ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การขอคุ้มครองสิทธิ์จากงานวิจัยที่ทาขึ้นมาจะขอได้นั้น งานวิจัยจะต้องมีสมบัติตามเงื่อนไขสามข้อคือ
1. ต้องเป็นการประดิษฐ์ใหม่ นั่นคืองานวิจัยนั้นต้องไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน เพราะฉะนั้น
หากนักวิจัยท่านใดต้องการขอคุ้มครองสิทธิ์ไม่ควรนาผลงานไปเผยแพร่ก่อนทั้งทางบทความวิจัยหรือแสดง
นิทรรศการ แต่หากท่านได้นางานวิจัยไปเผยแพร่แล้วแต่ไม่เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ก็ขอยื่นจดได้ แต่ต้อง
เป็นการนาเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือแสดงนิ ทรรศการที่เป็นสถานที่ราชการมีหนังสืออ้างถึงก็ขอยื่นจดได้
และมีผลย้อนหลังสามารถคุ้มครองตั้งแต่วันที่เผยแพร่ได้
2. มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือเป็นงานที่คนที่มีความรู้ระดับธรรมดา
ไม่สามารถทาตามได้
3. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือหัตถกรรมได้ หรือ
ทาซ้าได้นั่นเองการขอคุ้มครองสิทธิ์แบ่งออกเป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร
นักวิจัยจะเลือกคุ้มครองสิทธิ์แบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะงาน หากเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรเลือก
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หากงานใดจะขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์งานวิจัยนั้นต้องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
มากๆ หากขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นไม่มากนักขอได้เพียงอนุสิทธิบัตร การขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สามารถถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ประกอบการขอได้ ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หากเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้ใช้ภาพสเก็ตหรือเขียน
แบบ ใช้รูปถ่ายไม่ได้

ขั้นตอนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
1. การยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นคาขอพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500
บาท ที่ซึ่งคาขอจะต้องประกอบด้วย
1.1 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 ข้อถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์
1.5 รูปเขียน ( ถ้ามี )
1.6 เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอานาจ หนังสือรับรอง
นิติบุคคล เป็นต้น
รายการที่ 1.2-1.6 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคาขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้ง ให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้
ขอทราบ เพื่อให้ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องดาเนินการภายใจ 90 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง หากดาเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ
3. ในการแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคาขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมา

ดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็น เงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ และให้จัดส่งคาขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุดอีกหนึ่ง
ชุดพร้อมทั้งส่งคาแปลข้อถือ สิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านกรณี
ที่ผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอ สิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์แอบเอาของผู้
คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจด ทะเบียน
5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน
250 บาท โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณา หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอ
ละทิ้งคาขอ
6. ภายหลังจากมีการขอให้ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการสืบค้นเอกสารว่า เคยมีสิ่งประดิษฐ์เดียวกัน
หรือคล้ายกันหรือไม่ ( รวมทั้งตรวจค้นเอกสารจากต่างประเทศด้วย ) ถ้าคาขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชาระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอ
ต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกคาขอ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. การยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นคาขอพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน
250 บาทที่ซึ่งคาขอต้องประกอบด้วย
1.1 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หน้า
1.2 คาพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ ( ถ้ามี )
1.3 ข้อถือสิทธิ
1.4 รูปเขียน
1.5 เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอานาจ หนังสือรับรอง
นิติบุคคล เป็นต้น
รายการที่ 1.2-1.5 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคาขอตามข้อ 1 แล้วถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทน ของผู้
ขอทราบ เพื่อให้ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่าจะต้องดาเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง หากดาเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ
3. ในการแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งต้อง
ชาระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคาขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมาดาเนินการ
ชาระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็น เงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ และให้จัดส่งคาขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุดอีกหนึ่งชุดเพื่อเปิด
โอกาสให้มีการ คัดค้าน กรณีที่ผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ กฎหมาย หรือผู้ขอ
ไม่ได้เป็นผู้คิดค้นแอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจด ทะเบียน
5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ขอไม่ต้องยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ซึ่งจะใช้เฉพาะ
กรณีการประดิษฐ์ เท่านั้น เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแล้วเจ้าหน้าที่จะทาการสืบค้นว่าเคยมีแบบผลิตภัณฑ์ที่
เหมือนหรือคล้ายกัน แพร่หลายมาก่อนหรือไม่ ถ้าคาขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้
ขอมาชาระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยก
คาขอ

อนุสิทธิบตั ร
1. การยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องยื่นคาขอพร้อมชาระค่าธรรมเนียมที่ซึ่งคาขอจะต้องประกอบด้วย
1.1 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 ข้อถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์
1.5 รูปเขียน (ถ้ามี)
1.6 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจ้าง หนังสือมอบอานาจ หนังสือรับรองนิติ
บุคคลเป็นต้น
รายการที่ 1.2-1.6 ผู้ขอจะต้องเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด เอ 4
2. เมื่อยื่นคาขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้
ขอทราบ เพื่อให้ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องดาเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง หากดาเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่ อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ
3. ในการแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งต้อง
ชาระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคาขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว จะรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร
ให้แก่ผู้ขอ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมาดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียน และออกอนุสิทธิบัตร
และประกาศโฆษณาเป็นเงิน 500 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง สองครั้งหากครั้งที่สองไม่มาตามแจ้ง
จะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอละทิ้งคาขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร
เป็นเวลา 1 ปี
5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสีย สามารถที่จะขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือไม่ ภายใน 1 ปีนับจากวันทีประกาศโฆษณา โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก หาก
ปรากฏว่า อนุสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนต่อไป
2. สถานที่และวิธีการยื่นขอจดเบียน
สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนได้ที่ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ. สนามบินน้า ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดที่ท่านมีภูมิลาเนาอยู่
วิธีการยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมชาระค่าธรรมเนียม
2. ส่งคาขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชาระค่าธรรมเนียม โดยชาระทางธนาณัติ
สั่งจ่ายในนาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา
อ้างอิงเอกสาร : กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/

