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นวตักรรม คือ อะไร??
Innovation???
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Innovation Vs Technology

Invention (Products)

Technique and 
Knowledge

นวตักรรม (Innovation) = Invention * Commercialization

Credit: Bill Aulet อาจารยจ์าก MIT Commercialization



Thailand 4.0

Smart Thailand

Intellectual 
Property

ขบัเคลื่อนด้วย

Innovation



ทรพัยส์ินทางปัญญา
Intellectual Property



ทรัพย์สินทางปัญญา

จบัตอ้งได ้(Tangible)
(Intellectual Property, IP)

จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible)

“การสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ 
ที่ได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมาย
ซึ่งแสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม”
• ไม่คํานึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์
• ไม่คํานึงถึงวิธีการสร้างสรรค์
• ไม่คํานึงถึงวิธีการแสดงออก



ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property, IP)

ลขิสทิธิ ์(Copyright)

1. สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร   2. เครือ่งหมายการคา้
3. ความลบัทางการคา้      4. สิง่บช่ีท้างภมูศิาสาตร์
5. แบบผงัภมูวิงจรรวม      6. คุม้ครองพนัธพ์ชื

ทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรม
(Industrial Property)

1. งานวรรณกรรม 2. งานนาฏกรรม
3. งานศลิปกรรม 4. ดนตรกีรรม 
5.งานโสตทศันวสัดุ 6. งานภาพยนตร ์
7. งานสิง่บนัทกึเสยีง 8. งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ 
9. งานอื่นใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคด ีแผนก
วทิยาศาสตร ์หรอืแผนกศลิปะ

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เกดิจากการใชส้ตปิัญญา 
ความรู ้ความสามารถ

ความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษย ์ในการประดษิฐ์
คดิคน้การออกแบบผลติภณัฑ ์กระบวนการ หรอื
เทคนิคในการผลติ ทีไ่ดป้รบัปรงุหรอืคดิคน้ขึน้
ใหม ่ไมว่า่จะเป็น ตวัสนิคา้ หรอืผลติภณัฑท์ีเ่ป็น

องคป์ระกอบและรปูรา่งสวยงามของตวัผลติภณัฑ์



iscomcoptionM

ที่มา: รู้ทันแมว

1 Product มี 1 IP
IP คือ ลิขสิทธิ์

IP เป็นเรื่องของกฎหมายอยา่งเดียว

จด IP แลว้คุม้ครองทัว่โลกเลย และขายก่อนจด IP กไ็ด้



วตัถุประสงคข์องการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา

100%
เพือ่คุม้ครอง
การประดษิฐ ์
คดิคน้นัน้ๆ 

ใหอ้าํนาจ
ผูกขาดแกผู่ ้
คดิคน้ ในชว่ง
ระยะเวลาหนึ่ง 

ใหร้างวลัตอบ
แทนผูค้ดิคน้
ประดษิฐส์ิง่ใหม่ๆ 

(สทิธบิตัร) 

จูงใจใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มูลและการ

นําไปใชป้ระโยชน ์           
(การถา่ยทอด
เทคโนโลย)ี 



1st 2nd เพื่อหลีกเลี่ยงการถกูฟ้องร้องเพื่อไม่ไห้เสียเปรียบ โดนละเมิด 
(Infringement) 

นกัรบผูส้ร้างนวตักรรม 

         (Innovative Warriors)

การจดัการทรัพยส์ินทางปัญญา (IP management)



ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property, IP)

ลขิสทิธิ ์(Copyright) 1. สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร   2. เครือ่งหมายการคา้
3. ความลบัทางการคา้      4. สิง่บช่ีท้างภมูศิาสาตร์
5. แบบผงัภมูวิงจรรวม      6. คุม้ครองพนัธพ์ชื

ทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรม
(Industrial Property)

1. งานวรรณกรรม 2. งานนาฏกรรม
3. งานศลิปกรรม 4. ดนตรกีรรม 
5.งานโสตทศันวสัดุ 6. งานภาพยนตร ์
7. งานสิง่บนัทกึเสยีง 8. งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ 
9. งานอื่นใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคด ีแผนก
วทิยาศาสตร ์หรอืแผนกศลิปะ



ระบบการคุ้มครองและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบขึ้นทะเบียน

 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ระบบจดทะเบียน

 สิทธิบัตร
 เครื่องหมายการค้า
 แบบผังภูมิวงจรรวม
 พันธุ์พืช

คุม้ครองโดยอตัโนมตัิ 

(ระบบแจง้ขอ้มูล)
 ลิขสิทธิ์
 ความลับทางการค้า



ลิขสิทธิ์  
(Copyright)

1. งานวรรณกรรม: หนงัสอื นวนิยาย โปรแกรมคอมพวิเตอร์
2. งานนาฏกรรม: การราํ การเตน้ การทาํทา่
3. งานศลิปกรรม: จติกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย 

