภัณฑ์
- ขอถือสิทธิในแบบผลิตภณัฑ ์ซึ� งไดแ้ก่ รูปร่างลกัษณะของแบบพบักล่อง
   ดงัมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์ซึ�งไดย้ื�นมาพร้อมนี�
- ขอถือสิทธิในแบบผลิตภณัฑ ์ซึ� งไดแ้ก่ รูปร่างลกัษณะของแบบพบักล่อง 
   โดยไม่รวมถึงเครื�องหมายการคา้ ดงัมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในภาพแสดงแบบ
    ผลิตภณัฑ ์ซึ�งไดย้ื�นมาพร้อมนี�
- ขอถือสิทธิในแบบผลิตภณัฑ ์ซึ� งไดแ้ก่ รูปร่างลกัษณะและลวดลายของแบบพบั
   กล่องโดยไม่รวมถึงเครื�องหมายการคา้ ดงัมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในภาพแสดง
   แบบผลิตภณัฑ ์ซึ�งไดย้ื�นมาพร้อมนี�

4. ข้อถอืสิทธิ
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี
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ระดับการให้ความสําคญัของการขอรับความคุ้มครอง

สูงสุด
สูง

ปานกลาง

1. ระดับความสําคญัสูงสุด
- สืบคน้สิทธิบตัรทั�วโลก

        และใชเ้ทคนิคขั�นสูง
2. ระดับความสําคญัสูง

- สืบคน้สิทธิบตัรทั�วโลก
3. ระดับความสําคญัปานกลาง
     - สืบคน้สิทธิบตัรไทย
     - Search Engine

สิทธิบตัร “ควรยื�นขอรับความคุม้ครองก่อนวจิยัเสร็จ”



เงื�อนไขการขอรับสิทธิบตัรได้หลายคาํขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร  (พรบ.สิทธิบัตร มาตรา 6)
ความใหม่ คือ ไม่เป็นงานที�ปรากฏอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่
1. มีหรือใชแ้พร่หลายอยูแ่ลว้ในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร
2. ไดเ้ปิดเผยสาระสาํคญัหรือรายละเอียดในเอกสารที�เผยแพร่แลว้ ทั�งใน
     และนอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร
3. ไดรั้บสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรแลว้ ไม่วา่ในหรือนอกราชอาณาจกัร
4. มีผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรไวแ้ลว้นอกราชอาณาจกัรเกิน 18 เดือน
5. มีผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรและไดป้ระกาศโฆษณาแลว้ ทั�งใน
    หรือนอกราชอาณาจกัร



เงื�อนไขการขอรับสิทธิบตัรได้หลายคาํขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คุม้ครอง
- ส่วนประกอบ / ปริมาณ
- กรรมวธีิ / ขั�นตอน / สถานะ
- การนาํไปใช ้/ วธีิใช้



เงื�อนไขการขอรับสิทธิบตัรได้หลายคาํขอ

สิทธิบตัร คุม้ครอง ส่วนประกอบ กรรมวิธี วิธีใชง้าน
- กลุ่มสารที�ใช ้มีกี�ชนิด ?
- ส่วนประกอบใหม่ มีกี�ชิ�น ?
- ขั�นตอนอื�น มีอีกไหม?
- หลกัการทาํงานใหม่ มีกี�ขั�นตอน ? 
- ขอ้ถือสิทธิหลกั มีกี�ขอ้?

ดีขึ�นหรือไม่ ?



เทคนิคการเพิ�มอายุการคุ้มครอง

ลิขสิทธิ�   เครื�องหมายการคา้

สิทธิบตัรยา  สิทธิบตัรยา



เทคนิคการร่างคาํขอรับสิทธิบตัรแบบเร่งด่วน

การเปิดเผยการประดษิฐ์โดยสมบูรณ์

ข้อถือสิทธิ



เทคนิคการใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์แบบไม่จดสิทธิบัตร

ตีพิมพ ์???  คุม้ครองดว้ยสิทธิอื�น



สิทธิบัตร
คุม้ครอง 20 ปี

มีกระบวนการ
คุม้ครอง

เทคนิคการเลอืกสิทธิบัตรการประดษิฐ์ vs ความลบัทางการค้า

ความลบัทางการค้า
อายกุารคุม้ครองสิ�นสุด

เมื�อถูกเปิดเผย

คุม้ครองดว้ย
ตนเอง

ความยากใน
การลอกเลียน



เทคนิคการเลอืกสิทธิบัตรการประดษิฐ์ vs อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร                                       
(พรบ.สิทธิบัตร มาตรา 8, 6, 7)

1. การใชป้ระโยชนใ์นเชิงอุตสาหกรรม/พาณิชย์
2. ความใหม่
3. มีขั�นการประดิษฐที์�สูงขึ�น (ยกเว้น อนุสิทธิบัตร)

ขั�นการประดิษฐ์ที�สูงขึ�น คือ “ การประดิษฐ์ที�ไม่เป็นที�ประจกัษ์
โดยง่ายแก่บุคคลที�มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงาน
ประเภทนั�น ”



