ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1. การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุมครอง
เมื่อไดทําการประดิษฐคิดคนหรือออกแบบผลิตภัณฑขึ้นมา และประสงคจะขอรับความ
คุมครองอาจจะมีปญหาวาควรจะขอรับความคุมครองในรูปแบบใดจึงเหมาะสม ทั้งนี้ ผูที่ประสงค
จะขอรับความคุมครองควรที่จะคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1. สิ่งที่คิดคนขึ้นมานั้นเปนการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑในกรณีนี้สามารถที่จะ
พิจารณาไดงายๆ วา ถาสิ่งนั้นเปนการคิดคนที่กอใหเกิดลักษณะใหมที่มีหนาที่การทํางาน
ประโยชนใชสอยก็สามารถสรุปไดทันที่วาเปนการประดิษฐ แตถาสิ่งนั้นเปนการคิดคนเกี่ยวกับ
รูปราง ลักษณะ หรือลวดลายที่ปรากฏอยูบนตัวผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดความสวยงาม สามารถสรุปได
วาเปนการออกแบบผลิตภัณฑซึ่งควรที่จะยื่นขอรับความคุมครองสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ
ในกรณีที่เปนการประดิษฐ ก็ตองสินใจอีกวาควรที่จะขอรับความคุมครอง สิทธิบัตรการ
ประดิษฐหรืออนุสิทธิบัตร ในกรณีนี้ ผูขอความคุมครองควรที่จะคํานึงถึงตอไปวา สิงประดิษฐนั้นมี
เทคนิคที่ซับซอนหรือไม หากมีเทคนิคที่ซับซอนก็ควรที่จะขอรับความคุมครองสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ ทั้งนี้เนื่องจากเงื่อนไขที่วา จะตองเปนสิ่งประดิษฐใหม มีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น และ
สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมไดนั่นคือจะตองดูวาลักษณะของสิ่งประดิษฐควรที่จะอยู
ภายใตเงื่อนไขใด
2. องคประกอบอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมที่ถูกกวา อายุการคุมครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนที่
ไมยุงยากซับซอน เปนตน ซึ่งผูขออาจจะนํามาประกอบการพิจารณาเลือกวาจะยื่นคําขอแบบใด
2. ขั้นตอนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรการประดิษฐ
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ จะตองยื่นคําขอพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน
500 บาท ที่ซึ่งคําขอจะตองประกอบดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ ที่มีหัวขอครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ
1.5 รูปเขียน ( ถามี )
1.6 เอกสารอื่นๆ ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ
หนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน
รายการที่ 1.2-1.6 ผูขอจะตองจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคําขอตามขอ 1 แลว ถามีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือ
ตัวแทนของผูขอทราบ เพื่อใหทําการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาวา จะตองดําเนินการภายใจ

90 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือ
วาผูขอละทิ้งคําขอ
3. ในการแกไขเพิ่มเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพิ่มเติม
พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียม
4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว เจาหนาที่จะแจงใหผูขอ
มาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเปนเงิน 250 บาท โดยเจาหนาที่จะแจงสอง
ครั้งๆ ละ 60 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ และใหจัดสงคํา
ขอรับสิทธิบัตรชุดลาสุดอีกหนึ่งชุดพรอมทั้งสงคําแปลขอถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐเปน
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรณีที่ผูอื่นเห็นวาสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม
เปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมไดเปนผูประดิษฐแอบเอาของผูคัดคานซึ่งเปนผู
ประดิษฐมาจดทะเบียน
5. เมื่อประกาศโฆษณาแลว ผูขอตองยื่นขอใหตรวจสอบการประดิษฐ พรอมทั้งชําระ
คาธรรมเนียมเปนเงิน 250 บาท โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ป นับตั้งแตวันประกาศ
โฆษณา หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ
6. ภายหลังจากมีการขอใหตรวจสอบแลว เจาหนาที่จะทําการสืบคนเอกสารวา เคยมี
สิ่งประดิษฐเดียวกันหรือคลายกันหรือไม ( รวมทั้งตรวจคนเอกสารจากตางประเทศดวย ) ถาคําขอ
ถูกตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมาย จะแจงใหผูขอมาชําระคาธรรมเนียมการรับจด
ทะเบียนเปนเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรใหผูขอตอไป หากไมถูกตองจะยกคําขอ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ จะตองยื่นคําขอพรอมทั้งชําระ
คาธรรมเนียมเปนเงิน 250 บาทที่ซึ่งคําขอตองประกอบดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หนา
1.2 คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ ( ถามี )
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 รูปเขียน
1.5 เอกสารอื่นๆ ( ถามี ) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการวาจาง หนังสือมอบอํานาจ
หนังสือรับรองนิติบุคคล เปนตน
รายการที่ 1.2-1.5 ผูขอจะตองจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคําขอตามขอ 1 แลวถามีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือ
ตัวแทนของผูขอทราบ เพื่อใหทําการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาวาจะตองดําเนินการภายใน
90 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือ
วาผูขอละทิ้งคําขอ