ภาพประกอบ แผนที ่โครงสรา้ง และศลิปประยกุต์
4. ดนตรกีรรม: คาํรอ้ง ทาํนอง โน้ตเพลง 
5.งานโสตทศันวสัดุ: งานทีป่ระกอบดว้ยลาํดบัของภาพ ลาํดบัเสยีง เสยีงประกอบ 

โดยการบนัทกึลงบนวสัดุทีส่ามารถนํามาเล่นซํ้าไดอ้กี

6. งานภาพยนตร ์
7. งานสิง่บนัทกึเสยีง 
8. งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ: เสยีงทางวทิยหุรอืภาพทางโทรทศัน์ 
9. งานอื่นใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคด ีแผนกวทิยาศาสตร ์หรอืแผนกศลิปะ



ผลงานทีถ่อืวา่ไมม่ลีขิสทิธิ ์

ข่าวประจาํวนั (เนื้อข่าว)

รปูแบบการนําเสนอข่าว สาํนนข่าว 
สาํนวนการแปล การบนัทึกภาพ

รฐัธรรมนูญ และกฏหมาย

ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ คาํส ัง่ คาํชี้แจง 
และหนังสือโต้ตอบของทางราชการ

พิพากษา คาํส ัง่ คาํวินิจฉัย

คาํแปร และการรวบรวมสิ่งต่างๆ  ซึ่ง
ทางราชการจดัทาํขึน้

ความคิด ข ัน้ตอน กรรมวิธี ระบบ วิธ ีใช้หรือ
ทาํงาน แนวความคิด หลกัการค้นพบ ทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร  ์หรือคณิตศาสตร ์



การไดม้าซึง่ “ลขิสทิธิ”์

ลขิสทิธิ ์

เกดิขึน้โดยทนัท ีนบัต ัง้แตผู่ส้รา้งสรรค ์ไดส้รา้งสรรคผ์ลงาน

จดทะเบยีน จดแจ้ง



ในฐานะผ ูส้ร ้างสรรค ์

สรา้งสรรคเ์อง เป็นเจา้ของเอง

ในการจ้างแรงงาน
พนกังาน/ลกูจา้ง (เวน้แตท่าํหนงัสอืตกลงกนัไวเ้ป้นอยา่งอื่น) 
แตน่ายจา้งมสีทิธนิํางานออกแสดงตอ่สารณชนได้

จากการจ้างทาํของผ ูว้ ่าจ้าง

ผูว้า่จา้งเป็นเจา้ของ (เวน้แตต่กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอื่น)

การดดัแปลง
ผูด้ดัแปลง (ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธ)์

การไดม้าซึง่ “ลขิสทิธิ”์
การรวบรวม
ผูร้วบรวม (ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธ)์

ฐานะเป็นหน่วยงานของรฐั
หน่วยงานของรฐั (โดยการจา้งหรอืตามคาํสัง่หรอืในความ
ควบคมุ เวน้แตต่กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอื่นเป็นลายลกัษณ์อกัษร)

การรบัโอน
ผูร้บัโอน อาจโอนทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น/โอนใหโ้ดยมี
กาํหนดเวลาหรอืตลอดอายแุหง่การคุม้ครอง/การโอนซึง่มใิชม่รดก

ทางมรดก

ผูร้บัมรดก



อายกุารค ุ้มครอง
ลิขสิทธิ์

 การคุม้ครองทัว่ไป

 ภาพถ่าย โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร ์สิง่
บนัทกึเสยีง หรอืงานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ

 ศลิปะประยกุต์

>> บุคคลธรรมดา: ตลอดชีวติผูส้ร้างสรรค ์+ 50 ปี
>> นามแผง/นิติบุคคล: 50 ปี นบัแต่สร้างสรรคผ์ลงาน

>> 50 ปี นบัแต่สร้างสรรคผ์ลงาน

>> 25 ปี นบัแต่สร้างสรรคผ์ลงาน

https://www.inventorsdigest.com/articles/basics-of-a-licensing-deal/



Patent

Trade marks

Geographical  
indications

ทรพัยส์ินทางอตุสาหกรรม
(Industrial Property)

พันธุ์พืชใหม่

- สิทธิบัตรการประดิษฐ์
- อนุสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)

- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

กระทิงแดง

สูตรเป๊ปซี่

เครื่องหมายการค้า

แบบผังภูมิของวงจรรวม

ความลับทางการค้า

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

(กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

>เครื่องหมายการค้า

>เครื่องหมายบริการ

>เครื่องหมายรับรอง

>เครื่องหมายร่วม
Integrated 

Circuit Design

Trade secret



สทิธบิตัร (Patent)

31

สิทธิบตัรออกแบบผลิตภณัฑ ์

(Design Patent)
สิทธิบตัรการประดิษฐ ์

(Invention Patent)

หนงัสือสาํคญัที่รัฐออกใหเ้พื่อการคุม้ครองการประดิษฐ ์(Invention) การประดิษฐค์ิดคน้ ออกแบบผลิตภณัฑ ์

