
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

นางสาวเพชรดา สัตยากูล 
นักทรัพย์สินทางปญัญา  

 



ที่มา : ความรู้เบื้องต้น ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร ?  

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง 
ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ 
คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย ์ 
 

จับต้องได ้

จับต้องไม่ได ้



ที่มา : ความรู้เบื้องต้น ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

วัตถุประสงค์ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 ส่งเสริมให้มีการคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 

 เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ คิดค้นนั้นๆ 

 ให้รางวัลตอบแทนผู้คิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (สิทธิบัตร) 

 ให้อ านาจผูกขาดแก่ผู้คิดค้น ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 จูงใจให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการน าไปใช้ประโยชน์ 

(การถ่ายทอดเทคโนโลยี) 



ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 

พันธุ์พืชใหม ่

- สิทธิบัตรการประดิษฐ ์

- อนุสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) 

- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

กระทิงแดง 

สูตรโค้ก, สูตร KFC 

1. งานวรรณกรรม  

2. งานนาฏกรรม 

3. งานศิลปกรรม  

4. ดนตรีกรรม  

5.งานโสตทัศนวัสดุ 

6. งานภาพยนตร์  

7. งานสิ่งบันทึกเสียง  

8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  

9. งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือ
แผนกศิลปะ 

เครื่องหมายการค้า 

แบบผังภูมิของวงจรรวม 

ความลับทางการค้า 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

1. ลิขสิทธิ์ 2. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

(กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

เครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายรับรอง 

เครื่องหมายร่วม 
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http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.nu.ac.th/office/nuip/IMAGES/t2.jpg&imgrefurl=http://www.nu.ac.th/office/nuip/Intellectual/trademark_detail.asp&h=412&w=509&sz=25&hl=en&start=2&tbnid=MsMefsbt3M01nM:&tbnh=106&tbnw=131&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&gbv=2&svnum=10&hl=en


ระบบการคุ้มครองของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท 

ระบบจดทะเบียน 

 สิทธิบัตร 

 เครื่องหมายการค้า 

 แบบผังภูมิวงจรรวม 

 พันธุ์พืชใหม่ 

 

 

ระบบขึ้นทะเบียน 
 สิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ 

 

 

 

 

คุ้มครองโดยอัตโนมัติ  

      (ระบบแจ้งข้อมูล) 
 ลิขสิทธิ์ 

 ความลับทางการค้า 
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แผนภูมิทรัพย์สินทางปัญญา 
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อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

พรบ. พันธุ์พืชใหม ่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์ความลับทางการค้า  

แผนผังของวงจรรวม สิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายร่วม 

เครื่องหมายรับรอง 

เครื่องหมายบริการ 

เครื่องหมายการค้า 

ทรัพย์สินทางปัญญา 



ลิขสิทธิ์ 
(Copy right) 

ความคุ้ ม ค รอ งที่ มี ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ข อ งผล ง าน
วรรณกรรมและศิลปกรรมที่เกิดจากความคิด
ริ เริ่มสร้างสรรค์  การใช้สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ซึ่งถือ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ 
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ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ 

งานวรรณกรรม 

งานนาฏกรรม 

ศิลปกรรม 

ดนตรีกรรม 

งานสิ่งบันทึกเสียง 

งานโสตทัศนวัสดุ 

งานภาพยนตร์ 

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 

งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี 
วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 
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ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ ? 

    ผู้สร้างสรรค์งานโดยความคิดริเริ่มของตนเอง โดยไม่ลอกเลียนแบบบุคคลอื่น 
 และอาจหมายรวมถืองผู้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันด้วย 

   ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง 

   ผู้ว่าจ้างในกรณีให้บุคคลอื่นสร้างสรรค์ผลงาน 

   ผู้ดัดแปลง รวบรวม หรือประกอบกันเข้าโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ 

  กระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถิ่น โดยการจ้าง 
 หรือ ตามค าสั่ง หรือในความควบคุมของตร 

   ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ 
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สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 

 ข่าวประจ าวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร 

 รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของ กระทรวง 
ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือของท้องถิ่น 

 ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และรายงานของราชการ 

 ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆตาม (1) ถึง (4) โดยหน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น 

 ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือท างาน แนวความคิด หลักการ การ
ค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร ์
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อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 

บุคคลทั่วไป ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี 
นิติบุคคล คุ้มครอง 50 ปี 

งานภาพถ่าย / โสตทัศนวัสดุ / ภาพยนตร์  
สิ่งบันทึกเสียง / งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 

