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ค าช้ีแจงการเตรียมเอกสารในขอรับสิทธิบัตรการประดษิฐ์/อนุสิทธิบัตร  

ค าขอรับสิทธิบัตรการประดษิฐ์/อนุสิทธิบัตร ประกอบดว้ย 
        ก. แบบพิมพค์  าขอ และเอกสารประกอบ 
        ข. รายละเอียดการประดิษฐ ์
        ค. ขอ้ถือสิทธิ 
        ง. รูปเขียน (ถา้มี)  
        จ. บทสรุปการประดิษฐ ์

ก. แบบพมิพ์ค าขอ และเอกสารประกอบ 
        แบบพิมพค์  าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรตอ้งใชแ้บบพิมพท่ี์กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาก าหนด
และจะพิมพข้ึ์น ซ่ึงไดแ้ก่แบบ  สป/สผ/001-ก          ส่วนเอกสารประกอบค าขอมีอยูส่องลกัษณะ คือ 
        1.1 เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร มลีกัษณะต่างๆ ดงันี ้ 
                ในกรณีผูข้อเป็นผูป้ระดิษฐห์รือผูอ้อกแบบผลิตภณัฑใ์หย้ืน่ค  ารับรองเก่ียวกบัสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร โดยใช้
แบบ  สป/สผ/001-ก (พ)  แต่ถา้ผูข้อซ่ึงเป็นผูป้ระดิษฐเ์ป็นคนต่างดา้วและอ่านภาษาไทยไม่เขา้ใจใหใ้ช ้ Form PI/PD/001-
A (Add)  ซ่ึงเป็นแบบพิมพท่ี์กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาก าหนดและจดัพิมพข้ึ์น ผูข้อจะตอ้งยืน่แบบพิมพด์งักล่าวพร้อมกบัการยืน่
ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร แต่ถา้ไม่สามารถยืน่พร้อมกบัค าขอได ้ก็อาจขอผอ่นผนัได ้2 คร้ัง คือ คร้ังแรกขอผอ่นผนัไดเ้ป็น
เวลา 90 วนั และคร้ังท่ีสองขอผอ่นผนัไดอี้ก 30 วนั โดยตอ้งยืน่ขอผอ่นผนัก่อนส้ินก าหนดระยะเวลา  
                ในกรณีท่ีผูข้อมิใช่ผูป้ระดิษฐแ์ตเ่ป็นผูมี้สิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ในฐานะอ่ืน เช่นเป็น นายจา้งหรือผูว้า่จา้งของ
ผูป้ระดิษฐ ์เป็นทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกของผูป้ระดิษฐ ์หรือ เป็นผูรั้บโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร จะตอ้งยืน่เอกสาร
หลกัฐานแสดงวา่เป็นผูมี้สิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ในฐานะดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ีเอกสารหลกัฐานดงักล่าวจะตอ้งถูกตอ้งตาม
แบบท่ีกฎหมายก าหนดดว้ย เช่น ผูข้อท่ีเป็นผูรั้บโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร จะตอ้งยืน่หนงัสือโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัร/
อนุสิทธิบตัร ท่ีลงลายมือช่ือทั้งผูโ้อนและผูรั้บโอนดว้ย เป็นตน้ 