(Product Design) หรือผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน ์(Utility Model) ที่มีลกัษณะตามที่กฎหมายกาํหนด

อนุสิทธิบตัร 

(Petty Patent)

2



สทิธบิตัรการประดษิฐ ์ 
(Invention Patent)

คือ ความคิดสร้างสรรคเ์กี่ยวกบั ลกัษณะ องคป์ระกอบ 

โครงสร้าง หรือ กลไกของ ผลิตภณัฑ ์รวมทั้ง กรรมวธิี 

ในการผลิต การรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์
สทิธบิตัรออกแบบผลติภณัฑ ์ 
(Design Patent)
สิทธิที่รัฐออกใหเ้พื่อคุม้ครองการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์ที่มีลกัษณะตามกฎหมายกาํหนดเป็น

สิทธิพิเศษ โดยใหส้ิทธิที่จะผลิตสินคา้และจาํหน่าย

สินคา้แต่เพียงผูเ้ดียว ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

อนุสทิธบิตัร  
(Petty Patent)

ทรัพยส์ินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานการสร้างสรรคท์ี่

ระดบัการพฒันาเทคโนโลยไีม่สูงมาก ไม่ซบัซอ้น อาจ

คิดคน้ไดโ้ดยง่าย  เพียงแค่ปรับปรุงเพียงเลก็นอ้ยจากการ

ประดิษฐก์่อนหนา้

สทิธบิตัร (Patent)



ความแตกต่างของสิทธิบตัรแต่ละชนิด

ที่มา :ไฟลส์าํหรับนาํเสนอ เรื่อง ความสาํคญัของการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัรกบัการทาวิจยัและพฒันาและความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบัทรัพยส์ินทางปัญญา โดย ณิชยา สืบสุข การประชุม Mar 9, 2018



เกณฑก์ารพจิารณา

ความใหม  ่(Novelty)

มีข ัน้การประดิษฐส์งูขึน้ (Inventive step)

สามารถประยกุตใ์นทางอตุสาหกรรม

• ไม่เคยปรากฎหรือมีใชแ้ละเผยแพร่มาก่อน (Made available)
• ไม่มีการเปิดเผยสาระสาํคญัหรือรายละเอียดต่อสาธารณชน (The public)
• ไม่เป็นสิ่งที่มีอยูใ่นเวลานั้น “วนัยืน่จดใหม่” (Filing date)

• ไม่เป็นที่ประจกัษโ์ดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชาํนาญในระดบัสามญั (พื้นฐาน)
• ไม่เป็นสิ่งที่สามารถคิดคน้ไดโ้ดยง่าย สาํหรับผูท้ี่มีความสามารถในระดบัปานกลาง

• แตกต่างจากงานผูอ้ื่น ไดผ้ลที่คาดไม่ถึง

• ใชใ้หเ้กิดผลในทางปฏิบตัิได ้(Practically)
• สามารถผลิตหรือสร้างขึ้นไดจ้ริง (Reproducibility)
• มีขั้นตอนที่สามารถปฏิบตัิไดจ้ริง



มขีั้นการประดษิฐ์สูงขึน้ 

(Inventive step)
ความใหม่ 

(Novelty)

ที่มา :ไฟลส์าํหรับนาํเสนอ เรื่อง ความสาํคญัของการสืบคน้เอกสารสิทธิบตัรกบัการทาวิจยัและพฒันาและความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบัทรัพยส์ินทางปัญญา โดย ณิชยา สืบสุข การประชุม Mar 9, 2018

เกณฑก์ารพจิารณา



5 สิง่ทีข่อรบัสทิธบิตัรไม่ได้
จลุชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของจลุชีพ ที่ม ีอยู่ตามธรรมชาติ สตัว  ์
พืช หรือสารสกดัจากสตัวห์รือพืช

กฎเกณฑแ์ละทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

วิธีการวินิจฉัย บาํบดั หรือรกัษา
โรคมนุษยห์รือสตัว ์

การประดิษฐท์ี่ขดัต่อความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอนัดี 

ระเบียบข้อมลูสาํหรบัการทาํงานของ

เครื่องคอมพิวเตอร ์



ORGANIC
Fresh food

Organic 100%

ที่มา :เอกสารประกอบการอบรมตวัแทนสิทธิบตัรมืออาชีพรุ่นที่ 1 กรมทรัพยส์ินทางปัญญา พ.ศ. 2551



Fresh food

Organic 100%

ที่มา :เอกสารประกอบการอบรมตวัแทนสิทธิบตัรมืออาชีพรุ่นที่ 1 กรมทรัพยส์ินทางปัญญา พ.ศ. 2551

3

1

สิทธิบตัรออกแบบผลิตภณัฑ ์

(Design Patent)

สิทธิบตัรการประดิษฐ ์

(Invention Patent)

อนุสิทธิบตัร 

(Petty Patent)

2

อนุสทิธบิตัรมเีพยีงบาง
ประเทศ

Australia, Brazil, China, France, 

Germany, Indonesia, Italy, Japan, 

Korea, Laos, Malaysia, Philippines, 

Russia, Spain, Thailand, Vietnam 

etc.

