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สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร คอื อะไร
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสําคญัที�รัฐออกให้เพื�อคุม้ครองการ

ประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์(Industrial Design) ที�มีลกัษณะ
ตามที�กฎหมายกาํหนด โดยผูท้รงสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรมีสิทธิขาดแต่เพียงผู ้
เดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์
ดงักล่าว

ส่วนประกอบของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยทั�วๆ ไป ไดแ้ก่
1. รายละเอียดการประดิษฐ ์(Description) 
2. ขอ้ถือสิทธิ (Claims)
3. รูปเขียน (ถา้มี) (Drawing)
4. บทสรุปการประดิษฐ ์(Abstract)



สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
สิทธิบัตรการประดษิฐ์ /อนุสิทธิบตัร (พรบ.สิทธิบัตร มาตรา 8, 6, 7)
1. การใชป้ระโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม/พาณิชย์
2. ความใหม่
3. มีขั�นการประดิษฐที์�สูงขึ�น (ยกเว้น อนุสิทธิบตัร)

ความใหม่ คือ ไม่เป็นงานที�ปรากฏอยูแ่ลว้ ไดแ้ก่
1. มีหรือใชแ้พร่หลายอยูแ่ลว้ในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร
2. ไดเ้ปิดเผยสาระสาํคญัหรือรายละเอียดในเอกสารที�เผยแพร่แลว้ 
    ทั�งในและนอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร
3. ไดรั้บสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรแลว้ ไม่วา่ในหรือนอกราชอาณาจกัร
4. มีผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรไวแ้ลว้นอกราชอาณาจกัรเกิน 18 เดือน
5. มีผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรและไดป้ระกาศโฆษณาแลว้ ทั�งในหรือ
    นอกราชอาณาจกัร

สืบค้น
สิทธิบัตร

ค้น Web/ 
Journal



ยื�นคาํขอ

ตรวจสอบเบื�องต้น

ประกาศโฆษณา

ตรวจสอบความใหม่
 การประดษิฐ์/การออกแบบผลติภณัฑ์

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

ยกคําขอ รับจดทะเบียน

ยื�นคาํขอ

ตรวจสอบเบื�องต้น

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

ผู้ขอแก้ไขให้ถูกต้อง 90 วนั

ประกาศโฆษณา/รับจดทะเบียน

กระบวนการยื�นจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

แก้ไขใน 90 วนัถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง



ฐานข้อมูลสิทธิบตัร
ฐานข้อมูลสิทธิบัตร  (Give and Take)

1. เป็นการเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะเพื�อ...
1) การเรียนรู้ 2) การสร้างสรรค์
3) การพฒันา 4) ใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์

2. เป็นส่วนหนึ�งในการคุม้ครองสิทธิของเจา้ของในการใชป้ระโยชน์ โดยสามารถ
หา้มมิใหผู้อื้�นทาํการผลิต ใช ้หรือขาย สิ�งประดิษฐที์�ไดรั้บสิทธิบตัร

1) ภายในช่วงเวลาที�กาํหนด
2) ในขอบเขตพื�นที�ที�กาํหนด
3) ตามขอบเขตที�ระบุในขอ้ถือสิทธิ

- จากขอ้มูลของ EPO พบวา่ กวา่ร้อยละ 80 ของเทคโนโลยทีี�ใชผ้ลิต
สินคา้ในเอกสารสิทธิบตัร ไม่มีการตีพิมพ ์ในวารสาร หรือหนงัสือใดๆ โดยทั�ว
โลกมีสิทธิบตัรรวมกนัมากกวา่ 50 ลา้น (ไทย ประมาณ 70,000 เรื�อง)



การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลสิทธิบตัร
การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลสิทธิบตัร ไดแ้ก่

- รู้วา่มีเทคโนโลยอีะไรบา้งจากการเปิดเผยสิ�งประดิษฐ์
- บอกรายละเอียดใหส้ามารถทาํตามไดโ้ดยผูมี้ความรู้ในสาขานั�นๆ
- ทราบขอบเขตการถือสิทธิและการคุม้ครองสิทธิบตัร
- ทราบระยะเวลาและสถานะของการคุม้ครอง
- นาํความรู้ดา้นเทคนิคมาพฒันาต่อยอด
- ทราบทิศทางของเทคโนโลยี
- ทราบแนวโนม้ตลาด
- ทราบทิศทางของคู่แข่งขนั
- ทราบถึงสถานะของผูน้าํในแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี





Platinum Group Metals Patent Analysis





โครงสร้างเอกสารสิทธิบตัร
โครงสร้างเอกสารสิทธิบัตร
1. ข้อมูลบุคคล – ผูข้อ (Applicant), ผูป้ระดิษฐ ์(Inventor), ตวัแทน (Agent), 

ผูต้รวจสอบ (Examiner)
2. ข้อมูลหมายเลข – เลขที�คาํขอ (Application no.), เลขที�ประกาศโฆษณา 

(Publication no.), เลขที�สิทธิบตัร (Patent no.)
3. ข้อมูลวนัที� – วนัยื�นคาํขอ (Application date), วนัที�ประกาศโฆษณา (Publication 

date), วนัที�จดทะเบียน (Registration date), วนัที� Priority (Priority date)
4. ข้อมูลเทคนิค – ชื�อเรื�อง (Title), รายละเอียด (Description), ขอ้ถือสิทธิ (Claims), 
    บทสรุป (Abstract), รูปเขียน (Drawings)
5. ข้อมูลการจาํแนกกลุ่มเทคโนโลย ี– สญัลกัษณ์การประดิษฐ ์(Classification Code)
6. ข้อมูลอื�นๆ – Kind code เลขกาํกบัการโฆษณา (see WIPO Standard ST.16), 

INID code เลขกาํกบัขอ้ความสากล (see WIPO Standard ST.9)



โครงสร้างเอกสารสิทธิบตัร

(51) IPC

(72) Inventor

(74) Agent

(54) Title

(57) Abstract

(71) Applicant

INID code 
เลขกาํกบั 

ขอ้ความสากล

(11) Publication no.

(43) Publication date

(22) Filling date

(30) Priority data



โครงสร้างเอกสารสิทธิบตัร

(51) IPC

(72) Inventor

(74) Agent
(54) Title
(57) Abstract

(71) Applicant

INID code 
เลขกาํกบั 

ขอ้ความสากล

(11) Publication no.(43) Publication date
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(30) Priority data

Kind code

Designated states



วตัถุประสงค์การสืบค้นสิทธิบตัร
วตัถุประสงค์การสืบค้น
1. State of the art search

– เป็นการสืบคน้ขอ้มูลทั�งหมดแบบคร่าวๆ เพื�อดูสถานการณ์เทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
       สาํหรับติดตามเทคโนโลย,ี ก่อนทาํตลาด/Licensing, ประเมินมูลค่า, โอกาสธุรกิจ
2. Prior Art search (Patentability search)

– เป็นสืบคน้ขอ้มูลเฉพาะที�ไดรั้บจดทะเบียน เพื�อดูระดบัของเทคโนโลยแีละปัญหา
       เทคโนโลยใีนปัจจุบนั สาํหรับดูขั�นการประดิษฐว์า่ผา่นเกณฑห์รือไม่
3. Validity search

– เป็นการสืบคน้ขอ้มูลทั�งหมดอยา่งละเอียด เพื�อตรวจสมบติัของสิทธิบตัร สาํหรับ
       ประกอบการยกคาํขอสิทธิบตัร, การฟ้องคดี, การนาํไปใชบ้งัคบั, ประเมินมูลค่า
4. Infringement search (Right to use search, Clearance search)

– เป็นการสืบคน้ขอ้มูลทั�งหมดอยา่งละเอียด เพื�อตรวจสิทธิของเทคโนโลยทีี�สนใจ 
       สาํหรับพิจารณาระยะเวลา/พื�นที�การคุม้ครอง, การละเมิด/ถูกละเมิด, ใครมีสิทธิ



ทางเลอืกกรณเีกดิปัญหา
ทางเลอืกกรณีเกดิปัญหา
1. Licensing
2. Cross-licensing
3. ทดแทน ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยใีหม่, เทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง
4. เจรจา
5. ออกจากตลาด



สิ�งที�จําเป็นสําหรับการสืบค้น
สิ�งที�จาํเป็นสําหรับการสืบค้น
1. ความรู้ในเทคโนโลยี
2. ความรู้ในคาํที�ใชเ้ฉพาะดา้น
3. ความรู้ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง
4. แผนการสืบคน้
5. แหล่งขอ้มูลสิทธิบตัรและการเขา้ถึงขอ้มลู



