หน้า 1 ของจานวน 5 หน้า

คาชี้แจงการเตรียมเอกสารในขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร
คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร ประกอบด้วย
ก. แบบพิมพ์คาขอ และเอกสารประกอบ
ข. รายละเอียดการประดิษฐ์
ค. ข้อถือสิ ทธิ
ง. รู ปเขียน (ถ้ามี)
จ. บทสรุ ปการประดิษฐ์
ก. แบบพิมพ์ คาขอ และเอกสารประกอบ
แบบพิมพ์คาขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ผูข้ อรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รต้องใช้แบบพิมพ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากาหนด
และจะพิมพ์ข้ นึ ซึ่งได้แก่แบบ สป/สผ/001-ก
ส่วนเอกสารประกอบคาขอมีอยูส่ องลักษณะ คือ
1.1 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบัตร มีลกั ษณะต่ างๆ ดังนี้
ในกรณี ผขู ้ อเป็ นผูป้ ระดิษฐ์หรื อผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์ให้ยนื่ คารับรองเกี่ยวกับสิ ทธิขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร โดยใช้
แบบ สป/สผ/001-ก (พ) แต่ถา้ ผูข้ อซึ่งเป็ นผูป้ ระดิษฐ์เป็ นคนต่างด้าวและอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจให้ใช้ Form PI/PD/001A (Add) ซึ่งเป็ นแบบพิมพ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากาหนดและจัดพิมพ์ข้ นึ ผูข้ อจะต้องยืน่ แบบพิมพ์ดงั กล่าวพร้อมกับการยืน่
ขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร แต่ถา้ ไม่สามารถยืน่ พร้อมกับคาขอได้ ก็อาจขอผ่อนผันได้ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกขอผ่อนผันได้เป็ น
เวลา 90 วัน และครั้งที่สองขอผ่อนผันได้อีก 30 วัน โดยต้องยืน่ ขอผ่อนผันก่อนสิ้นกาหนดระยะเวลา
ในกรณี ที่ผขู ้ อมิใช่ผปู ้ ระดิษฐ์แต่เป็ นผูม้ ีสิทธิขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ในฐานะอื่น เช่นเป็ น นายจ้างหรื อผูว้ า่ จ้างของ
ผูป้ ระดิษฐ์ เป็ นทายาทหรื อผูจ้ ดั การมรดกของผูป้ ระดิษฐ์ หรื อ เป็ นผูร้ ับโอนสิทธิขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร จะต้องยืน่ เอกสาร
หลักฐานแสดงว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ในฐานะดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เอกสารหลักฐานดังกล่าวจะต้องถูกต้องตาม
แบบที่กฎหมายกาหนดด้วย เช่น ผูข้ อที่เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิขอรับสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร จะต้องยืน่ หนังสื อโอนสิ ทธิขอรับสิ ทธิบตั ร/
อนุสิทธิบตั ร ที่ลงลายมือชื่อทั้งผูโ้ อนและผูร้ ับโอนด้วย เป็ นต้น
1.2 เอกสารหลักฐานการมอบอานาจให้ ตวั แทนกระทาการแทน
ผูข้ อจะต้องมอบอานาจให้ตวั แทนซึ่งได้ข้ นึ ทะเบียนไว้กบั กรมทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อดาเนินการ ขอรับสิทธิบตั รแทน
โดยทาเป็ นหนังสื อมอบอานาจซึ่งมีได้ 2 กรณี คือ
1. ผูข้ อเป็ นผูท้ ี่ไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ในกรณี ดงั กล่าวหนังสื อมอบอานาจจะต้องมีคารับรอง ของทูต ที่ปรึ กษาการ
พาณิ ชย ข้าหลวงพาณิ ชย์ ผูช้ ่วยทูตการพาณิ ชย์ หรื อกงสุลไทย ซึ่งประจาอยูใ่ นประเทศนั้น หรื อมีคารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมาย
ของประเทศที่ผมู ้ อบอานาจมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งโดยทัว่ ไปได้แก่ โนตารี พบั ลิค (Notary-Public)ถ้าหนังสื อมอบอานาจหรื อคารับรอง
