
 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
________________________________________________ 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จึงขอประกาศขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
          สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
          1. การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นค าขอพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 บาท ที่ซึ่ง
ค าขอจะต้องประกอบด้วย 
             1.1 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
             1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
             1.3 ข้อถือสิทธิ 
             1.4 บทสรุปการประดิษฐ์ 
             1.5 รูปเขียน ( ถ้ามี ) 
             1.6 เอกสารอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองนิติ
บุคคล เป็นต้น 
             รายการที่ 1.2-1.6 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4 
          2. เมื่อยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือ 
ตัวแทนของผู้ขอทราบ เพื่อให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องด าเนินการภายใจ 90 วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้ง หากด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 
          3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียม 
          4. ในกรณีค าขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมาด าเนินการ
ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็น เงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ และให้จัดส่งค าขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุดอีกหนึ่งชุดพร้อมทั้งส่งค า
แปลข้อถือ สิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านกรณีท่ีผู้อ่ืนเห็นว่าสิ่งที่ยื่น
ขอ สิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์แอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้
ประดิษฐ์มาจด ทะเบียน 
          5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 
250 บาท โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณา หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละ
ทิ้งค าขอ 
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          6. ภายหลังจากมีการขอให้ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการสืบค้นเอกสารว่า เคยมีสิ่งประดิษฐ์เดียวกันหรือ
คล้ายกันหรือไม่ ( รวมทั้งตรวจค้นเอกสารจากต่างประเทศด้วย ) ถ้าค าขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป 
หากไม่ถูกต้องจะยกค าขอ 
          สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
          1. การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นค าขอพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 250 
บาทที่ซ่ึงค าขอต้องประกอบด้วย 
             1.1  แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หน้า 
             1.2 ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ ( ถ้ามี ) 
             1.3 ข้อถือสิทธิ 
             1.4 รูปเขียน  
             1.5 เอกสารอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองนิติ
บุคคล เป็นต้น 
             รายการที่ 1.2-1.5 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4 
         2. เมื่อยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้วถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทน ของผู้ขอ
ทราบ เพื่อให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่าจะต้องด าเนินการภายใน 90 วนั นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
หากด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 
         3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งต้องช าระ
ค่าธรรมเนียม 
         4. ในกรณีค าขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมาด าเนินการ
ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็น เงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ และให้จัดส่งค าขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุดอีกหนึ่งชุดเพ่ือเปิด
โอกาสให้มีการ คัดค้าน กรณีที่ผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ กฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้
เป็นผู้คิดค้นแอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจด ทะเบียน 
         5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ขอไม่ต้องยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ซึ่งจะใช้เฉพาะกรณี
การประดิษฐ์ เท่านัน้ เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแล้วเจ้าหน้าที่จะท าการสืบค้นว่าเคยมีแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือน
หรือคล้ายกัน แพร่หลายมาก่อนหรือไม่ ถ้าค าขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมา
ช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกค าขอ 
(ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.ipthailand.go.th) 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 


