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สรุปถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หัวข้อเรื่องความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

“กระบวนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร” 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. 

 
 ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. โดยมีคุณชยันต์ ภู่สันติสัมพันธ์ วิทยากรจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร  

องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม 
 1.ทรัพย์สินทางปัญญา คืออะไร   
  ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ ซึ่งเน้นผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญโดยไม่จ ากัดชนิดของการสร้างสรรค์ หรือวิธีในการ
แสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปแบบ
ของสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่น บริการ แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 2. ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
  2.1 ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เกี่ยวกับสินค้า
อุตสาหกรรมต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการ 
หรือเทคนิคในการผลิต ที่ได้ปรับปรุง หรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เป็น
องค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการป้องกันการแข่งขั้นทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม  
  2.2 ลิขสิทธิ์  หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างที่จะกระท าการใดๆ กับงานผู้
สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น โดยประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ หรืองานอ่ืนในใน
แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธี หรือรูปแบบอย่าง
ใด นอกจากนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดงด้วย 
  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึงความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้ท างาน 
แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 
  
 3. สิทธิบัตร หมายถึง สิทธิขาด หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ 
หรอืการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นในเชิงพาณิชย์ภายในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดย
คุ้มครองเฉพาะในส่วนการประดิษฐ์ที่เปิดเผย และคุ้มครองเฉพาะประเทศที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น 
ประกอบด้วย  
  3.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์  หมายถึง การให้ความคุ้มครองการคิดค้นเก่ียวกับลักษณะ
องค์ประกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์  
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  3.2 อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร หมายถึง การให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์จากความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุง
จากการประดิษฐ์ ที่มีอยู่ก่อนเพียงเล็กน้อย   
  3.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ที่เก่ียวข้อง
กับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของลวดลายหรือสิ่งของ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็น
แบบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้และแตกต่างไปจากเดิม 
  ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรนั้นภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
 4. สิ่งที่จดสิทธิบัตรไม่ได้ ได้แก่ 
  4.1) จุลชีพ และส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ หรือสาร
สกัดจากสัตว์หรือพืช 
  4.2 กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  4.3 ระเบียบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  4.4 วิธีการวินิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
  4.5 การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน 
 5. อายุสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 
  5.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตร 
  5.2 อนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี 
(รวม 10 ปี) 
 6. ความแตกต่างของสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 

 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อนหรือมีการแก้ไขปัญหา

ทางเทคนิค 
(มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น) 

การประดิษฐ์ง่ายๆ ไม่มีความซับซ้อน หรือเพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอย 

ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 6 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 
ปี รวมเป็น 10 ปี 

ใช้ระบบรอการตรวจสอบ 
(เม่ือผู้ขอยื่นค าขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง) 

ใช้ระบบจดทะเบียน (ยังไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไข
ตามกฎหมาย) 

สิทธิที่ได้รับมีความมั่นคงกว่า 
(บุคคลอ่ืนจะเพิกถอนสิทธิบัตรต้องน าคดีสู่ศาล

เท่านั้น) 

สิทธิที่ได้รับไม่ม่ันคง 
(บุคคลอ่ืนสามารถขอให้ตรวจสอบได้ภายใน 12 
เดือนนับตั้งแต่จดทะเบียนซึ่งอาจถูกเพิกถอนได้) 

 
 7.ขั้นตอนการด าเนินการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 1. การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุ้มครอง 
          เมื่อได้ท าการประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ข้ึนมา และประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง
อาจจะมีปัญหาว่าควรจะขอรับความคุ้มครองในรูปแบบใดจึงเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความ
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คุ้มครองควรที่จะค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
          1. สิ่งที่คิดค้นขึ้นมานั้นเป็นการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกรณีนี้สามารถท่ีจะพิจารณาได้
ง่ายๆ ว่า ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นที่ก่อให้เกิดลักษณะใหม่ที่มีหน้าที่การท างาน ประโยชน์ใช้สอยก็สามารถสรุป
ได้ทันที่ว่าเป็นการประดิษฐ์ แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ หรือลวดลายที่ปรากฏอยู่บนตัว
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม สามารถสรุปได้ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งควรที่จะยื่นขอรับความ
คุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
          ในกรณีที่เป็นการประดิษฐ์ ก็ต้องสินใจอีกว่าควรที่จะขอรับความคุ้มครอง สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือ
อนุสิทธิบัตร ในกรณีนี้ ผู้ขอความคุ้มครองควรที่จะค านึงถึงต่อไปว่า สิงประดิษฐ์นั้นมีเทคนิคที่ซับซ้อนหรือไม่ 
หากมีเทคนิคท่ีซับซ้อนก็ควรที่จะขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ทั้งนี้เนื่องจากเง่ือนไขที่ว่า จะต้อง
เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีข้ันการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้นั่นคือจะต้องดูว่า
ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ควรที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด 
          2. องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า อายุการคุ้มครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งผู้ขออาจจะน ามาประกอบการพิจารณาเลือกว่าจะยื่นค าขอแบบใด 
 