        1.2  เอกสารหลกัฐานการมอบอ านาจให้ตวัแทนกระท าการแทน  
                ผูข้อจะตอ้งมอบอ านาจใหต้วัแทนซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อด าเนินการ ขอรับสิทธิบตัรแทน
โดยท าเป็นหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงมีได ้2 กรณี คือ 
                1. ผูข้อเป็นผูท่ี้ไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ในกรณีดงักล่าวหนงัสือมอบอ านาจจะตอ้งมีค ารับรอง ของทูต ท่ีปรึกษาการ
พาณิชย ขา้หลวงพาณิชย ์ผูช่้วยทูตการพาณิชย ์หรือกงสุลไทย ซ่ึงประจ าอยูใ่นประเทศนั้น หรือมีค ารับรองของบุคคลซ่ึงกฎหมาย
ของประเทศท่ีผูม้อบอ านาจมีถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงโดยทัว่ไปไดแ้ก่ โนตารีพบัลิค (Notary-Public)ถา้หนงัสือมอบอ านาจหรือค ารับรอง
ดงักล่าวจดัท าข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศ ใหผู้ย้ืน่จดัใหมี้ค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมีค ารับรองของผูแ้ปลและผูรั้บมอบอ านาจวา่ เป็น
ค าแปลภาษาไทยท่ี ถูกตอ้งตรงกบัหนงัสือมอบอ านาจหรือค ารับรองนั้น และยืน่ค  าแปลดงักล่าวพร้อมกบัหนงัสือมอบอ านาจ หรือ
ค ารับรองดว้ย  
                2. ผูข้อเป็นผูท่ี้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยแตป่ระสงคจ์ะมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทน (คือไม่ประสงคจ์ะ
ด าเนินการดว้ยตนเอง)  

ก. รายละเอยีดการประดษิฐ์ 
        รายละเอียดการประดิษฐเ์ป็นส่วนท่ีผูข้อจะตอ้งจดัท าข้ึนเองโดยจะตอ้งมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี โดยจะตอ้งปฏิบติัตาม

http://www.ipthailand.org/Thai/ShowApplicationForm.aspx?ApplicationFormID=27
http://www.ipthailand.org/Thai/ShowApplicationForm.aspx?ApplicationFormID=26
http://www.ipthailand.org/Thai/ShowApplicationForm.aspx?ApplicationFormID=100
http://www.ipthailand.org/Thai/ShowApplicationForm.aspx?ApplicationFormID=100
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หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ 2522) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัรดว้ย กฎกระทรวงดงักล่าว
ก าหนดวา่ รายละเอียดตอ้งระบุหวัขอ้เร่ืองตามล าดบั  ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ช่ือทีแ่สดงถงึการประดษิฐ์ จะตอ้งระบุวา่การประดิษฐน์ั้นคืออะไร โดยระบุถึงลกัษณะส าคญัของการประดิษฐน์ั้น
ดว้ย เช่น พดัลมไฟฟ้า  เตาอบไฟฟ้า ครีมบ ารุงผิว ยากนัยงุ  เป็นตน้  

จะตอ้งไม่ใชช่ื้อท่ีตั้งข้ึนเองหรือเคร่ืองหมายการคา้ เช่น เตาอบไฟฟ้าสุวมิล ครีมบ ารุงผิวขอนแก่น และจะตอ้งไม่ใชช่ื้อท่ีเป็น
การอวดอา้งสรรพคุณ เช่น เตาแก๊สมหศัจรรย ์หรือปากกาเนรมิต เป็นตน้ 
 

2. สาขาวทิยาการทีเ่กีย่วข้องกบัการประดษิฐ์ จะตอ้งระบุวา่การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร จดัอยูใ่นสาขา
วทิยาการหรือเทคโนโลยดีา้นใด เช่น วศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมไฟฟ้า เคมี ฟิสิกส์ เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่มกัจะระบุเป็น (สาขา
วทิยาการ)ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ช่ือส่ิงประดิษฐ)์ เช่น 
        วศิวกรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั กรรไกรตดัหญา้, เภสชัวทิยาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาแกไ้ข 
 

3. ภูมหิลงัของศิลปะหรือวทิยาการทีเ่กีย่วข้อง จะตอ้งระบุลกัษณะของการประดิษฐท่ี์มีอยูก่่อนแลว้ พร้อมทั้งขอ้บกพร่อง
ต่างๆ หรือปัญหาของการประดิษฐด์งักล่าว ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรนั้นแตกต่างกบัการประดิษฐ์
ท่ีมีอยูก่่อนแลว้อยา่งไรและเพียงใด 

- ลกัษณะทัว่ไปของสาขาวทิยาการนั้น 
- ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสาขาวทิยาการนั้น 
- การประดิษฐท่ี์แกไ้ขปัญหาเดียวกนัท่ีมีก่อนหนา้โดยสรุป (สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรท่ียืน่จดก่อนทั้งใน/ต่างประเทศ 

