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การจัดทําคู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาน้ี มีวัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงคู่มือการให้จดทะเบียนเล่มเดิมให้มีความทันสมัย กระชับและ

เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ผู้ใช้บริการขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สิน

ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจ และทราบถึงกระบวนการในการขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทาง

ปัญญาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการ

ออกแบบ รวมถึงขั้นตอนการให้บริการของสํานักงานบริหารทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์  

คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน

การขอรับความคุ้มครองในผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 

     คณะผู้จัดทํา 
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ส่วนที่ 1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับทรัพยส์ินทางปัญญา 

ทรัพยส์ินทางปัญญา (Intellectual 
Property) คืออะไร 

ทรัพย์ สินทางปัญญา  หมายถึง 
ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชํานาญ โดยไม่
คํานึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญา
อาจจะแสดงออกในรูปแบบของส่ิงที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ หรือในรูป
ของส่ิงที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ กรรมวิธีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยทั่ว ๆ ไปคนไทยส่วนมากจะคุ้นเคยกับคําว่า “ลิขสิทธิ์” และจะ
ใช้เรียกทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยที่ถูกต้องแล้ว ในทางสากล
ทรัพย์ สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น  2 ประเภท  ได้แก่  ทรัพย์ สินทาง
อุตสาหกรรม (Industrial Property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) 

1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) 
หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษยท์ี่เกีย่วกบัสินค้าอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งอาจจะ
เป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของ
ตัวผลิตภัณฑ์นอกจากน้ียังรวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อและถิ่นที่อยู่



คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  3 

 

ทางการค้า รวมถึงแหล่งกําเนิดและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็น
ธรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจึงสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

 สิทธิบัตร (Patent) 
 แ บ บ ผั ง ภู มิ ข อ ง ว ง จ ร ร ว ม  ( Layout - Design of 

Integrated Circuit) 
 เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
 ความลับทางการค้า (Trade Secret) 
 ชื่อทางการค้า (Trade Name) 
 ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indications) 

 
2. ลิขสิทธ์ (Copyright)  
หมายถึง สิทธิแต่ เพียง ผู้เดียวของผู้

สร้างสรรค์ที่ จะกระทําการใดๆ  กับงานที่ ผู้
สร้างสรรค์ได้ทําขึ้น โดยประเภทของงานอันมี

สิทธิ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี
กรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ หรือ
งานอื่นใดในแผนวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างาน
ดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด นอกจากนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์
ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดงด้วย 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึง
ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบวิธีใช้ หรือวิธี
ทํางาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
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ความหมายของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 

1. สิทธิบัตร (Patent) 
 เป็นการคุ้มครองการคิดค้นสร้างสรรค์ที่ เกี่ยวกับการประดิษฐ์ 
(Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะ
ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจําแนกได้เป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร 
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) หมายถึง การให้
ความคุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้าง หรือกลไก
ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองการ
ประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก โดย
อาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อน
เพียงเล็กน้อย 

สิ ท ธิ บั ต ร ก า รออกแบบผลิ ต ภัณฑ์  
(Design Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครอง
ความคิดสร้างสรรค์ที่ เกี่ ยวกับรูปร่างลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของลวดลาย
หรือสีของผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสําหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ และ

แตกต่างไปจากเดิม 
ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้

เดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบ
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ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด 

2. แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout-
Design of Integrated Circuit) 

หมายถึง แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทําขึ้น 
ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใด เพื่อแสดงถึง
การจัดวางและการเช่ือมต่อของวงจรไฟฟ้า เช่น ตัวนําไฟฟ้า หรือตัวต้านทาน 
เป็นต้น 
3. เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) 

หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตรา ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า  ( Trademark) คื อ 
เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายน้ันแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ
บุคคลอื่น เช่น กระทิงแดง M-150 มาม่า ไวไว เป็นต้น 

เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะ
ใช้กับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้
เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น การบินไทย ธนาคารกรุงไทย โรงแรม
ดุสิตธานี เป็นต้น 

เ ค ร่ื องหมาย รับรอง  (Certification Mark) คือ 
เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้กับสินค้า
หรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการน้ัน 
เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรํา ฮาลาล เป็นต้น 
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เคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน 
หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคล หรือ
องค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด 
(มหาชน) เป็นต้น 

4. ความลับทางการค้า (Trade Secret) 
หมายถึง ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป โดยเป็นข้อมูล

ที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับ และมีการดําเนินการ
ตามสมควรเพื่อทําให้ข้อมูลนั้นปกปิดเป็นความลับ 

5. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) 
หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือส่ิงอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง

ภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็น
สินค้าที่มี คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว เช่น ข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ผ้าไหมยกดอกลําพูน ส้ม
โอนครชัยศรี ไข่เค็มไชยา  เป็นต้น 

 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 7 ฉบับ 
คือ 

1. พระร าชบัญญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร  พ .ศ .  2552 แก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม โ ดย
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญตัิ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
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2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 

3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 
5. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองส่ิงบ่งชี  ้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
7. พระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 