3. ในการแกไขเพิ่มเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพิ่มเติม
พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียม
4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว เจาหนาที่จะแจงใหผูขอ
มาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเปนเงิน 250 บาท โดยเจาหนาที่จะแจงสอง
ครั้งๆ ละ 60 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ และใหจัดสงคํา
ขอรับสิทธิบัตรชุดลาสุดอีกหนึ่งชุดเพื่อเปดโอกาสใหมีการคัดคาน กรณีที่ผูอื่นเห็นวาสิ่งที่ยื่นขอ
สิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมไดเปนผูคิดคนแอบเอาของผูคัดคาน
ซึ่งเปนผูประดิษฐมาจดทะเบียน
5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑนี้ ผูขอไมตองยื่นคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐซึ่ง
จะใชเฉพาะกรณีการประดิษฐเทานั้น เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแลวเจาหนาที่จะทําการสืบคน
วาเคยมีแบบผลิตภัณฑที่เหมือนหรือคลายกันแพรหลายมากอนหรือไม ถาคําขอถูกตองเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมาย จะแจงใหผูขอมาชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเปนเงิน 500
บาท และออกสิทธิบัตรใหผูขอตอไป หากไมถูกตองจะยกคําขอ
อนุสิทธิบัตร
1. การยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร จะตองยื่นคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมที่ซึ่งคําขอจะตอง
ประกอบดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ ที่มีหัวขอครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ
1.5 รูปเขียน (ถามี)
1.6 เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจาง หนังสือมอบอํานาจ หนังสือ
รับรองนิติบุคคลเปนตน
รายการที่ 1.2-1.6 ผูขอจะตองเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด เอ 4
2. เมื่อยื่นคําขอตามขอ 1 แลว ถามีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขไดเจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือ
ตัวแทนของผูขอทราบ เพื่อใหทําการแกไขใหถูกตอง ทัง้ นี้จะมีเงื่อนเวลาวา จะตองดําเนินการ
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพน
ระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอ
3. ในการแกไขเพิ่มเติม ผูขอจะตองใชแบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแกไขเพิ่มเติม
พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียม
4. ในกรณีคําขอตามขอ 1 ถูกตองหรือไดแกไขถูกตองตามขอ 3 แลว จะรับจดทะเบียนและ
ออกอนุสิทธิบัตรใหแกผูขอ ซึ่งเจาหนาที่จะแจงใหผูขอมาดําเนินการชําระคาธรรมเนียมการรับจด

ทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร และประกาศโฆษณาเปนเงิน 1,000 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ไดรับแจง หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละทิ้งคําขอละทิ้งคําขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศ
ในหนังสือประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เปนเวลา 1 ป
5. เมื่อประกาศโฆษณาแลว บุคคลอื่นที่มีสวนไดเสีย สามารถที่จะขอใหตรวจสอบอนุ
สิทธิบัตรวาเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม โดยใชแบบ สป/อสป/005-ก หาก
ปรากฏวา อนุสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนตอไป
3. สถานที่และวิธีการขื่นขอจดเบียน
สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนไดที่ สวนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สํานักสิทธิบัตร กรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เลขที่ 44/100 ถ. สนามบินน้ํา ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000 หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดที่ทานมีภูมิลําเนาอยู
วิธีการยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงตอพนักงานเจาหนาที่พรอมชําระคาธรรมเนียม
2. สงคําขอทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่ พรอมชําระคาธรรมเนียม โดยชําระ
ทางธนาณัติสั่งจายในนาม กรมทรัพยสินทางปญญาขั้นตอนและคําแนะนําในการยื่นจดลิขสิทธิ์
1. ผูมีความประสงคจะยื่นจดลิขสิทธิ์ ใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้ที่สํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา
- แบบฟอรมประกอบคําขอยื่นจดแจงลิขสิทธิ์ (สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน)
- ผลงานที่ตองการยืน่ จด 2 ชุด (หนังสือ, ตํารา, แผน CD ฯลฯ) กรณีเปน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ใหแนบรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ
- สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด (ไมตองลงวันที)่ กรณีมีผุ
สรางสรรคผลงาน
รวมหลายคน ใหแนบสําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด มา
พรอมกัน
2. เจาหนาที่จะดําเนินการจัดทําแบบฟอรมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และเอกสารประกอบ
ตางๆจากนั้นสงให
ผูสรางสรรคและคณะลงนาม
3. สงเอกสารใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีลงนาม
4. สงเอกสารไปยังสํานักงานลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา
- การดําเนินการตางๆขั้นตอนที่ 1-4 ใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห

- การออกเอกสารรับรองลิขสิทธิ์ของสํานักงานลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทาง
ปญญา ใชเวลาประมาณ 1-3 เดือน
- การดําเนินการตางๆไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

