
1.ความหมายของสทิธบิตัร

2.ประเภทของสทิธบิตัร

3. เง ือ่นไขในการยืน่ค าขอรบัสทิธบิตัร
และอนสุทิธบิตัร

4.สิง่ทีส่ทิธบิตัรไมใ่หค้วามคุม้ครอง

5.สทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร

6.ขอ้ยกเวน้การละเมดิของสทิธบิตัร/อนุ
สทิธบิตัร

7.ใครคอืเจา้ของสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร



คอื หนงัสอืส าคญัทีร่ฐั*ออกใหเ้พือ่
คุม้ครองการประดษิฐ ์  การออกแบบ
ผลติภณัฑ์ หรอื ผลติภณัฑอ์รรถประโยชน ์
ทีม่ลีกัษณะตามทีก่ฎหมายก าหนด (* กรณีของ

ประเทศไทย  รฐั คอื กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย)์

สทิธิ + บตัร

การประดษิฐ ์กบั การออกแบบ

1. ความหมายของสทิธบิตัร



ค าขอรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร

 สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์
 อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์

2. ประเภทของสทิธบิตัร



การประดษิฐใ์หค้วามคุม้ครอง
สาระส าคญัภายในของผลติภณัฑ ์

การออกแบบผลติภณัฑเ์ป็นการ
ออกแบบเกีย่วกบัความสวยงาม
ภายนอกของวตัถ ุทีจ่ะปรากฎแก่
สายตา เพือ่ดงึดดูใหล้กูคา้ตกลงซือ้
ผลติภณัฑ ์



http://www.neutron.rmutphysics.com/



สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์

มลีวดลายดอกไม้
มรีปูทรงสีเ่หลีย่ม

การเขยีนตอ้งอธบิาย
กลไก
ชิน้สว่นมอีะไรบา้ง

การเขยีนระบเุพยีง
ลวดลาย
รปูทรง
สสีรร

สทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ /อนสุทิธบิตัร

มสีวทิซปิ์ด/เปิด
มปีุ่ มกดต ัง้เวลา....



http:// www.p-wholesale.com

http://laptopmezzo.blogspot.com/

สทิธบิตัร (การ
ประดษิฐ)์ /อนสุทิธบิตัร

เนน้ลกัษณะโครงสรา้ง 
องคป์ระกอบ + ประโยชน์
ใชส้อย

สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ์
ออกแบบลักษณะภายนอก
เนน้รปูทรง ส ีลวดลาย
เกีย่วกบัความสวยงาม ไมม่ ี

ประโยชนใ์นการใชส้อย

ไมม่อีนสุทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์



สทิธบิตัร(การประดษิฐ)์/
อนสุทิธบิตัร

เนน้ลกัษณะโครงสรา้ง 
องคป์ระกอบ และประโยชนใ์ช้

สอย

สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ์

เป็นการออกแบบลกัษณะภายนอก เนน้
รปูทรง ส ีลวดลาย โดยจะเกีย่วกบั
ความสวยงาม

*ไมม่อีนสุทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ภาพจากhttp://www.srinakarincooling.com

http://www.rmutphysics.com/charud/invention/invention1/refrigerator/index.htm



www.rmutphysics.com/charud/invention/ 

http:// appliancist.comhttp://morewaystowastetime.blogspot.com

สทิธบิตัร(การประดษิฐ)์/อนุ
สทิธบิตัร

สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ์



ภาพจาก: www.mcphee.com/items/11315.html

http://www.duvet-dayz.com *ไมม่อีนสุทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์

สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร 
(การประดษิฐ)์

เนน้ลกัษณะโครงสรา้ง 
องคป์ระกอบ และประโยชนใ์ช้

สอย

สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ์

เป็นการออกแบบลักษณะภายนอก เนน้
รปูทรง ส ีลวดลาย โดยจะเกีย่วกบั
ความสวยงาม

http://www.mcphee.com/items/11315.html


สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
อนสุทิธบิตัร(การประดษิฐ)์
สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์

ยารกัษาสวิแบบใหม่

สตูรยา/
สว่นผสมของยา

รปูรา่ง/ลวดลาย
ของเม็ดยา



www.webdesignerdepot.com/.../package-42.jpg 

สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์

สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์

เนือ้แตงโม
น า้แข็ง
น า้ผ ึง้
วติามนิ อี

สตูรน า้แตงโม

ทีม่ลีวดลายรปู
แตงโม

กลอ่ง

http://www.thedieline.com/blog/2009/03/doo-smoothie.html
http://www.thedieline.com/blog/2009/03/doo-smoothie.html




http://blog.cognac-expert.com/wp-content/uploads/2011/03/before-after-courvoisier.jpg
http://blog.cognac-expert.com/wp-content/uploads/2011/03/before-after-courvoisier.jpg


ค าขอรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร

 สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์
 อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์

2. ประเภทของสทิธบิตัร



อะไรคอืการประดษิฐ ์

ค าขอรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร
 สทิธบิตัรการประดษิฐ ์
 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์
 อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์

นวนยิายเรือ่งใหม ่?
ขวดน า้หอมรปูทรงใหม ่?
สตูรน า้หอมทีม่สีว่นผสม

ดอกกหุลาบ + ดอกลาเวน
เดอร ์?



[ม. 3] “การประดษิฐ”์ หมายความวา่ การ
คดิคน้หรอืท าข ึน้ อนัเป็นผลใหไ้ดม้าซึง่
ผลติภณัฑห์รอืกรรมวธิใีดขึน้ใหม ่หรอื การ
กระท าใดๆ ทีท่ าใหด้ขี ึน้ซึง่ผลติภณัฑห์รอื
กรรมวธิี

ผลติภณัฑ์
กรรมวธิี

ใหม่+

คดิคน้/ท าขึน้

สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์



สิง่ทีม่รีปูรา่งหรอืมคีณุสมบตัทิาง
กายภาพท ัง้หมด 

แบง่ตาม ลกัษณะโครงสรา้ง 
องคป์ระกอบ และประโยชนใ์ชส้อย 

ผลติภณัฑ์



สิง่ทีม่รีปูรา่งหรอืมคีณุสมบตัทิางกายภาพ แบง่
ตาม ลกัษณะโครงสรา้ง องคป์ระกอบ และ
ประโยชนใ์ชส้อย 

เครือ่งจกัรกล (machine)
เครือ่งส าเร็จ (apparatus)

www.be2hand.com

สทิธบิตัร(การประดษิฐ)์ /อนสุทิธบิตัร



อปุกรณ์ (Devices)
เครือ่งมอื (tool)

สทิธบิตัร(การประดษิฐ)์ /อนสุทิธบิตัร



www.chiangmaiplastic.com

สทิธบิตัร(การประดษิฐ)์ /อนสุทิธบิตัร

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=LCzk9KAMHDR14M&tbnid=mijK8nxte_xWSM:&ved=0CAUQjRw&url=/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=LCzk9KAMHDR14M&tbnid=mijK8nxte_xWSM:&ved=&url=http://marychagelsathitchula.blogspot.com/2012/07/blog-post_4697.html&ei=LNC9UY7ZAYP5rQfcg4D4BA&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNH6P9j3YdosF0UMc9lWCEDB04v2Mg&ust=1371480492280702&ei=0dC9UfiYOoLorQf-4IHwAg&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNH6P9j3YdosF0UMc9lWCEDB04v2Mg&ust=1371480492280702
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=LCzk9KAMHDR14M&tbnid=mijK8nxte_xWSM:&ved=0CAUQjRw&url=/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=LCzk9KAMHDR14M&tbnid=mijK8nxte_xWSM:&ved=&url=http://marychagelsathitchula.blogspot.com/2012/07/blog-post_4697.html&ei=LNC9UY7ZAYP5rQfcg4D4BA&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNH6P9j3YdosF0UMc9lWCEDB04v2Mg&ust=1371480492280702&ei=0dC9UfiYOoLorQf-4IHwAg&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNH6P9j3YdosF0UMc9lWCEDB04v2Mg&ust=1371480492280702
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=B2swPlVSxtCl1M&tbnid=lrADbYnN3RvACM:&ved=&url=http://www.pramool.com/classified/view.php3?katoo=E06694&ei=vNG9UY_0N4W3rAeFgYG4Aw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNHsB4wU271bqgf9GvLNZkOaLp-cFA&ust=1371480893109722
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=B2swPlVSxtCl1M&tbnid=lrADbYnN3RvACM:&ved=&url=http://www.pramool.com/classified/view.php3?katoo=E06694&ei=vNG9UY_0N4W3rAeFgYG4Aw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNHsB4wU271bqgf9GvLNZkOaLp-cFA&ust=1371480893109722
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94 2 %E0%B8%84%E0%B8%A1&source=images&cd=&cad=rja&docid=M3uVKuUkqDfqQM&tbnid=ZZcXP5TjdRaSXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chiangmaiplastic.com/product.detail_616090_th_2906795&ei=LNO9UYLKBMLPrQenuYHADA&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNEKHJAbMTgBi4vBjWdyjQOQhqe7-Q&ust=1371481210088049
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94 2 %E0%B8%84%E0%B8%A1&source=images&cd=&cad=rja&docid=M3uVKuUkqDfqQM&tbnid=ZZcXP5TjdRaSXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chiangmaiplastic.com/product.detail_616090_th_2906795&ei=LNO9UYLKBMLPrQenuYHADA&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNEKHJAbMTgBi4vBjWdyjQOQhqe7-Q&ust=1371481210088049


