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     วสัิยทศัน์ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ของส านักสิทธิบัตร 
  

    ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาฐานข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรให้สมบูรณ์ ถูกต้อง                       
                 และเป็นปัจจุบัน 

      
    ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาระบบการตรวจสอบให้รวดเร็ว โปร่งใส และมี  
                     ประสิทธิภาพ   
     
    ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาทรัพยากรบุคคลในส านักสิทธิบัตร ให้เป็นมืออาชีพ  
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การตรวจสอบเบือ้งต้น 

รับค ำขอสิทธิบตัรกำรประดิษฐ์ 

ตรวจสอบแบบฟอร์มค ำขอตำม มำตรำ 17 

ก ำหนดสัญลกัษณ์กำรประดิษฐ ์ (IPC) 

สั่งแกไ้ข/สั่งประกำศโฆษณำ 
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รายงานผลการตรวจค้น 

โดยผูต้รวจสอบหรือ หน่วยงำนอ่ืนๆ 

รายงานผลการตรวจสอบ 

โดยผูต้รวจสอบ   

รับจดทะเบียน/ยกค าขอ 
โดยผูต้รวจสอบ   

การตรวจสอบการประดิษฐ์  
หลงัจำกกำรยืน่ค  ำขอใหต้รวจสอบกำรประดิษฐ ์โดยผูข้อหรือตวัแทน เท่ำนั้น   
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ผลลพัธ์ของกำรตรวจคน้/กำรตรวจสอบท่ียอมรับได้
Searching/Examinations Results Admissible 

ค าขอสัญชาติไทย  

• ตรวจค้นเอกสารสิทธิบตัรโดยผู้
ตรวจสอบ 

• รับผลตรวจค้นจากหน่วยงานในประเทศ
และหน่วยงานตรวจค้นจากต่างประเทศ 

• เอกสารสิทธิบตัรหรือรายงานตรวจสอบ
จากตางประเทศ 

ค าขอต่างชาติ 

• รับผลตรวจค้นจากหน่วยงานในประเทศ
และหน่วยงานตรวจค้นจากต่างประเทศ. 

• เอกสารสิทธิบตัรหรือรายงานตรวจสอบ
จากตางประเทศ 
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การตรวจค้นสิทธบิตัร (Patent 
Search) 
 
การตรวจค้นโดยผู้ตรวจสอบ (In-house) 
 
           : ใช้การตรวจค้นจากระบบ ePatent 
system  
             ของส านกัสิทธบิตัร                        
            
            (www.ipthailand.go.th) 
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(http://www.ipthailand.go.th) 
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ฐำนขอ้มูลส ำหรับใชใ้นกำรตรวจคน้เอกสำรสิทธิบตัร 

9 



การตรวจค้นโดยหน่วยงานอืน่ๆ (Out Source) 

การตรวจค้นโดยหน่วยงานอืน่ 
ภายในประเทศ  

การตรวจค้นโดยหน่วยงานอืน่ ภายนอก
ประเทศ  

10 



หน่วยงาน ที่รับ การตรวจค้นโดยหน่วยงานอืน่ 
ภายในประเทศ  

1 ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ 
2 สถำบนัทรัพยสิ์นทำงปัญญำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
3 สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
4 ศูนยป์ระยกุตแ์ละบริกำรวชิำกำร มหำวทิยำลยัมหิดล 
5 คณะเภสชัศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหิดล      12 มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
6 มหำวทิยำลยัขอนแก่น                              13 มหำวทิยำลยัรำชภฎันครสวรรค ์
7 มหำวทิยำลยัแม่โจ ้                     14 มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 
8 มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวิโรฒน ์        15 มหำวทิยำลยับูรพำ 
9 มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์                    16 มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล 
10 มหำวทิยำลยัอุบลรำชธำนี                       17 สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนคร

เหนือ 
11 มหำวทิยำลยัรำชภฎันครปฐม                  18 มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 
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คา่บรกิาร ส าหรบัการตรวจค้นโดย
หน่วยงานอืน่ภายในประเทศ 

