ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิบัตร และขั้นตอนการจดสิทธิบัตร
นักวิจัยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐใดๆ ที่คิดคนขึ้นมาใหม
ไมวาจะเปนผลงานแขนงใดก็ตาม ทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหนักวิจัยจด
ทะเบียนคุ มครองทรัพ ยสิน ทางปญญาผลงานวิจัย นั้น โดยจุฬ าลงกรณมหาวิทยาลัยได จัดตั้ ง
สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อทําหนาที่ประสานงานและ
อํานวยความสะดวกแกนักวิจัยในการดําเนินการจดสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาประเภทอืน่ ๆ
ในที่นี้จะขออธิบายถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิบัตร รวมถึงขั้นตอนการจดสิทธิบัตร
เพื่อใหการดําเนินการจดสิทธิบัตรเปนไปไดอยางถูกตองและรวดเร็วมากขึ้น
เมื่ อ นั ก วิ จั ย คิ ด ค น ผลงานวิ จั ย หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ขึ้ น มา และมี ค วามประสงค จ ะยื่ น จด
สิทธิบัตร ทานควรพิจารณาในเบื้องตนกอนวาผลงานของทานนั้นเขาหลักเกณฑที่สามารถยื่นจด
สิทธิบัตรได
ผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรไดจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้
1. เปนการประดิษฐขึ้นใหม คือ เปนการประดิษฐที่แตกตางไปจากเดิม ยังไมเคยมีใช
แพรหลาย หรือจําหนายมากอนในประเทศ ยังไมเคยไดรับสิทธิบัตรมากอน หากเคยยื่น
ขอรับสิทธิบัตรไวในตางประเทศมากอนจะตองยื่นคําขอในประเทศไทยไมเกิน 18 เดือน
นับแตวันที่ไดยื่นไวครั้งแรกในตางประเทศ
2. เป น การประดิษ ฐ ที่มี ขั้น การประดิ ษ ฐสู ง ขึ้ น คื อ มี ลัก ษณะที่ เ ป น การแก ไ ขป ญ หาทาง
เทคนิคของสิ่งประดิษฐประเภทเดียวกันที่มีมากอน หรือไมเปนการประดิษฐที่อาจทําได
โดยงายตอผูที่มีความรูในระดับธรรมดาในสาขาวิชาการดานนั้นๆ และ
3. เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
หัตถกรรมได
กรณีที่ผลงานของทานเปนลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑที่
จะขอรับสิทธิบัตรได ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม เพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม คือเปน
การออกแบบผลิตภัณฑที่ยังไมมีใชแพรหลายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการขายดวย หรือยังไมเคย
เปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ กอนวันขอรับสิทธิบัตร หรือไมคลาย
กับแบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลว
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ลักษณะสิ่งที่จดสิทธิบัตรไมได ไดแก
1. จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีตามธรรมชาติ สัตว พืช หรือสาร
สกัดที่ไดจากสัตวและพืช เหลานี้ถือเปนการคนพบเทานั้น แตในกรณีที่นําไปผสมกับสาร
หรือสวนประกอบอื่น สามารถที่จะขอจดสิทธิบัตรได
2. กฎเกณฑและทฤษฏีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3. ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งไดรับ
ความคุมครองในฐานะที่เปนงานดานวรรณกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์อยูแลว
4. วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษยหรือสัตว เนื่องจากหากใหความคุมครองไป
อาจมีผลกระทบตอชีวิต คนและสัตวได
5. การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน
เมื่อนักวิจัยพิจารณาแลวเห็นวาผลงานของทานเขาหลักเกณฑสิ่งประดิษฐที่สามารถยื่น
จดหรือขอรับสิทธิบัตรได เมื่อนั้นทานควรเตรียมเอกสารใหพรอมเพื่อใชประกอบการขอรับสิทธิบัตร
ซึ่งจะชวยใหทานสามารถดําเนินการขอรับสิทธิบัตรไดสะดวกรวดเร็วขึ้น
สําหรับเอกสารคําขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย ประกอบดวย
1. แบบพิมพคาํ ขอรับสิทธิบัตรและเอกสารประกอบคําขอ
2. รายละเอียดการประดิษฐ
3. ขอถือสิทธิ
4. บทสรุปการประดิษฐ
5. รูปเขียน (ถามี)
ในที่นี้จะขอกลาวอธิบายเพิ่มเติมเฉพาะเอกสารในสวนของ “รายละเอียดการประดิษฐ”
เทานั้น เนื่องจากเปนเอกสารมีรายละเอียดปลีกยอย และเปนเอกสารที่นักวิจัยจะตองจัดทําขึ้นเอง
รายละเอียดการประดิษฐ จะประกอบดวยหัวขอยอยตางๆ ดังนี้
1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
2. ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ - เปนการอธิบายถึงจุดประสงค วิธีการ และ
ลักษณะสําคัญของสิ่งประดิษฐนั้น
3. สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ - ระบุวาสิ่งประดิษฐนั้นจัดอยูในเทคโนโลยี