50 ปี นับแต่สร้างสรรค์ / โฆษณา 

ศิลปะประยุกต ์25 ปี 
นับแต่สร้างสรรค์/โฆษณา 



แผนผังของวงจรรวม 

 แบบผังภูมิวงจรรวม คือ แบบ (Layout design และ mask 

work) แผนผังหรอืภาพที่ท าขึ้นเพื่อแสดงถึงการจัดวางและ

การเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้า เช่นตัวน าไฟฟ้าหรือตัวต้านทาน 

เป็นต้น http://myteekipun.blogspot.com/ 
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เกณฑ์การขอรับความคุ้มครอง 

 สร้างสรรค์ขึ้นเอง 

 ไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม 

 สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยน าเอาชิ้นส่วน ส่วนเชื่อมต่อ แบบผังภูมิหรือวงจรรวมอันเป็นที่

รู้จักกันโดยทั่วไปมาจัดวางใหม่ ท าให้เกิดเป็นแบบผังวงจรรวมใหม ่
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เกณฑ์การขอรับความคุ้มครอง 

อายคุวามคุ้มครอง 

 อายุ  10 ปี  นับจากวันยื่นแต่ไม่เกิน 15 ปีจากวันที่คิดเสร็จ 

 

 



เครื่องหมายการค้า 
(Trade marks) 

 
 ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ค า ข้อความ 

ตัวหนังสือ ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงวัตถุ หรือ

สิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ใช้เพื่อ

แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้กับ

เครื่องหมายการค้าอื่น 
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ประเภทของเครื่องหมายการค้า 

 เครื่องหมายการค้า (Trademark) 

 เครื่องหมายบริการ (Service mark) 

 เครื่องหมายรับรอง (Certification mark) 

 เครื่องหมายร่วม (Collective mark) 
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เครื่องหมายที่จดทะเบียนได้ 

 มีลักษณะบ่งเฉพาะ 

 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 ไมเ่หมือนคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น 

 

 



18 

ลักษณะบ่งเฉพาะ 

 ตัวหนังสือประดิษฐ์ 

 

 

http://etc.usf.edu/clipart/2400/2434/n_1.htm http://www.paranormality.com/dream_dictionary_n.shtml http://laurabwriter.blogspot.com/2012/04/n-is-for-need.html 
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ลักษณะบ่งเฉพาะ 

 ตัวเลขประดิษฐ์ 

 

 

http://colouringbook.org/tag/coloring-book/page/165/ 
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ลักษณะบ่งเฉพาะ 

 ค าประดิษฐ์ 

 

http://www.dooddot.com/logo-famous-brand-evolution/ 
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ลักษณะบ่งเฉพาะ 

 ลายมือชื่อ 

 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=century&month=28-05-2008&group=14&gblog=12 
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ลักษณะบ่งเฉพาะ 

 ภาพประดิษฐ์ 

 

http://gimyong.com/talung/index.php?topic=65425.0 
http://www.funnyjunk.com/funny_pictures/3590807/starbuck+s+de-evolution/ 
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ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

  เครื่องหมายราชการ 

  ธงชาติ 

http://www.web-pra.com/Auction/Show/63916 
http://www.mua.go.th 
http://korsorbdee.blogspot.com/2011/03/blog-post_26.html 

http://www.mua.go.th/
http://www.mua.go.th/
http://www.mua.go.th/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flag_of_Thailand.svg
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ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 สัญลักษณ์ประจ าชาต ิ

 

 

 

 ขัดต่อศีลธรรม 
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ต้องไม่เหมือนคล้ายกับเครือ่งหมายของบุคคลอื่น 
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ต้องไม่เหมือนคล้ายกับเครือ่งหมายของบุคคลอื่น 

ที่มา: www.pointtown.com 

ที่มา: www.mexshirts.com 

ที่มา: www.trucost.com 

ที่มา: www.pointtown.com 
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เครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี  
ต่ออายุทุก 10 ปี 

เครื่องหมายการค้า 



สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์
(Geographical Indication: GI) 

  สัญลักษณ์  หรือสิ่ งอื่นใดที่ ใช้ เรียกหรือใช้แทนแหล่ง

ภูมิศาสตร์และสามารถบ่งบอกว่า สินค้าที่ เกิดจากแหล่ง

ภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ

เฉพาะของแหล่ง ภูมิศาสตร์ดังกล่าว 

https://www.smartsme.co.th/content/93348 
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ประเภทของสินคา้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