• ค่าบริการ 1,000 บาท 

• และค่าตรวจค้น โดยคดิตามจ านวนข้อถือสิทธิข้อละ 1,500 บาท 

• ทั้งนี ้เมื่อรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกนิ 20,000 บาท 
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ผลที่ได้จากการตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตร * 
Special categories of cited documents 

“A” เอกสารการก าหนดสภาพโดยทั่วไปของศิลปะซ่ึงไม่ถือว่ามีความเกีย่วข้องโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ (document defining the general state of the art which is not 

considered to be of particular relevance) 

 

“X” เอกสารที่เกีย่วข้องโดยเฉพาะอย่างยิง่การประดษิฐ์อ้างว่าไม่สามารถพจิารณาความ
ใหม่หรือไม่สามารถพจิารณาทีจ่ะเกีย่วข้องกบัขั้นตอนการสร้างสรรค์ เมือ่เอกสารถูก
พจิารณาฉบับเดยีว (document of particular relevance; the claimed 

invention cannot be considered novel or cannot be considered to 

involve an inventive step when the document is taken alone) 

13 
* ใชข้อ้มูลอำ้งอิงจำก PCT 



“Y” เอกสารที่เกีย่วข้องโดยเฉพาะอย่างยิง่การประดษิฐ์อ้างว่าไม่สามารถพจิารณาทีจ่ะ   
      เกีย่วข้องกบัขั้นตอนการสร้างสรรค์ เมือ่เอกสารทีเ่ป็นบวกกบัหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึง
เอกสารอืน่ ๆ เช่น การรวมกนัดงักล่าวเป็นทีชั่ดเจนให้กบับุคคลทีม่ทีักษะในงานสาขาน้ัน 
(document of particular relevance; the claimed invention cannot be 

considered to involve an inventive step when the document is 

combined with one or more other such documents, such combination 

being obvious to a person skilled in the art) 
 

“E” เอกสารก่อนหน้านี ้แต่การตีพมิพ์ในหรือหลงัจากวนัที่ยืน่ระหว่างประเทศ (earlier   

            document but published on or after the international filing date) 
 

“L” เอกสารทีอ่าจจะโยนความสงสัยในข้อถือสิทธิที่ความส าคญั หรือทีถู่กอ้างถึงในการ 
       สร้างวนัทีจ่ัดพมิพ์ของหนังอกีหรือเหตุผลพเิศษอืน่ ๆ (ตามทีร่ะบุไว้)  
 (document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to 

establish the publication date of another citation or other special reason (as 

specified) 
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“O” เอกสารหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลปากเปล่า, จัดแสดงนิทรรศการ หรือ วธีิอืน่ ๆ  
        (document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other 

Means) 

 

“P” เอกสารที่เผยแพร่ก่อนวนัยืน่ระหว่างประเทศ แต่ช้ากว่าวนัส าคัญที่อ้างขอถือสิทธิ  
(document published prior to the international filing date but later than the 

priority date claimed) 

 

“T” เอกสารภายหลงัการตพีมิพ์หลงัจากวนัทีย่ืน่ระหว่างประเทศหรือข้อถือสิทธิวันที่ 
       และไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งกบัค าขอ แต่เอกสารอ้างองิ ทีจ่ะเข้าใจหลกัการหรือ
ทฤษฎพีืน้ฐานการประดษิฐ์ (later document published after the international 

filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to 

understand the principle or theory underlying the invention)  

 

“&” สมาชิกของครอบครัวเอกสารสิทธิบัตรเดยีวกนั (document member of the  

        same patent family 
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คา่บรกิาร ส าหรบัการตรวจ
ค้นโดยหน่วยงานอืน่ภายนอก

ประเทศ 
ส านักสิทธิบัตรออสเตรเลยี ค่าบริการประมาณ 80,000* บาท  

 

 

*( ขึน้อยู่กบัอตัรแลกเปลีย่นเงินสกลุ ดอลล่าออสเตรเลยี  
ณ วนัทีเ่รียกเกบ็ ค่าบริการตรวจค้นของ ส านักสิทธิบัตรออสเตรเลยี) 
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Thank you for Your Attention 

Mrs. Waralee                  jarongp@hotmail.com 

 

Mr. Vichit                    vichit4079@gmail.com 
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