การจดสิทธิบัตร
เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการ ภาคการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิทธิบตั ร คือ หนังสือสําคัญที่ออกให้เพือ่ คุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
การประดิษฐ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ : โครงสร้าง กลไก หรือส่วนทีป่ ระกอบกันเป็นสิ่งของเครือ่ งใช้ต่างๆ รวมทั้ง
ส่วนผสมทางเคมี
2. กรรมวิธี : วิธใี นการผลิต การเก็บรักษา หรือการใช้ผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์
การจดสิทธิบตั รถือเป็นสิ่งแรกที่ต้องทําเมื่อเกิดการคิดค้นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆทีจ่ ะ
นํามาใช้ประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ เพราะการมีสิทธิบัตรจะช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์ของทาง
บริษัทผู้ประกอบการได้รบั ความคุ้มครองทางกฎหมายและไม่ถูกละเมิดในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นการทําซ้ําหรือทําของปลอมลอกเลียนแบบออกมาขายไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ และถือว่าการจดสิทธิบตั รนั้นเป็นการบอกต่อสาธารณชนให้ทราบว่า
ผลิตภัณฑ์ชิ้นดังกล่าวนั้นมีเจ้าของซึ่งถือเป็นการยกย่องให้เครดิตผู้ทีท่ ําการประดิษฐ์คิดค้นอีก
ทางหนึ่งเช่นกัน
การจดสิทธิบตั รจะช่วยยืนยันได้ว่าใครคิดค้นสิ่งนั้นๆขึ้นมาก่อน
นอกจากนี้ยงั สามารถสร้างมูลค่าให้กับทางสิ่งประดิษฐ์ที่จะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต
เมื่อถึงเวลาทีผ่ ลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมจนมีผ้สู นใจทีจ่ ะซื้อสูตรวิธีการประดิษฐ์จะต้องเข้ามา
ขอซื้อตามกฎหมายไม่สามารถขโมยหรือลอกไปใช้ได้เลย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นข้อคุ้มครองทาง
กฎหมายที่สําคัญมากที่สุดอย่างหนึง่ ในการประกอบธุรกิจ โดยขั้นตอนการจดสิทธิบตั รของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การยื่นเอกสารคําขอจดสิทธิบัตร
การยืน่ เอกสารคําขอจดสิทธิบตั รของผลิตภัณฑ์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจํานวนเงิน 250
บาท โดยเอกสารต่างๆทีต่ ้องเตรียมเพื่อเข้าขอรับการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์มีดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มคําขอจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์
โดยแบบฟอร์มคําขอนี้สามารถไปขอรับได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในวันทีไ่ ปทําการ
จดทะเบียนขอรับสิทธิบตั ร แบบฟอร์มดังกล่าวมีชื่อว่า “แบบพิมพ์คาํ ขอรับสิทธิบตั ร สป/สผ/
อสป/001-ก” ซึ่งจะมีรายละเอียดที่สําคัญในการขอขึ้นทะเบียนเพื่อให้กรอกรายละเอียดเป็น
จํานวน 2 หน้าด้วยกัน การขอเอกสารดังกล่าวจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่สําคัญมากที่สุด
ในการกรอกรายละเอียดแต่ละช่องรายการควรทําด้วยความละเอียดรอบคอบถ้ามีข้อสงสัยใน
จุดไหนควรสอบถามเจ้าหน้าทีท่ ันทีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอจดสิทธิบตั รและจะทําให้
ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องมาแก้ไขอีกในภายหลัง ซึ่งจะกินเวลาไปอีกอย่างน้อย 60-90 วันเลย
ทีเดียว
2. คําอธิบายหรือข้อพรรณนาถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําการขอจดสิทธิบัตร
เอกสารในส่วนนี้เป็นเอกสารทีต่ ัวผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้เตรียมมาด้วยตนเอง โดย
เอกสารดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลในด้านต่างๆทั้งข้อมูลและวิธีการผลิต วัสดุส่วนผสม
สรรพคุณและประโยชน์ รวมถึงข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์ เช่นวันหมดอายุ ห้ามใช้เกินวันละ
เท่าไหร่เป็นต้น ซึ่งวิธีการทีส่ ะดวกรวดเร็วที่สุดในการเตรียมเอกสารประเภทนี้ขอแนะนําให้นํา
เอกสารดังกล่าวทั้งหมดมาเย็บเล่มเข้าด้วยกันลักษณะเหมือนการทํางานวิจยั โดยสามารถเลือก
วิธีเย็บเล่มแบบกระดูกงูหรือไสสันทากาวและวิธีอื่นก็ได้ แต่ไม่ควรจะนําเอกสารในส่วนนี้ไป
นําเสนอแบบเป็นแผ่นๆอย่างเด็ดขาดเพราะนอกจากจะไม่เรียบร้อยแล้วยังอาจทําให้เอกสาร
บางส่วนสูญหาย
3. ข้อถือสิทธิ
ส่วนที่สําคัญมากเพราะเป็นการระบุลงไปถึงขอบเขตที่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องการได้รับ
ความคุ้มครองจากการจดสิทธิบตั รและไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาแสวงหาประโยชน์จากคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้จากเว็บไซต์ของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th
4. รูปเขียน
รูปที่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นํามาขอยื่นขอจดทะเบียน โดยเป็นรูปที่
แสดงให้เห็นถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์ วิธกี ารใช้งาน เป็นต้น ซึ่งในกรณีของผลิตภัณฑ์สามารถใช้
รูปถ่ายแทนรูปเขียนได้
5. เอกสารอื่นๆ

