
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการน านวัตกรรมจากงานวิจัย
สู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

13 ส.ค. 2563



ทรัพย์สินทางปัญญา

ความคิดมนุษย์ที่รัฐรับรองสิทธใิห้มีค่า

น าไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ได้

ทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ

ทรัพย์สินทางปัญญาไทย



ทรัพย์สินทางปัญญาไทย

(1) สิทธิบัตร
(2) อนุสิทธิบัตร
(3) เครื่องหมายการค้า
(4) ความลับทางการคา้
(5) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(6) แบบผังภูมิของวงจรรวม
(7) คุ้มครองพันธุพ์ชื
(8) ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยอาจแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกได้ 2 ประเภทหลัก คือ 
(1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
(2) ลิขสิทธิ์
ส าหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมยังแบ่งออกได้อีก 8 ประเภท ได้แก่

















บริษัทตุ๊ก ตุ๊ก อนิเตอร์เนช่ันแนล สัญชาติ
อเมริกัน ขอยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
ค าว่า "ตุ๊ก ตุ๊ก" ไว้ที่ British Virgin Island 
ในสหรัฐฯ และได้รับการจดเคร่ืองหมายการค้าใน
ปี 2544

2 บริษัทเคร่ืองส าอางยักษ์ใหญ่ของญ่ีปุ่ นฉก"
กวาวเครือ“ ดอดจดสิทธิบัตรกวาวเครือคุ้มครอง
สารสกัดชะลอความแก่ ช่วยผิวขาว มากกว่า 20
รายการ

John stephen mayor เชฟช่ือดังชาว
อเมริกัน ผู้ได้รับสิทธิบตัรสูตรอาหารมากมาย จาก
ทั่วโลก ยื่นขอจดสิทธิบัตรแกงเขียวหวานไก่
"Green Curry Fever“ ไปเป็นของเขา
2555



MIT ยื่นฟ้องคดีสิทธิบัตรต่อศาลใน Boston โดยกล่าวหา
ว่า Apple ใช้ชิป DRAM ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีซึ่งละเมดิ
สิทธิบัตรของตนเอง ในผลิตภณัฑ์หลายรายการ ทัง้ 
iPhone, iPad และ MacBook Air 2555

ยามาฮ่า ฟ้องละเมดิสิทธิบัตรเลียนแบบของยามาฮ่า มีโอ 
และยามาฮ่า สปาร์ค ที่จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพเิศษ (ดเีอสไอ) ได้เข้าตรวจค้นโรงงานและโชว์
รูม ของผู้ต้องหาดังกล่าวและยดึรถจกัรยานยนต์ประกอบขึน้
เองได้กว่า 1,000 คัน ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการด าเนินคดี

Piaggio ยื่นฟ้องศาลประเทศอติาลีกล่าวหา Yamaha
และ Peugeot ละเมดิสิทธิบัตรส าหรับแนวความคดิของ
มอเตอร์ไซค์ 3 ล้อที่เอียงตัวได้



เครื่องคัว่ข้าวใหม่ม้งแบบระบายความช้ืนด้วยลมร้อน (A Hmong Rice Roasting Machine -
Release Moisture with Hot Air) เผยแพร่แล้วโดยไม่ได้ขอจด........ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ



การออกแบบและสร้างเคร่ืองกรอกดินใส่ถงุเพาะช ากล้ายางพารา  โดนกอ๊ปป้ีไปแล้ว



เกณฑ์ประกันคุณ๓พฯระดับคณะ-สถาบัน พ.ศ. 2562















สิทธิบัตร (Patent)
- สิทธิบัตรการประดษิฐ์
- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ์
- อนุสิทธิบัตร (Petty patent)



การประดษิฐ์ (Invention) การออกแบบผลติภัณฑ์ (Product Design)

www.trueinnovationcenter.com



www.trueinnovationcenter.com



www.trueinnovationcenter.com



กังหนัน า้ชัยพัฒนา



เคร่ืองตรวจวัดความแข็งภายในของมังคุดโดยรังสี
อนิฟาเรด

เลขที่สิทธิบัตร 26654 วันที่ 16 กันยายน 2552
รศ.ดร.โกสินทร์ จ านงไทย ผศ.ดร.บณัฑติ ทพิา
กร Mr.Makoto Okuda Mr.Haruo Hirose

อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบท่อขด
เป็นวง

เลขที่สิทธิบัตร 31282 วันที่ 23
พฤศจกิายน 2554

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นายไพศาล 
นาผล

http://www.kmutt.ac.th/rippc/r51.htm
http://www.kmutt.ac.th/rippc/mecha12.htm


ภาชนะส าหรับเพาะเมล็ดพันธ์ุ
เลขที่สิทธิบัตร 32614 วันที่ 4

พฤษภาคม 2555
ดร.ตับปิโอ เลหโตเน็น ดร.ดารณี เลห
โตเน็น ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร 

นางสาวเพลินพศิ นิตรมร

โต๊ะท างานพร้อมที่น่ังแบบเคล่ือนที่
ได้

เลขที่สิทธิบัตร 32893 วันที่ 19
มถุินายน 2555

ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู



การออกแบบผลติภัณฑ์

รูปร่าง

ลวดลาย

สี















1. สร้างมาตรฐานงานให้สูงเข้าไว้
2. ตรวจสอบอย่างละเอียด
3. รู้จักกระบวนการขอ







หมวดที ่๖ ความผดิและก าหนดโทษ
มาตรา ๘๑ เจ้าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ2ปี หรือปรับไม่เกนิ2แสนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ6เดอืน หรือ ปรับไม่เกนิ2หมืน่บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 2 ปี หรือปรับไม่เกนิ 4 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงอนุสิทธิบัตร 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับไม่เกนิ 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ บุคคลใดยืน่ขอรับสิทธิบัตรการประดษิฐ์หรือการออกแบบผลติภัณฑ์ หรืออนุ