 
การขอรับความคุ้มครองในงานทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ประเภท จดทะเบียน แจ้งข้อมูล ขึ้นทะเบียน 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร    
แบบผังภูมิของวงจรรวม    
เคร่ืองหมายการค้า    
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์    
ความลับทางการค้า    
ลิขสิทธิ์    
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ส่วนที่ 2 สิทธบัิตรการประดิษฐ์และอนุสิทธบัิตร 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์คืออะไร 

 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงาน
สร้างสรรค์จากการประดิษฐ์ที่มีลักษณะ
ของการแก้ปัญหาทาง เทคนิคที่ ไม่
สามารถคิดขึ้นได้โดยง่าย 
 2. อนุสิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานการ
สร้างสรรค์จากการประดิษฐ์ที่ไม่มีความซับซ้อน อาจคิดขึ้นได้โดยง่าย แต่ต้อง
เป็นการประดิษฐ์ใหม่ 
 การประดิษฐ์ อาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ที่
อาจเป็นโครงสร้าง กลไก ส่วนประกอบหรือส่วนผสม เป็นต้น หรืออาจเป็น
กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการ
รักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ เป็นต้น 

การได้มาซึ่งความคุ้มครอง 

 การประดิษฐ์จะได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ก็ต่อเมื่อนําการประดิษฐ์
นั้นมายื่นขอรับความคุ้มครอง และได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น 

เงื่อนไขการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 

 1. เป็นการประดิษฐ์ใหม่ ยังไม่เคยมีการจําหน่ายหรือใช้แพร่หลาย
ในประเทศไทยก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสําคัญของการ
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ประดิษฐ์นั้นก่อนวันที่ยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสําคัญของการ
ประดิษฐ์นั้นก่อนวันที่ยื่นขอทั้งในหรือต่างประเทศก่อนวันยื่นขอ (เว้นแต่เป็น
การแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรืองานแสดงต่อ
สาธารณชนที่หน่วยราชการจัดขึ้นแต่ต้องมายื่นขอรับสิทธิบัตรภายใน 12 
เดือนนับแต่วันเปิดแสดงงาน พร้อมแนบหนังสือรับรองของผู้จัดงานแสดง) 
 2. มีขึ้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (เฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐ์) ไม่เป็น
การประดิษฐ์ที่สามารถทําได้ง่าย โดยผู้มีความรู้ในระดับสามัญสําหรับงาน
ประเภทน้ันหรืออาจพูดได้ว่ามีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่
มีมาก่อน  
 3. สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ 

สิ่งทีข่อรับสิทธบัิตรไม่ได้  

 1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ สัตว์พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 
 2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3. ระเบียบข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
 5. การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
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ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
 1. ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
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 2. ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบตัร 
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อายุสทิธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 

 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วันยื่นขอรับ

สิทธิบัตร 

 อนุสิทธิบัตร มีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร ต่อ

อายุไดอ้ีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี) 

 

ความแตกต่าง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ท่ีมีความซับซ้อนหรือมี
การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค 

การประดิษฐ์ง่ายๆ ไม่มีความซับซ้อน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ป ี ระยะเวลาคุ้มครอง 6 ปี ต่ออายุได้ 2 
คร้ัง คร้ังละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี 

ค่าธรรมเนียมสูงกว่า ค่าธรรมเนียมน้อยกว่า 
ใช้ระบบรอการตรวจสอบ  
(เม่ือผู้ขอย่ืนคําขอให้ตรวจสอบอีกคร้ัง
หนึ่ง) 

ใช้ระบบจดทะเบียน  
(ยังไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขตาม
กฎหมาย) 

สิทธิท่ีได้รับมีความม่ันคงกว่า  
(บุคคลอ่ืนจะเพิกถอนสิทธิบัตร ต้อง
นําคดีสู่ศาลเท่านั้น) 

สิทธิท่ีได้รับไม่ม่ันคง  
(บุคคลอ่ืนสามารถขอให้ตรวจสอบได้
ภายใน 12 เดือน นับต้ังแต่จดทะเบียน 
ซ่ึงอาจถูกเพิกถอนได้) 
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ส่วนที่ 3 สิทธบัิตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร 

 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิทธิที่
รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะ
ตามกฎหมายกําหนดเป็นสิทธิพิเศษ โดยให้สิทธิที่จะผลิตสินค้า และจําหน่าย
สินค้าแต่เพียงผู้เดียว ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

ผลทีจ่ะได้รับจากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือขาย 
หรือมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัย 

การออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร ?  