สินค้าเกษตรกรรม 
ส้มโอทับทิมสยาม: ปากพนัง  

สินค้าอุตสาหกรรม 
กาแฟดอยช้าง: เชียงราย 

สินค้าหัตถกรรม 
ผ้าไหมยกดอกล าพูน  

http://www.varietyetc.com/2017/04/taste-of-thai 

https://pantip.com/topic/33440668 

https://www.matichon.co.th/publicize/news_803618 

สินค้าหัตถกรรม 
ศิลาดล:เชียงใหม่ 

https://pantip.com/topic/33440668 
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ท าไมจึงต้องมีการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์ 

 คุ้มครอง 

  ส่งเสริม 

  เพิ่มมูลค่า 

  ดูแลรักษา 

  สร้างความเข้มแข็ง 

  สนับสนุน 

  สร้างความเชื่อมั่น 



พรบ. พันธุ์พืชใหม่ 

http://www.rakbankerd.com/kaset/openweb.php?id=85&s=tblcenter 
http://www.rakbankerd.com/agriculture/print.php?id=323&s=tblcenter 
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การคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection) 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (พ.ศ.2542)  

ดูแลโดยกรมวิชาการเกษตร 

เก็บ 

จัดหา 

รวบรวม 

พันธุ์พืช
พื้นเมือง
ทั่วไป 

พันธุ์พืชป่า 

การปรับปรุง
พันธุ์ 

ศึกษา ทดลอง 

หรือวิจัย 

เพื่อประโยชน์
ในทางการค้า 

มิได้เพื่อประโยชน์
ในทางการค้า 

ขออนุญาตและ
แบ่งปัน

ผลประโยชน ์
(มาตรา 52) 

แจ้ง และรายงาน
ความก้าวหน้า 
(มาตรา 53) 

วัตถุประสงค ์
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ไม่ต้องขออนุญาต ตามมาตรา 52 หรือ 53 

 การผลิตสินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

 การบริโภค อุปโภค 

 พืชอนุรักษ์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า 

 สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เข้าต ารับยา 

ใช้ประโยชน์ทั่วไป ไม่ต้องขออนุญาต 



ความลับทางการค้า  ข้อมูลการค้าที่เป็นความลับ มีคุณค่าในเชิง
พาณิชย์ 

  ไม่ต้องมีการจดทะเบียนและไม่มีวัน
หมดอายุ จะได้รับความคุ้มครองในทันที
และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ยังถูกเก็บ
รักษาเป็นความลับอยู่ 

 ผู้ควบคุมได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
รักษาไว้เป็นความลับ 

  ข้อมูลการค้า : สูตร รูปแบบ โปรแกรม 
วิธีการเทคนิค งานที่ได้รวบรวมหรือ
ประกอบขึ้น และกรรมวิธีการต่างๆ เป็นต้น 

ที่มา : http://www.toptenthailand.com/display.php?id=2471 
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ความลับทางการค้า 

ด้านอุตสาหกรรม 

  เคล็ดลับหรือเทคนิคที่ใช้ในการผลิต 

  สูตรเคมี 

  ข้อมูลการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

ด้านการพาณิชย์ 

  ข้อมูลลูกค้า 

  ข้อมูลราคา 

สูตรเครื่องดื่ม Coke 

สูตรไก่ทอด KFC 

สูตรขนมไหว้พระจันทร์ 



สิทธิบัตร (Patent) 

 หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์

(Invention) การประดิษฐ์คิดค้น ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility 

Model) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด 



การได้มาซึ่งความคุ้มครองของสิทธิบัตร 

 น าการประดิษฐ์มา ยื่นขอรับความคุ้มครอง และ
ได้รับการจดทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น 

https://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/patent-act-b-e-2522-as-amended-by-the-
patent-act-no-2-b-e-2535-and-the-patent-act-no-3-b-e-254-copy-2.html 37 



หลักการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

“หลักการของการให้ความคุ้มครองสิทธบิัตร เป็นการแลกเปลี่ยนกัน

กล่าวคือ ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องท าการเปิดเผยรายละเอียดหรือความลับ

เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการคุ้มครอง และการเปิดเผยต้องมีลักษณะสมบูรณ์  

ชัดแจ้ง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด เพื่อที่สังคมจะได้เอาไปใช้” 

inventor 

Social 
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สิทธิบัตร 

 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) 

 สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) 

 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) 
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สิทธบิัตรการประดิษฐ ์

คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง หรือ กลไก

ของ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง กรรมวิธี ในการผลิต การรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ 
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อายุการคุ้มครอง 20 ปี 

นับตั้งแต่วันยื่นค าขอรับความคุ้มครอง 



การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับ “สิทธิบตัรการประดิษฐ”์ได ้

 ความใหม่ (Novelty) 

 มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step) 

 สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 
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ความใหม่ (Novelty) 

ต้องเป็นสิ่งที่ยังไม่มี หรือไม่...... 