วธีิการสืบค้นสิทธิบตัร
วธีิการสืบค้นสิทธิบัตร โดยแบ่งตามเงื�อนไขการสืบคน้ ไดแ้ก่
1. คาํสาํคญั (Keyword)
2. กลุ่มเทคโนโลยี (Classification) (ประเภทของ IPC)
3. วนัที� (Date) และหมายเลข (Number)
4. ชื�อ (Name)
5. เอกสารอา้งอิง (Reference)
6. การสืบคน้แบบหลายเงื�อนไข



1. สืบค้นโดย คาํสําคญั (Keyword)
กระบวนการใช้ คาํสําคญั (Keyword)
1) เลือก Keyword
2) ปรับแต่ง Keyword
3) ใชต้วัช่วยสาํหรับ Keyword (เช่น สญัลกัษณ์แทนตวัอกัษร, เครื�องหมายต่างๆ)



1.1 การเลอืก คาํสําคญั (Keyword)
ข้อพงึระวงัในการเลอืก คาํสําคญั (Keyword)
1) ตอ้งเขา้ใจทั�งลกัษณะและผลทางเทคนิคของเทคโนโลยนีั�นๆ เป็นอยา่งดี
2) เลือกใชค้าํผิด จะไดข้อ้มลูไม่ตรงกบัที�ตอ้งการ หรือไม่ครบถว้น
3) ระวงัเรื�องการสะกดคาํ

ตวัอย่าง หมวกนิรภยัสาํหรับนกัดบัเพลิงแบบส่งสญัญาณเตือนเมื�อผูใ้ชง้านหมดสติ 
ทาํใหส้ามารถเขา้ช่วยเหลือไดท้นัเวลา

เป็นอะไร: 
คุณสมบติัเป็นอยา่งไร: 
ประกอบดว้ยอะไร: 
ผลลพัธ์เป็นอยา่งไร: 

หมวกนิรภยั
ส่งสญัญาณเมื�อไม่มีการเคลื�อนไหว
ระบบตรวจจบัความเคลื�อนไหว และระบบส่งสญัญาณ
สามารถติดตามหาตวันกัดบัเพลิงที�หมดสติได้



1.2 การปรับแต่ง คาํสําคญั (Keyword)
1) ด้านภาษา

- รูปกิริยา (เช่น build, built เป็นตน้)
- รูปเอกพจน/์พหูพจน์ (เช่น man, men เป็นตน้)
- คาํประกอบ (เช่น superconductor, super-conductor เป็นตน้)
- การสะกดแบบอเมริกนั/องักฤษ (เช่น center, centre เป็นตน้)
- คาํเหมือน/คลา้ย (เช่น building, tower เป็นตน้)
- คาํยอ่ (เช่น LED, Light Emitting Diode เป็นตน้)

2) ด้านคาํเทคนิค
- การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลย ี(เช่น cellular phone, cell phone, 

mobile phone เป็นตน้)



1.2 การปรับแต่ง คาํสําคญั (Keyword)
3) ด้านความหมาย

- คาํเหมือนกนัที�มีความหมายต่างกนั (เช่น Net แปลวา่ ตาข่าย, Net แปลวา่ 
  การสื�อสารทางอินเตอร์เน็ต เป็นตน้)

4) การใช้คาํแทน
- คาํที�เขียนแทนคาํปกติ เพื�อใหค้รอบคลุมความหมายกวา้งขึ�น
   (เช่น apparatus with wheel and axis แทนคาํวา่ vehicle)

5) คาํต่างประเทศ
- คาํภาษาต่างประเทศที�นาํมาเขียนทบัศพัท ์อาจสะกดต่างกนั (เช่น Vitamin 

เขียนเป็นภาษาไทย ไวตามิน หรือวติามิน)



1.3 การใช้ตัวช่วย คาํสําคญั (Keyword)
1) Truncation การใส่บางส่วนของคาํ โดยใช้สัญลกัษณ์แทนส่วนของตวัอกัษร

- * แทนตวัอกัษรตั�งแต่ 0 ตวัเป็นตน้ไป (เช่น ใช ้elect* จะไดค้าํวา่ electric, 
electricity, electrical แต่อาจไดค้าํที�ไม่ตอ้งการดว้ย electron, election เป็นตน้)

