


ทรัพย์สินทางปัญญา 

ลขิสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

สิทธิบตัรการประดิษฐ์

สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์

อนุสิทธิบตัร

เคร่ืองหมายการคา้

แบบผงัภูมิของวงจรรวม

ความลบัทางการคา้

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์

ตวัอยา่งเช่น  สูตรเป๊ปซ่ี 

ตวัอยา่งเช่น  มีดอรัญญิก,มะขามหวานเพชรบูรณ์ 

- ใหม่
- การประดิษฐข์ั้นสูง
- เชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม

-ใหม่ (รูปร่าง,ลวดลาย
,สี)

-ใหม่ 
-เชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 

-เคร่ืองหมายการคา้
-เคร่ืองหมายบริการ
-เคร่ืองหมายรับรอง
-เคร่ืองหมายร่วม 

การแสดงออกซ่ึงความคิด 
(Expression of idea) 

ผลงานทางปัญญาท่ีอาจ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม 



สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐ ์(Invention) หรือการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์(Product Design) ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นสิทธิพิเศษ ท่ีใหผู้ป้ระดิษฐคิ์ดคน้หรือผูอ้อกแบบ
ผลิตภณัฑ์ มีสิทธิท่ีจะผลิตสินคา้ จ  าหน่ายสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียว ในช่วงระยะเวลาหน่ึง     

สิทธิบตัรการประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบั ลกัษณะองคป์ระกอบ โครงสร้างหรือ
กลไกของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งกรรมวธีิในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึน หรือท าใหเ้กิด
ผลิตภณัฑข้ึ์นใหม่ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเคร่ืองยนต ์,ยารักษาโรค, ,วธีิการในการเก็บรักษาพืชผกัผลไม้
ไม่ใหเ้น่าเสียเร็วเกินไป เป็นตน้ 

  สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Design) หมายถึง ความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะภายนอก
ของผลิตภณัฑ ์ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแกว้น ้าใหมี้รูปร่างเหมือนรองเทา้ เป็นตน้ 

เง่ือนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์  
การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรได ้กฎหมายก าหนดวา่ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบทั้ง 3 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นส่ิงประดิษฐใ์หม่ คือ ยงัไม่เคยมีจ าหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยงัไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของส่ิงประดิษฐใ์น
เอกสารส่ิงพิมพใ์ดๆ ในทีวี หรือในวทิย ุมาก่อน 
2.มีขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน คือ ไม่เป็นส่ิงการประดิษฐท่ี์สามารถท าไดง่้าย โดยผูมี้ความรู้ในระดบัธรรมดา หรืออาจพูดได้
วา่ มีการแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคของส่ิงประดิษฐท่ี์มีมาก่อน และ 
3. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้

เง่ือนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ขอรับสิทธิบตัรได้ กฎหมายก าหนดวา่ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบทั้ง 2 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ คือ เป็นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่เคยมีหรือขายมาก่อน หรือยงัไม่เคยเปิดเผย
ในเอกสารส่ิงพิมพใ์ดๆในทีวี  หรือในวทิยมุาก่อนและ 

2. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือหตัถกรรมได้



อนุสิทธิบตัร (Petty Patent) คือ  หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐจ์ะมีลกัษณะคลา้ยกนักบัการ

ประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรคท่ี์มีระดบัการพฒันาเทคโนโลยไีม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้เพียงเล็กนอ้ย 
และมีประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน 

เง่ือนไขในการขอรับอนุสิทธิบัตร  
การประดิษฐท่ี์ขอรับอนุสิทธิบตัรได ้กฎหมายก าหนดวา่ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบทั้ง 2 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นส่ิงประดิษฐใ์หม่ คือ ยงัไม่เคยมีจ าหน่ายหรือขายมาก่อน หรือยงัไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของส่ิงประดิษฐใ์น
เอกสารส่ิงพิมพใ์ดๆ ในทีวี หรือวทิย ุมาก่อน และ 

2. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม เกษตรกรรม และ พาณิชยกรรมได้

ความแตกต่าง สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตร 
- เง่ือนไข 

1.เป็นส่ิงประดิษฐใ์หม่
2.มีขั้นการประดิษฐสู์งข้ึน
3.สามารถประยกุตท์างอุตสาหกรรม

- คุม้ครอง 20 ปี 
- ค่าธรรมเนียมสูงกวา่ 
- ใชร้ะบบรอการตรวจสอบ 

อนุสิทธิบัตร 
- เง่ือนไข 

1.เป็นส่ิงประดิษฐใ์หม่
2.สามารถประยกุตท์าง

อุตสาหกรรม 

- คุม้ครอง 6 ปี+2+2 ปี 
- ค่าธรรมเนียมนอ้ยกวา่ 
- ใชร้ะบบจดทะเบียน 

การประดิษฐ์ทีข่อรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้ 
1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ สัตว ์ พืช หรือสารสกดัจากสัตวห์รือพืช เช่น
แบคทีเรียท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ, พืชสมุนไพร, ยารักษาโรคท่ีสกดัจากสมุนไพร เป็นตน้ 
2. กฎเกณฑแ์ละทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น สูตรคูณ เป็นตน้
3. ระบบขอ้มูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้
4. วธีิการวนิิจฉยั บ าบดั หรือรักษาโรคมนุษย  ์หรือสัตว์
5. การประดิษฐ ์ ท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดี อนามยั หรือ สวสัดิภาพของประชาชน เช่น การคิดสูตร
ยาบา้ เป็นตน้ 



ลขิสิทธ์ิ    หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดริ้เร่ิมโดยการใชส้ติปัญญา

ความรู้ ความสามารถ และความวริิยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค ์สิทธิในการท าซ ้ า  หรือดดัแปลง  เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือส าเนา  งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โสตทศันวสัดุ  ภาพยนตร์  และส่ิงบนัทึกเสียง  
รวมทั้งสิทธ์ิในการใหป้ระโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผูอ่ื้น  และสิทธิในการอนุญาตใหผู้อ่ื้นใหสิ้ทธ์ิในงานอนัมีลิขสิทธ์ิ 

 ประเภทของลขิสิทธ์ิ   ไดแ้ก่ 
1. งานวรรณกรรม  ( หนงัสือ  จุลสาร  ส่ิงเขียน  ส่ิงพิมพ ์ ปาฐกถา  เทศนา  ค าปราศรัย  สุนทรพจน์  และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์),  งานนาฏกรรม (การร า  การเตน้  การท าท่า  หรือการแสดงท่ีประกอบข้ึนเป็นเร่ืองราว  รวมถึงการแสดงโดย
วธีิใบ)้ 

2. งานนาฏกรรม   งานเก่ียวกบัการร า  การเตน้  การท าท่า  หรือการแสดงท่ีประกอบข้ึนเป็นเร่ืองราว  และใหห้มายความ
รวมถึงการแสดงโดยวธีิใบด้ว้ย 

3. งานศิลปกรรม
(1) งานจิตรกรรม  ไดแ้ก่  งานสร้างสรรครู์ปทรงท่ีประกอบดว้ยเส้น  แสง  สี  หรือส่ิงอ่ืน  อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายอยา่งรวมกนั  ลงบนวสัดุอยา่งเดียวหรือหลายอยา่ 
(2) งานประติมากรรม  ไดแ้ก่  งานสร้างสรรครู์ปทรงท่ีเก่ียวกบัปริมาตรท่ีสัมผสัและจบัตอ้งได ้
(3) งานภาพพมิพ์  ไดแ้ก่  งานสร้างสรรคภ์าพดว้ยกรรมวธีิทางการพิมพ ์ และหมายความรวมถึงแม่พิมพห์รือ

แบบพิมพท่ี์ใชใ้นการพิมพด์ว้ย 
(4) งานสถาปัตยกรรม  ไดแ้ก่  งานออกแบบอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง  งานออกแบบตกแต่งภายในหรือภายนอก 

ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง  หรือการสร้างสรรคหุ่์นจ าลองของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง 
(5) งานภาพถ่าย  ไดแ้ก่  งานสร้างสรรคภ์าพท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองมือบนัทึกภาพโดยใหแ้สงผา่นเลนซ์ไปยงัฟิลม์

หรือกระจก  และลา้งดว้ยน ้ายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ  หรือดว้ยกรรมวธีิใด ๆ อนัท าใหเ้กิดภาพข้ึน  หรือการ
บนัทึกภาพโดยเคร่ืองมือหรือวธีิการอยา่งอ่ืน 

(6) งานภาพประกอบ  แผนท่ี  โครงสร้าง  ภาพร่าง  หรืองานสร้างสรรครู์ปทรงสามมิติอนัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์  ภูมิ
ประเทศ  หรือวทิยาศาสตร์ 