ผลิตภณัฑท่ี์มีจ าหน่าย งานท่ีมีการตีพิมพห์รือเผยแพร่) 
- แสดงขอ้จ ากดัของการประดิษฐท่ี์มีก่อนหนา้ 
- แนวทางการแกไ้ขปัญหาซ่ึงสามารถผา่นขอ้จ ากดัของการประดิษฐก่์อนหนา้ จนก่อใหเ้กิดการประดิษฐน้ี์ 
 ตวัอยา่งเช่น การขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ส าหรับ "เคร่ืองจดัเรียงเสน้ใยมะพร้าว"   
เสน้ใยมะพร้าว หรือ ใยมะพร้าว นบัเป็นวสัดุเหลือใชจ้ากกการเกษตรท่ีมีอยูม่าก การจดัเรียงเสน้ใยมะพร้าวในปัจจุบนั........ 

จึงท าใหมี้การประดิษฐเ์คร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าวข้ึน......... 
เคร่ืองท าแผน่ใยมะพร้าวรุ่นเก่ามีขอ้เสียคือ ....................... 
สิทธิบตัรสหรัฐอเมริกา เลขท่ี 20000100 ไดก้ล่าวถึง ...... ซ่ึงมีขอ้บกพร่อง........ 
เคร่ืองจดัเรียงเสน้ใยมะพร้าว (สิทธิบตัรแคนนาดา เลขท่ี 023-00020) มีปัญหา......... 
เคร่ืองแยกเสน้ใยยีห่อ้ Toki ของบริษทั Nomura  ................... 
เคร่ืองแยกเสน้ใยมะพร้าวยีห่อ้ไทยประดิษฐ ์ของบริษทั............. 
ส าหรับเคร่ืองจดัเรียงเสน้ใยมะพร้าวท่ีไดป้ระดิษฐข้ึ์นในคร้ังน้ี ไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวโดย……………… 

ในกรณีท่ีเป็นการประดิษฐท่ี์ยงัไม่เคยมีมาก่อนเลย ผูข้ออาจจะระบุถึงปัญหาในทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดแนวคิด
ดงักล่าว 
 

4. ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดษิฐ์   เป็นส่วนท่ีระบุถึงลกัษณะทางเทคนิคของการประดิษฐท่ี์ไดคิ้ดข้ึนโดยยอ่
รวมทั้งวตัถุประสงคข์องการประดิษฐด์งักล่าว แนะน าใหแ้บ่งเป็น 2 ยอ่หนา้ ยอ่หนา้แรกจะกล่าวถึงลกัษณะของการประดิษฐโ์ดย
สรุป (โดยทัว่ไปจะเลียนแบบตามขอ้ถือสิทธิหลกั) ส่วนยอ่หนา้ท่ีสองเป็นวตัถุประสงคข์องการประดิษฐท์ ามาเพื่ออะไร      
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               ตวัอย่างเช่น การขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ส าหรับ "เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ดพนัธ์ุขา้ว" จะเขียนลกัษณะและความ
มุ่งหมายของการประดิษฐด์งัน้ี 
               เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ดพนัธ์ุขา้วตามลกัษณะการประดิษฐ์น้ีมีลกัษณะเป็นโครงส่ีเหล่ียม มีลอ้และแขนลากโดย
ดา้นบนมีถงัป้อนเมลด็พนัธ์ุขา้วไปยงัชุดตะแกรงท าความ ซ่ึงดา้นล่างมีชุดพดัลมท าความสะอาดและรางล าเลียงขา้วโดยเคร่ืองท า
ความสะอาดตามการประดิษฐน้ี์มีหลกัการท างานของเคร่ือง คือโปรยเมลด็ขา้วและใชต้ะแกรงพร้อมลมแยกเอาส่ิงเจือปนออกจาก
เมลด็พนัธ์ุขา้ว 