สารเคม/ีanalog ของสารเคมี
จลุชพีดดัแปลง, เวกเตอร/์ไพรเมอร์

http://microbiologyglossary.wikispaces.com/S
treptococcus+mutans

en.wikipedia.org

สทิธบิตัร(การประดษิฐ)์ /อนสุทิธบิตัร

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=gtksBJrlnl2rZM&tbnid=8KgAVazQw2WeSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=793689&ei=OWLFUe3eEObdigfE84GoBw&bvm=bv.48293060,d.aGc&psig=AFQjCNHnNY1I3pi6ciNkq-ZPUt5ktObNWQ&ust=1371976573525903
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=gtksBJrlnl2rZM&tbnid=8KgAVazQw2WeSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=793689&ei=OWLFUe3eEObdigfE84GoBw&bvm=bv.48293060,d.aGc&psig=AFQjCNHnNY1I3pi6ciNkq-ZPUt5ktObNWQ&ust=1371976573525903
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://61.19.145.8/student/web4142/M402/402-01/images/salt05.jpg&imgrefurl=http://61.19.145.8/student/web4142/M402/402-01/index.html&usg=__3JkycwnTR-nWOD7zAKLRjDGBnLA=&h=194&w=200&sz=8&hl=th&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=W6kO-zXpYL0BBM:&tbnh=101&tbnw=104&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1T4CYBA_enTH341&tbs=isch:1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://61.19.145.8/student/web4142/M402/402-01/images/salt05.jpg&imgrefurl=http://61.19.145.8/student/web4142/M402/402-01/index.html&usg=__3JkycwnTR-nWOD7zAKLRjDGBnLA=&h=194&w=200&sz=8&hl=th&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=W6kO-zXpYL0BBM:&tbnh=101&tbnw=104&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1T4CYBA_enTH341&tbs=isch:1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.moomthai.com/images/healty/gh10.jpg&imgrefurl=http://healthy.moomthai.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0 %E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/detail43-1.html&usg=__Es7VEDPc3aEdmOLmPWDwUaKGyM8=&h=310&w=310&sz=10&hl=th&start=21&um=1&itbs=1&tbnid=wmnBcEV5OJN_8M:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5&um=1&hl=th&rlz=1T4CYBA_enTH341&tbs=isch:1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.moomthai.com/images/healty/gh10.jpg&imgrefurl=http://healthy.moomthai.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0 %E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/detail43-1.html&usg=__Es7VEDPc3aEdmOLmPWDwUaKGyM8=&h=310&w=310&sz=10&hl=th&start=21&um=1&itbs=1&tbnid=wmnBcEV5OJN_8M:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5&um=1&hl=th&rlz=1T4CYBA_enTH341&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=streptococcus+mutans&source=images&cd=&cad=rja&docid=UP9tsi6oxh7U-M&tbnid=C1D3VFXSKO2AOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visualphotos.com/image/1x6040651/streptococcus_mutans_bacteria_light_micrograph&ei=fWTFUcyxMcW1iAfQtoC4BA&bvm=bv.48293060,d.aGc&psig=AFQjCNEFJEFBGriVx6dRobgEND1NpJnttA&ust=1371977180843578
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=streptococcus+mutans&source=images&cd=&cad=rja&docid=UP9tsi6oxh7U-M&tbnid=C1D3VFXSKO2AOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visualphotos.com/image/1x6040651/streptococcus_mutans_bacteria_light_micrograph&ei=fWTFUcyxMcW1iAfQtoC4BA&bvm=bv.48293060,d.aGc&psig=AFQjCNEFJEFBGriVx6dRobgEND1NpJnttA&ust=1371977180843578
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=streptococcus+mutans&source=images&cd=&docid=PEWX35YErcqRVM&tbnid=o7ZVmj59yXUAJM:&ved=&url=/url?sa=i&rct=j&q=streptococcus+mutans&source=images&cd=&cad=rja&docid=PEWX35YErcqRVM&tbnid=o7ZVmj59yXUAJM:&ved=&url=http://microbiologyglossary.wikispaces.com/Streptococcus+mutans&ei=xmTFUdGpCKyiiAeXx4DQAg&psig=AFQjCNF2EohnuMUgjFepkb7b3T8Cy_wcvg&ust=1371977286360553&ei=xmTFUdGpCKyiiAeXx4DQAg&psig=AFQjCNF2EohnuMUgjFepkb7b3T8Cy_wcvg&ust=1371977286360553
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=streptococcus+mutans&source=images&cd=&docid=PEWX35YErcqRVM&tbnid=o7ZVmj59yXUAJM:&ved=&url=/url?sa=i&rct=j&q=streptococcus+mutans&source=images&cd=&cad=rja&docid=PEWX35YErcqRVM&tbnid=o7ZVmj59yXUAJM:&ved=&url=http://microbiologyglossary.wikispaces.com/Streptococcus+mutans&ei=xmTFUdGpCKyiiAeXx4DQAg&psig=AFQjCNF2EohnuMUgjFepkb7b3T8Cy_wcvg&ust=1371977286360553&ei=xmTFUdGpCKyiiAeXx4DQAg&psig=AFQjCNF2EohnuMUgjFepkb7b3T8Cy_wcvg&ust=1371977286360553


สตูรยา
สตูรอาหาร
เครือ่งส าอาง
แชมพ ู
ฯลฯ www.chaoprayanews.com

สทิธบิตัร(การประดษิฐ)์ /อนสุทิธบิตัร

http://1.bp.blogspot.com/-vc8KPSS1uUk/TcQtJ6gk6DI/AAAAAAAABTc/7RDPIbNe9Po/s1600/AVON+Perfume+(1).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vc8KPSS1uUk/TcQtJ6gk6DI/AAAAAAAABTc/7RDPIbNe9Po/s1600/AVON+Perfume+(1).jpg
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=gtksBJrlnl2rZM&tbnid=8KgAVazQw2WeSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chaoprayanews.com/2012/03/22/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/&ei=dWLFUeuLBI2TiQemjYDQDA&bvm=bv.48293060,d.aGc&psig=AFQjCNHnNY1I3pi6ciNkq-ZPUt5ktObNWQ&ust=1371976573525903
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=gtksBJrlnl2rZM&tbnid=8KgAVazQw2WeSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chaoprayanews.com/2012/03/22/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/&ei=dWLFUeuLBI2TiQemjYDQDA&bvm=bv.48293060,d.aGc&psig=AFQjCNHnNY1I3pi6ciNkq-ZPUt5ktObNWQ&ust=1371976573525903


ชุดตรวจตา่งๆ
ข ัน้ตอนและกรรมวธิที ีท่ าใหเ้กดิ

ผลติภณัฑใ์หม ่เชน่ วธิกีารหมกั/วธิกีาร
เพาะเลีย้งพชื/วธิถีนอมและเก็บรกัษา ฯ

สทิธบิตัร(การประดษิฐ)์ /อนสุทิธบิตัร



ลขิสทิธิ ์1 เดยีวในโลก
Soft & Slim



ไลออ้น

160

ชือ่ผูข้อ

ขอ้มลู ณ 16 พค. 59



แปรงสฟีนั

แปรงสฟีนั

แปรงสฟีนั

แปรงสฟีนั

แปรงสฟีนั
แปรงสฟีนั



กรรมวธิี= 
วธิกีาร กระบวนการหรอืกรรมวธิใีนการผลติ
หรอืการเก็บรกัษาใหค้งสภาพ
หรอืใหม้คีณุภาพดขี ึน้
หรอืการปรบัสภาพใหด้ขี ึน้ซึง่ผลติภณัฑ์ และ