ยื�นคาํขอ

ตรวจสอบเบื�องต้น

ประกาศโฆษณา

ตรวจสอบความใหม่
 การประดษิฐ์/การออกแบบผลติภณัฑ์

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

ยกคําขอ รับจดทะเบียน

ยื�นคาํขอ

ตรวจสอบเบื�องต้น

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

ผู้ขอแก้ไขให้ถูกต้อง 90 วนั

ประกาศโฆษณา/รับจดทะเบียน

เทคนิคการเลอืกสิทธิบัตรการประดษิฐ์ vs อนุสิทธิบัตร

แก้ไขใน 90 วนัถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง



เทคนิคการเลอืกสิทธิบัตรการประดษิฐ์ vs อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการประดษิฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ์ อนุสิทธิบัตร

ใหก้ารคุม้ครองที�แขง็กวา่อนุสิทธิบตัร เนื�องจากมีการตรวจสอบโดยละเอียด 
จากฐานขอ้มูลสิทธิบตัรใหญ่ๆ ทั�วโลก

ใหก้ารคุม้ครองที�อ่อนกวา่อนุ
สิทธิบตัร เนื�องจากไม่มีการ
ตรวจสอบโดยละเอียด

อายุการคุม้ครอง 20 ปี นบัจากวนั
ขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร

อายุการคุม้ครอง 10 ปี นบัจากวนั
ขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร

อายุการคุม้ครอง 6 ปี นบัจากวนั
ขอรับอนุสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร
แต่สามารถต่ออายุการคุม้ครองได ้2 
ครั� ง ครั� งละ 2 ปี รวม 10 ปี

ผูท้รงสิทธิมีสิทธิในการผลิต  ใช ้ ขาย มีไวเ้พื�อขาย  เสนอขาย หรือ
นาํเขา้มาในราชอาณาจกัร ซึ�งผลิตภณัฑต์ามสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

ตอ้งยื�นตรวจสอบ ตรวจสอบตามขั�นตอนโดยอตัโนมติั ไม่มีการตรวจสอบ

ขอ้ถือสิทธิ มีไดไ้มจ่าํกดั แตค่วร
มีขอ้ถือสิทธิหลกัเพียง 1 - 3 ขอ้
เท่านั�น

ขอ้ถือสิทธิ มีเพียง 1 ขอ้ เท่านั�น ขอ้ถือสิทธิ มีไดไ้ม่เกิน 10 ขอ้
แต่ควรมีขอ้ถือสิทธิหลกัเพียง 
1 - 3 ขอ้ เท่านั�น



เทคนิคการจดทรัพย์สินทางปัญญาใน ASEAN

เครื�องหมายการคา้ (พิธีสารเมดริด)

สิทธิบตัร (ผา่น PCT)

ลิขสิทธิ�  (ผา่นอนุสญัญากรุงเบิร์น)



เทคนิคการเลอืกจดสิทธิบัตรต่างประเทศผ่านตวัแทน vs PCT



1. ไดรั้บการ ยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการยื�นคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร แกไ้ข 
    ตรวจสอบ ทุกขั�นตอน ตลอดอายกุารคุม้ครอง
               - ประมาณ 140,000 บาท + 50,000 บาท (สิทธิบตัรการประดิษฐ,์ 20 ปี)                    
               - ประมาณ  7,500 บาท + 50,000 บาท (สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ,์ 10 ปี)
               - ประมาณ 17,000 บาท + 50,000 บาท (อนุสิทธิบตัร, 6 + 2 + 2 ปี)
2. สิทธิในการได้รับผลตอบแทนจากการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
    ของมหาวทิยาลยัฯ
3. ไดรั้บการคุม้ครองจากการลอกเลียนแบบ การใชป้ระโยชน์ และอื�นๆ โดยไม่ไดรั้บ
    อนุญาตตาม พรบ. สิทธิบตัร ซึ�งให้ความคุ้มครองเฉพาะสิ�งประดษิฐ์ที�ยื�นจด เท่านั�น!
4. ใชส้าํหรับประกอบผลงานทางวชิาการ และอาจมีสิทธิไดรั้บรางวลัตามระเบียบฯ  
    ที�มหาวทิยาลยัฯ กาํหนด
5. ถูกตอ้งตามระเบียบราชการ วา่ดว้ยเรื�อง ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิประโยชน์ของผู้ประดษิฐ์
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สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ที�มา: เอกสารหลกัสูตรตวัแทนสิทธิบตัร
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สืบคน้ / ดูตวัอยา่งสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ไดที้�

http://www.ipthailand.go.th
อาจารยป์ระชุม  คาํพุฒ (โทร: 0 2549 4032, มือถือ:08 1665 4755)

E-mail: choomy_gtc@hotmail.com
วา่ที�ร้อยเอกกิตติพงษ ์ สุวีโร (โทร: 0 2549 4032, มือถือ:08 1199 4705)

E-mail: siam_macho@hotmail.com
นายธวชัชยั  อริยะสุทธิ (โทร: 0 2549 4032, มือถือ:08 9882 1689)

E-mail: ait_k@hotmail.com