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างภายนอกของ
แบบผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของ
ลวดลายหรือ สีของแบบผลิตภัณฑ์ที่

แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบของเล่น เครื่องประดับ รถยนต์ เป็นต้น 
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หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมยังไม่เคยมี
หรือใช้แพร่หลายหรือได้เปิดเผยภาพ อันเป็นสาระสําคัญของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ในเอกสารหรือส่ิงพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรและต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ซึ่งสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 

 1. แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
1.1 ต้องไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว ก่อน

วันยื่นขอรับความคุ้มครอง 
1.2 ต้องไม่ เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ ได้มีการเปิดเผยรูปภาพ 

สาระสําคัญ หรือ รายละเอียด ในเอกสารหรือส่ิงพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว 
ก่อนวันยื่นขอรับความคุ้มครอง 

1.3 ต้องไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาของสํานัก
สิทธิบัตรอยู่แล้วก่อนวันยื่นขอรับความคุ้มครอง 
 2. แบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
 3. แบบผลิตภัณฑ์ที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 

อายุความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยืน่คํา

ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 



คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  15 

 

ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ 
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ส่วนที่ 4 การดําเนินการยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 
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คําแนะนําในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรให้ยื่น

เอกสารดังต่อไปนี้ที่สํานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
1) File รายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ 
2). รายละเอียดการประดิษฐ์ รายละเอียดต้องระบุหัวข้อเรื่อง

ตามลําดับ ดังต่อไปนี้  
- ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์นั้นคือ

อะไร โดยระบุถึงลักษณะสําคัญของการประดิษฐ์นั้นด้วย 
- ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ จะต้องระบุถึง

ลักษณะที่ สําคัญของการประดิษฐ์โดยย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการ
ประดิษฐ์ดังกล่าว 

- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 
- ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง จะต้องระบุ

ลักษณะของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ หรือ
ปัญหาของการประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ที่
ขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไร 

- การเปิดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์  จะต้องระบุถึง
รายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร ว่ามีลักษณะ
โครงสร้าง ส่วนประกอบ องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง การบรรยาย
ในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ์และชัดเจน  
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3) ข้อถอืสิทธิ  
4) บทสรุปการประดิษฐ ์
5) รูปเขยีน (ถ้ามี) 

2. เจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคําขอ 
และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ 

3. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มคํา
ขอและเอกสารประกอบต่างๆ จากน้ันส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะผู้ประดิษฐ์ 
(ถ้ามี) ลงนาม (พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 
ชุด (ไม่ต้องลงวันที่)  

4. ส่งเอกสารให้อธิการบดีลงนาม  
5. ส่งเอกสารไปยังสํานักงานสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียน 
 
เอกสารการยื่นของรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 
 1. แบบพิมพ์คําขอ (สป/สผ/อสป/001-ก) 
 2. รายละเอียดการประดิษฐ์ 

3. ข้อถือสิทธิ 
4. บทสรุปการประดิษฐ์ 
5. เอกสารประกอบคําขอ เช่น 
 เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร เช่น 

หนังสือสัญญาโอนสิทธิ, หนังสือสัญญาจ้าง 
 หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ 
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 หนังสือมอบอํานาจ (เฉพาะมอบอํานาจให้ตัวแทนที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา) 

 เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ 
 เอกสารการนับวันยื่นคําขอในต่างประเทศเป็นวันยื่นคําขอ

ในประเทศ 
 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่

เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่น กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วน
กรณียื่นหลายคําขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับและสําเนา
หนังสือรับรองโดยรับรองสําเนาถูกต้องด้วย 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ยื่นคําขอ 
 
เอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธบัิตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 1. แบบพิมพ์คําขอรับสิทธิ สป/สผ/อสป/001-ก 
 2. ข้อถือสิทธิ 
 3. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (รูปเขียน หรือ ภาพถ่าย) 
 4. คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
 5. เอกสารอื่นๆ เช่น 

 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คํารับรองเกี่ยวกับสิทธิ แบบ สป/สผ/
อสป/001-ก(พ) หรือ หนังสือสัญญาโอนสิทธิ, หนังสือสัญญา
จ้าง  

 หนังสือมอบอํานาจ (เฉพาะมอบอํานาจให้ตัวแทนที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา) 
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 เอกสารการขอนับวันที่ยื่นคําขอในต่างประเทศเป็นวันที่ยื่น
คําขอในประเทศ 

 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 
6 เดือน นับจนถึงวันยื่นขอกรณีเป็นนิติบุคคลกรณียื่นหลาย
คําขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับ และสําเนาหนังสือรับรองโดย
รับรองสําเนาถูกต้องด้วย 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ยื่นคําขอ 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูล / Download ได้ที่ : 
 
สํานักงานบรหิารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
 โทรศัพท/์โทรสาร 053-921444 ต่อ 1120 
 Email : asset.rmutl.ac.th , a_asset@rmutl.ac.th 
 Website : http://site.rmutl.ac.th/asset  
 Facebook : สํานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน ์

มทร.ล้านนา 
 
เอกสารอ้างองิ 
 
ความรู้เบื้องต้นด้านทรพัย์สินทางปัญญา โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณชิย์ สิงหาคม 2558 
www.dip.go.th 
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ที่ปรึกษาและผูเ้รียบเรียง 
 
 นางสาวพรพิพฒัน์ ทองปรอน ที่ปรกึษา 
 นางสาวอารวีัณย์ อรุณสิทธิ ์ รวบรวม/เรียบเรียง 
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