รวมถงึการใชก้รรมวธินี ัน้ๆ ดว้ย

กรรมวธิผีลติผง
มะนาวเทยีม

น ามาท าใหเ้กดิ
ผลติภณัฑ์

กรรมวธิ ี(Process) I



ใหค้งสภาพ กรรมวธิถีนอมรกัษาเนือ้เยือ่มชีวีติ
ใหม้คีณุภาพดขี ึน้ กรรมวธิถีนอมไมเ้นือ้ออ่น 

ใหม้คีวามแข็งเหมอืนไมเ้นือ้แข็ง

ปรบัสภาพใหด้ขี ึน้ กรรมวธิปีรบัสภาพผา้ใหนุ้ม่ 
กรรมวธิปีรบัสภาพน า้ใหใ้ส

กรรมวธิ ี(Process) II

http://www.funny-potato.com/water-purification.html
http://www.funny-potato.com/water-purification.html
http://image62.webshots.com/62/1/82/86/2690182860085639884CHngMJ_fs.jpg
http://image62.webshots.com/62/1/82/86/2690182860085639884CHngMJ_fs.jpg


กรรมวธิที ีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งกบัการผลติ 
ไมจ่ดัวา่เป็นการประดษิฐต์ามกฎหมาย
ไทย เชน่

วธิดี าเนนิธรุกจิ, วธิที าบญัชี

http://networkrevolution.org/wp-content/uploads/2007/06/WindowsLiveWriter/TheReturnofAmwayintheUnitedStates_9673/image{0}[6]1.png
http://networkrevolution.org/wp-content/uploads/2007/06/WindowsLiveWriter/TheReturnofAmwayintheUnitedStates_9673/image{0}[6]1.png


กรรมวธิีเกีย่วกบัการจดัการ เช่น “กระ
ปรางาน” วิธีการเด ินรถแบบใหม่เพื่อ
แกป้ัญหาจราจร (รางวลัชมเชยผลงานประดษิฐ ์
ของสภาวจิยัแหง่ชาต ิปี 2539-40)

www.pantipmarket.com/items/10284958

กรรมวธิที ีไ่มเ่ก ีย่วกบัการผลติ 
ไมถ่อืวา่เป็นการประดษิฐ ์
ตามกฎหมายไทย



ท าวจิยั

http://www.postfree108.com/016028_/

ทา่ออกก าลงักายแบบใหม่

จดสทิธบิตัรไดห้รอืไม?่

พบวา่ท าใหร้า่งกายแข็งแรง
มผีลวจิยัรองรบั



การกระท าทีม่ขี ัน้ตอน
หรอืกระบวนการ

เพือ่เปลีย่นวตัถตุา่งๆ

ใหเ้ป็นผลติภณัฑอ์กีอยา่งหนึง่
หรอืใหไ้ดร้บัผลอยา่งใดอยา่ง

หนึง่ทีต่อ้งการ

กรรมวธิที ีจ่ะยืน่รบัสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร
(การประดษิฐ)์ได้



สิง่ประดษิฐ ์ซึง่เป็นผลทีไ่ดจ้ากการ
ใชค้วามคดิและมุง่ไปทีต่วัวตัถุ

สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร ใหค้วาม
คุม้ครองความคดิ

ลขิสทิธิไ์มคุ่ม้ครองความคดิ แต่
คุม้ครองการแสดงออก

สทิธบตัร & ลขิสทิธิ์



จดสิทธิบัตรได้หรือไม่

จาก youtube



3.สามารถประยกุตท์างอตุสาหกรรม

2. มขี ัน้การประดษิฐส์งูข ึน้

1. เป็นการประดษิฐข์ ึน้ใหม่

3. เง ือ่นไขในการขอรบัสทิธบิตัร/
อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ (ม.5)

สทิธบิตัรขาดขอ้ใดขอ้หนึง่ไมไ่ด้
แตอ่นสุทิธบิตัรตอ้งการเพยีงขอ้ 1 และ 3



การประดษิฐข์ ึน้ใหม่

ใหม=่ ?
ใหม ่เจรญิปรุะ
สคุนธวา เกดินมิติร
ดาวกิา โฮรเ์น ่



ไมม่กีารใชแ้ละเผยแพรม่ากอ่น

ไมม่กีารเปิดเผยสาระส าคญัหรอื
รายละเอยีดในเอกสารหรอืสิง่พมิพ์

ใหม=่ไมเ่ป็นงานทีป่รากฏอยูแ่ลว้

การประดษิฐข์ ึน้ใหม่



ไมใ่ชก่ารประดษิฐท์ ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรแลว้ (ใน+
นอกประเทศ)

ไมเ่ป็นการประดษิฐท์ ีข่อรบัสทิธบิตัร/อนุ
สทิธบิตัรไวน้อกราชอาณาจกัรเกนิ 18 เดอืนกอ่น
วนัขอรบัสทิธบิตัร แตย่งัไมไ่ดอ้อกสทิธบิตัร/อนุ
สทิธบิตัร

ไมเ่ป็นการประดษิฐท์ ีข่อรบัสทิธบิตัร+ได้
ประกาศโฆษณาแลว้

ใหม=่ไมเ่ป็นงานทีป่รากฏอยูแ่ลว้

การประดษิฐข์ ึน้ใหม่



การประดษิฐท์ ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรไวแ้ลว้ไมว่า่
ในหรอืนอกราชอาณาจกัร

ยอ่มเป็นงานทีม่ปีรากฏอยูแ่ลว้ 

แตก่ารประดษิฐท์ ีไ่ดย้ ืน่ค าขอไวแ้ลว้นอก
ราชอาณาจกัรแตย่งัไมไ่ดร้บัสทิธบิตัร 

กฎหมายสทิธบิตัรจะถอืวา่เป็นงานที่
ปรากฏอยู่
เมือ่ไดย้ ืน่ค าขอรบัสทิธบิตัรไวน้อก

ราชอาณาจกัรเป็นเวลาเกนิ 18 เดอืนกอ่น
วนัทีม่าขอรบัสทิธบิตัรในประเทศไทย



ไมม่กีารใชแ้ละเผยแพรม่ากอ่น

ไมม่กีารเปิดเผยสาระส าคญั

ไมใ่ชก่ารประดษิฐท์ ีไ่ดร้บัสทิธบิตัรแลว้

ไมเ่ป็นการประดษิฐท์ ีข่อรบัสทิธบิตัร/อนุ
สทิธบิตัรไวน้อกราชอาณาจกัรเกนิ 18 เดอืน
กอ่นวนัขอรบัสทิธบิตัร แตย่งัไมไ่ดอ้อก
สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร

ไมเ่ป็นการประดษิฐท์ ีข่อรบัสทิธบิตัร+ได้
ประกาศโฆษณาแลว้

ยืน่ 25 พค. 2559

24 พค. 2559 X
กอ่นยืน่ค าขอ

26 พค.2559





การเปิดเผยสาระส าคญั หรอื
รายละเอยีดดว้ยการกระท าอนัไมช่อบ
ดว้ยกฎหมาย (เชน่การขโมยรายละเอยีดมาเปิดเผย
หรอืลกูจา้งน าความลับของนายจา้งไปเปิดเผยตอ่บคุคลอืน่)

การเปิดเผยสาระส าคญั หรอื รายละเอยีด 
โดยผูป้ระดษิฐ ์ รวมท ัง้การแสดงผลงานของ
ผูป้ระดษิฐใ์นงานแสดงสนิคา้ระหวา่งประเทศ 
หรอื งานแสดงตอ่สาธารณชนทางราชการ
ภายใน 12 เดอืนกอ่นวนัยืน่ขอรบัสทิธบิตัร

การประดษิฐข์ ึน้ใหม่





[ค ำพพิำกษำศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงที่ ทป97/2545]

ถกูเพกิถอนสทิธบิตัรการประดษิฐ ์

SeaWalker มโีฆษณาใน
วารสาร อ.ส.ท. + ในวดิโิอ
เทปน าเทีย่ว ของการ
ทอ่งเทีย่วประเทศไทย ฯลฯ 
กอ่นยืน่ขอสทิธบิตัร

ท าใหข้าดความใหม่
สทิธบิตัรไมส่มบรูณ์

http://www.oceanhotels.com.au/_img/photos/sunlover/Seawalker-Helmet-Diving.jpg
http://www.oceanhotels.com.au/_img/photos/sunlover/Seawalker-Helmet-Diving.jpg


คดพีพิำกษำศำลฎกีำที ่ 4518/2550 

ปี 2538 นาย A ผลติ+
จ าหนา่ยเทปโฟมกาวสองหนา้

ปี 2547 บรษิทั B ผลติ+
ขายเทปโฟมกาวสองหนา้ชนดิ
เดยีวกนั

เพกิถอนอนสุทิธบิตัรเพราะไมใ่หม ่?