 แพร่หลายแล้ว 

 ไม่ไดร้ับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว        

 ยื่นขอรับสิทธิบัตรเกิน 18 เดือนในต่างประเทศ 
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 ต้องเปรียบเทียบกับ Prior Art (สิ่งที่มีอยู่แล้ว)  

 ด้วยความเหมือน (Identical) 

 ไม่ใช่ความคล้าย (Similarity) 

 

การเปรียบเทียบความใหม่  
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ความใหม่ (Novelty) 

ไม่มีการเปิดเผยสาระส าคัญ หรือรายละเอียดไม่ว่าทางใดๆ ก็ตาม ทั้งในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ  
 เช่น - เอกสาร  
  - สิ่งพิมพ์  
  - การตีพิมพ์หนังสือ  
  - การท าเอกสารวิจัยไปมอบให้ห้องสมุด  
  - การน าออกแสดงหรือการเปิดเผยต่อสาธารณะชน 

44 

ยกเว้น !!! การแสดงผลงานต่อสาธารณชนซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐ 
 - จัดในประเทศไทย 
 - ต้องยื่นขอรับความคุ้มครองภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันออกแสดงผลงาน 
 - ต้องมีหนังสือรับรอง 



“ไม่มี”  ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

 การน าการประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลง หรือประกอบรวมกัน 

 การน าเอาส่วนประกอบที่มีหน้าที่อย่างเดียวกันกับส่วนประกอบทีม่ีอยู่แล้วมาแทนส่วนประกอบดังกล่าว 

 การเปลี่ยนวัสดุที่แตกต่างไปจากเดิม 

 การย่อ หรือ ขยายส่วนประกอบ การจัดล าดับส่วนประกอบใหม่แต่ไม่ให้ผลแตกต่างไปจากเดิม เพียงแต่

ท าให้สะดวกขึ้นในการประกอบผลิตภัณฑ์ 
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“มี”  ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

 ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย แก่บุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญส าหรับงานประเภทนั้น   

 ไม่สามารถคิดหรือท าได้โดยง่าย 

 การแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้สติปัญญาและเวลานาน 

 ให้ผลแตกต่างไปจากเดิมโดยไม่ได้คาดหวังมาก่อน 

 เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่มีใครแก้ไขได้มานานแล้ว 
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 การมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นต้องบังเกิดผลในด้านการออกแบบและรูปแบบ สูงเป็น

พิเศษ ตัวอย่างเช่น แถบสีในยาสีฟันที่เมื่อบีบยาสีฟันออกมาแล้วยังคงเป็นมีแถบสีอยู่ถือว่ามี

ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 

ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

ท่ีมา: คู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2554 
47 



 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ระยะเวลาสั้น ให้ถือว่ามข้ัีนการประดิษฐ์สูงขึ้น 

ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

ท่ีมา: คู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2554 
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 ให้ผลที่น่าทึ่งหรือคาดไม่ถึง (Surprising results) ผลที่น่าทึ่ง หรือคาดไม่ถึง

โดยเฉพาะในขอบเขตทางเคมีหรือทางเภสัช ให้พิจารณาดังนี้ 

-ปริมาณผลิตภัณฑ์ให้ผลผลิตดีกว่า 

-ผลิตภัณฑ์ที่ได้สุดท้ายให้ผลดี 

-บังเกิดผลในทางเภสัชใหม่ 

ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

ท่ีมา: คู่มือการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2554 

เจ็บหน้าอกเนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 
แล้วยังพบว่า ขยายเส้นเลือดที่องคชาต 
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การประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม 

ต้อง...... 