(7) งานศิลปประยุกต์  ไดแ้ก่  งานท่ีน าเอางานาตาม (1) หรือ (6) อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัไปใช้
ประโยชน์อยา่งอ่ืน  นอกเหนือจากการช่ืนชมในคุณค่าของตวังานดงักล่าวนั้น  เช่น  น าไปใชส้อย  น าไป
ตกแต่งวสัดุหรือส่ิงของอนัเป็นเคร่ืองใช ้ หรือน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ทางการคา้ 

4. งานดนตรีกรรม   งานเก่ียวกบัเพลงท่ีแต่งข้ึนเพื่อบรรเลงหรือขบัร้อง  ไม่วา่จะมีท านองและค าร้องหรือมีท านองอยา่ง
เดียว  และรวมถึงโนต้เพลงหรือแผนภูมิเพลงท่ีไดแ้ยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว้ 

5. งานส่ิงบันทกึเสียง   งานอนัประกอบดว้ยล าดบัของเสียงดนตรี  เสียงการแสดง  หรือเสียงอ่ืนใด  โดยบนัทึกลงใน
วสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะใด ๆ อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าไดอี้กโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการใชว้สัดุ 

6. งานโสตทัศนวสัดุ    ล าดบัของภาพโดยบนัทึกลงในวสัดุไม่วา่จะมีลกัษณะอยา่งใด  อนัสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ ้ าได้
อีกโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการใชว้สัดุนั้น  และให้หลายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดว้ย (ถา้มี) 



7. งานภาพยนตร์   ล าดบัของภาพ  ซ่ึงสามารถน าออกฉายต่อเน่ืองไดอ้ยา่งภาพยนตร์หรือสามารถบนัทึกลงบนวสัดุอ่ืน
เพื่อน าออกฉายต่อเน่ืองไดอ้ยา่งภาพยนตร์  และใหห้ลายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นดว้ย  (ถา้มี) 

8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ    งานท่ีน าออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวทิยกุระจายเสียง  การแพร่เสียงและหรือ
ภาพทางวทิย ุ โทรทศัน์  หรือโดยวธีิอยา่งอ่ืนอนัคลา้ยคลึงกนั 

9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วทิยาศาสตร์ หรือศิลปะ

งานทีไ่ม่เป็นลขิสิทธ์ิ     ข่าวประจ าวนั,  ขอ้เท็จจริง,  รัฐธรรมนูญ,  กฎหมาย,  ค  าพิพากษา,  ค  าวนิิจจยั,  ระเบียบ,  ค  าสั่ง
ราชการ,  ค  าแปล  และการรวบรวมโดยหน่วยงานรัฐ 

อายุการคุ้มครอง 
- งานวรรณกรรม  ศิลปกรรม  (ยกเวน้ศิลปะประยกุตแ์ละงานภาพถ่าย)  นาฏกรรม  ดนตรีกรรม  งานอ่ืนใด 

ตลอดอายผุูส้ร้างสรรค+์50 ปี 
- ภาพถ่าย  ภาพยนตร์  ส่ิงบนัทึกเสียง  โสตทศันวสัดุ  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  50 ปี  นบัจากสร้างสรรคห์รือนบั

จากโฆษณาคร้ังแรก 
- ศิลปะประยกุต ์25 ปี  นบัจากสร้างสรรคห์รือนบัจากโฆษณาคร้ังแรก 

การละเมิดลขิสิทธ์ิ     คือ  การกระท าใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

ข้อยกเว้นการละเมิดลขิสิทธ์ิ 
1. วจิยัหรือศึกษางานนั้น  อนัมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร
2. ใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง  หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติสนิท
3. ติชม  วจิารณ์  หรือแนะน าผลงาน  โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนั้น
4. เสนอรายงานข่าวทางส่ือสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนั้น
5. ท าซ ้ า  ดดัแปลง  น าออกแสดง  หรือท าใหป้รากฏ  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจา้พนกังานซ่ึงมี

อ านาจตามกฎหมาย   หรือในการรายงานผลการพิจารณาดงักล่าว 
6. ท าซ ้ า  ดดัแปลง  น าออกแสดง  หรือท าใหป้รากฏ  โดยผูส้อนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน  อนัมิใช่การ

กระท าเพื่อหาก าไร 
7. ท าซ ้ า  ดดัแปลงบางส่วนของงาน  หรือตดัทอนหรือท าบทสรุปโดยผูส้อนหรือสถาบนัศึกษา  เพื่อแจกจ่ายหรือ

จ าหน่ายแก่ผูเ้รียนในชั้นเรียนหรือในสถาบนัศึกษา  ทั้งน้ี  ตอ้งไม่เป็นการกระท าเพื่อหาก าไร 
8. น างานนั้นมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ
9.การท าซ ้ าโดยบรรณารักษข์องหอ้งสมุด  การน างานนาฏกรรม  หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพื่อเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนตามความเหมาะสม  โดยมิไดจ้ดัท าข้ึนหรือด าเนินการเพื่อหาก าไรเน่ืองจากการจดัใหมี้การเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 



10. การวาดเขียน  การเขียนระบายสี  การก่อสร้าง  การแกะลายเส้น  การป้ัน  การแกะสลกั  การพิมพภ์าพ  การ
ถ่ายภาพ  การถ่ายภาพยนตร์  การแพร่ภาพ  หรือการกระท าใด ๆ ท านองเดียวกนัน้ีซ่ึงศิลปกรรมใดอนัตั้งเปิดเผยประจ าอยู่
ในทีส่าธารณะ  นอกจากงานสถาปัตยกรรม 

11. การวาดเขียน  การเขียนระบายสี  การแกะลายเส้น  การป้ัน  การแกะสลกั  การพิมพภ์าพ  การถ่ายภาพ  การ
ถ่ายภาพยนตร์  หรือการแพร่ภาพซ่ึงงานสถาปัตยกรรมใด 

เคร่ืองหมายการค้า 
1. เคร่ืองหมายการค้า  คือเคร่ืองหมายท่ีใชเ้ป็นท่ีหมายเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เพื่อแสดงวา่สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายนั้น

แตกต่างกบัสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืน เช่น บรีส  มาม่า  กระทิงแดง เป็นตน้
2. เคร่ืองหมายบริการ   คือ เคร่ืองหมายท่ีใชเ้ป็นท่ีหมายหรือเก่ียวขอ้งกบับริการ เพื่อแสดงวา่บริการท่ีใช้

เคร่ืองหมายนั้นแตกต่างกบับริการท่ีใชเ้คร่ืองหมายบริการของบุคคลอ่ืน เช่น เคร่ืองหมายของสายการบิน
ธนาคาร  โรงแรม เป็นตน้

3. เคร่ืองหมายรับรอง  คือ เคร่ืองหมายท่ีเจา้ของเคร่ืองหมายรับรองใชเ้ป็นท่ีหมายหรือเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และ
บริการของบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินคา้ หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม  แม่ชอ้ยนางร า
ฮาลาล (Halal) เป็นตน้

4. เคร่ืองหมายร่วม  คือ เคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายบริการท่ีใชโ้ดยบริษทัหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกนั
หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองคก์รอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราชา้งของบริษทั ปูนซิ
เมนตไ์ทย จ ากดั  เป็นตน้

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์    ช่ือหรือสัญลกัษณ์หรือส่ิงอ่ืนใด  ท่ีใชเ้รียกแทนแหล่งพื้นท่ีได ้ และบ่งบอกไดถึ้งคุณภาพ 
ช่ือเสียง  หรือลกัษณะเฉพาะของสินคา้ท่ีผลิตจากแหล่งพื้นท่ีนั้น 

ความลบัทางการค้า   ขอ้มูลการคา้ซ่ึงยงัไม่รู้จกักนัโดยทัว่ไป  หรือยงัเขา้ถึงไม่ไดใ้นหมู่บุคคลซ่ึงโดยปกติแลว้ตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว  โดยเป็นขอ้มูลท่ีประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เน่ืองจากการเป็นความลบั  และเป็นขอ้มูลท่ีผู ้
ควบคุมความลบัทางการคา้ไดใ้ชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อรักษาไวเ้ป็นความลบั 

แบบผงัภูมิของวงจรรวม    คือ  แบบ  แผนผงัหรือภาพท่ีท าข้ึนเพื่อแสดงถึงการจดัวางช้ินส่วนทางไฟฟ้า  ทางเดิน
ไฟฟ้า  เพื่อใชใ้นการผลิตวงจรรวมไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด  เช่น  แผนผงั  แบบท่ีเป็นงานหนา้กากหรือแผน่บงั  หรือ
ภาพถ่ายลายเส้นของวงจรรวม  เป็นตน้ 

อ้างองิ...คุณจิราภรณ์   เหลืองไพรินทร์ 
ศูนยส่์งเสริมการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นซอฟแวร์  จงัหวดัขอนแก่น 



ขัน้ตอนการย่ืนจดสิทธบิัตร/อนุสิทธิบตัร 

เริ่ม 

นักวิจัยสืบค้นข้อมูล 
http://ipthailand.org 

ยกเลิก ผลการ
สืบค้น 

นักวิจัยแจ้งความจ านงขอยื่น
จดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวบรวมเอกสารในการยื่นจด

เสนอต่ออธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนายื่น 
แจ้งจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร    
ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา    
แจ้งผลให้นักวิจัย 

เหมือน/คล้าย 

เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม ่

หลักฐานแนบ 

1.แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา จ านวน 1 ชุด 

2.สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร
จ านวน 3 ชุด 
3.แบบฟอร์มรายละเอยีดการประดิษฐ์ จ านวน 1 ชุด



ค าอธิบายขั้นตอนการย่ืนจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
1. นักวิจัยสืบค้นข้อมูล  โดยสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th

- กดท่ีบริการออนไลน์  เลือก  ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 
- เลือกภาษาท่ีต้องการสืบค้นได้ระหว่าง ไทย/Eng 
- เลือก Quick Search เป็นการค้นหาทุกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร และอนุ

สิทธิบัตรทั้งหมด 
- กรอกข้อความหรือประโยคหรือค าค้นที่ต้องการสืบค้น  และเลือกการแสดงผลว่าต้องการ

ทราบอะไรบ้าง  โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการให้แสดงผล 
- กดท่ี  ค้นหา 

2. นักวิจัยแจ้งความจ านงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาผ่านตาม
สายงาน  โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 

- แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 1 ชุด 
- สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จ านวน 3 ชุด 
- แบบฟอร์มรายละเอียดการประดิษฐ์ จ านวน 1 ชุด 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมเอกสารในการยื่นจดเสนอต่ออธิการบดีลงนาม
4. สถาบันวิจัยและพัฒนายื่นแจ้งจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลให้นักวิจัย



  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. .............................................................................................................. .................... 

2. ................................................................................................... ...............................

ด้วยข้าพเจ้า.......................................................................................ต าแหน่ง.................................................................... 
หน่วยงาน / สังกัด........................................................................................ ..................................................................................... 
มีความประสงค์ขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในนามมหาวิทยาลัย  ตามผลงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย  โดยข้าพเจ้าขอให้
ข้อมูลเบื้องต้นมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 

1. ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
 สิทธิบัตร        อนุสิทธิบัตร        ลิขสิทธิ์ ประเภท...........................    อ่ืนๆ ระบุ................................. 

2. ชื่อผลงาน
ภาษาไทย...................................................................................................................... ........................................ 
ภาษาอังกฤษ..................................................................................................................... .................................... 

3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน.............................................................บาท

4. รายช่ือผู้ประดิษฐ์ / ผู้สร้างสรรค์
ล าดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 
สัดส่วนการ
ประดิษฐ์/

สร้างสรรค์ (%) 
ลายเซ็น 

1 

2 

3 

4 

(หากมีมากกว่า 4 ท่าน  กรุณาใช้ใบต่อท้ายเป็นเอกสารแนบ) 

5. เฉพาะผู้ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  (กรุณากรอกข้อมูลข้อ 5.1-5.5)
5.1 ผลงานที่น าเสนอ   เป็นของใหม่ (Novelty)  ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน 

  มีข้ันการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive step) 
 สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ (Industrial applicability) 



  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

5.2 การสืบค้น    สืบค้นจากสิทธิบัตรไทย 
(กรุณาแนบเอกสารถ้ามี)    สืบค้นจากสิทธิบัตรต่างประเทศ 

5.3 การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ 
 ยังไม่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ 
 ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์  เมื่อวันที่............เดือน.................................

พ.ศ........... จัดโดยหนว่ยงาน........................................................ณ............................................. ประเทศ........................ 
(กรุณาแนบหนังสือรับรอง  ถ้ามี) 

5.4 ผลงานนี้เคยมีการตีพิมพ์  หรือเผยแพร่ผลงานมาก่อนหรือไม่ 
  เคย (โปรดระบุลักษณะการเผยแพร่)............................................................................................... ............. 
  ไม่เคย 

5.5 การประดิษฐ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนหรือร่วมวิจัยกับองค์กร  บริษัท  หรือหน่วยงานใดหรือไม่ 
  ได้รับ (โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)................................................................................... ................. 
  ไม่ได้รับ 

บทคัดย่อ........................................................ ............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. .............................................................................
........................................................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
.......................................................................................................................................................... ................................................ 
.................................................................................. ........................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. ............
............................................................................................................................. .............................................................................
....................................................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................. 



  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม  กรุณาติดต่อได้ที่  โทร................................................ ............ 

E-mail :………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ........................................................... 
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หน้า  1  ของจ านวน    หน้า 

ข้อถือสิทธิ 
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บทสรุปการประดิษฐ์ 
………(สิ่งประดิษฐ์ที่จะขอความคุ้มครอง)…………ที่ประกอบด้วย ………………………...........………….. 
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รายละเอยีดข้อมูลการประดิษฐ์เพ่ือขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

รายละเอยีดการประดิษฐ์ 

รายละเอียดการประดิษฐเ์ป็นส่วนท่ีผูข้อตอ้งจดัท าข้ึนเอง โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
ดว้ย กฎกระทรวงดงักล่าวก าหนดวา่ รายละเอียดตอ้งระบุหวัขอ้เร่ืองตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์   ตอ้งระบุวา่การประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึงลกัษณะส าคญั
ของการประดิษฐ์นั้นดว้ย เช่น พดัลมไฟฟ้า กรรมวิธีหล่อผนงัคอนกรีต เตาอบไฟฟ้า แบบจ่ายความ
ร้อน เป็นตน้ จะตอ้งไม่ใชช่ื้อท่ีตั้งข้ึนเองหรือเคร่ืองหมายการคา้ เช่น เตาอบไฟฟ้าสุรชยั และตอ้งไม่
ใชช่ื้อท่ีเป็นการอวดอา้งสรรพคุณ เช่น เตาแก๊สมหศัจรรย ์หรือปากกาเนรมิต เป็นตน้ 

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์   ตอ้งระบุวา่การประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัร/   อนุ
สิทธิบตัรจดัอยูใ่นสาขาวิทยาการหรือเทคโนโลยีดา้นใด เช่น  วิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  
เคมี  ฟิสิกส์  เป็นตน้ 

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง  ตอ้งระบุลกัษณะของการประดิษฐ์ท่ีมีอยู่ก่อน
แลว้ พร้อมทั้งขอ้บกพร่องต่างๆ หรือปัญหาของการประดิษฐ์ดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อแสดงให้เห็นว่าการ
ประ ดิษ ฐ์ ท่ี ขอ รับ สิท ธิบัต รนั้ น แตก ต่ างกับ ก ารป ระ ดิษฐ์ ท่ี มี อยู่ ก่ อน แล้วอย่างไรและ
เพียงใด ตวัอย่างเช่น การขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรส าหรับ "อุปกรณ์และวิธีการวดัความยาวของ
วตัถุโดยความยาวคล่ืนแสงเลเซอร์" ดงักล่าวขา้งตน้ ในหวัขอ้น้ีจะระบุวา่ "ก่อนท่ีจะคิดประดิษฐ์การ
ประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัรน้ี การวดัความยาวจะท าโดยเทียบกบัความยาวมาตรฐาน 1 เมตร ท่ีท าจาก
โลหะผสมระหว่างนิเกิลกับโครเม่ียมหรือท่ีเรียกกันว่า "นิโครม" ความยาวดังกล่าวอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากสัมประสิทธ์ิการขยายตวัของโลหะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ซ่ึง
เป็นเหตุให้ความยาวมาตรฐานดงักล่าวนั้นไม่คงท่ี " ในกรณีท่ีเป็นการประดิษฐ์ท่ียงัไม่เคยมีมาก่อน
เลย ผูข้ออาจระบุถึงปัญหาในทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดดงักล่าว 

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์  ตอ้งระบุถึงลกัษณะท่ีส าคญัของการประดิษฐ์
โดยย่อ รวมทั้ งวตัถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  การขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบตัร ส าหรับ "อุปกรณ์และวิธีวดัความยาวของวตัถุโดยความยาวคล่ืนแสงเลเซอร์"  ผูจ้ะขอระบุ
วา่"ลกัษณะของอุปกรณ์อนัเป็นการประดิษฐ์น้ีประกอบดว้ยแหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์ เคร่ืองตรวจจบั
สัญญาณ ส่วนบงัคบัทิศทาง โดยมีวงจรทางอิเล็คโทรนิคควบคุมการท างานและความยาวของวตัถุ



และจุดประสงค์ของการประดิษฐ์ดังกล่าว คือ เพื่อท่ีจะให้การวดัความยาวของวตัถุมีค่าถูกต้อง
แน่นอนยิง่ข้ึน  

ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ   ตอ้งระบุถึงรูปเขียนท่ีเสนอมาพร้อมกบัค าขอ (ถา้มี) โดยระบุว่า
รูปเขียนแต่ละรูปแสดงถึงส่วนใดของการประดิษฐ์ เช่น รูปท่ี 1 แสดงถึงส่วนประกอบทั้งหมดของ
เคร่ืองจกัร รูปท่ี 2 แสดงถึงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์  ต้องระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ท่ีขอรับ
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ว่ามีลกัษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไร
บา้ง การบรรยายในหัวขอ้น้ีตอ้งละเอียดสมบูรณ์ และชดัเจนพอท่ีจะท าให้ผูมี้ความช านาญในระดบั
สามญัในสาขาวิทยาการนั้นๆ สามารถอ่านเขา้ใจถึงการประดิษฐ์นั้นได ้และสามารถน าไปใช้และ
ปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้ นได้ด้วยในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์น้ี ผูเ้ขียนควร
ค านึงถึงความชดัเจนเป็นหลกัดงันั้น ควรก าหนดลกัษณะและขั้นตอนการบรรยายใหดี้ หากเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบักลไก หรือเคร่ืองมือ ต่างๆ จ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งมีรูปเขียนประกอบในกรณีดงักล่าว การอา้งอิง
ลกัษณะทางโครงสร้างในหัวขอ้น้ี ตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปเขียนดว้ย ตวัอย่างในกรณีท่ีเป็นการขอรับ
สิทธิบตัรส าหรับเคร่ืองมือหรือกลไก ในขั้นแรกควรอธิบายถึงส่วนประกอบหรือโครงสร้างของการ
ประดิษฐ์นั้นว่ามีส่วนประกอบอย่างไรประกอบกนัในลักษณะใด และประกอบกันแล้วจะให้ผล
ในทางปฏิบติัอย่างไร ขั้นท่ีสองควรอธิบายถึงระบบการท างานหรือกรรมวิธีการผลิตเร่ิมตั้งแต่น า
วตัถุดิบเข้าระบบและผ่านขบวนการต่างๆ ของอุปกรณ์   ซ่ึงควรระบุถึงรายละเอียดของขั้นตอน
นั้นๆ ดว้ย จนกระทั้งไดเ้ป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จออกมา 

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด ในกรณีท่ีมีการระบุในหัวขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดย
สมบูรณ์ ถึงวิธีการประดิษฐ์หลายวิธี  ผูข้อตอ้งระบุถึงวิธีการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุด  แต่ถ้ามีการเปิดเผย
วิธีการประดิษฐ์ เพียงวิธีเดียวในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์  ผูข้อสามารถระบุ
วา่ "วิธีการในการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุดไดแ้ก่ วิธีการดงัท่ีไดบ้รรยายไวใ้นหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์
โดยสมบูรณ์"          

การใช้ประโยชน์ของการประดิษฐ์  ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม  
หรือพาณิชยกรรม ในกรณีท่ีลกัษณะของการประดิษฐ์เองไม่สามารถแสดงได้วา่จะน าไปใช้ในการ
ผลิตในดา้นต่างๆ ไดห้รือไม่เป็นอยา่งไร เช่น การประดิษฐ์สารประกอบเคมีข้ึนใหม่ผูข้อตอ้งอธิบาย
ให้เห็นว่า  สามารถน าเอาการประดิษฐ์นั้นไปใช้ในทางใดบา้ง และมีประโยชน์อย่างไร แต่ถ้าโดย
ลกัษณะของ การประดิษฐ์นั้นเอง แสดงให้เห็นไดอ้ยู่แลว้ว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
ผลิตได ้ก็ไม่จ  าเป็น ตอ้งมีหวัขอ้น้ี  



ข้อถือสิทธิ 

ขอ้ถือสิทธิ เป็นส่วนท่ีผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐ์ท่ี
ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองขอ้ถือสิทธิเปรียบไดก้บัการก าหนดขอบเขตอนัเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นสิทธิของ
เจา้ของโฉนดท่ีดิน ขอ้ถือสิทธิจะก าหนดขอบเขตอนัเก่ียวกบัลกัษณะของการประดิษฐ์ท่ีเป็นสิทธิของ
ผูท้รงสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเคารพและละเวน้จากการกระท าอนัจะเป็นการละเมิดสิทธิของ
ผูท้รงสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

ขอ้ถือสิทธิ เป็นการระบุถึงส่วนของการประดิษฐ์ท่ีผูข้อตอ้งการสงวนสิทธิมิให้คนอ่ืนแสดง
หาประโยชน์จากการประดิษฐ์ โดยหลกัการทัว่ไปแลว้ ขอบเขตของการประดิษฐ์ท่ีระบุในขอ้ถือสิทธิ
ต้อง  ไม่กว้างเกินไปกว่าท่ีผู ้ขอได้ท าการประดิษฐ์นั้ น  และท่ีได้เปิดเผยในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์  ดงันั้นหากผูข้อตอ้งการขอถือสิทธิในลกัษณะของส่วนของการประดิษฐ์ ก็จะตอ้งเปิดเผย
รายละเอียด เก่ียวกบัลกัษณะส่วนนั้นของการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ชดัแจง้ และรัดกุมในรายละเอียด
การประดิษฐด์ว้ย ขอ้ถือสิทธิตอ้งระบุลกัษณะของการประดิษฐท่ี์ผูข้อประสงคจ์ะขอรับความคุม้ครอง
โดยชดัแจง้ รัดกุม และสอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐ ์ถา้ขอ้ถือสิทธิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกฎหมายก าหนด ค าขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้หลกัท่ีวา่ขอ้ถือสิทธิตอ้งสอดคลอ้งกบัรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้นส่วนท่ีว่าข้อถือสิทธิต้องชัดแจ้งและรัดกุมนั้ น พอสรุปได้ว่ามี
อยู ่2 ความหมายดงัน้ี 

1.ลกัษณะของถอ้ยค าท่ีใชต้อ้งชดัแจง้และรัดกุม 
ถ้อยค าท่ีใช้ต้องชัดเจน  ห้ามใช้ถ้อยค าท่ีคลุมเครือหรือมีความหมายเพื่ อ เลือกแบบ

กวา้งๆ เช่น ระบุว่าส่วนประกอบส่วนหน่ึงของการประดิษฐ์นั้น "ท าจากโลหะหรือส่ิงท่ีคล้ายคลึง
กนั" ยอ่มไม่ชดัเจน เพราะส่ิงท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบัโลหะมีมากมาย         

2. ลกัษณะของการแยกและจดัล าดบัขอ้ถือสิทธิ 
ความชัดแจง้และรัดกุมของขอ้ถือสิทธิอาจเกิดข้ึนจากวิธีการแยกและการจดัล าดับขอ้ถือ

สิทธิ  รวมทั้งการอา้งอิงถึงขอ้ถือสิทธิอ่ืนๆ ในค าขอเดียวกนันั้นด้วยการพิจารณาว่าควรแยกขอ้ถือ
สิทธิออกเป็นหลายข้อหรือควรมีข้อถือสิทธิเพียงข้อเดียวหรือไม่นั้ น ข้ึนอยู่กับลักษณะของการ
ประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ว่าการประดิษฐ์นั้นมีลกัษณะองค์ประกอบหรือโครงสร้าง
ซบัซ้อนหรือไม่เพียงใด ถา้เป็นการประดิษฐ์ท่ีไม่ซบัซ้อนไม่ควรแยกขอ้ถือสิทธิเป็นหลายขอ้ เพราะ
ท าให้ขาดความชดัแจง้และรัดกุม ในทางกลบักนัถา้เป็นการประดิษฐ์ท่ีซบัซอ้นมาก หากไม่แยกขอ้ถือ
สิทธิออกเป็นหลายๆ ขอ้จะท าให้ขาดความชัดแจง้และรัดกุมเช่นเดียวกนั ข้อถือสิทธิท่ีใช้ระบุถึง
ลกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นสาระส าคญัของการประดิษฐ์เรียกวา่ "ขอ้ถือสิทธิหลกั" ส่วนขอ้ถือสิทธิท่ี
ระลึกถึงลกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นลักษณะพิเศษหรือ รายละเอียดปลีกย่อย เรียกว่า "ข้อถือสิทธิ



รอง" โดยทัว่ไป การประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัรมกัมีลกัษณะ ท่ีไม่ซบัซอ้นมากจึงมกัมีขอ้ถือหลกัเพียง
ขอ้เดียวและมีขอ้ถือสิทธิรองอีก 2-3 ขอ้ ในกรณีท่ีขอ้ถือสิทธิหลกัเพียงขอ้เดียวไม่สามารถคลุมถึง
ลกัษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ไดท้ั้งหมด ผูข้อจะระบุขอ้ถือสิทธิหลกัหลายขอ้ส าหรับลกัษณะ
ของการประดิษฐ์ประเภทเดียวกนัในค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ฉบบัหน่ึงก็ได ้การอา้งถึงขอ้ถือ
สิทธิอ่ืนในข้อถือรองนั้น ต้องอ้างในลักษณะท่ีเป็นทางเลือกเท่านั้ น ประกอบด้วยเคร่ืองเขย่าท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ…." แต่จะระบุวา่ "6. เคร่ืองซกัผา้ตาม 1 และ 4 ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองเขยา่ท่ีมีลกัษณะ
พิเศษ" ไม่ได ้