และอายกุารคุม้ครองไมเ่ทา่กนั



เครือ่งหมายการคา้ (Trade marks)

เครื่องหมายรบัรอง 
(Certification mark) เครื่องหมายร่วม 

(Collective mark)

เครื่องหมายบริการ 
(Service mark)

เครื่องหมายการค้า 
(Trademark)

ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ ์ตรา ชื่อ คาํ ขอ้ความ 

ตวัหนงัสือ ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงวตัถุ 

หรือสิ่งเหล่านี้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่งรวมกนั ใช้

เพื่อแสดงวา่สินคา้ที่ใชเ้ครื่องหมายนั้นแตกต่างกบัสินคา้ที่

ใชก้บัเครื่องหมายการคา้อื่น

อายคุวามค ุ้มครอง 10 ปี นับแต่วนัที่ยื่นขอ

ขอ ต่ ออ ายุ ไ ด้ ทุ กๆ  10  ปี



กรณีศึกษา



พรบ. พนัธุพ์ชืใหม่

พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื (พ.ศ.2542) ดแูลโดยกรมวชิาการเกษตร

การคุม้ครองพนัธุพ์ชื
(Plant Variety Protection)

>> พนัธุพ์ชืใหม่
>> พนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพาะถิน่
>> พนัธุพ์ชืพืน้เมอืงทัว่ไป
>> พนัธุพ์ชืป่า

ขอบเขตการคุม้ครอง

การคุม้ครองเชิงทรัพยส์ินทางปัญญา : ระบบจดทะเบียน

การคุม้ครองเชิงอนุรักษ ์: ระบบควบคุมการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์



พระราชบัญญตัิคุ้มครองพันธุ์พืช (พ.ศ.2542)

เพือ่ประโยชนใ์นทางการคา้

มิไดเ้พือ่ประโยชนใ์นทางการคา้

เกบ็/จดัหา/รวบรวม การปรบัปรงุพนัธ ุ์

ศ ึกษา ทดลอง
หรือวิจยั

ขออนุญาตและแบง่ปันผลประโยชน์

(มาตรา 52)

แจง้ และรายงานความกา้วหน้า
(มาตรา 53)

>> พนัธ ุพ์ืชพืน้เม ืองเฉพาะถิ่น
>> พนัธ ุพ์ืชพืน้เม ืองท ัว่ไป
>> พนัธ ุพ์ืชป่า

การใ ช้ประโยชน์ทั่วไป
• การผลิตสินคา้เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการบริโภค อุปโภค

• พืชอนุรักษเ์พื่อการคา้ระหวา่งประเทศ

• เมลด็พนัธุ์ควบคุมเพื่อการคา้

• สมุนไพร ผลิตภณัฑเ์ขา้ตาํรับยา

ไม่ตอ้งขออนุญาต ตามมาตรา 52 หรือ 53



ความลบัทางการค้า
(Trade secret)

• ขอ้มลูการคา้ทีเ่ป็นความลบั มคีณุคา่ในเชงิพาณชิย์

• ไมต่อ้งมกีารจดทะเบยีนและไมม่วีนัหมดอาย ุจะไดร้บัความ
คุม้ครองในทนัทแีละคุม้ครองตลอดระยะเวลาทีย่งัถกูเกบ็รกัษา

เป็นความลบัอยู่

• ผูค้วบคมุไดใ้ชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพือ่รกัษาไวเ้ป็นความลบั

• ข้อมลูการค้า : สตูร รปูแบบ โปรแกรม วธิกีารเทคนิค งานทีไ่ด้

รวบรวมหรอืประกอบขึน้ และกรรมวธิกีารต่างๆ เป็นตน้

PPT ProfessionalYour Text  Here
Text  Here



สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์
      (Geographical  indications :GI)

Organic 
100%

สญัลกัษณ์ หรอืสิง่อื่นใดทีใ่ชเ้รยีกหรอืใชแ้ทนแหลง่ภมูศิาสตรแ์ละสามารถบง่บอกวา่ สนิคา้ที่
เกดิจากแหลง่ภมูศิาสตรน์ัน้ เป็นสนิคา้ทีม่คีณุภาพ ชือ่เสยีง หรอืคณุลกัษณะเฉพาะของแหลง่ 

ภมูศิาสตรด์งักลา่ว

ที่มา :ไฟลส์าํหรับนาํเสนอ เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)ไทยสู่เวทีโลก โดย ปัจฉิมา ธนสนัติ  19/12/2556

25 บาท/กก  75-90 บาท/กก 35 บาท/กก  50 บาท/กก



ทาํไมจึงตอ้งมีการคุม้ครอง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

สร้างความเขม้แขง็

 ค ุ้มครอง
ส่งเสริม

เพิ่มมลูค่า

สรา้งความเชือ่มัน่

ดแูลรกัษา

https://www.topspicks.tops.co.th/single-post/2017/05/03/gi-thailand-%E0%B8%AA-%E0%B8%99%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%87%E0%B8%9A-
%E0%B8%87%E0%B8%8A-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0-%E0%B8%A1-
%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