โดยการประดิษฐน้ี์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประดิษฐเ์คร่ืองมือท่ีสามารถท าความสะอาดเมลด็พนัธ์ุขา้วและไม่ให้เมล็ดพนัธ์ุถูก
กระทบกระเทือนคุณสมบติัทางกายภาพสามารถท าความสะอาดหรือคดัแยกวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่และชนิดของส่ิงเจือปนท่ีมีความ
หลากหลายได ้ โดยมีการติดตั้งชุดพดัลมท าความสะอาดดา้นล่างของชุดตะแกรงท าความสะอาด ท่ีจะสามารถเป่าเอาส่ิงเจือปนท่ี
เบากวา่เมลด็ขา้วออกพน้ตวัเคร่ืองได ้ 

5.  การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ จะตอ้งระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  วา่มี
ลกัษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไรบา้ง การบรรยายในหัวขอ้น้ีจะตอ้งละเอียดสมบูรณ์ และ
ชดัเจนพอท่ีจะท าให้ผูมี้ความช านาญในระดบัสามญัในสาขาวิทยาการนั้นๆ สามารถอ่านแลว้เขา้ใจถึงการประดิษฐ์นั้นได ้และ
สามารถน าไปใชแ้ละปฏิบติัตามการประดิษฐน์ั้นไดด้ว้ยในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์น้ี ผูเ้ขียนควรค านึงถึงความ
ชดัเจนเป็นหลกัดงันั้น ควรก าหนดลกัษณะและขั้นตอนการบรรยายใหดี้ หากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักลไก หรือเคร่ืองมือ ต่างๆ จ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีรูปเขียนประกอบในกรณีดงักล่าว การอา้งอิงลกัษณะทางโครงสร้างในหัวขอ้น้ี จะตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปเขียน
ดว้ย ตัวอย่างในกรณีที่เป็นการขอรับสิทธิบัตรส าหรับเคร่ืองมือหรือกลไก  ในขั้นแรกควรอธิบายถึงส่วนประกอบหรือโครงสร้าง
ของการประดษิฐ์นั้นว่ามส่ีวนประกอบอย่างไรประกอบกนัในลกัษณะใด และประกอบกันแล้วจะให้ผลในทางปฏิบัติอย่างไร ขั้นที่
สองควรอธิบายถึงระบบการท างานหรือกรรมวิธีในการผลิตเร่ิมตั้งแต่น าวัตถุดิบเข้าระบบและผ่านขบวนการต่างๆ ของ
อุปกรณ์  ซ่ึงควรจะระบุถึงรายละเอยีดของขั้นตอนนั้นๆ ด้วย จนกระทั้งได้เป็นผลติภัณฑ์ส าเร็จออก 

 

6. ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ จะตอ้งระบุถึงรูปเขียนท่ีเสนอมาพร้อมกบัค าขอ (ถา้มี) โดยระบุวา่ รูปเขียนแต่ละรูปแสดงถึง
ส่วนใดของการประดิษฐ ์เช่น  

 รูปท่ี 1 แสดงถึงส่วนประกอบทั้งหมดของเคร่ืองจกัร รูปท่ี 2 แสดงถึงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัร เป็น
ตน้ 

7. วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด ในกรณีท่ีมีการระบุในหัวขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์  ถึงวิธีการประดิษฐ์
หลายวิธี ผูข้อจะตอ้งระบุถึงวิธีการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุด แต่ถา้มีการเปิดเผยวิธีการประดิษฐ์ เพียงวิธีเดียวในหัวขอ้การเปิดเผยการ
ประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ ผูข้อก็สามารถระบุวา่ "วิธีการในการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุดไดแ้ก่ วิธีการดงัท่ีไดบ้รรยายไวใ้นหัวขอ้การเปิดเผย
การประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์"  
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8. การใชป้ระโยชน์ของการประดิษฐใ์นการผลิตทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม ในกรณีท่ี
ลกัษณะของการประดิษฐเ์องไม่สามารถแสดงไดว้า่จะน าไปใชใ้นการผลิตในดา้นต่างๆ ไดห้รือไม่เป็นอยา่งไร เช่น การประดิษฐ์
สารประกอบเคมีข้ึนใหม่ผูข้อจะตอ้งอธิบายใหเ้ห็นวา่  สามารถน าเอาการประดิษฐน์ั้นไปใชใ้นทางใดบา้ง และมีประโยชน์
อยา่งไร แต่ถา้โดยลกัษณะของ การประดิษฐน์ั้นเอง แสดงใหเ้ห็นไดอ้ยูแ่ลว้วา่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการผลิตได ้ก็ไม่
จ าเป็น ตอ้งมีหวัขอ้น้ี  