-  ? แทนตวัอกัษร 1 ตวั (เช่น fib?? จะไดค้าํวา่ fiber, fibre)
- $  แทนตวัอกัษร 0 หรือ 1 ตวั (เช่น ใช ้colo$r จะไดค้าํวา่ color และcolour)

2) Phrases ใช้หากลุ่มคาํ โดยใช้เครื�องหมาย “  ” ครอบคลุมคาํนั�น
- คาํวา่ “ tennis ball ” จะไดเ้อกสารที�มีคาํวา่ “ tennis ball ” อยูใ่นเอกสาร

หมายเหตุ การใชต้วัช่วย สาํหรับการคน้หาดว้ย Keyword นี�  อาจแตกต่างไปบา้งใน
 รายละเอียด ขึ�นอยูก่บัฐานขอ้มูลที�ใชง้านนั�นๆ



2. สืบค้นโดย กลุ่มเทคโนโลยี (Classification)

“Footwear”

“Spherical device filled with gas for 
recreational purposes”

“Water retaining recreational structure”

“Arrangement for the disposal of refuse”

Shoe

Balloon

Swimming Pool

Paper bin



2. สืบค้นโดย กลุ่มเทคโนโลยี (Classification)
กลุ่มเทคโนโลยี เป็นเครื�องมือในการสืบคน้สิทธิบตัรอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เพราะ
- ไม่ขึ�นกบัภาษา
- ไม่ขึ�นกบัคาํศพัทเ์ฉพาะ
- เป็นมาตรฐาน
- ใชค้น้หาโดยใชห้ลกัการ ไม่เปลี�ยนคาํ เมื�อเทคโนโลยเีปลี�ยน
- นาํไปใชก้บัเอกสารเก่าที�อาจไม่มีขอ้มูล fulltext ของ claim หรือ 

description

นอกจากนี�  ยงัทาํใหส้ามารถใชใ้นการจดัทาํสถิติตามกลุ่มเทคโนโลย ี
และนาํไปวเิคราะห์ต่อได้



2. สืบค้นโดย กลุ่มเทคโนโลยี (Classification)

Internation Patent 
Classification (IPC)



2. สืบค้นโดย กลุ่มเทคโนโลยี (Classification)
Internation Patent Classification (IPC) หรือ รหัสสัญลกัษณ์การประดษิฐ์
1) IPC คืออะไร ? 

- สญัลกัษณ์จาํแนกหมวดหมู่การประดิษฐร์ะหวา่งประเทศ

2) IPC มีประโยชน์อยา่งไรในการสืบคน้ ?
- ใชเ้ป็นดชันีสาํหรับสืบคน้สิทธิบตัร เพื�อหากลุ่มเทคโนโลยทีี�ตอ้งการ

3) ดูรายละเอียดไดที้�ไหน ?
www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en



2. สืบค้นโดย กลุ่มเทคโนโลยี (Classification)
ตวัอย่าง การแบ่งหมวดหมู่ของ IPC เป็น Section ใหญ่ๆ ดงันี�
A Human Necessities (สิ�งจาํเป็นสาํหรับมนุษย)์
B Performing Operations; Transporting (การปฏิบติั การดาํเนินการ การขนส่ง)
C Chemistry; Metallurgy (เคมี วธีิการแยกโลหะออกจากแร่)
D Textiles; Paper (เสื�อผา้ กระดาษ)
E Fixed Construction (การซ่อมแซม การก่อสร้าง)
F Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting

(วศิวกรรมเครื�องกล แสงสวา่ง ความร้อน คลงัแสง การระเบิด)
G Physics (ฟิสิกส์)
H Electricity (กระแสไฟฟ้า)



2. สืบค้นโดย กลุ่มเทคโนโลยี (Classification)
โครงสร้าง IPC ของ WIPO มีดงันี�

Section 1st Level

Classes 2nd Level
Sub-classes 3rd Level
Main-groups 4th Level
Sub-groups 5th Level

Section Class Sub-class Main-group Sub-group

A 43 B 5/00 5/02

Human
Necessities

Footwear Characteristic
Feature of 
Footwear

Footwear for 
Sporting 
Purposes

Football 
Boots

ตวัอย่าง รหสั IPC สาํหรับ “ รองเท้าฟุตบอล ”