สนับสนุน



ผูม้สีทิธขิอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์
ส่วนราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวสิาหกจิ 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ หรือองค์กรอื่น

ของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมี

เขตรับผิดชอบครอบคลุม

บริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของ

สินคา้นั้น

กลุ่มผ ูบ้ริโภคหรอื

องคก์รผ ูบ้ริโภค
สินคา้ที่ใชส้ิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

บุคคลธรรมดา กลุ่ม

บุคคล หรือนิตบิุคคล

ซึ่งประกอบกิจการ

เกี่ยวขอ้งกบัสินคา้ที่ใช้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

และมีถิ่นที่อยู่ในแหล่ง

ภูมิศาสตร์ของสินคา้



จะเกิดอะไรขึน้
หากไปทาํเหมอืน/เหมอืนคลา้ย

สทิธบิตัรคนอื่น

ทาํได ้(วจิยั) แตใ่ช้
ประโยชน์ (ขาย) ไมไ่ด ้

เสยีเงนิ เสยีเวลา

ก่อนจะทาํงาน จงึจาํเป็นตอ้งทาํ การสบืคน้ทรพัยส์นิทางปัญญา

สิง่ทีเ่ราคดิสรา้งสรรคน์ัน้ แน่ใจไดอ้ยา่งไร วา่ไมไ่ป
เหมอืนผลงานคนอื่น (สทิธบิตัรคนอื่น)

Patent Search



การจดัเตรียมคาํขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
การสืบค้น/แบบฟอรม์/การยกร่าง



ORGANIC 
FARMING 

Portfolio  Designed
You can simply impress your audience and add 
a unique zing and appeal to your Presentations. 
I hope and I believe that this Template will your 

Time, Money and Reputation. 

Portfolio  Designed
You can simply impress your audience and add 
a unique zing and appeal to your Presentations. 
I hope and I believe that this Template will your 
Time, Money and Reputation. 

https://www.ipthailand.go.th/th/



https://www.ipthailand.go.th/th/



https://www.ipthailand.go.th/th/



https://www.ipthailand.go.th/th/



Websites : Free Patent Database

JPO IPDL:

http://www.ipdl.inpit.go.jp

WIPO (PATENTSCOPE®):
http://www.wipo.int/pctdb Google scholar (patent, webpage, journal, 

article, books):

http://scholar.google.com

Patent lens:
http://www.lens.org.lens/

EPO (esp@net):
http://www.espacenet.com

USPTO:

http://patft.uspto.gov

Scircus (journal articles, patents):

http://www.scircus.com



Google Patent



Google Patent

Edible insect; 
protein; 
powder



การจดัเตรยีมคาํขอรบั
สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร

แบบพมิพค์าํขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก)
01

รายละเอยีดการประดษิฐ์
02

ขอ้ถอืสทิธิ
03

รปูเขยีน (ถา้ม)ี
04

บทสรปุการประดษิฐ์
05



สิ่งประดิษฐ :์ ผลิตภณัฑ/์กรรมวิธี

การประดิษฐ ์

การคดิคน้หรอืคดิทาํขึน้เพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑ ์หรอื
กรรมวธิใีหม ่ทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิ เชน่ กลไก 
โครงสรา้ง สว่นประกอบ สิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ

Content  Here
Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully 
designed. hope and I believe that this 

Template will your Time.

กรรมวิธี

กระบวนการหรือวิธีการใหม่ๆ  ในการผลิต การเกบ็
รกัษาคณุภาพของผลิตภณัฑห์รือปรบัสภาพให้ดีขึน้ 
และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนัน้ๆ  ด้วย

Content  Here
Get a modern PowerPoint  
Presentation that is beautifully 
designed. hope and I believe that this 
Template will your Time.

เช่น

อุปกรณ์, เครือ่งมอื, สตูรยา, 
สตูรอาหาร, สารผสม จดอนัไหนดี??



ผลิตภณัฑ/์กรรมวิธี จดอนัไหนดี??

 การจดทะเบยีนเป็นผลิตภณัฑใ์ห้ความค ุ้มครอง

มากกว่ากรรมวิธี

 จดเป็นผลติภณัฑไ์ว ้บุคคลอื่นจะผลติโดยวธิกีารใดกต็าม หากมลีกัษณะ

เหมอืนกบัผลติภณัฑท์ีจ่ดไว ้ถอืเป็นการละเมดิสทิธบิตัร

Content  Here
Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. hope 

and I believe that this Template will your Time.
 ถ้าจดเป็นกรรมวิธีไว้ บคุคลอื่นจะใช้วิธ ีการผลิตแบบเดียวกนักบัเราไม่ได้ 

