
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
1. การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุมครอง 
          เม่ือไดทําการประดิษฐคิดคนหรือออกแบบผลิตภัณฑขึ้นมา และประสงคจะขอรับความ
คุมครองอาจจะมีปญหาวาควรจะขอรับความคุมครองในรูปแบบใดจึงเหมาะสม ท้ังนี้ ผูท่ีประสงค
จะขอรับความคุมครองควรท่ีจะคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังตอไปนี ้
          1. ส่ิงท่ีคิดคนขึ้นมานั้นเปนการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑในกรณีนี้สามารถท่ีจะ
พิจารณาไดงายๆ วา ถาส่ิงนั้นเปนการคิดคนท่ีกอใหเกิดลักษณะใหมท่ีมีหนาท่ีการทํางาน 
ประโยชนใชสอยก็สามารถสรุปไดทันท่ีวาเปนการประดิษฐ แตถาส่ิงนั้นเปนการคิดคนเกี่ยวกับ
รูปราง ลักษณะ หรือลวดลายท่ีปรากฏอยูบนตัวผลิตภัณฑ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม สามารถสรุปได
วาเปนการออกแบบผลิตภัณฑซ่ึงควรท่ีจะยื่นขอรับความคุมครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
          ในกรณีท่ีเปนการประดิษฐ ก็ตองสินใจอีกวาควรท่ีจะขอรับความคุมครอง สิทธิบัตรการ
ประดิษฐหรืออนุสิทธิบัตร ในกรณีนี ้ผูขอความคุมครองควรท่ีจะคํานึงถึงตอไปวา สิงประดิษฐนั้นมี
เทคนิคท่ีซับซอนหรือไม หากมีเทคนิคท่ีซับซอนก็ควรท่ีจะขอรับความคุมครองสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ ท้ังนี้เนื่องจากเง่ือนไขท่ีวา จะตองเปนส่ิงประดิษฐใหม มีขั้นการประดิษฐท่ีสูงขึ้น และ
สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมไดนั่นคือจะตองดูวาลักษณะของส่ิงประดิษฐควรท่ีจะอยู
ภายใตเง่ือนไขใด 
          2. องคประกอบอ่ืนๆ เชน คาธรรมเนียมท่ีถูกกวา อายุการคุมครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนท่ี
ไมยุงยากซับซอน เปนตน ซ่ึงผูขออาจจะนํามาประกอบการพิจารณาเลือกวาจะยื่นคําขอแบบใด  
2. ขั้นตอนการจดทะเบียน 
          สิทธิบัตรการประดิษฐ 
          1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดษิฐ จะตองยื่นคําขอพรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน 
500 บาท ท่ีซ่ึงคําขอจะตองประกอบดวย 
             1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
             1.2 รายละเอียดการประดิษฐ ท่ีมีหัวขอครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
             1.3 ขอถือสิทธิ 
             1.4 บทสรุปการประดิษฐ 
             1.5 รูปเขียน ( ถามี ) 
             1.6 เอกสารอ่ืนๆ ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ 
หนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน 
             รายการท่ี 1.2-1.6 ผูขอจะตองจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4 
          2. เม่ือยื่นคําขอตามขอ 1 แลว ถามีส่ิงบกพรองท่ีพอจะแกไขไดเจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอหรือ 
ตัวแทนของผูขอทราบ เพ่ือใหทําการแกไขใหถูกตอง ท้ังนี้จะมีเง่ือนเวลาวา จะตองดําเนินการภายใจ 