2. สืบค้นโดย กลุ่มเทคโนโลยี (Classification)
รูปแบบ IPC ที�ใชใ้นแต่ละฐานขอ้มูล

- WIPO E04B-1/356

- EPO H03M1/12
- USPTO G06F019/00 

(ตอ้งใส่ 0 นาํหนา้ main group ดว้ย)



3. สืบค้นโดย วนัที� (Date) และหมายเลข (Number)
สืบค้นโดยใช้วนัที�และหมายเลข
- เครื�องหมายเปรียบเทยีบ

> มากกวา่, < นอ้ยกวา่, >= มากกวา่หรือเท่ากบั, <= นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั,
<> ไม่เท่ากบั

ตวัอยา่ง เช่น
- Application date < 19950621 หมายถึง หาเอกสารที�มีวนัยื�นคาํขอก่อน

วนัที� 21 มิถุนายน 1995
- Publication number = 20060244264 หมายถึง หาเอกสารที�มีเลขที�ประกาศ

โฆษณา 20060244264

หมายเหต ุแต่ละฐานขอ้มูลอาจใชรู้ปแบบที�ไม่เหมือนกนั



4. สืบค้นโดย ชื�อ (Name)
สืบค้นโดยใช้ชื�อ

ใชห้ลกัการเดียวกบัสืบคน้โดยใช ้Keyword

ขอ้ควรระวงั
- ตวัสะกด
- การเปลี�ยนชื�อ
- ตวัยอ่



5. สืบค้นโดย เอกสารอ้างองิ (Reference)
เอกสารอ้างองิที�มปีรากฏใน

- คาํขอในส่วนของรายละเอียด อา้งอิงสิทธิบตัรก่อนหนา้นี�
- ผูต้รวจสอบอา้งอิงไวใ้นรายงานการสืบค้น

Category X แสดงวา่ คาํขอขาดความใหม่
Category Y แสดงวา่ ไม่มีขั�นการประดิษฐที์�สูงขึ�น
Category A แสดงวา่ ภูมิหลงัไม่ทาํใหข้าดคุณสมบติั

หมายเหต ุดูรายละเอียดเพิ�มเติมที� WIPO Standard ST.14
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-14-01.pdf



5. สืบค้นโดย เอกสารอ้างองิ (Reference)

รายงานการสืบค้นสิทธิบัตร



6. สืบค้นโดย หลายเงื�อนไข
การสืบค้นแบบหลายเงื�อนไข

หมายถึง การสืบคน้โดยใส่เงื�อนไขการคน้หาตั�งแต่ 2 เงื�อนไขขึ�นไป   
หรือมีการเชื�อมแต่ละเงื�อนไข โดยใช ้

- Boolean operator (คาํเชื�อม เช่น not, and, or เป็นตน้)
- Nesting (วงเลบ็)



6. สืบค้นโดย หลายเงื�อนไข
Boolean operator

เป็นการใส่ คาํเชื�อม ระหวา่งคาํที�ตอ้งการสืบคน้ เพื�อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตาม
ตอ้งการ เช่น

- Not clock -> ทุกเอกสารที�ไม่มีคาํวา่ clock
- clock AND battery -> เอกสารที�มีคาํวา่ clock และ battery
- clock OR battery -> เอกสารที�มีคาํวา่ clock หรือ battery
- clock XOR battery -> เอกสารที�มีคาํวา่ clock หรือ battery คาํใดคาํหนึ�ง แต่
  จะตอ้งไม่มีทั�งสองคาํในเอกสารเดียวกนั
- Radiation NEAR detect* -> เอกสารที�มีคาํวา่ radiation และ detect อยูใ่กลก้นัใน

ระยะจาํนวนตวัอกัษร โดยจะแตกต่างกนัตามฐานขอ้มูล (เช่น NEAR/3, NEAR:3,   
NEAR^3, NEAR3 เป็นตน้)



6. สืบค้นโดย หลายเงื�อนไข
Nesting

เป็นการใช ้วงเลบ็ เพื�อการจดัลาํดบัความสาํคญัในการตรวจสอบเงื�อนไข 
โดยคาํที�อยูใ่นวงเลบ็จะถูกจดัลาํดบัความสาํคญัก่อน ซึ�งจะใหผ้ลลพัธ์ที�ต่างกนั เช่น