ถือเป็นการละเมิดสิทธิบตัร



ที่มา :ไฟลส์าํหรับนาํเสนอ Patent Drafting โดย Nitchaya Suebsook 

แบบพมิพค์าํขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก)
01



 ชือ่ทีแ่สดงถงึการประดษิฐ์
 ลกัษณะและความมุง่หมายของการประดษิฐ์

 การเปิดเผยการประดษิฐโ์ดยสมบรูณ์

 ภมูหิลงัของศลิปะหรอืวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้ง

 สาขาวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประดษิฐ์

 อธบิายรปูเขยีนโดยยอ่ (ถา้ม)ี

 วธิกีารในการประดษิฐท์ีด่ทีีส่ดุ

จดัเตรียมขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
หวัข้อสาํหรบั

รายละเอยีดการประดษิฐ์02

ที่มา :ไฟลส์าํหรับนาํเสนอ Patent Drafting โดย Nitchaya Suebsook 



แสดงใหท้ราบวา่การประดษิฐน์ี้เป็นการประดษิฐเ์กีย่วกบัอะไร

และมลีกัษณะของการประดษิฐอ์ยา่งชดัเจน

เชน่ 

เครือ่งคดัแยก...
อุปกรณ์ตรวจสอบ...
กรรมวธิกีารขึน้รปู...
กระบวนการปรบัปรงุ...

ชื่อทีแ่สดงถงึการประดษิฐ์

รายละเอยีดการประดษิฐ์02

ที่มา :ไฟลส์าํหรับนาํเสนอ Patent Drafting โดย Nitchaya Suebsook 



 สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกบัการประดิษฐ ์

**แสดงสาขาวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประดษิฐว์า่อยูใ่นเทคโนโลย ีหรอืสาขา
วทิยาการใด

เชน่ วศิวกรรมไฟฟ้า เคม ีฟิสกิส ์เป็นตน้ 
**อาจเพิม่รายละเอยีดเพือ่แสดงถงึการประดษิฐเ์พิม่ขึน้ เชน่ วทิยาการทางสาขา
วศิวกรรมอาหารในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั เครือ่งคดัแยก.

รายละเอยีด

การประดษิฐ์

02

 ภมูิหลงัของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
**ลกัษณะของการประดษิฐท์ีม่อียูแ่ตเ่ดมิ 
** ปัญหาทางเทคนิคทีเ่กดิขึน้ หรอืขอ้บกพรอ่งทีพ่บในสาขาวทิยาการนัน้
** แสดงถงึแนวทางการแกไ้ขปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งของงานทีป่รากฏอยูก่อ่น
** เพือ่ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่การประดษิฐท์ีข่อรบัสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัรนัน้แตกตา่งกบังานที่
ปรากฏอยูก่อ่นนัน้อยา่งไร 

 ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ ์
**ระบุถงึลกัษณะทางเทคนิคของการประดษิฐท์ีไ่ดค้ดิขึน้โดยยอ่ (ใกลเ้คยีงกบับทสรปุการ
ประดษิฐ)์
**บอกความมุง่หมายหรอืวตัถุประสงคข์องการประดษิฐ์



 การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบรูณ์
**บรรยายถงึรายละเอยีดของการประดษิฐว์า่มลีกัษณะโครงสรา้ง องคป์ระกอบ ขัน้ตอน
ตา่งๆ ผลดขีองการประดษิฐ ์ตลอดจนตวัอยา่ง (ถา้ม)ี
** อธบิายใหค้รอบคลุมทกุลกัษณะของการประดษิฐท์ีต่อ้งการขอถอืสทิธิ

** อธบิายแตล่ะโครงสรา้งหรอืขัน้ตอนอยา่งสมัพนัธก์นั
** อธบิายโดยสมบรูณ์ และชดัแจง้ พอทีจ่ะทาใหผู้ม้คีวามชานาญในระดบัสามญัใน
ศลิปวทิยาการนัน้ๆ สามารถเขา้ใจในการประดษิฐน์ัน้ได ้และสามารถปฏบิตัติามได้

รายละเอยีด

การประดษิฐ์

02  คาํอธิบายรปูเขียนโดยย่อ (ถ้ามี)
**อธบิายวา่รปูเขยีนทีป่รากฏในเอกสารสว่นรปูเขยีนคอือะไร

เชน่ รปูที ่1 แสดงลกัษณะโครงสรา้ง....
รปูที ่2 แสดงภาพตดัขวาง...