หมายถึงเอกสารต่างๆทีน่ อกเหนือจากที่กําหนดมาข้างต้น เช่น หนังสือการโอนสิทธิ
สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล ฯลฯ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน
เมื่อยื่นคําขอและเอกสารทั้งหมดตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว ถ้าเกิดพบข้อบกพร่องทีจ่ ะต้อง
ดําเนินการแก้ไขเจ้าหน้าทีน่ ายทะเบียนจะดําเนินการแจ้งให้ผ้ขู อสิทธิบัตรทราบเพือ่ มาทําการ
แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 90 วันเท่านั้น โดยเริ่มนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นต้นไป ซึ่งสามารถที่จะยื่นเรื่องขอผ่อนผันเวลาออกไปได้ก่อนในกรณีทีไ่ ม่สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดให้ ถ้าดําเนินการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
และไม่มายื่นเรื่องผ่อนผันจะถือว่าผู้มาขอยื่นจดสิทธิบตั รทําการสละสิทธิ์ดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องเสียเพิ่มอีก 100 บาท
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศโฆษณา
หลังจากทําการยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตรและทําการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้มาชําระเงินค่าประกาศโฆษณา
เป็นจํานวนเงิน 250 บาท โดยจะแจ้ง 2 ครั้ง ครั้งละ 60 วัน ถ้าไม่มาชําระและดําเนินการตาม
กําหนดจะถือว่าทําการละทิ้งคําขอดังกล่าว โดยในการประกาศโฆษณาจะทําการประกาศ
โฆษณาลงในหนังสือประกาศโฆษณาคําขอมีสิทธิบตั รเป็นเวลา 90 วัน เหตุผลก็เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผ้อู ื่นได้ทําการคัดค้านในกรณีที่การยืน่ คําขอสิทธิบตั รดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือมี
การแอบอ้างเอาผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นมาทําการจดทะเบียน
ขั้นตอนที่ 4 การประกาศโฆษณา
ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผ้ตู รวจสอบโดยภายหลังจากลงประกาศ
โฆษณาครบ 90 วันแล้วเจ้าหน้าทีจ่ ะทําการตรวจสอบดูว่าก่อนหน้านี้เคยมีแบบผลิตภัณฑ์ทีม่ ี
ความเหมือนหรือคล้ายกันออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ ถ้าไม่มีอีกทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ไม่ได้ขัด
ต่อกฎหมายอีกทั้งยังผ่านการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่กจ็ ะดําเนินการ
ออกสิทธิบตั รให้ตามคําขอ และเรียกมาเสียค่าธรรมเนียมการดําเนินการเพิม่ อีก 500 บาท
และรับสิทธิบตั รกลับไปในที่สุด แต่ถ้าพบจากการตรวจสอบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ก่อน
หน้านี้คําขอยืน่ จดสิทธิบตั รก็จะถูกยกเลิกเช่นกัน
เนื่องจากเวลาเป็นสิง่ ทีม่ ีค่าและไม่สามารถเรียกคืนย้อนกลับมาได้ ดังนั้นเมื่อสามารถ
ทําการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้สําเร็จ ควรทีจ่ ะต้องรีบดําเนินการนําไปจดสิทธิบัตรกับ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิของผู้ประกอบการเองไม่ให้ถูก
ละเมิดจากผูอ้ ื่นโดยเฉพาะคู่แข่งขันทางธุรกิจ อีกทั้งยังเพื่อช่วยป้องกันการเกิดไอเดียทางด้าน
ความคิดของผลิตภัณฑ์ชนกันกับของผู้อื่น ซึ่งคงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะหาข้อพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้
คิดค้นได้ก่อนกัน ซึ่งการจดสิทธิบตั รจะช่วยยืนยันและใช้เป็นข้อต่อสู้ทางด้านกฎหมายได้เป็น
อย่างดี
เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการยื่นขอสิทธิบตั ร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบพิมพ์คําขอ (สป / สผ/ อสป / 001-ก)
รายละเอียดการประดิษฐ์ หรือคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี
ข้อถือสิทธิ
รูปเขียน (กรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภาพถ่ายได้)
บทสรุปการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์)
เอกสารประกอบคําขอ เช่น