- (tennis AND ball) OR racket จะได้
เอกสารที�มีทั�งคาํวา่ tennis และ ball
หรือ จะเป็นเอกสารที�มีคาํวา่ racket ก็ได้

- tennis AND (ball OR racket) จะได้
เอกสารที�มีคาํวา่ ball หรือ racket
และ จะตอ้งเป็นเอกสารที�มีคาํวา่ tennis ดว้ย

แต่ถา้ไม่มีวงเลบ็ฐานขอ้มลูจะทาํตามที�ระบบตั�งไว ้เช่น การทาํ AND ก่อนเสมอ



6. สืบค้นโดย หลายเงื�อนไข
ตวัอย่าง การสืบคน้โดย หลายเงื�อนไข

เงื�อนไข

สิทธิบัตร

ข้าว 
AND

ธัญพชื

ข้าว
OR

ธัญพชื

ข้าว
AND

ธัญพชื
OR ครก

ครก
AND

(ธัญพชื
OR ข้าว)

ครก
AND

(ธัญพชื
XOR 
ข้าว)

NOT
ครก

NOT
ครก OR

ข้าว
AND

ธัญพชื

1 ขา้ว   

2 ธญัพืช   

3 ครก 

4 ขา้ว, ครก    

5 ขา้ว, ธญัพืช     

6 ครก, ธญัพืช    

7 ขา้ว, ครก, ธญัพืช     



สรุปการสืบค้นสิทธิบตัร
1. เขา้ใจเทคโนโลย ีและวตัถุประสงคที์�ตอ้งการคน้หา
2. เลือกใชค้าํ Keyword ที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งประดิษฐ ์ทั�งคุณสมบติั, ใชท้าํอะไร, วตัถุดิบ,
    วสัดุ, วิธีการ, ส่วนประกอบ, ผลลพัธ์
3. ใชค้าํขา้งเคียงที�อาจถูกนาํมาใชแ้ทนได ้โดยหาจากพจนานุกรมคาํเหมือน-คลา้ย, 
    เฉพาะดา้น, เฉพาะสาขาเทคนิค, กลุ่มเทคโนโลยสิีทธิบตัร
4. ลองคน้หาจากคาํที�ได ้อาจผลลพัธ์มาก และกวา้งเกินความจาํเป็น
5. ใชร้หสัการประดิษฐ ์โดยนาํ Keyword ไปหาในระบบสืบคน้รหสั เช่น
    - IPC TACSY: http://www.wipo.int/tacsy

- Espacenet: http://v3.espacenet.com/eclasrch?locale=en_EP
- USPTO: http://www.uspto.gov/go/classification

6. คน้หาโดยใช ้IPC ที�ได้
7. อ่านรายละเอียด ปรับแต่งคาํคน้ และ IPC ปรับขอบเขตจากกวา้งมาแคบ



แหล่งสืบค้นสิทธิบัตร และข้อมูลอื�นๆ
แหล่งสืบค้นสิทธิบัตร และข้อมูลอื�นๆ
1. แหล่งขอ้มูลจากสาํนกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ ทั�วโลก เช่น 

DIP Department of Intellectual Property (ไทย),
WIPO World Intellectual Property Organization (องคก์าร IP โลก),

    USPTO US Patent and Trademark Office (สหรัฐอเมริกา),  
JPO Japan Patent Office (ญี�ปุ่น), 
EPO European Patent Office (ยโุรป), 
KIPO Korean Intellectual Property Office (เกาหลี), 
SIPO State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China

2. Commercial DB เช่น Derwent Innovation Index, WIPS, Patent Café, PIUG เป็นตน้
3. อินเตอร์เน็ต เช่น Free patent online, Google patents เป็นตน้
4. ฐานขอ้มูลงานวจิยั เช่น Web of science เป็นตน้
5. หนงัสือ วารสาร เอกสารต่างๆ