ข. ข้อถือสิทธิ 
        ข้อถือสิทธิิเป็นส่วนท่ีผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐท่ี์ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองขอ้ถือ
สิทธิเปรียบไดก้บัการก าหนดขอบเขตอนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นสิทธิของเจา้ของโฉนดท่ีดิน ขอ้ถือสิทธิจะก าหนดขอบเขตอนัเก่ียวกบั
ลกัษณะของการประดิษฐท่ี์เป็นสิทธิของผูท้รงสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเคารพและละเวน้จากการกระท าอนัจะเป็นการ
ละเมิดสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
        ข้อถือสิทธิ เป็นการระบุถึงส่วนของการประดิษฐท่ี์ผูข้อตอ้งการสงวนสิทธิมิใหค้นอ่ืนแสดงหาประโยชนจ์ากการ
ประดิษฐ ์โดยหลกัการทัว่ไปแลว้ ขอบเขตของการประดิษฐท่ี์ระบุในขอ้ถือสิทธิจะตอ้ง ไม่กวา้งหรือเกินไปกวา่ท่ีผูข้อไดท้ าการ
ประดิษฐน์ั้น และท่ีไดเ้ปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ ์ ดงันั้นหากผูข้อตอ้งการขอถือสิทธิในลกัษณะของส่วนของการ
ประดิษฐ ์ก็จะตอ้งเปิดเผยรายละเอียด เก่ียวกบัลกัษณะส่วนนั้นของการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ ชดัแจง้ และรัดกมุในรายละเอียดการ
ประดิษฐด์ว้ย ขอ้ถือสิทธิตอ้งระบุลกัษณะของการประดิษฐท่ี์ผูข้อประสงคจ์ะขอรับความคุม้ครองโดยชดัแจง้ รัดกมุ และสอดคลอ้ง
กบัรายละเอียดการประดิษฐ ์ถา้ขอ้ถือสิทธิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ค าขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้หลกัท่ีวา่ขอ้ถือ
สิทธิจะตอ้งสอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐ ์ไดก้ล่าวถึงแลว้ขา้งตน้ส่วนท่ีวา่ขอ้ถือสิทธิจะตอ้งชดัแจง้และรัดกมุนั้น พอสรุป
ไดว้า่มีอยู ่2 ความหมายดงัน้ี 

        1.ลกัษณะของถอ้ยค าท่ีใชจ้ะตอ้งชดัแจง้และรัดกมุ  
                ถอ้ยค าท่ีใชจ้ะตอ้งชดัเจน หา้มใชถ้อ้ยค าท่ีคลุมเครือหรือมีความหมายเพื่อเลือกแบบกวา้งๆ เช่น  ระบุวา่ส่วนประกอบ
ส่วนหน่ึงของการประดิษฐน์ั้น "ท าจากโลหะหรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั" ยอ่มไม่ชดัเจน  เพราะส่ิงท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบัโลหะมี
มากมาย 