15 กค 2547 นาย A ยืน่ค าขอรบัอนุ
สทิธบิตัร+ไดอ้นสุทิธบิตัรใน ปี 48

จากน ัน้ยืน่ฟ้องศาลวา่บรษิทั B ละเมดิอนุ
สทิธบิตัร



นาย A จ าหนา่ยเทปโฟมกาวสองหนา้ใน
ปี 2538 ยืน่ค าขอรบัอนสุทิธบิตัรเมือ่ 15
กค 2547

การประดษิฐข์องนาย A จงึมหีรอืใชอ้ยู่
แลว้ในราชอาณาจกัรกอ่นวนัขอรบัอนุ
สทิธบิตัร จงึถอืเป็นงานทีป่รากฏอยูแ่ลว้

การกระท าเกนิกวา่ก าหนดเวลา 12 
เดอืนจงึไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้



การเปิดเผยสาระส าคญั หรอื
รายละเอยีดดว้ยการกระท าอนัไมช่อบ
ดว้ยกฎหมาย (เชน่การขโมยรายละเอยีดมาเปิดเผย
หรอืลกูจา้งน าความลับของนายจา้งไปเปิดเผยตอ่บคุคลอืน่)

การเปิดเผยสาระส าคญั หรอื รายละเอยีด 
โดยผูป้ระดษิฐ ์ รวมท ัง้การแสดงผลงานของ
ผูป้ระดษิฐใ์นงานแสดงสนิคา้ระหวา่งประเทศ 
หรอื งานแสดงตอ่สาธารณชนทางราชการ
ภายใน 12 เดอืนกอ่นวนัยืน่ขอรบัสทิธบิตัร

การประดษิฐข์ ึน้ใหม่



นาง A ไดร้บัอนสุทิธบิตัรเมือ่
2549

นาย B ฟ้องศาลใหเ้พกิถอนอนุ
สทิธบิตัร นาง A

ค าพพิากษาศาลฎกีาที่ 10485/2557



อนสุทิธบิตัร นาง A มลีกัษณะการ
ประดษิฐ ์เหมอืนเครือ่งจ าหนา่ย
ของเหลวแบบหยอดเหรยีญประเทศ
ญีปุ่่ นเลขที่ JP 2000011248 (ทีโ่ฆษณาไว้
ต ัง้แตว่นัที ่14 มค. 2543 )

การประดษิฐต์ามอนสุทิธบิตัรของนาง
A ไมใ่ชก่ารประดษิฐข์ ึน้ใหมท่ ีจ่ะขอรบั
อนสุทิธบิตัรได้

ค าพพิากษาศาลฎกีาที่ 10485/2557



ทนัอโกร (กาญจนบุรี) จ ากดั ไดใ้หค้วามสนใจและเยีย่มชมดูงาน เคร่ืองแยกใยจากตน้กก และ
ธูปฤาษี ซ่ึงเป็นผลงานของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ภาควชิาวิศวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ ซ่ึงใยกกท่ีไดจ้าก
เคร่ืองแยกน้ีจะสามารถน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอ เพ่ือแปรรูปเป็นผนืผา้ และผลิตภณัฑจ์ากผา้ต่อไป



การเปิดเผยสาระส าคญั หรอื
รายละเอยีดดว้ยการกระท าอนัไมช่อบ
ดว้ยกฎหมาย (เชน่การขโมยรายละเอยีดมาเปิดเผย
หรอืลกูจา้งน าความลับของนายจา้งไปเปิดเผยตอ่บคุคลอืน่)

การเปิดเผยสาระส าคญั หรอื รายละเอยีด 
โดยผูป้ระดษิฐ ์ รวมท ัง้การแสดงผลงานของ
ผูป้ระดษิฐใ์นงานแสดงสนิคา้ระหวา่งประเทศ 
หรอื งานแสดงตอ่สาธารณชนทางราชการ
ภายใน 12 เดอืนกอ่นวนัยืน่ขอรบัสทิธบิตัร

การประดษิฐข์ ึน้ใหม่



บทความ: มข.วจิยัพบ ไหมอรี ีเ่หมาะเลีย้งเชงิ
อตุสาหกรรม



เปิดเผยใน 
www.kku.ac..th



นกัวจิยัคณะเกษตร มข. อบรมการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารเพือ่สขุภาพสูชุ่มชน



อยา่ท าลายความใหมเ่พยีงเพราะแกะ



จาก youtube.com

อยา่ท าลายความใหมเ่พยีงเพราะแกะ



เสนอผลงาน 
1 มกราคม 54

ยืน่จดภายใน 
31 ธนัวาคม 54

การประดษิฐข์าด
ความใหมเ่พราะเป็น
งานทีม่กีารใชแ้ละ
เผยแพรม่ากอ่น



ถา้ชือ่ซ า้กนั

แสดงวา่ไมใ่หมจ่รงิหรอืไม่ ?

นาย A ยืน่ค าขอเรือ่ง 
“น า้พรกิเผาเห็ดหอม” แลว้
ดงัน ัน้ นาย B ไมส่ามารถยืน่ค า

ขอเรือ่ง “น า้พรกิเผาเห็ดหอม” ได้



ชือ่ซ า้กนัไดร้ไึม ่?

กนัยงุ

ยากนัยงุแบบขด



ยาสฟีนั

ชือ่ซ า้กนัไดร้ไึม ่?
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อะไรคอืความใหมข่องงานวจิยัทีเ่ราท า ?



ใหมบ่างสว่นจดสทิธบิตัรไดไ้หม ?





ใหมบ่างสว่นไดไ้หม ?

ปญัหาการประดษิฐเ์ดมิ การประดษิฐใ์หม่

ครมีบ ารงุผวิ ท าใหผ้วิมคีวาม
ชุม่ชืน่ ขอ้เสยีไมส่ามารถท า
ใหผ้วิหนา้ขาว 

ครมีบ ารงุผวิประกอบดว้ย

- สาร X 50 % โดยน า้หนกั

- สาร Y 30 % โดยน า้หนกั

- สาร Z 20 % โดยน า้หนกั

เพิม่สว่นผสม Alpha Hydroxy
Acid) + วติามนิ E ขอ้ดี ท าให้
ผวิหนา้ขาว ขจดัรอยดา่งด า

ครมีบ ารงุผวิประกอบดว้ย 

- สาร X 30 % โดยน า้หนกั

- สาร Y  30 % โดยน า้หนกั

- สาร Z  20 % โดยน า้หนกั

- Alpha Hydroxy Acid 10 
% โดยน า้หนกั

- วติามนิ E 10 % โดย
น า้หนกั



คดิตอ่ยอด



1

2

3

4

5

6

การประดษิฐใ์หม่

ภาพจากwww.office-

manufacturer.com

1

2

3

การประดษิฐเ์กา่



http://blog.reodica.org/

www.traderscity.com/board/produc...r-47761/

http:// zedomax.com



://www.thegreenhead.com/imgs/pizza-microwave



http://dec0rs.com/kitchen-interior/kitchen-ceramic-tableware-porcelain-majolica/
http://dec0rs.com/kitchen-interior/kitchen-ceramic-tableware-porcelain-majolica/


3.สามารถประยกุตท์างอตุสาหกรรม

2. มขี ัน้การประดษิฐส์งูข ึน้

1. เป็นการประดษิฐข์ ึน้ใหม่

3. เง ือ่นไขในการขอรบัสทิธบิตัร/
อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ (ม.5)

สทิธบิตัรขาดขอ้ใดขอ้หนึง่ไมไ่ด้
แตอ่นสุทิธบิตัรตอ้งการเพยีงขอ้ 1 และ 3



การประดษิฐท์ ีไ่มเ่ป็นทีป่ระจกัษโ์ดยงา่ย
แกบ่คุคลทีม่คีวามช านาญในระดบัสามญั
ส าหรบังานประเภทน ัน้ 

ไมใ่ชก่ารประดษิฐท์ ีส่ามารถคดิหรอืท า
ไดโ้ดยงา่ยโดยผูท้ ีม่คีวามรูพ้ ืน้ฐานท ัว่ไป
ในเรือ่งน ัน้ โดยเฉพาะสิง่ทีท่ าข ึน้โดย
ไมไ่ดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถในเชงิ
ประดษิฐ ์ใชแ้ตท่กัษะของชา่งฝีมอืเทา่น ัน้

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)



ถา้เป็นสิง่ทีไ่มอ่าจคาดคดิหรอืไมอ่าจท าได้
โดยงา่ยโดยบคุคลดงักลา่ว ก็นบัไดว้า่มขี ึน้
การประดษิฐท์ ีส่งูข ึน้