ดังกล่าวจัดทาขึ้นเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ผยู ้ นื่ จัดให้มีคาแปลเป็ นภาษาไทย โดยมีคารับรองของผูแ้ ปลและผูร้ ับมอบอานาจว่า เป็ น
คาแปลภาษาไทยที่ ถูกต้องตรงกับหนังสื อมอบอานาจหรื อคารับรองนั้น และยืน่ คาแปลดังกล่าวพร้อมกับหนังสื อมอบอานาจ หรื อ
คารับรองด้วย
2. ผูข้ อเป็ นผูท้ ี่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยแต่ประสงค์จะมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน (คือไม่ประสงค์จะ
ดาเนินการด้วยตนเอง)
ก. รายละเอียดการประดิษฐ์
รายละเอียดการประดิษฐ์เป็ นส่วนที่ผขู ้ อจะต้องจัดทาขึ้นเองโดยจะต้องมีลกั ษณะดังที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตาม
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หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบตั รด้วย กฎกระทรวงดังกล่าว
กาหนดว่า รายละเอียดต้องระบุหวั ข้อเรื่ องตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ชื่ อทีแ่ สดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องระบุวา่ การประดิษฐ์น้ นั คืออะไร โดยระบุถึงลักษณะสาคัญของการประดิษฐ์น้ นั
ด้วย เช่น พัดลมไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า ครี มบารุ งผิว ยากันยุง เป็ นต้น
จะต้องไม่ใช้ชื่อที่ต้ งั ขึ้นเองหรื อเครื่ องหมายการค้า เช่น เตาอบไฟฟ้าสุวมิ ล ครี มบารุ งผิวขอนแก่น และจะต้องไม่ใช้ชื่อที่เป็ น
การอวดอ้างสรรพคุณ เช่น เตาแก๊สมหัศจรรย์ หรื อปากกาเนรมิต เป็ นต้น
2. สาขาวิทยาการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประดิษฐ์ จะต้องระบุวา่ การประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร จัดอยูใ่ นสาขา
วิทยาการหรื อเทคโนโลยีดา้ นใด เช่น วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมไฟฟ้า เคมี ฟิ สิ กส์ เป็ นต้น โดยส่วนใหญ่มกั จะระบุเป็ น (สาขา
วิทยาการ)ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (ชื่อสิ่ งประดิษฐ์) เช่น
วิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กรรไกรตัดหญ้า, เภสัชวิทยาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาแก้ไข
3. ภูมหิ ลังของศิลปะหรื อวิทยาการทีเ่ กีย่ วข้ อง จะต้องระบุลกั ษณะของการประดิษฐ์ที่มีอยูก่ ่อนแล้ว พร้อมทั้งข้อบกพร่ อง
ต่างๆ หรื อปั ญหาของการประดิษฐ์ดงั กล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิบตั รนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์
ที่มีอยูก่ ่อนแล้วอย่างไรและเพียงใด
- ลักษณะทัว่ ไปของสาขาวิทยาการนั้น
- ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับสาขาวิทยาการนั้น
- การประดิษฐ์ที่แก้ไขปั ญหาเดียวกันที่มีก่อนหน้าโดยสรุ ป (สิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รที่ยนื่ จดก่อนทั้งใน/ต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่าย งานที่มีการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ )
- แสดงข้อจากัดของการประดิษฐ์ที่มีก่อนหน้า
- แนวทางการแก้ไขปั ญหาซึ่งสามารถผ่านข้อจากัดของการประดิษฐ์ก่อนหน้า จนก่อให้เกิดการประดิษฐ์น้ ี
ตัวอย่างเช่น การขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร สาหรับ "เครื่ องจัดเรี ยงเส้นใยมะพร้าว"
เส้นใยมะพร้าว หรื อ ใยมะพร้าว นับเป็ นวัสดุเหลือใช้จากกการเกษตรที่มีอยูม่ าก การจัดเรี ยงเส้นใยมะพร้าวในปั จจุบนั ........