 วิธ ีการในการประดิษฐท์ี่ด ีที่สดุ
**เป็นการอธบิายถงึวธิกีารประดษิฐท์ีผู่ข้อพบวา่ เป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุ 
หรอือาจจะเขยีนไดว้า่

“เหมอืนกบัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในหวัขอ้การเปิดเผยการประดษิฐโ์ดยสมบรูณ์”



ต้องระบุลักษณะทาง

เทคนิคของการประดษิฐ์ที่

ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ประสงค์จะ

ขอรับความคุ้มครองโดย

สมบูรณ์ 

ความชดัเจนของ

ข้อถือสิทธิแต่ละ

ข้อ
ต้องชัดแจ้ง รัดกุม และต้อง

สอดคล้องกับรายละเอียดการ

ประดษิฐ์ 

ได้รบัความค ุ้มครอง

มากที่สดุภายใน

ขอบเขตที่ประดิษฐ ์

ขึน้ ทัง้นี้ต้องไม่กว้าง
จนไม่มีขอบเขต

** กรณีคาํขอรบั

อนุสิทธิบตัรจะระบขุ้อ

ถือสิทธิได้ไม ่เกิน 10 
ข้อ **

$ 1 $ 2 $ 3 $ 4

ขอ้ถอืสทิธิ03
<< ผลิตภณัฑ,์ กระบวนการ/วิธ ีการ/กรรมวิธี, การใช้>>

ที่มา :ไฟลส์าํหรับนาํเสนอ Patent Drafting โดย Nitchaya Suebsook 



ประเภทของข้อถอืสิทธิ

 ระบุลกัษณะทางเทคนิคทีจ่าํเป็นสาํหรบัการแกป้ัญหา

ของการประดษิฐ์

 มกัเป็นไปตามประเภทของลกัษณะสิง่ทีข่อรบัความ

คุม้ครอง เชน่ ผลติภณัฑ ์กรรมวธิี

ขอ้ถอืสทิธหิลกั

 ขอ้ถอืสทิธริอง
 มลีกัษณะทางเทคนิคเพิม่เตมิจากลกัษณะทางเทคนิคที่

จาํเป็น หรอืระบุลกัษณะเฉพาะของลกัษณะทางเทคนิค

เพิม่เตมิ

 อา้งองิกบัขอ้ถอืสทิธหิลกัเสมอ

 การอา้งองิขอ้ถอืสทิธริองตอ้งอา้งในลกัษณะทีเ่ป็น

ทางเลอืกเทา่นัน้

ที่มา :ไฟลส์าํหรับนาํเสนอ Patent Drafting โดย Nitchaya Suebsook 



ตวัอยา่งขอ้ถอืสทิธหิลกัและขอ้ถอืสทิธริอง
1. สูตรส่วนผสมก๋วยจับ๊กึ่งสาํเร็จรูปที่มีส่วนผสมของอาหารเสริม ประกอบดว้ย

-แป้งขา้วเหนียว xx.xx-xx.xx เปอร์เซ็นตโ์ดยนา้หนกั

-แป้งขา้วเจา้ xx.xx-xx.xx เปอร์เซ็นตโ์ดยนา้หนกั

-แป้งมนัสาปะหลงั xx.xx-xx.xx เปอร์เซ็นตโ์ดยนา้หนกั

-นํ้า xx.xx-xx.xx เปอร์เซ็นตโ์ดยนา้หนกั

-อาหารเสริม xx.xx-xx.xx เปอร์เซ็นตโ์ดยนา้หนกั

2.กรรมวธิีการผลิตเสน้ก๋วยจับ๊กึ่งสาํเร็จรูปเสริมผกั ตามขอ้ถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง มีขั้นตอน ดงันี้

ก. ตม้นา้ใหเ้ดือด
ข. นาํแป้งขา้วเหนียว แป้งขา้วเจา้ แป้งมนัสาํปะหลงั และนํ้าเดือด นวดใหเ้ขา้กนั เป็นเวลา 10-15 นาที
ค. ......................................
ง. ......................................

ที่มา :ไฟลส์าํหรับนาํเสนอ Patent Drafting โดย Nitchaya Suebsook 
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การเขยีนขอ้ถอืสทิธแิบบ Markush Claim

** ใชก้บัการถือสิทธิในลกัษณะที่เจตนาแสดงถึงกลุ่มของสิ่งที่เลือกได้
** กลุ่มนั้นจะตอ้งมีลกัษณะทางเคมีหรือกายภาพที่คลา้ยกนั
** และมกัใชป้ระโยค “เลือกไดจ้ากกลุ่มที่ประกอบดว้ย......”หรือ 

   “selected from the group consisting of…..”

เช่น 

“เครื่องดื่มนํา้ทับทิมพร้อม
ดื่มที่มสี่วนผสมของ

สารอาหารเสริม ตามข้อถือ

สิทธิ 1 ที่ซึ่งสารอาหาร
เสริมเลือกได้จาก กลูโคซา

มนี คอลลาเจนหรือเจลาตนิ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ผสมรวมกัน”

ที่มา :ไฟลส์าํหรับนาํเสนอ Patent Drafting โดย Nitchaya Suebsook 



รปูเขยีน (ถา้ม)ี04



อธบิายสว่นประกอบสาํคญั คอือะไร หรอืประกอบดว้ยสิง่ใดบา้ง 
หรอืมลีกัษณะการทาํงานอยา่งไร

