1. การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุม้ ครอง
เมื่อได้ ทาํ การประดิษฐ์ คิดค้ นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ข้ ึนมา และประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง
อาจจะมีปัญหาว่าควรจะขอรับความคุ้มครองในรูปแบบใดจึงเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ท่ปี ระสงค์จะขอรับความคุ้มครอง
ควรที่จะคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สิ่งที่คิดค้ นขึ้นมานั้นเป็ นการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกรณีน้ ีสามารถที่จะ
พิจารณาได้ ง่ายๆ ว่า ถ้ าสิ่งนั้นเป็ นการคิดค้ นที่ก่อให้ เกิดลักษระใหม่ท่มี ีหน้ าที่การทํางาน ประโยชน์ใช้ สอยก็
สามารถสรุปได้ ทนั ที่ว่าเป็ นการประดิษฐ์ แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็ นการคิดค้ นเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ หรือลวดลายที่ปรากฏ
อยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ เกิดความสวยงาม สามารถสรุปได้ ว่าเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ซ่ึงควรที่จะยื่นขอรับ
ความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในกรณีท่เี ป็ นการประดิษฐ์ ก็ต้องสินใจอีกว่าควรที่จะขอรับความคุ้มครอง สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์หรืออนุสทิ ธิบตั ร ในกรณีน้ ี ผู้ขอความคุ้มครองควรที่จะคํานึงถึงต่อไปว่า สิงประดิษฐ์น้ันมีเทคนิคที่
ซับซ้ อนหรือไม่ หากมีเทคนิคที่ซับซ้ อนก็ควรที่จะขอรับความคุ้มครองสิทธิบตั รการประดิษฐ์ ทั้งนี้เนื่องจากเงื่อนไข
ที่ว่า จะต้ องเป็ นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีขนั การประดิษฐ์ท่สี งู ขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ ในทืางอุตสาหกรรมได้ น่ันคือ
จะต้ องดูว่าลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ควรที่จะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขใด
2. องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกกหว่า อายุการคุ้มครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้ อน
เป็ นต้ น
ซึ่งผู้ขออาจจะนํามาประกอบการพิจารณาเลือกว่าจะยื่นคําขอแบบใด

2. ขั้นตอนการจดทะเบียน
สิทธิบตั รการประดิษฐ์
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้ องยื่นคําขอพร้ อมทั้งชําระค่าธรรมเนียม ที่ซ่ึงคําขอ
จะต้ องประกอบด้ วย
1.1 แบบพิมพ์คาํ ขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้ อครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนด
1.3 ข้ อถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์
1.5 รูปเขียน ( ถ้ ามี )
1.6 เอกสารอื่นๆ ( ถ้ ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้ าง หนังสือมอบอํานาจ
หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็ นต้ น
รายการที่ 1.2-1.6 ผูข้ อจะต้องจัดเตรียมขึ้ นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคําขอตามข้ อ 1 แล้ ว ถ้ ามีส่งิ บกพร่องที่พอจะแก้ ไขได้ เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูขอหรือ

ตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ ทาํ การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้ องดําเนินการภายใจ 90 วัน นับ
จากวันที่ได้ รับแจ้ ง หากดําเนินการไม่ทนั ก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้ นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ
3. ในการแก้ ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้ องใช้ แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ ไขเพิ่มเติม
พร้ อมทั้งต้ องชําระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคาํ ขอตามข้ อ 1 ถูกต้ องหรือได้ แก้ ไขถูกต้ องตามข้ อ 3 แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูขอมา
ดําเนินการชําระค่ าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็ นเงิน 500 บาท โดยเจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งสองครั้งๆ ละ 60 วัน
นับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง หากพ้ นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ ในการประกาศโฆษณานี้จะประกาศในหนังสือ
ประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร เป็ นเวลา 90 วัน และให้ จัดส่งคําขอรับสิทะบัตรชุดล่าสุดอีกหนึ่งชุดพร้ อมทั้งส่ง
คําแปลข้ อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์เป็ นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพ่อเปิ ดโอกาสให้ มีการคัดค้ านกรณีท่ผี ้ ูอ่นื เห็นว่าสิ่ง
ที่ย่นื ขอสิทะบัตรนั้นไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้ เป็ นผู้ประดิษฐ์ แอบเอาของผู้คัดค้ านซึ่งเป็ น
ผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน
5. เมื่ อ ประกาศโฆษณาแล้ ว ผู้ ขอต้ องยื่ น ขอให้ ตรวจสอบการประดิ ษ ฐ์ พร้ อมทั้ ง ชํ า ระ
ค่าธรรมเนียม โดยใช้ แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณา หากพ้ นระยะเวลาจะถือว่าผู้
ขอละทิ้งคําขอ
6. ภายหลังจากมีการขอให้ ตรวจสอบแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะทําการสืบค้ นเอกสารว่า เคยมีส่งิ ประดิษฐ์
เดียวกันหรือคล้ ายกันหรือไม่ ( รวมทั้งตรวจค้ นเอกสารจากต่างประเทศด้ วย ) ถ้ าคําขอถูกต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎหมาย จะแจ้ งให้ ผ้ ูขอมาชะระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกสิทะบัตรให้ ผ้ ูขอต่อไป หากไม่
ถูก้องจะยกคําขอ
สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. การยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้ องยื่นคําขอพร้ อมทั้งชําระค่าธรรมเนียม
ที่ซ่ึงคําขอต้ องประกอบด้ วย
1.1 แบบพิมพ์คาํ ขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หน้ า
1.2 คําพรรณาแบบผลิตภัณฑ์ ( ถ้ ามี )
1.3 ข้ อถือสิทธิ
1.4 รูปเขียน
1.5 เอกสารอื่นๆ ( ถ้ ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้ าง หนังสือมอบอํานาจ
หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็ นต้ น
รายการที่ 1.2-1.5 ผูข้ อจะต้องจัดเตรียมขึ้ นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคําขอตามข้ อ 1 แล้ วถ้ ามีส่ิงบกพร่ องที่พอจะแก้ ไขได้ เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู ขอหรื อ
ตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ ทาํ การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่าจะต้ องดําเนินการภายใน 90 วัน นับ
จากวันที่ได้ รับแจ้ ง หากดําเนินการไม่ทนั ก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้ นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ
3. ในการแก้ ไขเพิ่ มเติม ผู้ขอจะต้ องใช้ แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ ไขเพิ่ มเติม
พร้ อมทั้งต้ องชําระค่าธรรมเนียม

