ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) คืออะไร
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา หมายถึ ง ผลงานอั น เกิ ด จากการประดิ ษ ฐ์
คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความ
ช านาญ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ชนิ ด ของการสร้ า งสรรค์ ห รื อ วิ ธี ในการแสดงออก
ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดาเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น
ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
โดยทั่ ว ๆ ไปคนไทยส่ว นมากจะคุ้นเคยกับคาว่า “ลิ ขสิ ท ธิ์ ” และจะใช้ เรีย กทรัพ ย์ สินทางปัญ ญาทุก
ประเภท โดยที่ ถูกต้ องแล้ ว ในทางสากลทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ทรัพ ย์ สิ น ทาง
อุตสาหกรรม (Industrial Property) และลิขสิทธิ์ (Copyright)
1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)
หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็น
ความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังรวมถึง
เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้า รวมถึงแหล่งกาเนิดและการป้องกันการแข่งขันทางการค้า
ที่ไม่เป็นธรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจึงสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
 สิทธิบัตร (Patent)
 แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit)
 เครื่องหมายการค้า (Trademark)
 ความลับทางการค้า (Trade Secret)
 ชื่อทางการค้า (Trade Name)
 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indications)
2. ลิขสิทธ์ (Copyright)
หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระทาการใดๆ กับงานที่ผู้
สร้า งสรรค์ได้ทาขึ้น โดยประเภทของงานอั นมีสิ ทธิ์ที่ กฎหมายกาหนดไว้ ได้แก่ งาน
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง
งานแพร่เสียง แพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะ
แสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด นอกจากนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดงด้วย
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การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึงความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบวิธีใช้
หรือวิธีทางาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์
ความหมายของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
1. สิทธิบัตร (Patent)
เป็นการคุ้มครองการคิดค้นสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งจาแนกได้เป็น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะ
องค์ประกอบโครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง การให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ ที่มี
ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากการประดิษฐ์ที่มีอยู่
ก่อนเพียงเล็กน้อย
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) หมายถึง การให้ความ
คุ้ ม ครองความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ เ กี่ ย วกั บ รู ป ร่ า งลั ก ษณะภายนอกของผลิ ต ภั ณ ฑ์
องค์ ป ระกอบของลวดลายหรื อ สี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น แบบส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ และแตกต่างไปจากเดิม
ผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแ ต่เพียงผู้เดียวในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
2. แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout-Design of Integrated Circuit)
หมายถึง แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทาขึ้น ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบหรือวิธี
ใด เพื่อแสดงถึงการจัดวางและการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้า เช่น ตัวนาไฟฟ้า หรือ
ตัวต้านทาน เป็นต้น
3. เครื่องหมายการค้า (Trademark)
หมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตรา ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับสินค้าเพื่อแสดง
ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น กระทิง
แดง M-150 มาม่า ไวไว เป็นต้น
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เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับบริการ เพื่ อแสดงว่าบริการที่ใช้
เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น การบินไทย ธนาคารกรุงไทย โรงแรม
ดุสิตธานี เป็นต้น
เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรอง
ใช้หรือจะใช้กับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น เช่น
เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรา ฮาลาล เป็นต้น
เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ หรือจะใช้โดย
บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคล หรือ
องค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เป็นต้น
4. ความลับทางการค้า (Trade Secret)
หมายถึง ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป โดยเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจาก
ข้อมูลนั้นเป็นความลับ และมีการดาเนินการตามสมควรเพื่อทาให้ข้อมูลนั้นปกปิดเป็นความลับ
5. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)
หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์
และสามารถบ่ง บอกว่ าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิ ศาสตร์นั้น เป็ น สิ นค้าที่มีคุณภาพ
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ ผ้าไหมยกดอกลาพูน ส้มโอนครชัยศรี ไข่เค็มไชยา เป็นต้น
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 7 ฉบับ คือ
1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
5. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
7. พระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
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การขอรับความคุ้มครองในงานทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท

จดทะเบียน

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
แบบผังภูมิของวงจรรวม
เครื่องหมายการค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ความลับทางการค้า
ลิขสิทธิ์