ตัวอย่าง Webpage สืบค้นสิทธิบตัร
WIPO -> http://www.wipo.int/patentscope/en/



ตัวอย่าง Webpage สืบค้นสิทธิบตัร
EPO -> http://ep.espacenet.com/



ตัวอย่าง Webpage สืบค้นสิทธิบตัร
USPTO -> http://patft.uspto.gov/

จดทะเบียนแล้ว ประกาศโฆษณาแล้ว 
แต่ยงัไม่จดทะเบียน



ตัวอย่าง Webpage สืบค้นสิทธิบตัร
DIP -> http://www.ipthailand.go.th/

วธิีการสืบค้นแบบต่างๆ

คลกิ คน้หาสิทธิบตัรทั�วโลก



ระบบสืบค้นสิทธิบัตรของ DIP

แหล่งขอ้มูล 9 แห่ง



ระบบสืบค้นสิทธิบัตรของ DIP
เลือกรูปแบบการสืบคน้

Quick
Search

Simple
Search

IPC/ IDC
Search

Patent No.
Search

Complex
Search

เลือกรูปแบบการสืบคน้

ระบุเงื�อนไขเพื�อคน้หา

แสดงรายการตามเงื�อนไขที�คน้เจอ

เลือกรูปแบบการสืบคน้



ระบบสืบค้นสิทธิบัตรของ DIP

1. Quick search ใส่ขอ้ความที�ตอ้งการคน้หา จากทุกแหล่งขอ้มูล

2. Simple search ใส่ขอ้ความที�ตอ้งการคน้หา จากแหล่งขอ้มูลที�ผูใ้ชง้านเลือก

3. IPC/IDC search ใส่รหสัสญัลกัษณ์การประดิษฐ์/การออกแบบ จากแหล่งขอ้มูลที�
ผูใ้ชง้านเลือก ในส่วนของขอ้มูลสญัลกัษณ์การประดิษฐ์

4. Patent No. search ใส่เลขที�สิทธิบตัรที�ตอ้งการคน้หา จากแหล่งขอ้มูลที�ผูใ้ชง้าน
เลือก ในส่วนของขอ้มูลสญัลกัษณ์การประดิษฐ์

5. Complex search ใส่เงื�อนไขที�ตอ้งการคน้หา จากแหล่งขอ้มูลที�ผูใ้ชง้านเลือก 
ตามเงื�อนไขที�กาํหนด



ระบบสืบค้นสิทธิบัตรของ DIP



ระบบสืบค้นสิทธิบัตรของ DIP
IPC/IDC Code เช่น
H04R25/00 (USPTO), 
A61B-10/04 (WIPO), 
G06F17/30 (EPO), 
A01C11/02 (JPO), 
A61K35/78 (DIP)

Patent No. เช่น
6990683 (USPTO), 

2006/005533 (WIPO, 
EP2063461 (EPO), 

2006-280673 (JPO), 



ระบบสืบค้นสิทธิบัตรของ DIP



ระบบสืบค้นสิทธิบัตรของ DIP



IPC Code (see in www.wipo.int)



เลขที�คาํขอสิทธิบตัรของ DIP

XX XX XXXXXX
ค.ศ. (2 หลกั)

เช่น 2011 เขียนดว้ย 11
ประเภท

สิทธิบัตร
(2 หลกั) 

เช่น 01 – สิทธิบตัรการประดิษฐ์
02 – สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์

03 – อนุสิทธิบตัร

ลาํดบัคาํขอในแต่ละปี
(6 หลกั)



ตัวอย่างการสืบค้นสิทธิบตัร
ตวัอย่าง เมื�อไปเที�ยวชายทะเล คุณอยากไปมือเปล่าแบบไม่ตอ้งถืออะไรไปดว้ย

แต่พออาบแดดบนชายหาดไปสกัพกั คุณอยากฟังวทิย ุน่าจะมีใครคิดเอา
แวน่กนัแดดมารวมไวก้บัวทิยนุะ ลองหาดูซิวา่ มีคนคิดไวแ้ลว้หรือยงั ?



เอกสารอ้างองิ
1. เอกสารบรรยาย หลกัสูตรตวัแทนสิทธิบตัร ของ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์

2. เอกสารบรรยาย ของ WIPO (World Intellectual Property Organization )

3. เอกสารบรรยาย APEC IPi-Facilitator

หากมข้ีอสงสัย กรุณาตดิต่อ
อาจารยป์ระชุม  คาํพฒุ, วา่ที�ร้อยเอกกิตติพงษ ์ สุวโีร, นายธวชัชยั อริยะสุทธิ 
หน่วยจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ีแห่ง มทร.
โทร:08 16654755, 08 1199 4705, 08 9882 1689     แฟกซ์:0 2549 4033
E-mail: choomy_gtc@hotmail.com, siam_macho@hotmail.com, 
ait_k@hotmail.com Website: www.tlo.rmutt.ac.th