รูปเขียน (ถ้ามี) 

เป็นส่วนท่ีช่วยให้ผูอ่้านค าขอรับสิทธิบัตรสามารถเข้าใจรายละเอียดการประดิษฐ์ได้ดี
ข้ึน  ดงันั้น กฎหมายจึงก าหนดว่า หากจ าเป็นเพื่อท่ีท าให้สามารถเขา้ใจการประดิษฐ์โดยทัว่ไป รูป
เขี ยน มัก จ ะ จ า เป็ น ใน ก รณี ท่ี เป็ น ค าข อ รับ สิ ท ธิ บั ต รส าห รับ ก ารป ระ ดิ ษ ฐ์ ใน ส าข า
วศิวกรรมเคร่ืองกล ฟิสิกส์ดว้ย หากผูข้อไม่ยื่นรูปเขียนในกรณีท่ีจ าเป็นค าขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้รูป
เขียนตอ้งแสดงให้เห็นชัดเจนสอดคล้องกบัรายละเอียดการประดิษฐ์และเป็นไปตามหลกัวิชาการ
เขียนแบบ ตามลกัษณะและวิธีท่ีอธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาก าหนด เช่น ตอ้งเขียนดว้ยหมึกสีด า
เข้มท่ีสามารถอยู่ได้ทนนาน  และห้ามระบายสีเขียนโดยใช้อุปกรณ์การเขียนแบบมีสัดส่วนท่ี
ถูกตอ้ง และใชส้ัญลกัษณ์ (Drawing Symbols) ตามท่ีก าหนด         

รูปเขียน ให้แสดงรูปเขียนท่ีช่วยให้สามารถเขา้ใจถึงลกัษณะของการประดิษฐ์น้ีไดดี้ยิ่งข้ึน 
รูปเขียนน้ีตอ้งเป็นรูปท่ีเขียนข้ึนตามหลกัวิชาการเขียนแบบ คือ ใชเ้คร่ืองมือในการวาดเขียน เช่น การ
ลากเส้นตรงตอ้งใชไ้มบ้รรทดั การวาดรูปวงกลมตอ้งใชว้งเวยีนหรือเคร่ืองเขียนแบบอ่ืน ๆ (รูปถ่ายไม่
สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได)้ และให้มีหมายเลขช้ีแสดงช้ินส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการ
อธิบายในหัวขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์  โดยหมายเลขเหล่าน้ีตอ้งไม่อยู่ภายในวงกลม 
วงเล็บ หรือเคร่ืองหมายใด ๆ และหมายเลขเดียวกนัให้ช้ีแสดงช้ินส่วนเดียวกนั และไม่ตอ้งระบุขนาด
หรือบอกขนาดของช้ินส่วนท่ีไดป้ระดิษฐ์ข้ึน และไม่ตอ้งอธิบายรูปเขียน ให้ระบุเพียง รูปท่ี 1, 2 หรือ
รูปท่ี 3 เท่านั้น 



บทสรุปการประดิษฐ์ 

เป็นส่วนของค าขอสิทธิบตัรการประดิษฐท่ี์ช่วยใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
สิทธิบตัร และผูส้นใจ สามารถตรวจคน้ หรือคน้ควา้เก่ียวกบัการประดิษฐ์นั้นโดยไม่ตอ้งเสียเวลา
มาก  ผูข้อตอ้งจดัท าบทสรุปการประดิษฐ์ในทุกกรณี หากผูข้อไม่ยื่นบทสรุปการประดิษฐ์ดว้ย ค าขอ
นั้นอาจถูกปฏิเสธได ้ 

บทสรุปการประดิษฐ์ต้องสรุปสาระส าคญัของการประดิษฐ์ท่ีได้เปิดเผยหรือแสดงไวใ้น
รายละเอียดการประดิษฐ์ ขอ้ถือสิทธิและรูปเขียน (ถา้มี) โดยตอ้งระบุลกัษณะทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประดิษฐ์โดยยอ่ แต่ตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีท าให้เขา้ใจไดดี้ข้ึนถึงปัญหาทางเทคนิคตลอดจน
การแกไ้ขปัญหาโดยการประดิษฐ์ และการใชก้ารประดิษฐน์ั้น โดยตอ้งรัดกุม ชดัแจง้และมีถอ้ยค าไม่
เกิน 200  ค  า         

การก าหนดจ านวนหน้า ในแต่ละหน้าจะมีการก าหนดหน้าและจ านวนหน้าไวท่ี้ก่ึงกลาง
หน้ากระดาษเอ 4 ด้านบนสุด ถ้าเป็นเน้ือหาในส่วนเดียวกนั ได้แก่ รายละเอียดการประดิษฐ์ ขอ้ถือ
สิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ์ ให้เรียงล าดบัหนา้ต่อเน่ืองกนัไป และใหข้ึ้นหนา้และจ านวน
หนา้ใหม่ของแต่ละส่วนเช่น หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้,หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ ,หนา้ 3 ของจ านวน 
3 หนา้ .... เป็นตน้ 

การก ากบับรรทดัทุกส่วนและแต่ละหนา้ หากมีบรรทดัเกิน 5 บรรทดั ให้ระบุหมายเลขก ากบั
บรรทดัทุก 5 บรรทดั ทางดา้นซ้ายมือ และระบุต่อเน่ืองกนัลงมาตามล าดบั เช่น 5,10,15....เป็นตน้ 
ส่วนประกอบทั้ง 5 ส่วนของค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  นอกจากส่วนท่ี 1 คือแบบพิมพ์ค  าขอ
แลว้ส่วนอ่ืนๆ คือ รายละเอียดการประดิษฐ์ ขอ้ถือสิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ์ เป็นส่วนท่ี
ผูข้อตอ้งเตรียมจดัท าเองทั้งส้ิน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องกฎหมายสิทธิบตัรและเพื่อประโยชน์ในดา้นการบริหารงาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ดงักล่าวท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1. ค าขอรับสิทธิบตัรและเอกสารหลกัฐาน ตอ้งยืน่อยา่งนอ้ย 2 ชุด ซ่ึงจะคืนให้ 1 ชุด เพื่อเป็น
ส าเนาใหก้บัผูข้อรับสิทธิบตัร 

2. ค าขอตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบพิมพ์
3. ค าขอและส่วนประกอบทุกส่วนจะตอ้งพิมพห์รือดีดพิมพข์อ้ความเป็นภาษาไทย
4. ลงลายมือช่ือผูข้อหรือตวัแทน

นอกจากน้ี ยงัมีรายละเอียดปลีกย่อยเก่ียวกับการจดัเตรียมค าขอรับสิทธิบัตรอยู่เป็นอัน
มาก   ก่อนจัดท าค าขอรับสิทธิบัตรควรศึกษากฎกระทรวง  (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัสิทธิบตัรและประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  



  แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) 

ค ำรับรองเกีย่วกบัสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

เขียนท่ี……………………………………………….. 
วนัท่ี………….เดือน……………….……พ.ศ………. 

เรียน   อธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ขา้พเจา้…………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………..และ 
ขา้พเจา้…………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………..และ 
ขา้พเจา้…………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………………. 
ขอรับรองและยืนยนัเก่ียวกบัสิทธิของขา้พเจา้ในการประดิษฐ/์การออกแบบผลิตภณัฑ ์คือ 

(ระบุช่ือการประดิษฐ/์การออกแบบผลิตภณัฑ)์……………………………………………………………. 
ซ่ึง ขา้พเจา้ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ดงัน้ี 

1. ขา้พเจา้เป็นผูป้ระดิษฐส่ิ์งท่ีขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร/ผูอ้อกแบบส่ิงท่ีขอรับสิทธิบตัรดงั
กล่าว

2. ไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ส าหรับการประดิษฐ์ /การ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์ท่ีขอรับสิทธิบตัร

3. ขา้พเจา้ยงัไม่ไดโ้อนสิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรท่ีขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร แก่
บุคคลอ่ืนใด

4. รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้ระบุถึงในค ารับรองน้ี ตลอดจนขอ้เท็จจริงทั้งปวงท่ีระบุในค าขอรับ
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงช่ือ) ………………………………………. 
(……………………………….……..) 
………………………………………. 
(……………………………………...) 
………………………………………. 
(………………………………………) 

หมำยเหตุ  1. ใหย้ื่นค ารับรองน้ีในกรณีท่ีผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร เป็นผูป้ระดิษฐ์/ผูอ้อกแบบเอง 
2. ใหย้ื่นค ารับรองน้ีพร้อมกบัค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร



สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

  เขียนที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 744 ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง   
 อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 

  วันที่………………………………………………………… 

สัญญาระหว่างผู้โอน  คือ……………………………………………………………………………..อยู่บ้านเลขที่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….....  และผู้รับโอน 
คือ  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ วิ โรจน์    ลิ้ ม ไขแสง  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อยู่บ้านเลขที่  744  ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000   

โดยสัญญานี้  ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์  …………………………………………………………………..…………….  
โอนสิทธิในการประดิษฐ์ดังกล่าว  ซึ่งรวมถึงสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  และสิทธิอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ผู้รับโอน โดยผู้รับโอนในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้โอน   

เพ่ือเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้ ผู้โอนและผู้รับโอน   ได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างล่างนี้ 

(ลงชื่อ)             ผู้โอน  
 (……………………………………….)   