ถา้สิง่น ัน้สามารถคาดคดิหรอืท าได้
โดยงา่ยโดยบคุคลดงักลา่ว ถอืไดว้า่ไมม่ขี ัน้
การประดษิฐท์ ีส่งูข ึน้

การประดษิฐน์ ัน้เป็นสิง่ทีบ่คุคลดงักลา่ว
สามารถคดิหรอืท าไดโ้ดยงา่ยหรอืไม่

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)



ไมไ่ดอ้ยูท่ ีล่กัษณะทางโครงสรา้ง

อยูท่ ีล่กัษณะการท างานกบัผลทีไ่ดร้บั

แตกตา่งจาก งานทีม่อียูแ่ลว้เพยีงใด

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)

ใหผ้ลแตกตา่งไปจากเดมิโดยไมไ่ด้
คาดหวงัมากอ่น
เป็นการแกป้ญัหาทีไ่มม่ผีูใ้ดแกไ้ขไดม้า
ชา้นาน



ใหผ้ลแตกตา่งไปจากเดมิโดยไมไ่ด้
คาดหวงัมากอ่น
เป็นการแกป้ญัหาทีไ่มม่ผีูใ้ดแกไ้ข
ไดม้าชา้นาน

โดยเปรยีบเทยีบกบังานทีป่รากฏอยูแ่ลว้
หลายชิน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)







ไมใ่ชผ่ลติภณัฑห์รอืกรรมวธิที ีส่ามารถคดิได้
งา่ยโดยผูท้ ีม่คีวามรูพ้ ืน้ฐานท ัว่ไปในเรือ่งน ัน้

ไมใ่ชส่ ิง่ท ีท่ าข ึน้โดยไมไ่ดใ้ชค้วามสามารถใน
เชงิประดษิฐค์ดิคน้ ใชแ้ตท่กัษะชา่งฝีมอื เชน่ การ
ตดิลอ้ทีข่าเกา้อี้

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)



ถา้น าสว่นประกอบมารวมกนั ท าใหไ้ดร้บั
ความสะดวก แตไ่มม่ผีลแตกตา่งจากเดมิ

หนา้ทีห่รอืประโยชนใ์ชส้อยของ
สว่นประกอบแตล่ะสว่นยงัเหมอืนเดมิ ถอื
วา่ไมม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู

ตอ้งมผีลดกีวา่เดมิ/ผลทีเ่หนอืความ
คาดหมาย (Synergistic effects)จงึ
จะถอืวา่มขี ัน้การประดษิฐส์งู

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)



ถา้การน าเอาสว่นประกอบน ัน้มารวมกนัท าให้
ไดร้บัเพยีงความสะดวก แตไ่มไ่ดผ้ลทีแ่ตกตา่ง
ไปจากเดมิ
และหนา้ทีห่รอืประโยชนใ์ชส้อยของ
สว่นประกอบแตล่ะสว่นยงัเหมอืนเดมิ

+


ไมส่งู

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)

ไมม่ขี ัน้การ
ประดษิฐส์งู



การน าเอาสว่นประกอบทีม่อียูแ่ลว้ มาประกอบ
เป็นการประดษิฐใ์หม ่จะมขี ัน้การประดษิฐส์งู

เฉพาะกรณีทีป่รากฏวา่ ผลทีไ่ดจ้ากการรวม
สว่นประกอบน ัน้มากกวา่ผลรวมของสว่นประกอบ

เหลา่น ัน้แตล่ะสว่น 1+1 › 2

+

25o C 27o C -20o C

สารโบรม็อกซนีลิ สารไออ็อกซนีลิ
สารผสมตกผลกึในอณุหภมูิ

ต า่ลงมากกวา่สารตวัเดยีว ใช้

ในการขนสง่สารได้

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://61.19.145.8/student/web4142/M402/402-01/images/salt05.jpg&imgrefurl=http://61.19.145.8/student/web4142/M402/402-01/index.html&usg=__3JkycwnTR-nWOD7zAKLRjDGBnLA=&h=194&w=200&sz=8&hl=th&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=W6kO-zXpYL0BBM:&tbnh=101&tbnw=104&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1T4CYBA_enTH341&tbs=isch:1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://61.19.145.8/student/web4142/M402/402-01/images/salt05.jpg&imgrefurl=http://61.19.145.8/student/web4142/M402/402-01/index.html&usg=__3JkycwnTR-nWOD7zAKLRjDGBnLA=&h=194&w=200&sz=8&hl=th&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=W6kO-zXpYL0BBM:&tbnh=101&tbnw=104&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1T4CYBA_enTH341&tbs=isch:1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.moomthai.com/images/healty/gh10.jpg&imgrefurl=http://healthy.moomthai.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0 %E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/detail43-1.html&usg=__Es7VEDPc3aEdmOLmPWDwUaKGyM8=&h=310&w=310&sz=10&hl=th&start=21&um=1&itbs=1&tbnid=wmnBcEV5OJN_8M:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5&um=1&hl=th&rlz=1T4CYBA_enTH341&tbs=isch:1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.moomthai.com/images/healty/gh10.jpg&imgrefurl=http://healthy.moomthai.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0 %E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/detail43-1.html&usg=__Es7VEDPc3aEdmOLmPWDwUaKGyM8=&h=310&w=310&sz=10&hl=th&start=21&um=1&itbs=1&tbnid=wmnBcEV5OJN_8M:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5&um=1&hl=th&rlz=1T4CYBA_enTH341&tbs=isch:1



ไมส่งู



+

ไมส่งู



ถา้มผีลดกีวา่เดมิหรอืผลทีเ่หนอืความคาดหมาย
(Synergistic effects)จงึถอืวา่มขี ัน้การประดษิฐส์งู



การน าเอาสว่นประกอบทีม่หีนา้ทีอ่ยา่ง
เดยีวกนักบัสว่นประกอบทีใ่ชอ้ยูแ่ลว้มาแทนที่
สว่นประกอบดงักลา่ว ถอืวา่ไมม่ขี ัน้การ
ประดษิฐส์งู เชน่

ใชม้อเตอรไ์ฮโดรลคิแทนมอเตอรไ์ฟฟ้า หรอื ใช้

พลงังานจากแสงอาทติยแ์ทนพลงังานไฟฟ้า



การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.thaionlinemarket.com/picproduct/14-82/thumbnailshow205643.jpg&imgrefurl=http://www.thaionlinemarket.com/question.asp?QID=205643&usg=__ovYWDGsDjUO_Oti2PtsK600DoL0=&h=266&w=300&sz=12&hl=th&start=1&um=1&tbnid=lwDuckSOFiIq3M:&tbnh=103&tbnw=116&prev=/images?q=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84&hl=th&rlz=1T4CYBA_en___TH264&sa=N&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.thaionlinemarket.com/picproduct/14-82/thumbnailshow205643.jpg&imgrefurl=http://www.thaionlinemarket.com/question.asp?QID=205643&usg=__ovYWDGsDjUO_Oti2PtsK600DoL0=&h=266&w=300&sz=12&hl=th&start=1&um=1&tbnid=lwDuckSOFiIq3M:&tbnh=103&tbnw=116&prev=/images?q=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84&hl=th&rlz=1T4CYBA_en___TH264&sa=N&um=1


♠ การยอ่สว่นหรอืขยายสว่นประกอบ ถอื
วา่ไมม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู เชน่ การท าเครือ่งซกัผา้จาก

ความจ ุ6.5 ก.ก. เป็นความจ ุ13 ก.ก. 