แจ้งข้อมูล

ขึ้นทะเบียน
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ส่วนที่ 2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบตั ร
สิทธิบัตรการประดิษฐ์คืออะไร
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงาน
สร้า งสรรค์จ ากการประดิ ษ ฐ์ที่ มี ลักษณะของการแก้ปั ญ หาทางเทคนิ คที่ไม่
สามารถคิดขึ้นได้โดยง่าย
2. อนุ สิ ท ธิ บั ต ร เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เ กิ ด จากผลงานการ
สร้างสรรค์จากการประดิษฐ์ที่ไม่มีความซับซ้อน อาจคิดขึ้นได้โดยง่าย แต่ต้อง
เป็นการประดิษฐ์ใหม่
การประดิ ษ ฐ์ อาจเป็ น การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ น ค้ า ที่ อ าจเป็ น โครงสร้ า ง กลไก
ส่วนประกอบหรือส่วนผสม เป็นต้น หรืออาจเป็นกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์
หรือการรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ เป็นต้น
การได้มาซึ่งความคุ้มครอง
การประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิท ธิ บั ต ร
พ.ศ. 2522 ก็ต่อเมื่อนาการประดิษฐ์นั้นมายื่นขอรับความคุ้มครอง และได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น
เงื่อนไขการยื่นขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
1. เป็นการประดิษฐ์ใหม่ ยังไม่เคยมีการจาหน่ายหรือใช้แพร่หลายในประเทศไทยก่อนวันยื่นขอ หรือยัง
ไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสาคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันที่ยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสาคัญของการ
ประดิษฐ์นั้นก่อนวันที่ยื่นขอทั้งในหรือต่างประเทศก่อนวันยื่นขอ (เว้ นแต่เป็นการแสดงผลงานในงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ หรืองานแสดงต่อสาธารณชนที่หน่วยราชการจัดขึ้นแต่ต้องมายื่นขอรับสิทธิบัตรภายใน 12 เดือน
นับแต่วันเปิดแสดงงาน พร้อมแนบหนังสือรับรองของผู้จัดงานแสดง)
2. มีขึ้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (เฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐ์) ไม่เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถทาได้ง่าย โดยผู้
มีความรู้ในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้นหรืออาจพูดได้ว่ามีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่มี
มาก่อน
3. สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้
สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้
1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์พืช หรือสารสกัดจากสัตว์
หรือพืช
2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. ระเบียบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
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4. วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
5. การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1. ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
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2. ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร

อายุสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตร
 อนุสิทธิบัตร มีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร ต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10
ปี)
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ความแตกต่าง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อนหรือมีการแก้ไขปัญหาทาง การประดิษฐ์ง่ายๆ ไม่มีความซับซ้อน
เทคนิค
ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี
ระยะเวลาคุม้ ครอง 6 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวม
เป็น 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมน้อยกว่า
ใช้ระบบรอการตรวจสอบ
ใช้ระบบจดทะเบียน
(เมื่อผู้ขอยื่นคาขอให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง)
(ยังไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขตามกฎหมาย)
สิทธิที่ได้รับมีความมั่นคงกว่า
สิทธิที่ได้รับไม่มั่นคง
(บุคคลอื่นจะเพิกถอนสิทธิบัตร ต้องนาคดีสู่ศาลเท่านั้น)
(บุ ค คลอื่ น สามารถขอให้ ตรวจสอบได้ภ ายใน 12 เดื อน
นับตั้งแต่จดทะเบียน ซึ่งอาจถูกเพิกถอนได้)
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ส่วนที่ 3 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิทธิที่
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามกฎหมายกาหนดเป็น
สินค้า และจาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

รั ฐ อ อ ก ใ ห้ เ พื่ อ คุ้ ม ค ร อ ง ก า ร
สิ ท ธิ พิ เ ศษ โดยให้ สิ ท ธิ ที่ จ ะผลิ ต

ผลที่จะได้รับจากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือ
นาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาวิจัย
การออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร ?
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างภายนอกของ
แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ หรือองค์ป ระกอบของลวดลายหรื อสี ข องแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบของเล่น เครื่องประดับ รถยนต์ เป็นต้น

หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมยังไม่เคยมีหรือใช้แพร่หลายหรือได้เปิดเผยภาพ
อั น เป็ น สาระสาคัญของการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ในเอกสารหรือสิ่งพิ ม พ์ที่ได้ เผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่ าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรและต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบตั รไม่ได้
1. แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
1.1 ต้องไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว ก่อนวันยื่นขอรับความคุ้มครอง
1.2 ต้องไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยรูปภาพ สาระสาคัญ หรือ รายละเอียด ในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว ก่อนวันยื่นขอรับความคุ้มครอง
1.3 ต้องไม่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาของสานักสิทธิบัตรอยู่แล้วก่อนวันยื่นขอรับ
ความคุ้มครอง
2. แบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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3. แบบผลิตภัณฑ์ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
อายุความคุม้ ครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ
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ส่วนที่ 4 การดาเนินการยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา
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คาแนะนาในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่สานักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
1) File รายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์
2). รายละเอียดการประดิษฐ์ รายละเอียดต้องระบุหัวข้อเรื่องตามลาดับ ดังต่อไปนี้
- ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะสาคัญของ
การประดิษฐ์นั้นด้วย
- ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ จะต้องระบุถึงลักษณะที่สาคัญของการประดิษฐ์โดย
ย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดังกล่าว
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
- ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง จะต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ หรือปัญหาของการประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับ
สิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไร
- การเปิ ด เผยการประดิ ษ ฐ์ โ ดยสมบู ร ณ์ จะต้ อ งระบุ ถึ ง รายละเอี ย ดของการประดิ ษ ฐ์ ที่ ข อรั บ
สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร ว่ามีลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง การบรรยาย
ในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ์และชัดเจน
3) ข้อถือสิทธิ
4) บทสรุปการประดิษฐ์
5) รูปเขียน (ถ้ามี)
2. เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคาขอ และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ
3. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะดาเนินการจัดทาแบบฟอร์มคาขอและเอกสารประกอบต่างๆ จากนั้น
ส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะผู้ประดิษฐ์ (ถ้ามี) ลงนาม (พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1
ชุด (ไม่ต้องลงวันที่)
4. ส่งเอกสารให้อธิการบดีลงนาม
5. ส่งเอกสารไปยังสานักงานสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียน
เอกสารการยื่นของรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
1. แบบพิมพ์คาขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
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2. รายละเอียดการประดิษฐ์
3. ข้อถือสิทธิ
4. บทสรุปการประดิษฐ์
5. เอกสารประกอบคาขอ เช่น
 เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร เช่น หนังสือสัญญาโอนสิทธิ , หนังสือ
สัญญาจ้าง
 หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์
 หนังสือมอบอานาจ (เฉพาะมอบอานาจให้ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)
 เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ
 เอกสารการนับวันยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นวันยื่นคาขอในประเทศ
 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่น กรณี
เป็นนิติบุคคล ส่วนกรณียื่นหลายคาขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับและสาเนาหนังสือรับรองโดย
รับรองสาเนาถูกต้องด้วย
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ยื่นคาขอ
เอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิ สป/สผ/อสป/001-ก
2. ข้อถือสิทธิ
3. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ (รูปเขียน หรือ ภาพถ่าย)
4. คาพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
5. เอกสารอื่นๆ เช่น
 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คารับรองเกี่ยวกับสิทธิ แบบ
สป/สผ/อสป/001-ก(พ) หรือ หนังสือสัญญาโอนสิทธิ, หนังสือสัญญาจ้าง
 หนังสือมอบอานาจ (เฉพาะมอบอานาจให้ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)
 เอกสารการขอนับวันที่ยื่นคาขอในต่างประเทศเป็นวันที่ยื่นคาขอในประเทศ
 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นขอกรณีเป็น
นิติบุคคลกรณียื่นหลายคาขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับ และสาเนาหนังสือรับรองโดยรับรองสาเนา
ถูกต้องด้วย
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ยื่นคาขอ
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ติดต่อสอบถามข้อมูล / Download ได้ที่ :
สานักงานบริหารทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์
 โทรศัพท์/โทรสาร 053-921444 ต่อ 1120
 Email : asset.rmutl.ac.th , a_asset@rmutl.ac.th
 Website : http://site.rmutl.ac.th/asset
 Facebook : สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา
เอกสารอ้างอิง
ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดย กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สิงหาคม 2558
www.dip.go.th
ที่ปรึกษาและผู้เรียบเรียง
นางสาวพรพิพฒ
ั น์ ทองปรอน
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

ที่ปรึกษา
รวบรวม/เรียบเรียง

Page | 14