2. ขั้นตอนการจดทะเบียน 
          สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
          1. การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นค าขอพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 
บาท ที่ซึ่งค าขอจะต้องประกอบด้วย 
             1.1 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
             1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
             1.3 ข้อถือสิทธิ 
             1.4 บทสรุปการประดิษฐ์ 
             1.5 รูปเขียน ( ถ้ามี ) 
             1.6 เอกสารอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอ านาจ หนังสือ
รับรองนิติบุคคล เป็นต้น 
             รายการที่ 1.2-1.6 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4 
          2. เมื่อยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือ 
ตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องด าเนินการภายใจ 90 วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 
          3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียม 
          4. ในกรณีค าขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมา
ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ และให้จัดส่งค าขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุด
อีกหนึ่งชุดพร้อมทั้งส่งค าแปลข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
คัดค้านกรณีท่ีผู้อ่ืนเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้
ประดิษฐ์แอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน 
          5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมเป็น
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เงิน 250 บาท โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณา หากพ้นระยะเวลาจะถือ
ว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 
          6. ภายหลังจากมีการขอให้ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการสืบค้นเอกสารว่า เคยมีสิ่งประดิษฐ์
เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ( รวมทั้งตรวจค้นเอกสารจากต่างประเทศด้วย ) ถ้าค าขอถูกต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และ
ออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกค าขอ 
          สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
          1. การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นค าขอพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมเป็น
เงิน 250 บาทที่ซ่ึงค าขอต้องประกอบด้วย 
             1.1  แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หน้า 
             1.2 ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ ( ถ้ามี ) 
             1.3 ข้อถือสิทธิ 
             1.4 รูปเขียน  
             1.5 เอกสารอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอ านาจ หนังสือ
รับรองนิติบุคคล เป็นต้น 
             รายการที่ 1.2-1.5 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4 
         2. เมื่อยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้วถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของ
ผู้ขอทราบ เพ่ือให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่าจะต้องด าเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 
         3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง
ต้องช าระค่าธรรมเนียม 
         4. ในกรณีค าขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมา
ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ และให้จัดส่งค าขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุด
อีกหนึ่งชุดเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน กรณีที่ผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้คิดค้นแอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน 
         5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ขอไม่ต้องยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ซึ่งจะใช้
เฉพาะกรณีการประดิษฐ์เท่านั้น เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแล้วเจ้าหน้าที่จะท าการสืบค้นว่าเคยมีแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันแพร่หลายมาก่อนหรือไม่ ถ้าค าขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอ
ต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกค าขอ 
          
        อนุสิทธิบัตร 
        1. การยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องยื่นค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมที่ซึ่งค าขอจะต้องประกอบด้วย 
           1.1 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ  สป/สผ/อสป/001-ก 
           1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
           1.3 ข้อถือสิทธิ 
           1.4 บทสรุปการประดิษฐ์ 
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           1.5 รูปเขียน (ถ้ามี) 
           1.6 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจ้าง หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองนิติ
บุคคลเป็นต้น 
           รายการที่ 1.2-1.6 ผู้ขอจะต้องเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด เอ 4 
        2. เมื่อยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของ
ผู้ขอทราบ เพ่ือให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องด าเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 
        3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก  ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง
ต้องช าระค่าธรรมเนียม 
        4. ในกรณีค าขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว จะรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมาด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตร และประกาศโฆษณาเป็นเงิน 500 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง สองครั้งหากครั้งที่สอง
ไม่มาตามแจ้ง จะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอละทิ้งค าขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศ
โฆษณาอนุสิทธิบัตร เป็นเวลา 1 ปี 
        5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสีย สามารถที่จะขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรว่าเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ ภายใน 1 ปีนับจากวันทีประกาศโฆษณา โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก 
หากปรากฏว่า อนุสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนต่อไป 
 
3. สถานที่และวิธีการยื่นขอจดเบียน 
        สถานที่ย่ืนขอจดทะเบียน 
        สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้ที่ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) ส านักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ. สนามบินน้ า ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ท่านมีภูมิล าเนาอยู่ 
        วิธีการยื่นขอจดทะเบียน 
        1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
        2. ส่งค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมช าระค่าธรรมเนียม โดยช าระทาง
ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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ขั้นตอนการด าเนินการขอรับสิทธิบัตร 
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ขั้นตอนการด าเนินการขอรับอนุสิทธิบัตร  
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ขั้นตอนการตรวจสอบค าขอสิทธิบัตรการประดิษ ฐ์ 

 



10 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบค าขออนุสิทธิบัตร 
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ตัวอย่างหนังสือส าคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร  
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แบบฟอร์ม 
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ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสารอ้างอิง 
 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา.(2562) ภาพรวมสิทธิบัตร (ออนไลน์)  
 แหล่งที่มา https://www.ipthailand.go.th/th/patent-001.html  20 กุมภาพันธ์ 2562 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา.(2562) ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วยงานที่รับผิดชอบ  (ออนไลน์)  
 แหล่งที่มา https://www.ipthailand.go.th/th/patent-005.html 20 กุมภาพันธ์ 2562 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา.(2562) ตัวอย่างหนังสือส าคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์  (ออนไลน์)  
 แหล่งที่มา https://www.ipthailand.go.th/th/patent-011.html 20 กุมภาพันธ์ 2562 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา.(2562) กระบวนการยื่นค าขอจดทะเบียน  (ออนไลน์)  
 แหล่งที่มา https://www.ipthailand.go.th/th/patent-002.html 20 กุมภาพันธ์ 2562 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา.(2562) แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  (ออนไลน์)  
 แหล่งที่มา https://www.ipthailand.go.th/th/patent-007.html 20 กุมภาพันธ์ 2562 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา.(2562) ค่าธรรมเนียม  (ออนไลน์)  
 แหล่งที่มา https://www.ipthailand.go.th/th/patent-006.html 20 กุมภาพันธ์ 2562 
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