ภาพจาก http://www.washingmachinereviews.org.uk


ไมส่งู

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)



ถา้เป็นเพยีงการเปลีย่นวสัดทุ ีแ่ตกตา่ง
ไปจากเดมิ ถอืวา่ไมม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู

-การใชเ้ซรามคิแทนเหล็กในการกอ๊กน า้ หรอืการใช้

กระเบือ้งแทนพลาสตคิในการท าถว้ยจาน

ภาพจาก: www.vanzeq.tradeprince.com



การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)

http://vanzeq.tradeprince.com/




การใชก้ระเบือ้งแทนพลาสตกิ
ในการท าถว้ยจาน

ไมส่งู

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)



1.กรรมวธิผีลติโซดา
- หมกั
- ตม้
- กรอง

2.กรรมวธิผีลติโซดา

- ตม้
- กรอง
- หมกั

ไมม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู เวน้การสลบัมผีลทางเทคนคิที่
แตกตา่ง ดงัน ัน้ตอ้งมผีลการเปรยีบเทยีบ



ได้ผลติภัณฑ์เหมือนเดมิ

ไดผ้ลติภณัฑท์ี่
แตกตา่ง ดกีวา่เดมิ



3.กรรมวธิผีลติโซดา

- กรอง
- หมกั
- ตม้

ได ้BOURBON

http://intouchlabels.com

http://intouchlabels.com

http://fluidalchemy.wordpress.com

กรรมวธิใีหม่

กรรมวธิใีหม่

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)



กระบวนการทีม่ขี ัน้ตอนเหมอืนการ
ประดษิฐก์อ่นหนา้ยกเวน้สภาวะทีใ่ช้
อณุหภมู ิ

ถ้าอุณหภูม ิด ังกล่า วมีผลทาง
เทคนคิทีแ่ตกตา่งเห็นไดช้ดั

คาดเดาไมไ่ดต้ามทฤษฎี

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)



การประดษิฐเ์ดมิ การประดษิฐใ์หม่ -ใชเ้วลาส ัน้ 
-ประหยดั
แรงงาน
-ลดตน้ทนุการ
ผลติ

ค ัว่ กาแฟที ่T 50 C

บด .....ที ่T 60 C

อบ ......ที ่T 60 C

ค ัว่ กาแฟที ่T 80 C

บด....ที ่T 60 C

อบ.....ที่ T 80 C



ถา้ไดก้าแฟทีก่นิ
แลว้ท าใหผ้อม

 ไม่สูง อณุหภมูสิงู
แหง้เร็ว

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)



สตูรเดมิ สตูรใหม่ สตูรใหม่
สว่นประกอบ สาร A +B สาร A + C สาร A + C
ผลลพัธ์ กนัยงุ กนัยงุ กนัยงุ + 

ผวิขาว
ข ัน้การ

ประดษิฐส์งู

กนัยงุ
กนัยงุ+ ผวิ
ขาว

 

กนัยงุ

การประดษิฐท์ ีม่ขี ัน้การประดษิฐส์งู (ม.7)



3.สามารถประยกุตท์างอตุสาหกรรม

2. มขี ัน้การประดษิฐส์งูข ึน้

1. เป็นการประดษิฐข์ ึน้ใหม่

สทิธบิตัรขาดขอ้ใดขอ้หนึง่ไมไ่ด้
แตอ่นสุทิธบิตัรตอ้งการเพยีงขอ้ 1 และ 3

3. เง ือ่นไขในการขอรบัสทิธบิตัร/
อนสุทิธบิตัร (การประดษิฐ)์ (ม.5)



น าไปใชใ้หเ้กดิผลในทาง
ปฏบิตัไิด้

ไมใ่ชท่ฤษฎทีีส่มมตขิ ึน้อยา่ง
เลือ่นลอย

การประดษิฐท์ ีส่ามารถประยกุตใ์ชใ้นทาง
อตุสาหกรรมได้



เครือ่งจกัรกล สว่นประกอบตอ้งสามารถท างาน
รว่มกนัใหท้ าหนา้ทีต่ามทีก่ลา่วอา้ง

เครือ่งส าเร็จ ชุดอปุกรณต์อ้งใชง้านไดต้ามที่
กลา่วอา้ง

สารเคมี ตอ้งสามารถเตรยีมขึน้ได ้และมี
คณุสมบตัติามทีก่ลา่วอา้ง

กรรมวธิี มขี ัน้ตอนทีป่ฏบิตัไิด ้แลว้ไดผ้ล
ตามทีก่ลา่วอา้ง

การประดษิฐท์ ีส่ามารถประยกุตใ์ชใ้นทาง
อตุสาหกรรมได้



1. ความหมายของสทิธบิตัร
2. ประเภทของสทิธบิตัร
3. เง ือ่นไขในการยืน่ค าขอรบัสทิธบิตัรและอนุ
สทิธบิตัร

4.สิง่ทีส่ทิธบิตัรไมใ่หค้วามคุม้ครอง

5.สทิธขิองผูท้รงสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร

6.ขอ้ยกเวน้การละเมดิของสทิธบิตัร/อนุ
สทิธบิตัร

7.ใครคอืเจา้ของสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร



จลุชพี และสว่นประกอบสว่นใดสว่นหนึง่ของ
จลุชพีทีม่ตีามธรรมชาต ิสตัว ์พชื หรอื สารสกดั
จากสตัวห์รอืพชื





ถา้ปรบัปรงุสายพนัธจ์ลุชพี
ใหมส่ามารถขอรบัสทิธบิตัรได้
ผลติภณัฑจ์ากจลุชพี สตัว ์

พชื สามารถขอรบัสทิธบิตัรได้

ภาพจาก:www. solanacompost.wordpress.com

กรรมวธิกีารผลติสตัว/์พชืจดได้

(ม.9)



http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.shellyssciencespot.com/images/bacteria.jpg&imgrefurl=http://www.shellyssciencespot.com/Vocabulary.htm&usg=__fmpR1fXMC57uX4KXwMQ-byBnT2c=&h=768&w=1037&sz=34&hl=th&start=9&um=1&tbnid=A2hMiZs2LN_5CM:&tbnh=111&tbnw=150&prev=/images?q=bacteria&hl=th&rlz=1T4CYBA_en___TH264&sa=N&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.shellyssciencespot.com/images/bacteria.jpg&imgrefurl=http://www.shellyssciencespot.com/Vocabulary.htm&usg=__fmpR1fXMC57uX4KXwMQ-byBnT2c=&h=768&w=1037&sz=34&hl=th&start=9&um=1&tbnid=A2hMiZs2LN_5CM:&tbnh=111&tbnw=150&prev=/images?q=bacteria&hl=th&rlz=1T4CYBA_en___TH264&sa=N&um=1
http://solanacompost.wordpress.com/2009/03/24/rotline-question-of-the-week-do-i-need-to-add-worms-to-my-compost-bin/



ภำพจำก: www.drug-stores-online.com/Lanolin-Cream-with





http://www.clixgalore.com/PSale.aspx?BID=66752&AfID=57668&AdID=8014&OID=e4280882-bcf2-47aa-b044-7a3fe0606cf6&AffDirectURL=http://www.beautyshop.co.nz/en/cp/Placenta_Face_Serum?currency=NZD
http://www.clixgalore.com/PSale.aspx?BID=66752&AfID=57668&AdID=8014&OID=e4280882-bcf2-47aa-b044-7a3fe0606cf6&AffDirectURL=http://www.beautyshop.co.nz/en/cp/Placenta_Face_Serum?currency=NZD


กรรมวธิใีนการผลติสตัว ์พชืสามารถจดได้
แตจ่ะขอจดสทิธบิตัรในตวัสตัวใ์หมไ่มไ่ด้

 กรรมวธิผีลติแมวลายสดี า-ขาว
 แมวลายสดี า-ขาว



กรรมวธิใีนการผลติสตัว ์พชืสามารถจดได้

ภาพจาก www. learners.in.th/blog/akd/294446Remove frame

http://4.bp.blogspot.com/_eCOtXa5Dytw/SbzJmI5VCiI/AAAAAAAAACs/Y1HoGOvho28/s320/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%95%
http://4.bp.blogspot.com/_eCOtXa5Dytw/SbzJmI5VCiI/AAAAAAAAACs/Y1HoGOvho28/s320/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%95%
http://4.bp.blogspot.com/_eCOtXa5Dytw/SbzJmI5VCiI/AAAAAAAAACs/Y1HoGOvho28/s320/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%95%
http://4.bp.blogspot.com/_eCOtXa5Dytw/SbzJmI5VCiI/AAAAAAAAACs/Y1HoGOvho28/s320/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%95%


ศ.ดร. ประนอม จนัทรโณทยั คณะวทิยาศาสตร ์มข. ไดค้น้พบพชืพนัธุ ์
ใหม ่โดยไดท้ าการศกึษาและเชือ่วา่คอืพชืชนดิใหมท่ ีย่งัไมม่กีารคน้พบ
มากอ่นไดแ้ก ่สกลุพรกิไทย3 ชนดิ สกลุผกักระสงั 5 ชนดิ สกลุชอ่ฟ้า 
1 ชนดิ สกลุปีกไกด่ า 1 ชนดิ สกลุหญา้บวั 4 ชนดิ และ สกลุมะยม
หนาม 4 ชนดิ สว่นประโยชนห์รอืสรรพคณุของพชืน ัน้ยงัไมไ่ดม้กีาร
วจิยั แตด่จูากกลุม่ของพชืหลายชนดิทีค่น้พบเคยมกีารศกึษาและ
น ามาใชเ้ป็นยารกัษาโรคแลว้ เชน่ ตน้ลกูใตไ้ปในกลุม่มะยมหนามทีม่ ี
สรรพคณุลดความดนัโลหติ

มข. คน้พบพชืใหมข่องโลก 18 ชนดิ



ดร.ธรรมรตัน ์พทุธไทย อาจารยส์าขาวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพและทรพัยากรธรรมชาต ิม. 
มหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ีเปิดเผยวา่ ไดค้น้พบพชืวงศส์ม้กุง้ในไทยชนดิใหมข่องโลก 6 
ชนดิ  พชืวงศส์ม้กุง้สามารถเป็นดชันชีีว้ดัความอดุมสมบรูณ์ของป่าได ้โดยในภาคเหนอื 
ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นยิมน ามาแกงสม้หรอืรบัประทานแกลม้กบัน า้พรกิ 
จากผลการวจิยัดา้นสารเคมพีบวา่ พชืวงศส์ม้กุง้น ัน้มวีติามนิซ ีกรดออกซาลคิ กรดคารโ์บ
ลคิ คอ่นขา้งสงู ในมณฑลยนูานมกีารน ามาท าชา น า้ชาทีไ่ดม้สีแีดงรสเปรีย้ว ซึง่มรีาคา
ขายในตลาดสงูมาก.