(ลงชื่อ)      ผู้รับโอน 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์   ลิ้มไขแสง) 

      (ลงชื่อ)   พยาน 
   (…………………….……………………………………….)   

      (ลงชื่อ)   พยาน 
   (…………………………………………….……………….)   



ค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

  การประดิษฐ์ 
  การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
  อนสุิทธิบตัร 

        ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในค าขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรนี ้   
ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร  ตามพระราชบญัญัตสิิทธิบตัร  พ.ศ.2522 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติสิทธิบตัร(ฉบบัที่ 2)  พ.ศ.2535   
และพระราชบญัญัติสิทธิบตัร  (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2542 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
วนัรับค าขอ เลขที่ค าขอ 
วนัยื่นค าขอ 
สญัลกัษณ์จ าแนกการประดษิฐ์ระหวา่งประเทศ 

ใช้กบัแบบผลิตภณัฑ์ 
ประเภทผลติภณัฑ์ 

วนัประกาศโฆษณา เลขที่ประกาศโฆษณา 

วนัออกสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร เลขที่สิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร 

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ 

1. ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภณัฑ์
 ................................... 

2. ค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์นีเ้ป็นค าขอส าหรับผลติภณัฑ์อยา่งเดียวกนัและเป็นค าขอล าดบัที่
ในจ านวน           ค าขอ    ที่ยื่นในคราวเดียวกนั

3. ผู้ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร  และที่อยู ่(เลขที่  ถนน  ประเทศ)
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
744  ถนนสุรนำรำยณ์  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง
จังหวัดนครรำชสีมำ  30000

3.1  สญัชาติ     ไทย 
3.2  โทรศพัท์     044-233063/088-1131102 
3.3  โทรสาร       044233064 
3.4   อีเมลล์       rdrmuti@gmail.com 

4. สิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร
 ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ    ผู้ รับโอน   ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตอ่ืุน 

5. ตวัแทน  (ถ้ามี)  ที่อยู ่ (เลขที่  ถนน  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์)

_ 

5.1   ตวัแทนเลขที ่ - 
5.2   โทรศพัท์ - 
5.3   โทรสาร - 
5.4   อีเมลล์ - 

6. ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภณัฑ์  และที่อยู ่ (เลขที่  ถนน  ประเทศ)
      ...................................................................................................    (ที่อยูต่อ่หน้า 3) 

7. ค าขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรนีแ้ยกจากหรือเก่ียวข้องกบัค าขอเดิม
  ผู้ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร  ขอให้ถือวา่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรนี ้ ในวนัเดียวกบัค าขอรับสิทธิบตัร 

เลขที่    วนัยื่น    เพราะค าขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรนีแ้ยกจากหรือเก่ียวข้องกบัค าขอเดิมเพราะ 
  ค าขอเดิมมีการประดษิฐ์หลายอยา่ง     ถกูคดัค้านเน่ืองจากผู้ขอไมมี่สิทธิ    ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ 

 

    แบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
 หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 

หมำยเหตุ  ในกรณีที่ไมอ่าจระบรุายละเอียดได้ครบถ้วน  ให้จดัท าเป็นเอกสารแนบท้ายแบบพิมพ์นีโ้ดยระบหุมายเลขก ากบัข้อและหวัข้อที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
ดงักลา่วด้วย 



8. การยื่นค าขอนอกราชอาณาจกัร
วนัยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ ประเทศ สญัลกัษณ์จ าแนกการ 

ประดิษฐ์ระหวา่งประเทศ 
สถานะค าขอ 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4     ผู้ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรขอสิทธิให้ถือวา่ได้ยืน่ค าขอนีใ้นวนัที่ได้ยื่นค าขอรับสทิธิบตัร/อนสุิทธิบตัรในตา่งประเทศเป็นครัง้แรกโดย 

    ได้ยื่นเอกสารหลกัฐานพร้อมค าขอนี ้    ขอยื่นเอกสารหลกัฐานหลงัจากวนัยื่นค าขอนี ้
9. การแสดงการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ผู้ขอรับสิทธิบตัร/อนสุทิธิบตัรได้แสดงการประดิษฐ์ที่หนว่ยงานของรัฐเป็นผู้จดั

วนัแสดง                                    วนัเปิดงาน                                           ผู้จดั

10. การประดิษฐ์เก่ียวกบัจลุชีพ
10.1  เลขทะเบียนฝากเก็บ 10.2   วนัที่ฝากเก็บ 10.3  สถาบนัฝากเก็บ/ประเทศ 

11. ผู้ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร  ขอยื่นเอกสารภาษาตา่งประเทศก่อนในวนัยื่นค าขอนี ้ และจะจดัยืน่ค าขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรนีท้ี่จดัท า
เป็นภาษาไทยภายใน 90 วนั  นบัจากวนัยื่นค าขอนี ้ โดยขอยื่นเป็นภาษา 
  องักฤษ                             ฝร่ังเศส                                 เยอรมนั   ญ่ีปุ่ น    อ่ืนๆ 
12. ผู้ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรขอให้อธิบดีประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัรหรือจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนสุิทธิบตัรนี ้
หลงัจากวนัที่                                  เดือน            พศ. 
  ผู้ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรขอให้ใช้รูปเขียนหมายเลข    ในการประกาศโฆษณา 
13. ค าขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรนีป้ระกอบด้วย

ก.  แบบพิมพ์ค าขอ  3    หน้า  
ข.  รายละเอียดการประดิษฐ์
  หรือค าพรรณนาแบบผลิตภณัฑ์         3   หน้า 

 ค.  ข้อถือสิทธ์ิ           1   หน้า 
 ง.  รูปเขียน                1    รูป    1   หน้า 
 ซ.  ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ์ 

   รูปเขียน   รูป    หน้า   
           รูปถ่าย         รูป    หน้า 

 ฉ.  บทสรุปการประดิษฐ์    1   หน้า 

14. เอกสารประกอบค าขอ
  เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร 
  หนงัสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์/การออกแบบ 
  ผลิตภณัฑ์ 
  หนงัสือมอบอ านาจ 
  เอกสารรายละเอียดเก่ียวกบัจลุชีพ 
  เอกสารการขอนบัวนัยื่นค าขอในตา่งประเทศเป็น 
  วนัยื่นค าขอในประเทศไทย 
  เอกสารขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ 
  เอกสารอื่นๆ        

15. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่
  การประดิษฐ์นีไ้มเ่คยยื่นขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรมาก่อน 
  การประดิษฐ์นีไ้ด้พฒันาปรับปรุงมาจาก ……………………………………………………………… 

16. ลายมือชื่อ (  ผู้ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร;    ตวัแทน)

 (ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจน์   ลิม้ไขแสง) 

 
 

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (ใบตอ่) 
 หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 

หมำยเหตุ  บคุคลใดยื่นขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลติภณัฑ์  หรืออนสุิทธิบตัรโดยการแสดงข้อความอนัเป็นเท็จแก่พนกังานเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้ได้ไปซึง่สิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัรต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหกเดือน 



6. ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภณัฑ์  และที่อยู ่ (เลขที่  ถนน  ประเทศ)
1…………………………..
  ที่อยู.่.................................. 
2. …………………………..
  ที่อยู.่.................................. 

แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (ใบตอ่) 
 หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 



แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ค ำขอท่ี    .

                   รับวนัท่ี                                    .

ค ำขอแก้ไขเพิม่เติมค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ค ำขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  เลขท่ี                              .
วนัยืน่ค ำขอ                                     . 
ช่ือท่ีแสดงถึงกำรประดิษฐ/์กำรออกแบบผลิตภณัฑ์           .
ช่ือผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร    มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน

ขอ้  1.  ขำ้พเจำ้  มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน   อยูบ่ำ้นเลขท่ี  744  หมู่ท่ี  -  .
ตรอก/ซอย               -               ถนน       สุรนำรำยณ์         ต ำบล/แขวง      ในเมือง        อ ำเภอ/เขต  เมือง
จงัหวดั  นครรำชสีมำ    โทรศพัท ์  044-233000   ซ่ึงเป็นผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรหรือตวัแทนของ
ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรท่ีระบุขำ้งตน้  ขอแกไ้ขเพิ่มเติมค ำขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรดงักล่ำว 
ดงัมีรำยละเอียดตำมท่ีแนบมำพร้อมน้ี

ขอ้  2.  ข้ำพเจำ้ขอยืนยนัว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมน้ีเป็นไปตำมมำตรำ  20  แห่งพระรำช 
บัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ.2522  กล่ำวคือ  ไม่เป็นกำรเพิ่มเติมสำระส ำคัญของกำรประดิษฐ์หรือกำร
ออกแบบผลิตภณัฑ์

 วนัท่ี     เดือน                     พศ.              .