        2. ลกัษณะของการแยกและจดัล าดบัขอ้ถือสิทธิ 
                ความชดัแจง้และรัดกมุของขอ้ถือสิทธิอาจเกิดข้ึนจากวธีิการแยกและการจดัล าดบัขอ้ถือสิทธิ  รวมทั้งการอา้งอิงถึงขอ้ถือ
สิทธิอ่ืนๆ ในค าขอเดียวกนันั้นดว้ยการพิจารณาวา่ควรแยกขอ้ถือสิทธิออกเป็นหลายขอ้หรือควรมีขอ้ถือสิทธิเพียงขอ้เดียวหรือไม่
นั้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัร /อนุสิทธิบตัร วา่การประดิษฐน์ั้นมีลกัษณะองคป์ระกอบหรือโครงสร้าง
ซบัซอ้นหรือไม่เพียงใด ถา้เป็นการประดิษฐท่ี์ไม่ซบัซอ้นก็ไม่ควรแยกขอ้ถือสิทธิเป็นหลายขอ้ เพราะจะท าใหข้าดความชดัแจง้และ
รัดกมุ ในทางกลบักนัถา้เป็นการประดิษฐท่ี์ซบัซอ้นมาก หากไม่แยกขอ้ถือสิทธิออกเป็นหลายๆ ขอ้ก็จะท าใหข้าดความชดัแจง้และ
รัดกมุเช่นเดียวกนั  

 ขอ้ถือสิทธิท่ีใชร้ะบุถึงลกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นสาระส าคญัของการประดิษฐเ์รียกวา่ "ขอ้ถือสิทธิหลกั" ส่วนขอ้ถือสิทธิ
ท่ีระลึกถึงลกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นลกัษณะพิเศษหรือ รายละเอียดปลีกยอ่ย เรียกวา่ "ขอ้ถือสิทธิรอง"  

 โดยทัว่ไป การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรมกัมีลกัษณะ ท่ีไม่ซบัซอ้นมากจึงมกัจะมีขอ้ถือหลกัเพียงขอ้เดียวและมีขอ้ถือ
สิทธิรองอีก 2-3 ขอ้ ในกรณีท่ีขอ้ถือสิทธิหลกัเพียงขอ้เดียวไม่สามารถคลุมถึงลกัษณะทางเทคนิคของการประดิษฐไ์ดท้ั้งหมด ผูข้อ
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จะระบุขอ้ถือสิทธิหลกัหลายขอ้ส าหรับลกัษณะของการประดิษฐป์ระเภทเดียวกนัในค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ฉบบัหน่ึงก็
ได ้การอา้งถึงขอ้ถือสิทธิอ่ืนในขอ้ถือรองนั้น จะตอ้งอา้งในลกัษณะท่ีเป็นทางเลือกเท่านั้น ประกอบดว้ยเคร่ืองเขยา่ท่ีมีลกัษณะ
พิเศษ…." แต่จะระบุวา่ "6. เคร่ืองซกัผา้ตาม 1 และ 4. ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองเขยา่ท่ีมีลกัษณะพิเศษ" ไม่ได ้

ค. รูปเขียน (ถ้าม)ี  
        เป็นส่วนท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านค าขอรับสิทธิบตัรสามารถเขา้ใจรายละเอียดการประดิษฐไ์ดดี้ข้ึน  ดงันั้น กฎหมายจึงก าหนด
วา่ หากจ าเป็นเพ่ือท่ีจะท าใหส้ามารถเขา้ใจการประดิษฐโ์ดยทัว่ไป รูปเขียนมกัจะจ าเป็นในกรณีท่ีเป็นค าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการ
ประดิษฐใ์นสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล ฟิสิกส์ดว้ย หากผูข้อไม่ยืน่รูปเขียนในกรณีท่ีจ าเป็นค าขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้รูปเขียนจะตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นชดัเจนสอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐแ์ละเป็นไปตามหลกัวชิาการเขียนแบบ ตามลกัษณะและวธีิท่ีอธิบดีกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาก าหนด เช่น จะตอ้งเขียนดว้ยหมึกสีด าเขม้ท่ีสามารถอยูไ่ดท้นนาน และหา้มระบายสีเขียนโดยใชอุ้ปกรณ์การ
เขียนแบบมีสดัส่วนท่ีถูกตอ้ง และใชส้ญัลกัษณ์ (Drawing Symbols)  ตามท่ีก าหนด   
        รูปเขียน ใหแ้สดงรูปเขียนท่ีช่วยใหส้ามารถเขา้ใจถึงลกัษณะของการประดิษฐน้ี์ไดดี้ยิง่ข้ึน รูปเขียนน้ีตอ้งเป็นรูปท่ีเขียนข้ึน
ตามหลกัวชิาการเขียนแบบ คือ ใชเ้คร่ืองมือในการวาดเขียน เช่น การลากเสน้ตรงตอ้งใชไ้มบ้รรทดั การวาดรูปวงกลมตอ้งใชว้ง
เวยีนหรือเคร่ืองเขียนแบบอ่ืน ๆ (รูปถ่ายไม่สามารถใชป้ระกอบการพิจารณาได)้ และใหมี้หมายเลขช้ีแสดงช้ินส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการอธิบายในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ โดยหมายเลขเหล่านีต้้องไม่อยู่ภายในวงกลม วงเลบ็ หรือ
เคร่ืองหมายใด ๆ และหมายเลขเดียวกนัใหช้ี้แสดงช้ินส่วนเดียวกนั และไม่ตอ้งระบุขนาดหรือบอกขนาดของช้ินส่วนท่ีไดป้ระดิษฐ์
ข้ึน และไม่ตอ้งอธิบายรูปเขียน ใหร้ะบุเพียง รูปท่ี 1,รูปท่ี 2 หรือรูปท่ี 3 เท่านั้น 