90 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจง หากดําเนินการไมทันกส็ามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือ
วาผูขอละท้ิงคําขอ 
          3. ในการแกไขเพ่ิมเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพ่ิมเติม 
พรอมท้ังตองชําระคาธรรมเนียม 
          4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว เจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอ
มาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเปนเงิน 250 บาท โดยเจาหนาท่ีจะแจงสอง
ครั้งๆ ละ 60 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอ และใหจัดสงคํา
ขอรับสิทธิบัตรชุดลาสุดอีกหนึ่งชุดพรอมท้ังสงคําแปลขอถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐเปน
ภาษาอังกฤษ ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรณีท่ีผูอ่ืนเห็นวาส่ิงท่ียื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม
เปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมไดเปนผูประดิษฐแอบเอาของผูคัดคานซ่ึงเปนผู
ประดิษฐมาจดทะเบียน 
          5. เม่ือประกาศโฆษณาแลว ผูขอตองยื่นขอใหตรวจสอบการประดิษฐ พรอมท้ังชําระ
คาธรรมเนียมเปนเงิน 250 บาท โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ป นับตั้งแตวันประกาศ
โฆษณา หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอ 
          6. ภายหลังจากมีการขอใหตรวจสอบแลว เจาหนาท่ีจะทําการสืบคนเอกสารวา เคยมี
ส่ิงประดิษฐเดียวกันหรือคลายกันหรือไม ( รวมท้ังตรวจคนเอกสารจากตางประเทศดวย ) ถาคําขอ
ถูกตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมาย จะแจงใหผูขอมาชําระคาธรรมเนียมการรับจด
ทะเบียนเปนเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรใหผูขอตอไป หากไมถูกตองจะยกคําขอ 
          สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
          1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ จะตองยื่นคําขอพรอมท้ังชําระ
คาธรรมเนียมเปนเงิน 250 บาทท่ีซ่ึงคําขอตองประกอบดวย 
             1.1  แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซ่ึงมี 2 หนา 
             1.2 คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ ( ถามี ) 
             1.3 ขอถือสิทธิ 
             1.4 รูปเขียน  
             1.5 เอกสารอ่ืนๆ ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ 
หนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน 
             รายการท่ี 1.2-1.5 ผูขอจะตองจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4 
         2. เม่ือยื่นคําขอตามขอ 1 แลวถามีส่ิงบกพรองท่ีพอจะแกไขไดเจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอหรือ
ตัวแทนของผูขอทราบ เพ่ือใหทําการแกไขใหถูกตอง ท้ังนี้จะมีเง่ือนเวลาวาจะตองดําเนินการภายใน 
90 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจง หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือ
วาผูขอละท้ิงคําขอ 



         3. ในการแกไขเพ่ิมเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพ่ิมเติม
พรอมท้ังตองชําระคาธรรมเนียม 
         4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว เจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอ
มาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเปนเงิน 250 บาท โดยเจาหนาท่ีจะแจงสอง
ครั้งๆ ละ 60 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอ และใหจัดสงคํา
ขอรับสิทธิบัตรชุดลาสุดอีกหนึ่งชุดเพ่ือเปดโอกาสใหมีการคัดคาน กรณีท่ีผูอ่ืนเห็นวาส่ิงท่ียื่นขอ
สิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมไดเปนผูคิดคนแอบเอาของผูคัดคาน
ซ่ึงเปนผูประดิษฐมาจดทะเบียน 
         5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑนี ้ผูขอไมตองยื่นคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐซ่ึง
จะใชเฉพาะกรณีการประดิษฐเทานั้น เม่ือประกาศโฆษณาครบ 90 วันแลวเจาหนาท่ีจะทําการสืบคน
วาเคยมีแบบผลิตภัณฑท่ีเหมือนหรือคลายกันแพรหลายมากอนหรือไม ถาคําขอถูกตองเปนไปตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมาย จะแจงใหผูขอมาชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเปนเงิน 500 
บาท และออกสิทธิบัตรใหผูขอตอไป หากไมถูกตองจะยกคําขอ 