4. ในกรณีคาํ ขอตามข้ อ 1 ถูกต้ องหรือได้ แก้ ไขถูกต้ องตามข้ อ 3 แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูขอมา
ดําเนินการชําระค่ าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็ นเงิน 500 บาท โดยเจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งสองครั้งๆ ละ 60 วัน
นับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง หากพ้ นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ ในการประกาศโฆษณานี้จะประกาศในหนังสือ
ประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร เป็ นเวลา 90 วัน และให้ จัดส่งคําขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุดอีกหนึ่งชุดเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ มีการคัดค้ าน กรณีท่ีผ้ ูอ่ ืนเห็นว่ าสิ่งที่ย่ืนขอสิทธิบัตรนั้นไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอ
ไม่ได้ เป็ นผู้คิดค้ นแอบเอาของผู้คัดค้ านซึ่งเป็ นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน
5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ ี ผู้ขอไม่ต้องยื่นคําขอให้ ตรวจสอบการประดิษฐ์ ซ่ึงจะ
ใช้ เฉพาะกรณีการประดิษฐ์ เท่านั้น เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแล้ วเจ้ าหน้ าที่จะทําการสืบค้ นว่ าเคยมีแบบ
ผลิ ต ภั ณฑ์ท่ีเหมื อ นหรื อคล้ า ยกัน แพร่ หลายมาก่ อนหรื อไม่ ถ้ า คํา ขอถู กต้ องเป็ นไปตามเงื่อ นไขที่กาํ หนดใน
กฎหมาย จะแจ้ งให้ ผ้ ูขอมาชําระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้ ผ้ ูขอต่อไป หากไม่ถูกต้ องจะ
ยกคําขอ
อนุสิทธิบตั ร
1. การยื่ น คํา ขอรั บ อนุ สิท ธิบั ต ร จะต้ องยื่ น คํา ขอพร้ อมชํา ระค่ า ธรรมเนี ยมที่ซ่ึ งคํา ขอจะต้ อ ง
ประกอบด้ วย
1.1 แบบพิมพ์คาํ ขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้ อครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนด
1.3 ข้ อถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์
1.5 รูปเขียน (ถ้ ามี)
1.6 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ ามี ) เช่ น หนังสือโอนสิทธิ สัญ ญาการจ้ า ง หนังสือมอบอํา นาจ
หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็ นต้ น
1.2-1.6
ผู้ขอจะต้ องเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด
เอ
4
รายการที่
2. เมื่อยื่นคําขอตามข้ อ 1 แล้ ว ถ้ ามีส่ิงบกพร่ องที่พอจะแก้ ไขได้ เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูขอหรื อ
ตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ ทาํ การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้ องดําเนินการภายใน 90 วัน นับ
จากวันที่ได้ รับแจ้ ง หากดําเนินการไม่ทนั ก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้ นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอ
3. ในการแก้ ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้ องใช้ แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ ไขเพิ่มเติม
พร้ อมทั้งต้ องชําระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคาํ ขอตามข้ อ 1 ถูกต้ องหรือได้ แก้ ไขถูกต้ องตามข้ อ 3 แล้ ว จะรับจดทะเบียนและออก
อนุสทิ ธิบัตรให้ แก่ผ้ ูขอ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูขอมาดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตร และประกาศโฆษณาเป็ นเงิน 1,000 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง หากพ้ นระยะเวลาจะถือ
ว่าผู้ขอละทิ้งคําขอละทิ้งคําขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศโฆษณาอนุสทิ ธิบัตร เป็ นเวลา
1 ปี
5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ ว บุคคลอื่นที่มีส่วนได้ เสีย สามารถที่จะขอให้ ตรวจสอบอนุสทิ ธิบัตรว่า
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว้ หรือไม่ โดยใช้ แบบ สป/อสป/005-ก หากปรากฎว่า อนุสทิ ธิบัตรนั้นไม่
เป็ นไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนต่อไป

3. สถานทีแ่ ละวิธีการขื่นขอจดเบียน
สถานทีย่ นื่ ขอจดทะเบียน
สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนได้ ท่ี ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ. สนามบินนํา้ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือสํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดที่ท่านมีภมู ิลาํ เนาอยู่
วิธีการยืน่ ขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่พร้ อมชําระค่าธรรมเนียม
2. ส่ ง คํ า ขอทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นถึ ง ผู้ อํา นวยการส่ ว นบริ ห ารงานจดทะเบี ย น พร้ อมชํ า ระ
ค่าธรรมเนียม โดยชําระทางธนาณัติส่งั จ่ายในนามผู้อาํ นวยการบริหารงานจดทะเบียน