 ใชใ้ห้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ 

 สามารถผลิตหรือสร้างขึ้นได้จริง 

 มีขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้จริง 

50 



ตัวอย่างการประดิษฐ์ทีไ่ม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรม 

 วิธีการนวด (massage) 

 วิธีการตรวจดูสภาวะของอวัยวะภายในของร่างกายมนุษย์ 

 การประดิษฐ์ประยุกต์ใช้เพียงบุคคล เช่น วิธีการสูบบุหรี่ 

 การประดิษฐ์ประยุกต์ใช้เพียงเจตนาใช้ในการศึกษาหรือทดลอง 
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อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) 

 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานการสร้างสรรค์ที่ระดับการพัฒนา

เทคโนโลยีไม่สูงมาก ไม่ซับซ้อน อาจคิดค้นได้โดยง่าย  เพียงแค่ปรับปรุงเพียง

เล็กน้อยจากการประดิษฐ์ก่อนหน้า 
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การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับ “อนุสิทธิบัตร”ได้ 

 มีความใหม่ (Novelty) 

 สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

อายุการคุ้มครอง 6 ปี 

ต่ออายุได้ 2 ครั้ง / ครั้งละ 2 ป ี

นับตั้งแต่วันยื่นค าขอรับความคุ้มครอง 
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สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได ้

 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพ ที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 

 กฏเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 ระเบียบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 วิธีการวนิิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์ 

 การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  
54 
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เกณฑ์การรับจดสิทธิบตัรที่เก่ียวข้องกับสารสกัดจากพชื สัตว์ และจุลินทรีย์ 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยาย นายภาสกร  
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ไม่รับจดสิทธิบัตร >> เนื่องจากเป็นการใช้งานกับเฉพาะบุคคล
นั้นเท่านั้น ไม่สามารถประยุกต์ได้ในทางอุตสาหกรรม 

วิธีบ าบัดรักษา 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพรุ่นท่ี 1 กรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 



อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) 

 มีความใหม่  

 สามารถประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรม 

อายุการคุ้มครอง 6 ป ี
ต่ออายุได้ 2 ครั้ง / ครั้งละ 2 ป ี

นับตั้งแต่วันยื่นค าขอรับความคุ้มครอง 
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สิทธิบัตร (Patent) 

 มีความใหม่  

 มีขั้นการประดิษฐ์ 

 สามารถประยุกต์ในทาง
อุตสาหกรรม 

อายุการคุ้มครอง 20 ปี 

นับตั้งแต่วันยื่นค าขอรับความคุ้มครอง 



การพิจารณาว่าสามารถจดสิทธิบัตรได้หรือไม่  
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Same 

Different 

Not Novelty 

Novelty พิจารณาขั้นการประดิษฐ์ 

END 



 สิทธิที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มี

ลักษณะตามกฎหมายก าหนดเป็นสิทธิพิเศษ โดยให้สิทธิที่จะผลิต

สินค้าและจ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
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สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) 



สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) 

   ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการท าให้รูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์เกิด

ความสวยงาม และแตกต่างไปจากเดิม 

https://www.bmw.co.th/en/all-models.html 

https://www.brandbuffet.in.th/2015/12/coke-bottles-100-years-history/ 



สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) 

 มีความใหม่ (Novelty) 

 สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

อายุการคุ้มครอง 10 ปี 

นับตั้งแต่วันยื่นค าขอรับความคุ้มครอง 
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สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) 

  รูปร่าง ลักษณะ 

  องค์ประกอบของลวดลาย 

  สีของผลิตภัณฑ ์



รูปลกัษณ์ในลกัษณะท่ีเป็น 3 มิติ คือ ความกวา้ง ความยาว 
และความสูง โดยไม่ค านึงถึงกรรมวธีิในการผลิต 

รูปร่าง 

การน าเส้นตรงหรือเส้นโคง้มาประกอบกนัเป็นลวดลายบน
ผลิตภณัฑเ์พ่ือใหเ้กิดความสวยงาม 

ลวดลาย 

สีท่ีปรากฏอยูบ่นรูปร่างลกัษณะหรือลวดลายของผลิตภณัฑ ์

ส ี

สิณดิถัตรการออกแถถ 
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รูปร่าง ลักษณะ หรือรูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นลักษณะสามมิติ มี
ความกว้าง ความยาวและความสูง
ของผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นได้จาก
ภายนอก ไม่ว่ารูปทรงดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นด้วยวิธีการใดก็ตาม  
 

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) 
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รูปร่าง 
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ลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์ ที่ท าให้
เกิดขึ้นบนพื้นผิวภายนอก เช่น 
ลวดลายของแจกัน ลวดลายของ
กล่อง 
 

ลวดลายและสีของผลิตภัณฑ์ 



ลวดลาย 



สี 
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สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้ 

 แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 แบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน 

 แบบผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 



การระถุขอถเขตใตสิณดิถัตรออกแถถ 

1. รูปร่างลกัษณะ                             ของผลิตภณัฑ ์

2. รูปร่างลกัษณะ และ ลวดลาย       ของผลิตภณัฑ ์

3. รูปร่างลกัษณะ และ   สี               ของผลิตภณัฑ ์

4. รูปร่างลกัษณะ ลวดลาย และสี    ของผลิตภณัฑ ์

5. ลวดลาย                                       ของผลิตภณัฑ ์

6. ลวดลายและสี                             ของผลิตภณัฑ ์

7. สี                                                 ของผลิตภณัฑ ์
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ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คุ้มครองโครงสร้างภายนอกของผลิตภัณฑ์ 

 สิทธิบัตรการประดิษฐ์คุ้มครองโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์ 
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ความแตกต่าง 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ออกแบบปลิตภัณฑ ์

สิ่งณี่การประดิษฐ์คุ้มครอง 

ทลิตภัฒฑ ์
กรรมวิดี 
การณ าให้ทลิตภัฒฑ์หรือกรรมวิดีดีขึ้ต 

คุ้มครองรูปร่างหรือรูปณรง 

ภายตอกของทลิตภัฒฑ์ 
ลวดลายหรือสีของทลิตภัฒฑ์ 

ระถถตรวจสอถ 
(สาระส าคัญก่อตการให้สิณดิ) 

รัถจดณะเถียต 
(ทู้มีส่วตได้เสีย ยื่ตตรวจสอถ  

ภายใต 1 ปี หลังจากรัถจดณะเถียต) 
ระถถตรวจสอถ 

เงื่อตไขการให้สิณดิ 
1.ประดิษฐ์ขึ้ตใหม่ 
2.มีขั้ตการประดิษฐ์สูงขึ้ต 
3.สามารถประยุกต์ใช้ณาง
อุตสาหกรรมได้ 

เงื่อตไขการให้สิณดิ 
1.ประดิษฐ์ข้ึตใหม่ 
2.สามารถประยุกต์ใช้ณาง
อุตสาหกรรมได้ 

เงื่อตไขการให้สิณดิ 
1.ประดิษฐ์ขึ้ตใหม่ 
2.สามารถประยุกต์ใช้ณาง
อุตสาหกรรมหัตถกรรมได้ 

อายุความคุ้มครอง 20 ปี 
อายุคุ้มครอง 6 ปี  

(ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี  
รวม 10 ปี) 

อายุความคุ้มครอง 10 ปี 
 

ค่าดรรมเตียม 140,000 ถาณ ค่าดรรมเตียม 17,000 ถาณ ค่าดรรมเตียม 7,500 ถาณ  



ยืน่ค าขอ 

ตรวจสอบเบ้ืองตน้ 

ยืน่ค าขอ 

ตรวจสอบเบ้ืองตน้ 

ประกาศโฆษณา 

ขั้นตอนการจดทะเบียน 

อนุสิทธิบัตร 
ขั้นตอนการจดทะเบียน

สิทธิบัตร 

ยืน่ขอใหต้รวจสอบ 

ตรวจคน้ตรวจสอบการประดิษฐ์ 

รับจดทะเบียน 
+ 

ประกาศโฆษณา 

รับจดทะเบียน/ยกค าขอ 



ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดษิฐ์ 
จดัเตรียมค าขอ 

ยืน่ค  าขอ 

แปลงค าขอ 

ตรวจสอบเบ้ืองตน้ 

ประกาศโฆษณา 

ยืน่ค  าขอใหต้รวจสอบ 

ตรวจสอบการประดิษฐ ์

ออกสิทธิบตัร 

แจง้แกไ้ข/ยกค าขอ 

ยืน่ค าคดัคา้น 

ยืน่ค  าอุทธรณ์ 

ยกค าขอ 

ยืน่ค  าอุทธรณ์ 

ช าระค่าประกาศ 

ช าระค่าออกสิทธิบตัร 



ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 

อทุธรณ์ต่อศาล 

ช าระค่าออก 
อนุสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตรถูกต้อง 

จัดเตรียมค าขอ 

ย่ืนค าขอ 

แปลงค าขอได้ 

ตรวจสอบเบ้ืองต้น 

ออกอนุสิทธิบัตร/
ประกาศโฆษณา 

ย่ืนค าขอให้ตรวจสอบ 

ตรวจสอบการประดิษฐ์ 

แจ้งแก้ไข/ยกค าขอ 

ย่ืนแก้ไข/ย่ืนค าอทุธรณ์ 

อนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้อง 

คณะกรรมการส่ังเพกิ
ถอน 



ติดต่อ 



ติดตามความเคลื่อนไหว 
                  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