สิทธิบัตร โดยการแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพือ่ให้ได้ไปซ่ึง สิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ6เดอืน หรือปรับไม่เกนิ5พนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๘๘ ในกรณีทีผู้่กระท าผดิซ่ึงต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตนีิเ้ป็นนิตบุิคคล ผู้
ด าเนินกจิการหรือผู้แทนของนิตบุิคคลน้ันต้องรับโทษตามที่กฎหมายก าหนดส าหรับความผดิ 
น้ัน ๆ ด้วย เว้นแต่จะพสูิจน์ได้ว่าการกระท าของนิติบุคคลน้ันได้กระท าโดยตนมไิด้รู้เห็นหรือ
ยนิยอมด้วย





ขัน้ตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1.การตดัสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุ้มครอง
ถ้าสิ่งคิดค้นมีลักษณะใหม่ที่มีประโยชน์ใช้สอยก็สรุปได้ทนัที่ว่า
เป็นการประดษิฐ์ 

แต่ถ้าส่ิงนัน้เป็นการคดิค้นเก่ียวกับรูปร่าง ลักษณะ หรือลวดลาย
สามารถสรุปได้ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการประดษิฐ์ จะต้องเป็นสิ่งประดษิฐ์ใหม่ มีขัน้การ
ประดษิฐ์ที่สูงขึน้ และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม

องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า อายุการคุ้มครอง 
ขัน้ตอนการจดทะเบียนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น

https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1171:2014-06-19-07-09-18&catid=35:patent-manual-instructions-procedures&Itemid=245


การสืบค้นสิทธิบัตรออนไลน์

www.ipthailand.go.th/
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์
Department of 
Intellectual Property

ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก

https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1169:2014-06-19-07-05-18&catid=35&Itemid=245
http://www.ipthailand.go.th/
http://www.ipthailand.go.th/th/e-service/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html


2. ขัน้ตอนการจดทะเบียน

www.ipthailand.go.th



สิทธิบัตรการประดษิฐ์
1. ยื่นค าขอพร้อมทัง้ช าระค่าธรรมเนียม 500 บาท ซึ่งค าขอประกอบด้วย

1.1 แบบพมิพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดษิฐ์ ที่มีหวัข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด
1.3 ข้อถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดษิฐ์
1.5 รูปเขียน ( ถ้ามี )
1.6 เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการ

ว่าจ้าง หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองนิตบุิคคล เป็นต้น (1.2-1.6 
กระดาษ ขนาดA4)
2. เม่ือยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีแก้ไข จะต้องด าเนินการภายใน 90 
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ขอผ่อนผัน หากพ้นระยะเวลาจะถือว่า
ผู้ขอละทิง้ค าขอ



3. ใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเตมิพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียม
4. ได้แก้ไขถูกต้อง แจ้งให้ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา 250 บาท
โดยจะแจ้งสองครัง้ๆ ละ 60 วัน หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิง้ค าขอ 
และให้จัดส่งค าขอรับสิทธิบัตร ค าแปลข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดษิฐ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
5. เม่ือประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องย่ืนขอให้ตรวจสอบการประดษิฐ์ พร้อมทัง้
ช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงนิ 250 บาท โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี
นับตัง้แต่วันประกาศโฆษณา หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิง้ค าขอ
6. ภายหลังจากมีการขอให้ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการสืบค้นเอกสารว่า 
เคยมีสิ่งประดษิฐ์เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ถ้าค าขอถูกต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาช าระค่าธรรมเนียมการรับจด
ทะเบียนเป็นเงนิ 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป 
หากไม่ถูกต้องจะยกค าขอ



www.ipthailand.go.th



อนุสิทธิบัตร
1. ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร ช าระค่าธรรมเนียม 250 บาท ประกอบด้วย
1.1 แบบพมิพ์ค าขอรับสทิธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดษิฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด
1.3 ข้อถือสทิธิ
1.4 บทสรุปการประดษิฐ์
1.5 รูปเขียน (ถ้ามี)
1.6 เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสทิธิ สัญญาการจ้าง หนังสือ

มอบอ านาจ หนังสือรับรองนิตบุิคคลเป็นต้น
รายการที่ 1.2-1.6 ผู้ขอจะต้องเตรียมขึน้เองในกระดาษขนาด เอ 4

2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
หากด าเนินการไม่ทันกส็ามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิง้
ค าขอ



3. ใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียม

4. ในกรณีถูกต้องจะรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้
ขอ ซึ่งช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร และ
ประกาศโฆษณาเป็นเงนิ 500 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
สองครัง้หากครัง้ที่สองไม่มาตามแจ้ง จะถือว่าผู้ขอละทิง้ค าขอละทิง้ค า
ขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาอนุ
สิทธิบัตร เป็นเวลา 1 ปี

5. เม่ือประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสีย สามารถที่จะ
ขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้
หรือไม่ ภายใน 1 ปีนับจากวันทปีระกาศโฆษณา โดยใช้แบบ สป/
อสป/005-ก หากปรากฏว่า อนุสิทธิบัตรนัน้ไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะ
ถูกเพกิถอนต่อไป



3. สถานที่และวิธีการขื่นขอจดเบียน
ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ชัน้ 3) ส านักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ. สนามบนิน า้ ต.บางกระสอ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
หรือส านักงานพาณิชย์จงัหวัดที่ท่านมีภมิูล าเนาอยู่

วิธีการยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมช าระค่าธรรมเนียม
2. ส่งค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อม

ช าระค่าธรรมเนียม โดยช าระทางธนาณัตส่ัิงจ่ายในนาม กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา



ก าลังประกาศโฆษณา