***มถีอ้ยคาํไมเ่กนิ 200 คาํ

สรุปสาระสําคญัทางเทคนิคของการประดษิฐ์

ที่มา :ไฟลส์าํหรับนาํเสนอ Patent Drafting โดย Nitchaya Suebsook 

บทสรปุการประดษิฐ์05



การจดัเตรียมคาํขอ
สุพตัรา

สุพตัรา

สุพตัรา

สุพตัรา



การใชส้ิทธิบตัรเพื่อการพฒันา



การใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลูสทิธบิตัร

100%
หลกีเลีย่ง 

ความซํา้ซอ้น 
ในการลงทุน 

พจิารณา 
ความเป็นไปได ้

ในการ 
รบัจดทะเบยีน

ของ 
สิง่ประดษิฐท์ีพ่บ 

ป้องกนัการ 
ละเมดิผูอ้ืน่ 

นําสทิธบิตัรทีไ่ม่ได ้
มกีารคุม้ครอง 
ในประเทศนัน้ๆ 
หรอืหมดอายุ 

ความคุม้ครองแลว้ 
มาใชป้ระโยชน ์

การวางแผน 
ทางธุรกจิ 

ที่มา :เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง “ความสาํคญัของการสืบคน้ฐานขอ้มูลสิทธิบตัรเพื่อการวางแผนงานวจิยั” โดย คุณณิชยา  สืบสุข



1st 2nd เพื่อหลีกเลี่ยงการถกูฟ้องร้องเพื่อไม่ไห้เสียเปรียบ โดนละเมิด 
(Infringement) 

นกัรบผูส้ร้างนวตักรรม 

         (Innovative Warriors)

การบริหารจดัการทรัพยส์ินทางปัญญา (IP management)



Protection
แสวงหาการคุม้ครองทีเ่หมาะสม

Utilization
การนําไปสูก่ารใชป้ระโยชน์

Enforcement
การเฝ้าระวงัและรกัษาสทิธิ

Creation
Innovation Evaluation: What/Why/When/Where

การบรหิารจดัการ IP

ที่มา :เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง “ความสาํคญัของการสืบคน้ฐานขอ้มูลสิทธิบตัรเพื่อการวางแผนงานวจิยั” โดย คุณณิชยา  สืบสุข



ขอ้มูลดา้นเทคนิค ขอ้มูลดา้นธุรกิจ ขอ้มูลดา้นกฎหมาย

มกีารเปิดเผยรายละเอยีดใน

เอกสารสทิธบิตัรแลว้ช่วยใหรู้้

เกีย่วกบัเทคโนโลยี

วเิคราะหข์อ้มลูเพิม่เตมิจากวนัทีย่ ืน่ 
ผูข้อ ประเทศทีย่ืน่ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู

ของเขตการคุม้ครองสทิธติามที่

ระบุในขอ้ถอืสทิธิ

สามารถนาํรายละเอียดที่เปิดเผย

มาทาํการประดิษฐเ์ดียวกนัได้ • ทศิทางของเทคโนโลยี

• ทศิทางคูแ่ขง่

• แนวโน้มเทคโนโลย ี
• สถานของบริษทัในแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

ระยะเวลาการคุม้ครอง นบัจาก
วนัทีย่ืน่คาํขอตามระยะเวลาที่

กาํหนด

นาํความรู้หรือเทคนิคที่ไดม้า

พฒันาต่อยอด

สถานะทางกฎหมาย เชน่ รอ
การพจิารณา ถกูปฏเิสธ เพกิ
ถอน หรอืไดร้บัจดทะเบยีน

$ 2 $ 3 $ 4

การใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลูสทิธบิตัร

ที่มา :เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง “ความสาํคญัของการสืบคน้ฐานขอ้มูลสิทธิบตัรเพื่อการวางแผนงานวจิยั” โดย คุณณิชยา  สืบสุข
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การบรหิารจดัการ IP

ในช่วงการ

สร้างสรรค์

(Creation)

1 การทาํแผนที่สิทธิ์บตัร (Patent Mapping)
• กาํหนดทิศทางและขอบเขตการวจิยั

• ป้องกนัการละเมิดสิทธิบตัร

2 การตรวจสอบทรัพยส์ินทางปัญญาเพื่อการสร้างสรรค ์

(IP Clearance towards freedom to operate)
• ตรวจสอบผลงานวจิยัที่เกิดขึ้นวา่นาํไปใชป้ระโยชนไ์ดห้รือไม่ โดยการ

ตรวจสอบสิทธิบตัรที่เกี่ยวขอ้ง

3 สญัญาเพื่อการสร้างสรรคท์รัพยส์ินทางปัญญา
• สญัญาสนบัสนุนการวจิยั (in-house research agreement)
• สญัญารับจา้งวจิยั (contract research agreement)
• สญัญาร่วมวจิยั (collaborative research agreement)

4 มาตรการในการเกบ็รักษาความลบั 

(Confidential or non-disclosure measure)

ที่มา :เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง “ความสาํคญัของการสืบคน้ฐานขอ้มูลสิทธิบตัรเพื่อการวางแผนงานวจิยั” โดย คุณณิชยา  สืบสุข
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