•

เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบตั ร
หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ หรือการออกแบบแล้วแต่กรณีหนังสือมอบ
อํานาจ
เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ (การประดิษฐ์เกีย่ วกับจุลชีพ)
เอกสารการขอนับวันยื่นคําขอในต่างประเทศ เป็นวันยืน่ คําขอในประเทศไทย ต้นฉบับ
หนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยืน่ ขอกรณี
เป็นนิติบุคคล
กรณียืน่ หลายคําขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับและสําเนาหนังสือรับรองโดยรับรอง
สําเนาถูกต้อง

•

•
•

•

ค่าธรรมเนียม
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร 1,000 บาท
แก้ไขเพิ่มเติม 100 บาท
ประกาศโฆษณา 500 บาท
ตรวจสอบการประดิษฐ์ 500 บาท
ออกสิทธิบตั ร 1,000 บาท
โดยสิทธิบตั รการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับแต่วันยืน่ ขอรับสิทธิบตั ร และสิทธิบตั รการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับแต่วนั ยื่นขอ

การชําระค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ทรงสิทธิบตั ร ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ปี
ที่ 5 เป็นต้นไป โดยให้ชําระภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีที่ 4
หากการออกสิทธิบตั รใช้ระยะเวลาเกินกว่า 4 ปี ให้ชําระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน
60 วัน นับแต่วันทีม่ ีการออกสิทธิบตั รให้
หมายเหตุ สิ่งประดิษฐ์ หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาขอรับสิทธิบัตร จะต้องไม่เคย
เปิดเผยสาระสําคัญมาก่อน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นการแสดงผลงานในที่
หน่วยราชการจัดขึ้น หรือในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ แม้จะได้แต่ต้องมายื่นขอรับ
สิทธิบตั รภายใน 12 เดือน มิฉะนั้น ท่านอาจไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบตั ร
สถานที่ยื่นคําขอ
ส่วนบริหารงานจดทะเบียน สํานักสิทธิบตั ร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
โทร 0-2547-4710

เผยแพร่ความรู้

แหล่งอ้างอิง
http://www.dei.ac.th/index/content/sme_003.html
http://incquity.com/articles/grow-your-biz/intellectual-property-process