นกัวจิยั ม. มหดิล สดุเจง๋พบพชื 6 ชนดิใหมข่องโลก



ภาพจาก http://forum.xcitefun.net/lavend...760.html





http://forum.xcitefun.net/lavender-fields-the-global-perfume-pinkish-purple-t35760.html


กรรมวธิใีนการเพาะปลกูพชื

กรรมวธิสี าหรบัการท า
แปลงปลกูสาหรา่ยทะเล

จดได้



กรรมวธิเีพาะเลีย้งสาหรา่ย
สไปรไูลนา่โดยใชน้ า้ขา้วหมาก

วธิเีพาะเลีย้งปลาใหเ้จรญิเตบิโต



พชื
ชนดิเดยีว สารสกดัหยาบ

ไมร่บัจด

ท าใหบ้รสิทุธิ์

โครงสรา้งสารบรสิทุธ ิ์

ไมร่บัจด

อนพุนัธส์าร
ไมร่บัจด

เปลีย่นโครงสรา้ง

พชื 2 ชนดิผสมกนั

รบัจด

สกดั



สารสกดัพชื และสตัว ์

สารสกดัทีไ่มไ่ดผ้า่นการเปลีย่น
สาระส าคญัใดๆ ไมร่บัจด

แคปไซซนิ ไลโคปีน
จดไมไ่ด้



สารสกดัพชื และสตัว ์

สารสกดัทีไ่มไ่ดผ้า่นการเปลีย่น
สาระส าคญัใดๆ ไมร่บัจด

แคปไซซนิ ไลโคปีน

จดไมไ่ด้

แคปไซซนิ ไลโคปีน+

จดได้

อาหารเสรมิชนดิใหม่



กฎเกณฑแ์ละทฤษฎทีาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

แตน่ าทฤษฏมีาใชเ้พือ่คดิคน้สิง่ประดษิฐไ์ด้

(ม.9)



 การคดิเลขวธิลีดั

เครือ่งคดิเลข



ระบบขอ้มลูส าหรบัการท างานของ
เครือ่งคอมพวิเตอร ์
วธิกีารวนิจิฉยั บ าบดั หรอืรกัษา

โรคมนษุยห์รอืสตัว ์




(ม.9)









♠ สิง่ประดษิฐท์ ีข่ดัตอ่ความสงบ
เรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัด ี อนามยั
หรอื สวสัดภิาพของประชาชน



(ม.9)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.andamanguide.com/img_upload/local_news/big/3ad03b37bc8288cd8823caae4a520a349e8cab75.jpg&imgrefurl=http://www.andamanguide.com/andaman_news/andaman_news_6_64.html&usg=__ljaAy39w0KxJ9F0nqoGMO7F5pbM=&h=300&w=400&sz=14&hl=th&start=6&um=1&tbnid=JCO54UbK_ZsnkM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2&hl=th&rlz=1T4CYBA_en___TH264&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.andamanguide.com/img_upload/local_news/big/3ad03b37bc8288cd8823caae4a520a349e8cab75.jpg&imgrefurl=http://www.andamanguide.com/andaman_news/andaman_news_6_64.html&usg=__ljaAy39w0KxJ9F0nqoGMO7F5pbM=&h=300&w=400&sz=14&hl=th&start=6&um=1&tbnid=JCO54UbK_ZsnkM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2&hl=th&rlz=1T4CYBA_en___TH264&um=1


http://www.krobkruakao.com

น ้ายามหาบ าบดั และยาหยอดตาเจียรนยัเพชร



ผูท้รงสทิธบิตัรเทา่น ัน้มสีทิธิ
การผลติ
ใช ้
ขาย
มไีวข้าย/เสนอขาย
หรอืน าเขา้มาในราชอาณาจกัร



จดทีไ่หนคุม้ครองทีน่ ัน่

สทิธนิีจ้ะมอียูใ่นชว่งเวลาทีส่ทิธบิตัร
ยงัมอีายอุยูเ่ทา่น ัน้

จดทีไ่ทย คุม้ครองเฉพาะที่
ไทย 
ถา้ตอ้งการใหคุ้ม้ครองที่

USA. ตอ้งยืน่ค าขอไปที ่USA.



AEC

จดทีไ่ทยคุม้ครองประเทศอืน่ใน AEC ?

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K4ZYe2bL5jjyDM&tbnid=SW7A3guP4HljRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iqpluscenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539513293&ei=dU05UrqPHMn4rQfx5YGIDQ&bvm=bv.52288139,d.bmk&psig=AFQjCNGSIMnu8c-tUpYXcWEiDmV_DZjDSg&ust=1379572514032009
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K4ZYe2bL5jjyDM&tbnid=SW7A3guP4HljRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iqpluscenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539513293&ei=dU05UrqPHMn4rQfx5YGIDQ&bvm=bv.52288139,d.bmk&psig=AFQjCNGSIMnu8c-tUpYXcWEiDmV_DZjDSg&ust=1379572514032009


ถา้ไมไ่ดจ้า่ยเงนิ 
คา่ธรรมเนยีมรายปี 

สทิธจิะยงัมอียู่ ?



สทิธบิตัรการ
ประดษิฐ ์20 ปี

อนสุทิธบิตัร 6 ปี +
ตอ่อายไุด ้2 คร ัง้ 
คร ัง้ละ 2 ปี



สทิธบิตัร

การประดษิฐท์ ีแ่กไ้ข
ปญัหาทางเทคนคิ

คุม้ครอง 20 ปี

คา่ธรรมเนยีมสงูกวา่

ใชร้ะบบการตรวจสอบ

โทรศพัทมื์อถือ โทรศพัทมื์อถือ + สายอากาศ

อนสุทิธบิตัร

การประดษิฐง์า่ย ๆ

คุม้ครอง 6 ปี + 2+2 ปี

คา่ธรรมเนยีมนอ้ยกวา่

ใชร้ะบบจดทะเบยีน

ความแตกตา่ง สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร



การกระท าใดๆ เพือ่ประโยชนใ์น
การศกึษา คน้ควา้ ทดลอง หรอื วจิยั

การกระท าโดยไดร้บัอนุญาตจาก
เจา้ของสทิธบิตัร



หากผูก้ระท าไมรู่ห้รอืไมไ่ดร้บัค าบอกกลา่ว
วา่มกีารยืน่ค าขอรบัสทิธบิตัร ก็ไมต่อ้งรบัผดิ 
(ม.35 ทว)ิ

เพือ่ประโยชนอ์นัเป็นสาธารณูปโภค (ม.51)

ในภาวะสงครามหรอืภาวะฉุกเฉนิ (ม.52)



ผูป้ระดษิฐเ์ป็นผูม้สีทิธขิอรบั
สทิธบิตัร และมสีทิธทิ ีจ่ะไดร้บัการ
ระบชุือ่วา่เป็นผูป้ระดษิฐใ์นสทิธบิตัร

นายทรพัย ์มปีญัญา

7. ใครคอืเจา้ของสทิธบิตัร ?

http://www.clixgalore.com/PSale.aspx?BID=66752&AfID=57668&AdID=8014&OID=e4280882-bcf2-47aa-b044-7a3fe0606cf6&AffDirectURL=http://www.beautyshop.co.nz/en/cp/Placenta_Face_Serum?currency=NZD
http://www.clixgalore.com/PSale.aspx?BID=66752&AfID=57668&AdID=8014&OID=e4280882-bcf2-47aa-b044-7a3fe0606cf6&AffDirectURL=http://www.beautyshop.co.nz/en/cp/Placenta_Face_Serum?currency=NZD