ลำยมือช่ือ         .
(......................................................................)

ต ำแหน่ง
         ผูรั้บมอบอ ำนำจ           

หมำยเหตุ   ใหขี้ดขอ้ควำมท่ีไม่ไดใ้ชอ้อก 



                                             

ค ำอธิบาำขั้นตออธตาำยข่นตด ลบัสบทิบ ์
1. นักวิจัยแจ้งความจ านงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาผ่านตาม
สายงาน  โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 

- แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 1 ชุด 
- สัญญาโอนลิขสิทธิ์ จ านวน 3 ชุด 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมกับรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 3 ชุด 
- ผลงานหรือภาพถ่าย จ านวน 3 ชุด 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมเอกสารในการยื่นจดเสนอต่ออธิการบดีลงนาม
4. สถาบันวิจัยและพัฒนายื่นแจ้งจดลิขสิทธิ์ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลให้นักวิจัย

เยบนม 

ต้าวบด้ขแด้งควำมด ำตง      
ัอธข่นตด ทะเาีขตทย้พข์สบต

ทำงปัญญำ 
อ่อธสถำา้ตวบด้ขและพ้ฒตำ 

สถำา้ตวบด้ขและพ้ฒตำ
ยวายวมเอธาสำยใตาำยข่นตด 

เสตอธอ่อธอธิบาำยา ี

สถำา้ตวบด้ขและพ้ฒตำ     
ข่นตแด้งด ลบัสบทิบ์         

ณ ส ำต้างำตพำณบชข์ด้งหว้  

สถำา้ตวบด้ขและพ้ฒตำ    
แด้งผลให้ต้าวบด้ข 

หล้าฐำตแตา 

1.แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 1 ชุด 
2.สัญญาโอนลิขสิทธ์ิ  จ านวน 3 ชุด
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมกับรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  จ านวน 3 ชุด 
4.ผลงานหรือภาพถ่าย จ านวน 3 ชุด

ั้นตออธตาำยข่นตด ลบัสบทิบ ์



  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. .............................................................................................................. .................... 

2. ................................................................................................... ...............................

ด้วยข้าพเจ้า.......................................................................................ต าแหน่ง.................................................................... 
หน่วยงาน / สังกัด........................................................................................ ..................................................................................... 
มีความประสงค์ขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในนามมหาวิทยาลัย  ตามผลงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย  โดยข้าพเจ้าขอให้
ข้อมูลเบื้องต้นมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 

1. ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
 สิทธิบัตร        อนุสิทธิบัตร        ลิขสิทธิ์ ประเภท...........................    อ่ืนๆ ระบุ................................. 

2. ชื่อผลงาน
ภาษาไทย...................................................................................................................... ........................................ 
ภาษาอังกฤษ..................................................................................................................... .................................... 

3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน.............................................................บาท

4. รายช่ือผู้ประดิษฐ์ / ผู้สร้างสรรค์
ล าดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 
สัดส่วนการ
ประดิษฐ์/

สร้างสรรค์ (%) 
ลายเซ็น 

1 

2 

3 

4 

(หากมีมากกว่า 4 ท่าน  กรุณาใช้ใบต่อท้ายเป็นเอกสารแนบ) 

5. เฉพาะผู้ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  (กรุณากรอกข้อมูลข้อ 5.1-5.5)
5.1 ผลงานที่น าเสนอ   เป็นของใหม่ (Novelty)  ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน 

  มีข้ันการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive step) 
 สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ (Industrial applicability) 



สัญญาโอนลิขสิทธิ ์

  เขียนที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 744 ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง           
 อ าเออเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 

วันที่  ….................................................... 

สั ญ ญ า ร ะ ห ว่ า ง ผู้ โ อ น   คื อ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที่  
.......................................... ..................................... ................และผู้รับโอน  คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์   ลิ้มไขแสง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลอีสาน  อยู่บ้านเลขท่ี  744  ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง  อ าเออเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
30000 

โดยสัญญานี้   ผู้ โอนซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์………………………….………………..โอนลิขสิทธิ์
ดังกล่าวซึ่งรวมถึงสิทธิอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้รับโอน โดยผู้รับโอนในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้โอน   

เพ่ือเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้ ผู้โอนและผู้รับโอน   ได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างล่างนี้ 

 (ลงชื่อ)   ผู้โอน 
 (………………………..………………….………..)   

(ลงชื่อ)              ผู้รับโอน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์   ลิ้มไขแสง) 

(ลงชื่อ)             พยาน 
 (………………………..………………….………..)   

(ลงชื่อ)           พยาน 
 (………………………..………………….………..)   



  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

5.2 การสืบค้น    สืบค้นจากสิทธิบัตรไทย 
(กรุณาแนบเอกสารถ้ามี)    สืบค้นจากสิทธิบัตรต่างประเทศ 

5.3 การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ 
 ยังไม่ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ 
 ได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์  เมื่อวันที่............เดือน.................................

พ.ศ........... จัดโดยหนว่ยงาน........................................................ณ............................................. ประเทศ........................ 
(กรุณาแนบหนังสือรับรอง  ถ้ามี) 

5.4 ผลงานนี้เคยมีการตีพิมพ์  หรือเผยแพร่ผลงานมาก่อนหรือไม่ 
  เคย (โปรดระบุลักษณะการเผยแพร่)............................................................................................... ............. 
  ไม่เคย 

5.5 การประดิษฐ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนหรือร่วมวิจัยกับองค์กร  บริษัท  หรือหน่วยงานใดหรือไม่ 
  ได้รับ (โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)................................................................................... ................. 
  ไม่ได้รับ 

บทคัดย่อ........................................................ ............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. .............................................................................
........................................................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
.......................................................................................................................................................... ................................................ 
.................................................................................. ........................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. ............
............................................................................................................................. .............................................................................
....................................................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................. 



  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม  กรุณาติดต่อได้ที่  โทร................................................ ............ 

E-mail :………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ........................................................... 
    (.............................................................) 



แบบ ลข. 01 

       ค ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 

  ประเภทงานอนัมีลิขสิทธ์ิ 
  วรรณกรรม           ดนตรีกรรม 
 นาฏกรรม          ภาพยนตร์ 
  ศิลปกรรม            งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
  โสตทศันวสัด ุ           งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี 
  สิ่งบนัทกึเสียง            แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

เลขค าขอ ลข.  ............................................. 

รับวนัท่ี ....................................................... 

ทะเบียนข้อมลูเลขที่ ..................................... 

เอกสารแนบ 

  ส าเนาค าขอ ลข. 01 
 หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
   ผลงานหรือภาพถ่าย 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือรับรองนิติบคุคล 
  หนงัสือมอบอ านาจ  ( ถ้ามี ) 
 เอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 

1. ชื่อผู้ขอ/เจ้ำของ
     ช่ือ ......................................................................................... ..... 

 ......................................................................................... ...... 

    สญัชาต ิ.............................................. 

เลขประจ าตวัประชาชน/นิตบิคุคล  

2. ชื่อตวัแทน
     ช่ือ ......................................................................................... ... 

 ........................................................................... .................. 

    สญัชาต ิ.............................................. 

เลขประจ าตวัประชาชน/นิตบิคุคล  

    ที่อยู ่

 รหสัไปรษณีย์   

  ที่อยู ่

 รหสัไปรษณีย์ 

โทรศัพท์   โทรสำร โทรศัพท์   โทรสำร 

3. สถำนที่ติดต่อในประเทศไทย .................................................................................................................................................

4. ชื่อผู้สร้ำงสรรค์หรือนำมแฝง
 ช่ือ .........................................................................................  
 ......................................................................................... 

 สญัชาต ิ.............................................. 

เลขประจ าตวัประชาชน/นิตบิคุคล  

5. ชื่อผู้สร้ำงสรรค์ร่วมหรือนำมแฝง
 ช่ือ ......................................................................................... 
 .........................................................................................  
 สญัชาต ิ.............................................. 

เลขประจ าตวัประชาชน/นิตบิคุคล  
 ที่อยู ่

 รหสัไปรษณีย์ 

 ที่อยู ่

 รหสัไปรษณีย์ 

โทรศัพท์   โทรสำร โทรศัพท์   โทรสำร 

วัน เดือน ปี หรือจดทะเบียนนิติบุคคล วัน เดือน ปี หรือจดทะเบียนนิติบุคคล 

วัน เดือน ปี ท่ีผู้สร้ำงสรรค์ตำย ( เฉพำะบุคคลธรรมดำ ) วัน เดือน ปี ท่ีผู้สร้ำงสรรค์ตำย ( เฉพำะบุคคลธรรมดำ ) 

 หน้า  1  ของจ านวน ........... หน้า 



แบบ ลข. 01 

6. ชื่อผลงำน ( โปรดสะกดชื่อผลงำนที่ถกูต้อง ) ...................................................................................................................................
     .......................................................................................................................................................................................................... 