ประเภทใดหรืออยูในศาสตรแขนงใด
4. ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวของ - เปนการอางอิงเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงวิทยาการที่
มีอยูเดิม ตลอดจนขอบกพรอง หรือปญหาที่นํามาสูการประดิษฐที่กําลังขอรับสิทธิบัตรอยู
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5. การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ - เปนการอธิบายใหเขาใจถึงกระบวนการหรือกลไก
ของสิ่งประดิษฐนั้นอยางครบถวน และชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหผูมีความชํานาญในระดับ
สามัญในศิลปวิทยาการนั้น สามารถเขาใจและนําไปปฏิบัติตามได
6. คําอธิบายรูปโดยยอ (ถามี)
7. วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด - อาจเปนเชนเดียวกับที่ไดกลาวไวในขอ 5
8. การประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม - สิ่งประดิษฐดังกลาวสามารถนําไปประยุกตใชใน
ดานใดไดบาง อาจเปนดานเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม เปนตน
นักวิจัยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะยื่นจดสิทธิบัตร ทางสถาบันทรัพยสินทาง
ปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินการยื่นจด
สิทธิบัตรในแตละขั้นตอนใหแกทาน แตอยางไรก็ดี หากนักวิจัยทราบขั้นตอนการจดสิทธิบัตรวามี
ขั้นตอนใดบางจะเปนประโยชนแกนักวิจัย เพื่อนักวิจัยจะไดเตรียมปฏิบัติตนไดถูกตองหากมีการ
ดําเนินการระหวางขั้นตอนตางๆ
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร มีดังตอไปนี้
1. ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
การยื่นคําขอรับสิทธิบัตร จะตองยื่นเอกสารคําขอพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียม โดยเอกสาร
คําขอประกอบไปดวย
1.1 แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตร
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ
1.3 ขอถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ
1.5 รูปเขียน (ถามี)
1.6 เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน หนังสือโอนสิทธิ หนังสือมอบอํานาจ เปนตน
รายการที่ 1.2 – 1.6 ผูขอจะตองจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด A4
2. ตรวจสอบขั้นตน
เมื่อยื่นคําขอแลว ถามีสิ่งบกพรองที่พอจะแกไขได เจาหนาที่จะแจงใหผูขอหรือตัวแทนของ
ผูขอทราบ เพื่อใหทําการแกไขใหถูกตอง โดยจะตองดําเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ไดรับแจง หากดําเนินการไมทันก็สามารถขอผอนผันได หากพนระยะเวลาจะถือวาผูขอละ
ทิ้งคําขอ
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3. ประกาศโฆษณา
ในกรณีที่คํา ขอถู กต องเรียบร อยแลว เจาหนา ที่จ ะแจง ให ผูขอชํ าระคาธรรมเนียมการ
ประกาศโฆษณาเป น เงิ น 250 บาท ในการประกาศโฆษณานี้ จ ะประกาศในหนั ง สื อ
ประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหมีการคัดคาน กรณีที่ผูอื่นเห็นวา
สิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผูขอไมไดเปนผูประดิษฐ
แตแอบเอาของผูคัดคานซึ่งเปนผูประดิษฐมาจดทะเบียน โดยจะตองยื่นคําคัดคานภายใน
90 วัน นับแตวันประกาศโฆษณา
4. ตรวจสอบการประดิษฐ
เมื่อประกาศโฆษณาแลว ผูขอตองยื่นขอใหตรวจสอบการประดิษฐ พรอมทั้งชําระ
คาธรรมเนียม โดยตองดําเนินการภายใน 5 ป นับตั้งแตวันประกาศโฆษณา
5. ออกสิทธิบัตร
หลังจากมีการขอใหตรวจสอบการประดิษฐแลว เจาหนาที่จะสืบคน เอกสารวา เคยมี
สิ่งประดิษฐเดียวกันหรือคลายกันหรือไม ถาคําขอถูกตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎหมาย จะแจงใหผูขอมาชําระคาธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรใหผูขอ
ตอไป หากไมถูกตองจะยกคําขอ
อยางไรก็ตาม หากนักวิจัยในจุฬาฯ มีผลงานวิจัยที่ประสงคจะยื่นจดสิทธิบตั ร ทางสถาบัน
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาแห ง จุ ฬ าฯ จะมี เ จ า หน า ที่ อํ า นวยความสะดวกในการดํ า เนิ น การยื่ น จด
สิทธิบัตรในแตละขั้นตอนใหแกทาน โดยทานสามารถติดตอไปไดที่สถาบันทรัพยสินทางปญญา
แหงจุฬาฯ อาคารเทพทวาราวดี (คณะนิติศาสตร) ชั้น 9 โทร. 0-2218-2895-6 หากทานตองการ
สืบคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ สามารถเขาไปไดที่เว็บไซด
ของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย http://www.ipthailand.org
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