ค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 การประดิษฐ์
 การออกแบบผลิตภณัฑ์
 อนสุิทธิบตัร
ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในค าขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรนี ้      ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร  ตาม

พระราชบญัญัติสิทธิบตัร พ.ศ 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัิสิทธิบตัร  (ฉบบัที่ 2)   พ.ศ 2535 และ 

พระราชบญัญัติสิทธิบตัร (ฉบบัที่ 3) พ.ศ 2542

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

วนัรับค าขอ เลขที่ค าขอ
วนัยื่นค าขอ

สญัลกัษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหวา่งประเทศ

ใช้กบัแบบผลิตภณัฑ์
ประเภทผลิตภณัฑ์ 

วนัประกาศโฆษณา เลขที่ประกาศโฆษณา

วนัออกสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร เลขที่สทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่

1.ช่ือท่ีแสดงถึงการประดษิฐ์/การออกแบบผลิตภณัฑ์
แก้วกาแฟ

2.ค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์นีเ้ป็นค าขอส าหรับแบบผลิตภณัฑ์อย่างเดียวกนัและเป็นค าขอล าดบัท่ี             
ในจ านวน                ค าขอ  ท่ีย่ืนในคราวเดียวกนั

3. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร และที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ)

นำยทรัพย์ มีปัญญำ
456 ถนนมติรภำพ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

3.1 สญัชาติ         ไทย 3.3 โทรสาร          -

3.2 โทรศพัท์          0-4320-2222-41 3.4 อีเมล ์            -

4. สิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร
ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ       ผู้ รับโอน        ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตอุื่น

5. ตวัแทน(ถ้ามี)/ที่อยู่ (เลขท่ี  ถนน  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์)
นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
ส านกังานบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวทิยาลยัขอนแก่น  อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002  

5.1 ตวัแทนเลขที่ 2217 5.3 โทรสาร  0-4336-4409

5.2 โทรศพัท์  0-4336-4409 5.4 อีเมล ์ ip@kku.ac.th

6.ผู้ประดษิฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภณัฑ์ และที่อยู่ ( เลขที่ ถนน ประเทศ )
6.1 นำยทรัพย์ มีปัญญำ 456 ถนนมิตรภำพ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
6.2.....................................................

นายทรพัย ์มปีญัญา

นายทรพัย ์มปีญัญา



สทิธขิอรบัสทิธบิตัรยอ่มโอน + รบั
มรดกกนัได้ (การโอนสทิธขิอรบั
สทิธบิตัรตอ้งท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่
ผูโ้อน และผูร้บัโอน)

7. ใครคอืเจา้ของสทิธบิตัร ?



สทิธขิอรบัสทิธบิตัรยอ่มโอน + รบัมรดกกนัได้

7. ใครคอืเจา้ของสทิธบิตัร ?

นายไกเ่ป็นผูป้ระดษิฐ+์เป็นเจา้ของ
สทิธบิตัร “แกว้น า้”

โอนสทิธบิตัรใหน้างนดิ.....
ระบพุนิยักรรมยกใหน้างหนอ่ย..
ถา้ไมม่พีนิยักรรม ตกเป็นของทายาทโดย

ธรรม

นายไกส่ามารถ



ม .11 สิทธิในสิทธิบตัรอนัเก ิดจากการ
ท างานตามสญัญาจ้างย่อมตกได้แก่
นายจา้ง ยกเวน้แต่สญัญาจา้งจะระบุไว้
เป็นอืน่

7. ใครคอืเจา้ของสทิธบิตัร (ตอ่)

กรณีทีล่กูจา้งทีท่ าการประดษิฐส์ ิง่หนึง่ส ิง่ใด
ดว้ยการใชว้ธิกีารสถติ ิ หรอืรายงานซึง่
ลกูจา้งสามารถใชห้รอืลว่งรูไ้ดเ้พราะการ
เป็นลกูจา้งตามสญัญาจา้งน ัน้ แมว้า่สญัญา
จา้งจะมไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการประดษิฐ ์



คดิคน้เคก้สตูรใหม่
บรษิทั S&P เป็นเจา้ของ

สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร

เป็นพนกังานแผนก
อาหารบรษิทั S&P

นายทรพัย ์มปีญัญา



ม . 12 ในกรณีที่น ายจ้า ง เ ป็นผู ้ถ ือ
สทิธบิตัรและไดร้บัประโยชนจ์ากการ
ใช ้ สทิธบิตัรน ัน้ ลูกจา้งมสีทิธไิดร้บั
บ า เ ห น็ จ พิ เ ศ ษ จ า ก น า ย จ้ า ง
นอกเหนอืจากคา่จา้งตามปกติ

ใครคอืเจา้ของสทิธบิตัร ?



ใครคอืเจา้ของสทิธบิตัร ?

เพือ่ประโยชนใ์นการสง่เสรมิการประดษิฐ ์
ของขา้ราชการ หรอืพนกังานองคก์ารของรฐั 
หรอืรฐัวสิาหกจิ 
ใหถ้อืวา่ขา้ราชการ หรอืพนกังานองคก์าร

ของรฐัหรอื รฐัวสิาหกจิมสีทิธเิชน่เดยีวกบั
ลกูจา้งตามความใน ม. ๑๒
เวน้แตร่ะเบยีบของทางราชการหรอื

องคก์ารของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิน ัน้ จะก าหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ (ม.13)



รศ. สวุมิล ทวชียัศภุพงษ์
คณะทนัตแพทยศาสตร์
มข.

ใครคอืเจา้ของสทิธบิตัร ?

ม. ขอนแกน่ ยงัม ีระเบยีบลขิสทิธิ+์ สทิธบิตัร 



ค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 การประดิษฐ์
 การออกแบบผลิตภณัฑ์
 อนสุิทธิบตัร
ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในค าขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัรนี ้      ขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร  ตาม

พระราชบญัญัติสิทธิบตัร พ.ศ 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัิสิทธิบตัร  (ฉบบัที่ 2)   พ.ศ 2535 และ 

พระราชบญัญัติสิทธิบตัร (ฉบบัที่ 3) พ.ศ 2542

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

วนัรับค าขอ เลขที่ค าขอ
วนัยื่นค าขอ

สญัลกัษณ์จ าแนกการประดิษฐ์ระหวา่งประเทศ

ใช้กบัแบบผลิตภณัฑ์
ประเภทผลิตภณัฑ์ 

วนัประกาศโฆษณา เลขที่ประกาศโฆษณา

วนัออกสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร เลขที่สทิธิบตัร/อนสุทิธิบตัร

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่

1.ช่ือท่ีแสดงถึงการประดษิฐ์/การออกแบบผลิตภณัฑ์
ผลิตภณัฑ์เจลขอ่ยส าหรับใสร่่องเหงือกปริทนัต์

2.ค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์นีเ้ป็นค าขอส าหรับแบบผลิตภณัฑ์อย่างเดียวกนัและเป็นค าขอล าดบัท่ี             
ในจ านวน                ค าขอ  ท่ีย่ืนในคราวเดียวกนั

3. ผูข้อรบัสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

3.1 สญัชาติ         ไทย 3.3 โทรสาร          -

3.2 โทรศพัท์          0-4320-2222-41 3.4 อีเมล ์            -

4. สิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร
ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ       ผู้ รับโอน        ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตอุื่น

5. ตวัแทน(ถ้ามี)/ที่อยู่ (เลขท่ี  ถนน  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์)
นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
ส านกังานบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวทิยาลยัขอนแก่น  อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002  

5.1 ตวัแทนเลขที่ 2217 5.3 โทรสาร  0-4336-4409

5.2 โทรศพัท์  0-4336-4409 5.4 อีเมล ์ ip@kku.ac.th

6.ผูป้ระดษิฐ/์ผูอ้อกแบบผลติภณัฑ์ และที่อยู่ ( เลขที่ ถนน ประเทศ )
6.1 นำงสำวสุวิมล   ทวีชัยศุภพงษ์ คณะทันตแพทยศำสตร์   มหำวิทยำลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น
6.2.....................................................

มหาวทิยาลยัขอนแกน่

สวุมิล ทวชียัศภุพงษ์



มหาวทิยาลยัขอนแกน่

สวุมิล ทวชียัศภุพงษ์

และคณะ



จดสทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัรแลว้
จะตพีมิพไ์ดห้รอืไม?่??

ยืน่ค าขอถงึกรม
ทรพัยส์นิทางปญัญา

1 พค. 59

สง่ตพีมิพ ์2 พค. 59