7. ประเภทของงำน
            วรรณกรรม  นาฏกรรม  ศลิปกรรม 

 ลกัษณะงาน          ลกัษณะงาน  ลกัษณะงาน 

 หนงัสือ   จลุสาร    สิ่งเขียน     ทา่ร า          จิตรกรรม ( เชน่ ภาพวาด )         
  สิ่งพิมพ์   ปาฐกถา   เทศนา   ท่าเต้น           ประติมากรรม ( เชน่ รูปปัน้/แกะสลกั )         
  ค าปราศรัย    สนุทรพจน์     การแสดงใบ้    ภาพพิมพ์ ( เชน่ ภาพปกหนงัสือ )          
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    การท าทา่หรือการแสดง         สถาปัตยกรรม ( เชน่ งานออกแบบ 
  งานนิพนธ์อ่ืนๆ ( ระบ ุ) .................................    ที่ประกอบขึน้เป็นเร่ืองราว    อาคาร / สิ่งปลกูสร้าง) 

  ภาพถ่าย 
  ภาพประกอบ แผนที่ ฯ 
  ศิลปประยกุต์ (งานที่น าไปใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืน) 

 สิ่งบนัทกึเสียง  โสตทศันวสัด ุ    ภาพยนตร์ 

        ดนตรีกรรม          งานแพร่เสียงแพร่ภาพ    งานอ่ืนใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคดี 
 ลกัษณะงาน          ลกัษณะงาน           แผนกวทิยาศาสตร์ หรือแผนกศลิปะ 

 ท านอง  โน้ตเพลง   งานแพร่เสียง         ลกัษณะงาน 
  ท านองและค าร้อง  แผนภมิูเพลง   งานแพร่ภาพ           ลายถกั                  ลายปัก 
  ค าร้องที่แตง่เพื่อประกอบท านอง   งานแพร่เสียงและภาพ  อ่ืน ๆ  ( ระบ ุ) ..................................   

ผลงำนที่ยื่นประกอบค ำขอ .................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

8. ควำมเป็นเจ้ำของลขิสทิธ์ิ

 เป็นผู้สร้างสรรค์เอง  เป็นผู้ รับโอนลิขสิทธ์ิ  เป็นผู้รวบรวมโดย 

 เป็นผู้ว่าจ้าง    รับโอนทัง้หมดในงานสร้างสรรค์    น าเอาผลงานอนัมีลิขสิทธ์ิ มารวบรวมหรือประกอบเข้ากนั        

 เป็นผู้ รับจ้างซึง่สญัญาจ้าง  รับโอนลิขสิทธ์ิบางสว่น           โดยได้รับอนญุาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
 ท าของก าหนดให้ผู้ รับจ้าง  สิทธิในการท าซ า้           ในรูป   พจนานกุรม / สารานกุรม 
  เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ             สิทธิในการดดัแปลง    เว็บเพจ          
  เป็นนายจ้างซึง่มีหนงัสือ          อ่ืน ๆ ( ระบ ุ) ..................    อ่ืน ๆ ( ระบ ุ) .................. 
 ตกลงกบัลกูจ้างว่า ให้            เป็นผู้ดดัแปลงโดยได้รับอนญุาต          เ      เป็นผู้น าเอาข้อมลูหรือสิ่งอ่ืนใดมารวบรวมหรือประกอบเข้ากนั 

   นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ           จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ          ในรูป             ฐานข้อมลู 

   เป็นกระทรวง ทบวง กรม           โดย           การแปล           อ่ืน ๆ ( ระบ ุ) .................. 
 หรือหน่วยงานของรัฐหรือของ         อ่ืน ๆ ( ระบ ุ) .................. 
 ท้องถิ่นท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยการจ้างหรือ 
 ตามค าสัง่หรือการควบคมุของตน 

หน้า  2  ของจ านวน ........... หน้า 
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9. ลักษณะกำรสร้ำงสรรค์
 สร้างสรรค์ขึน้เองทัง้หมด   สร้างสรรค์บางส่วน ( ระบ)ุ .............................................................................................. 

 อ่ืนๆ ( ระบ ุ) .............................................................................................................. ...................................................................... 

10. สถำนที่สร้ำงสรรค์  สร้ำงสรรค์ในประเทศ ( ระบ ุ) ...........................................................................................................................

11. ปีที่สร้ำงสรรค์ ( ระบ ุ) .......................................................................................................................................................................

12. กำรโฆษณำงำน (กำรน ำส ำเนำงำนออกจ ำหน่ำยโดยควำมยนิยอมของผู้สร้ำงสรรค์ โดยส ำเนำมจี ำนวนมำกพอสมควร)
  ยงัไม่ได้โฆษณา 
 ได้โฆษณาแล้วโดยโฆษณาครัง้แรกเม่ือวนัท่ี ................... เดอืน ..................................... พ.ศ. ................ .. 

 ณ ประเทศ ........................................................................................................................................ . 

13. กำรแจ้ง / จดทะเบียนลขิสิทธ์ิในต่ำงประเทศ
  ไม่เคยแจ้งหรือจดทะเบียน  แจ้งหรือจดทะเบียนไว้ท่ีประเทศ ( ระบ ุ) ……………………………………………… 

14. กำรอนุญำตให้ใช้ลขิสทิธ์ิ / โอนลิขสิทธ์ิ
  ไม่เคยอนญุาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิ / โอนลิขสิทธ์ิ 

  อนญุาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิ / โอนลิขสิทธ์ิให้แก่ ................................................... เม่ือวนัท่ี ........... เดอืน ............................. พ.ศ. .................. 
  อนญุาต / โอนลิขสิทธ์ิ (แนบส าเนาสญัญาหรือนิตกิรรม) 

 สทิธิทัง้หมด      สทิธิบางส่วน (ระบ)ุ ............................................ 
 อนญุาต / โอนลิขสิทธ์ิ (แนบส าเนาสญัญาหรือนิตกิรรม) 

 ตลอดอายลุิขสิทธ์ิ  มีก าหนดเวลา (ระบ)ุ ......................... ปี 

15. กำรเผยแพร่ข้อมูลลิขสทิธ์ิ
 ข้าพเจ้าอนญุาตให้คนอ่ืนตรวจดเูอกสารในแฟ้มค าขอแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิและผลงานของข้าพเจ้าได้ 
 ข้าพเจ้าไม่อนญุาตให้บคุคลใดตรวจดเูอกสารในแฟ้มค าขอฯ และผลงานของข้าพเจ้า 
 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ............................................................................................................ ............................................ 

          ทัง้นีข้้าพเจ้ารับทราบวา่ กรมฯ ให้บริการตรวจค้นข้อมลูลิขสิทธ์ิแก่ประชาชนทัว่ไปทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ข้าพเจ้ายินดีเผยแพร่
ข้อมลูตามท่ีปรากฏในแบบ ลข.01 

         ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทกุประการและหลกัฐานท่ีส่งประกอบค าขอเป็นหลกัฐานท่ีถกูต้อง หากปรากฏภายหลงัวา่ 
ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือตวัแทนรับมอบอ านาจจากบคุคลดงักล่าว   และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บคุคลหนึง่บคุคลใด  หรือกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา  ข้าพเจ้าขอเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทุกประการ 

    ลงช่ือ .................................................... เจ้าของลิขสิทธ์ิ / ตวัแทน 
 ( .................................................. ) 
 ............. / ................... / ............ 

หมายเหต ุ  ในกรณีท่ีแบบ ลข.01 มีเนือ้ท่ีไม่พอ และต้องการระบรุายละเอียดเพิ่ม ให้ใช้ใบตอ่ท้าย ลข.01 
         โดยระบหุมายเลขก ากบัข้อ  และหวัข้อท่ีแสดงรายละเอียดเพิ่มเตมิดงักล่าวด้วย 

    หน้า  3   ของจ านวน ........... หน้า 

การด าเนินการตามค าขอนี ้ ไม่ต้องเสียคา่ธรรมเนียมใดๆ ทัง้สิน้



 แบบค าขอ ลข. เลขท่ี ............................... 
 ทะเบียนข้อมลู เลขท่ี ............................... 

แบบแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรสร้ำงสรรค์ผลงำนโดยย่อ 

ลงช่ือ ............................................................ เจ้าของลขิสทิธ์ิ / ตวัแทน 
  ( ........................................................ ) 

  ............. / ................... / ............ 

  หน้า        ของจ านวน ........... หน้า 



 ค าขอเลขท่ี ............................................ 
  ทะเบียนข้อมลู เลขท่ี ............................... 

ใบต่อท้ำยค ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 
 แบบ ลข. 01 

ลงช่ือ ........................................................... เจ้าของลขิสทิธ์ิ / ตวัแทน 
 ( ....................................................... ) 
  ............ / ................... / ............ 

 หน้า        ของจ านวน ........... หน้า 