ง. บทสรุปการประดษิฐ์ 
        เป็นส่วนของค าขอสิทธิบตัรการประดิษฐท่ี์จะช่วยใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสิทธิบตัร และ
ผูส้นใจ สามารถตรวจคน้ หรือคน้ควา้เก่ียวกบัการประดิษฐน์ั้นโดยไม่ตอ้งเสียเวลามาก  ผูข้อจะตอ้งจดัท าบทสรุปการประดิษฐใ์น
ทุกกรณี หากผูข้อไม่ยืน่บทสรุปการประดิษฐด์ว้ย ค าขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้ 
        บทสรุปการประดิษฐต์อ้งสรุปสาระส าคญัของการประดิษฐท่ี์ไดเ้ปิดเผยหรือแสดงไวใ้นรายละเอียดการประดิษฐ์ ขอ้ถือสิทธิ
และรูปเขียน (ถา้มี) โดยจะตอ้งระบุลกัษณะทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐโ์ดยยอ่ แต่ตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีจะท าให้
เขา้ใจไดดี้ข้ึนถึงปัญหาทางเทคนิคตลอดจนการแกไ้ขปัญหาโดยการประดิษฐ ์และการใชก้ารประดิษฐน์ั้น โดยจะตอ้งรัดกมุ ชดัแจง้
และมีถอ้ยค าไม่เกิน 200 ค า  
 
ข้อก าหนดเพิม่เตมิตามกฎกระทรวง 
การก าหนดจ านวนหน้า  
- ในแต่ละหนา้จะมีการก าหนดหนา้และจ านวนหนา้ไวท่ี้ก่ึงกลางหนา้กระดาษเอ 4 ดา้นบนสุด  
- ถา้เป็นเน้ือหาในส่วนเดียวกนั ไดแ้ก่ รายละเอียดการประดิษฐ์ ขอ้ถือสิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ์ ให้เรียงล าดบัหนา้
ต่อเน่ืองกนัไป และให้ข้ึนหนา้และจ านวนหนา้ใหม่ของแต่ละส่วน เช่น หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้, หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ ,
หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ ....เป็นตน้  
 การก ากบับรรทดั  
- ทุกส่วนและแต่ละหน้า หากมีบรรทดัเกิน 5 บรรทดั ให้ระบุหมายเลขก ากบับรรทดัทุก 5 บรรทดั ทางดา้นซ้ายมือ และระบุ
ต่อเน่ืองกนัลงมาตามล าดบั เช่น 5,10,15.....เป็นตน้ในทุกส่วนประกอบของค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  คือ รายละเอียดการ
ประดิษฐ ์ขอ้ถือสิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ ์ ยกเวน้แต่แบบพิมพค์  าขอ  