อนุสิทธิบัตร 
        1. การยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร จะตองยื่นคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมท่ีซ่ึงคําขอจะตอง
ประกอบดวย 
           1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ  สป/สผ/อสป/001-ก 
           1.2 รายละเอียดการประดิษฐ ท่ีมีหัวขอครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
           1.3 ขอถือสิทธิ 
           1.4 บทสรุปการประดิษฐ 
           1.5 รูปเขียน (ถามี) 
           1.6 เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือ
รับรองนิติบุคคลเปนตน 
           รายการท่ี 1.2-1.6 ผูขอจะตองเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด เอ 4 
        2. เม่ือยื่นคําขอตามขอ 1 แลว ถามีส่ิงบกพรองท่ีพอจะแกไขไดเจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอหรือ
ตัวแทนของผูขอทราบ เพ่ือใหทําการแกไขใหถูกตอง ท้ังนี้จะมีเง่ือนเวลาวา จะตองดําเนินการ
ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจง หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพน
ระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอ 
        3. ในการแกไขเพ่ิมเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก  ในการยื่นขอแกไขเพ่ิมเติม
พรอมท้ังตองชําระคาธรรมเนียม 
        4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว จะรับจดทะเบียนและ
ออกอนุสิทธิบัตรใหแกผูขอ ซ่ึงเจาหนาท่ีจะแจงใหผูขอมาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการรับจด



ทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร และประกาศโฆษณาเปนเงิน 1,000 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ี
ไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละท้ิงคําขอละท้ิงคําขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศ
ในหนังสือประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เปนเวลา 1 ป 
        5. เม่ือประกาศโฆษณาแลว บุคคลอ่ืนท่ีมีสวนไดเสีย สามารถท่ีจะขอใหตรวจสอบอนุ
สิทธิบัตรวาเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก หาก
ปรากฏวา อนุสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนตอไป  
3. สถานท่ีและวิธีการขื่นขอจดเบียน 
        สถานท่ียื่นขอจดทะเบียน 
        สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนไดท่ี สวนบริหารงานจดทะเบียน (ช้ัน 3) สํานักสิทธิบัตร กรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เลขท่ี 44/100 ถ. สนามบินน้ํา ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000 หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดท่ีทานมีภูมิลําเนาอยู 
        วิธีการยื่นขอจดทะเบียน 
        1. ยื่นขอโดยตรงตอพนักงานเจาหนาท่ีพรอมชําระคาธรรมเนียม 
        2. สงคําขอทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาท่ี พรอมชําระคาธรรมเนียม โดยชําระ
ทางธนาณัติส่ังจายในนาม กรมทรัพยสินทางปญญาขั้นตอนและคําแนะนําในการยื่นจดลิขสิทธ์ิ   
  1. ผูมีความประสงคจะยื่นจดลิขสิทธ์ิ ใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้ท่ีสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา 
            -  แบบฟอรมประกอบคําขอยื่นจดแจงลิขสิทธ์ิ (สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
            -  ผลงานท่ีตองการยืน่จด 2 ชุด (หนังสือ, ตํารา, แผน CD ฯลฯ) กรณีเปน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
               ใหแนบรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ 
            -  สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด (ไมตองลงวันท่ี) กรณีมีผุ
สรางสรรคผลงาน 
               รวมหลายคน ใหแนบสําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด มา
พรอมกัน 
  2.  เจาหนาท่ีจะดําเนินการจัดทําแบบฟอรมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิและเอกสารประกอบ
ตางๆจากนั้นสงให 
       ผูสรางสรรคและคณะลงนาม 
  3.  สงเอกสารใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีลงนาม 
  4.  สงเอกสารไปยังสํานักงานลิขสิทธ์ิ กรมทรัพยสินทางปญญา    
           -  การดําเนินการตางๆขั้นตอนท่ี 1-4 ใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห 



           -  การออกเอกสารรับรองลิขสิทธ์ิของสํานักงานลิขสิทธ์ิ กรมทรัพยสินทาง
ปญญา ใชเวลาประมาณ 1-3 เดือน 
           -  การดําเนินการตางๆไมเสียคาใชจายใดๆท้ังส้ิน 


