ว.ลช.บ.001/2557

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ตาแหน่ง อาจารย์
กลุ่มบุคลากร
สายวิชาการ
 สายสนับสนุนวิชาการ
๒. หลักสูตรหรือเรื่องที่เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. สุบิน ยุระรัช
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัย ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา :
สิทธิบัตร อนุสิทธิบั ตร ลิขสิทธิ์ และเป็นการเพิ่มจานวนองค์ความรู้ด้านการการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา : สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
สิทธิบัตรแรกของประเทศไทย
หลังจากประเทศไทยออกกฎหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 สิทธิบัตรฉบับแรกของ
ประเทศไทยได้ออกให้กับ นายจรัส ภู่ผลทาน เป็นคนแรกที่ยื่นคาขอสิทธิบัตรกับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า "ไม้จิ้ม
ฟัน" วันที่ 7พฤศจิกายน 2522นายจารัส ภู่ผลทาน ยึ่นคาขอสิทธิบัตรเลขที่ 7902000003และได้รับหนังสือ
สิทธิบัตรออกให้ ณ วันที่ 14ธันวาคม 2524
สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
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Patents

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property, IP)
หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เน้นที่ผลผลิต
ของสติปัญญาและความชานาญ นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น
นาฬิกา รถยนต์ โต๊ะ เป็นต้น และอสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น บ้าน ที่ดิน
เป็นต้น
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ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์

ต้องยื่นขอรับการ
คุ้มครอง

เครื่องหมาย
การค้า

ความลับ
ทางการค้า

สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย

ไม่จาป็นต้องยื่น ต้องยื่นขอรับการ
ขอรับการ
คุม้ ครอง
คุ้มครอง (จดแจ้ง)

ไม่จาเป็นต้องยื่น
ขอรับการ
คุ้มครอง

ต้องยื่นขอรับ
การคุ้มครอง

จดแจ้ง

อายุการคุ้มครอง
10/20 ปี

อายุการคุ้มครอง
ตลอดอายุ
ของผู้สร้างสรรค์
และต่ออีก 50ปี
นับจากที่ผู้
สร้างสรรค์
เสียชีวิต

ต่ออายุได้ทุกๆ 10
ปี

ตราบเท่าที่ยังคง
เป็นความลับอยู่

ตลอดไป
(หากไม่
ถูกระงับการ
ใช้
งาน)

ตลอดไป

คุ้มครอง
การประดิษฐ์
(ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี
และการใช้งาน)

คุ้มครองผลงาน
วรรณกรรม
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ภาพถ่าย
ศิลปะประยุกต์
นาฏกรรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

คุ้มครอง
สัญลักษณ์
เครื่องหมาย สีกลุม่
ของสี ตัวอักษร

คุ้มครองข้อมูล
ความลับทางการ
ค้า
เช่น สูตรการผลิต
ฐานข้อมูลลูกค้า

คุ้มครอง
ผลผลิตที่มี
ความเกี่ยวโยง
กับลักษณะ
ทาง
ภูมิศาสตร์

องค์ความรู้ของ
กลุ่มบุคคล
ท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน

ขั้นตอนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
1. การยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นคาขอพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500
บาท ที่ซึ่งคาขอจะต้องประกอบด้วย
1.1 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 ข้อถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์
1.5 รูปเขียน ( ถ้ามี )
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1.6 เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอานาจ หนังสือ
รับรองนิติบุคคล เป็นต้น
รายการที่ 1.2-1.6 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคาขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือ
ตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องดาเนินการภายใจ 90 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากดาเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ
3. ในการแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติม
พร้อมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคาขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมา
ดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ และให้จัดส่งคาขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุด
อีกหนึ่งชุดพร้อมทั้งส่งคาแปลข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
คัดค้านกรณีที่ผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้
ประดิษฐ์แอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน
5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมเป็น
เงิน 250 บาท โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณา หากพ้นระยะเวลาจะถือ
ว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ
6. ภายหลังจากมีการขอให้ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการสืบค้นเอกสารว่า เคยมีสิ่งประดิษฐ์
เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ( รวมทั้งตรวจค้นเอกสารจากต่างประเทศด้วย ) ถ้าคาขอถูกต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชาระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และ
ออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกคาขอ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. การยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นคาขอพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมเป็น
เงิน 250 บาทที่ซึ่งคาขอต้องประกอบด้วย
1.1 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หน้า
1.2 คาพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ ( ถ้ามี )
1.3 ข้อถือสิทธิ
1.4 รูปเขียน
1.5 เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอานาจ หนังสือ
รับรองนิติบุคคล เป็นต้น
รายการที่ 1.2-1.5 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4
2. เมื่อยื่นคาขอตามข้อ 1 แล้วถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของ
ผู้ขอทราบ เพื่อให้ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่าจะต้องดาเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากดาเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ
3. ในการแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้ง
ต้องชาระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคาขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมา
ดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60
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วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ และให้จัดส่งคาขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุด
อีกหนึ่งชุดเพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน กรณีที่ผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้คิดค้นแอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน
5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ขอไม่ต้องยื่นคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ซึ่งจะใช้
เฉพาะกรณีการประดิษฐ์เท่านั้น เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแล้วเจ้าหน้าที่จะทาการสืบค้นว่าเคยมีแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันแพร่หลายมาก่อนหรือไม่ ถ้าคาขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาชาระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอ
ต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกคาขอ
อนุสิทธิบัตร
1. การยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องยื่นคาขอพร้อมชาระค่าธรรมเนียมที่ซึ่งคาขอจะต้องประกอบด้วย
1.1 แบบพิมพ์คาขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
1.3 ข้อถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์
1.5 รูปเขียน (ถ้ามี)
1.6 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจ้าง หนังสือมอบอานาจ หนังสือรับรองนิติ
บุคคลเป็นต้น
รายการที่ 1.2-1.6 ผูข้ อจะต้องเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด เอ 4
2. เมื่อยื่นคาขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของ
ผู้ขอทราบ เพื่อให้ทาการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องดาเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากดาเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอ
3. ในการแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้ง
ต้องชาระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคาขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว จะรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมาดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตร และประกาศโฆษณาเป็นเงิน 500 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง สองครั้งหากครั้งที่สอง
ไม่มาตามแจ้ง จะถือว่าผู้ขอละทิ้งคาขอละทิ้งคาขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศ
โฆษณาอนุสิทธิบัตร เป็นเวลา 1 ปี
5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสีย สามารถที่จะขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรว่าเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่ ภายใน 1 ปีนับจากวันทีประกาศโฆษณา โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก
หากปรากฏว่า อนุสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนต่อไป
3. สถานที่และวิธีการยืน่ ขอจดเบียน
สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนได้ที่ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ. สนามบินน้า ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่ท่านมีภูมิลาเนาอยู่
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ว.ลช.บ.001/2557
วิธีการยื่นขอจดทะเบียน
1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมชาระค่าธรรมเนียม
2. ส่งคาขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชาระค่าธรรมเนียม โดยชาระทาง
ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
:-ต่อตนเอง
1. ผู้ เข้าอบรมเข้าใจหลั กการและกระบวนการจดทะเบียนทรัพ ย์สิ นทางปัญญา : สิ ทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อย่างถูกระบบและถูกต้อง การปฏิบัติที่ดีในการทาตาม
2. มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการศึกษาให้ส อดคล้องกับมาตรฐานว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
:- ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
สาหรับ วิทยาลัยแล้วประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ของบุคลากรของวิทยาลัยในการเข้ารับการอบรม
โครงการอบรมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร อนุสิ ทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อย่างถูกระบบและ
ถูกต้อง การปฏิบัติที่ดีในการทาตามระบบ และวิธีการที่เป็นมาตรฐานโดยตรงและโดยทางอ้อมคือกับตัว
อาจารย์ที่จะสามารถนาองค์ความรู้มาเผยแพร่และถ่ายทอดสู่นักศึกษาอย่างถูกต้องในการเรียนการสอน
๑๑. เอกสารหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เอกสารฝึกอบรมของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุบิน ยุระรัช
๑๒. สาเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่น ๆ
ไม่มี
(ผู้รายงาน)

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
(อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์)
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ไม่มี
(ลงชื่อ)
(ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร)
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
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