จึงทาให้มีการประดิษฐ์เครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้าวขึ้น.........
เครื่ องทาแผ่นใยมะพร้าวรุ่ นเก่ามีขอ้ เสี ยคือ .......................
สิ ทธิบตั รสหรัฐอเมริ กา เลขที่ 20000100 ได้กล่าวถึง ...... ซึ่งมีขอ้ บกพร่ อง........
เครื่ องจัดเรี ยงเส้นใยมะพร้าว (สิ ทธิบตั รแคนนาดา เลขที่ 023-00020) มีปัญหา.........
เครื่ องแยกเส้นใยยีห่ อ้ Toki ของบริ ษทั Nomura ...................
เครื่ องแยกเส้นใยมะพร้าวยีห่ อ้ ไทยประดิษฐ์ ของบริ ษทั .............
สาหรับเครื่ องจัดเรี ยงเส้นใยมะพร้าวที่ได้ประดิษฐ์ข้ นึ ในครั้งนี้ ได้แก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดย………………
ในกรณี ที่เป็ นการประดิษฐ์ที่ยงั ไม่เคยมีมาก่อนเลย ผูข้ ออาจจะระบุถึงปั ญหาในทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระตุน้ ให้เกิดแนวคิด
ดังกล่าว
4. ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ เป็ นส่วนที่ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ได้คิดขึ้นโดยย่อ
รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดงั กล่าว แนะนาให้แบ่งเป็ น 2 ย่อหน้า ย่อหน้าแรกจะกล่าวถึงลักษณะของการประดิษฐ์โดย
สรุ ป (โดยทัว่ ไปจะเลียนแบบตามข้อถือสิ ทธิหลัก) ส่วนย่อหน้าที่สองเป็ นวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ทามาเพื่ออะไร
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ตัวอย่ างเช่ น การขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร สาหรับ "เครื่ องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว" จะเขียนลักษณะและความ
มุ่งหมายของการประดิษฐ์ดงั นี้
เครื่ องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วตามลักษณะการประดิ ษ ฐ์น้ ี มีลกั ษณะเป็ นโครงสี่ เหลี่ ยม มีลอ้ และแขนลากโดย
ด้านบนมีถงั ป้ อนเมล็ดพันธุ์ขา้ วไปยังชุดตะแกรงทาความ ซึ่ งด้านล่างมีชุดพัดลมทาความสะอาดและรางลาเลียงข้าวโดยเครื่ องทา
ความสะอาดตามการประดิษฐ์น้ ีมีหลักการทางานของเครื่ อง คือโปรยเมล็ดข้าวและใช้ตะแกรงพร้อมลมแยกเอาสิ่ งเจือปนออกจาก
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
โดยการประดิษฐ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่ องมือที่สามารถทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วและไม่ให้เมล็ดพันธุ์ถูก
กระทบกระเทือนคุณสมบัติทางกายภาพสามารถทาความสะอาดหรื อคัดแยกวัสดุที่มีขนาดใหญ่และชนิ ดของสิ่ งเจือปนที่มีความ
หลากหลายได้ โดยมีการติดตั้งชุดพัดลมทาความสะอาดด้านล่างของชุดตะแกรงทาความสะอาด ที่จะสามารถเป่ าเอาสิ่ งเจือปนที่
เบากว่าเมล็ดข้าวออกพ้นตัวเครื่ องได้
5. การเปิ ดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์ จะต้องระบุถึงรายละเอียดของการประดิ ษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั ร ว่ามี
ลักษณะโครงสร้าง ส่ วนประกอบ องค์ประกอบ หรื อขั้นตอนอย่างไรบ้าง การบรรยายในหัวข้อนี้ จะต้องละเอียดสมบูรณ์ และ
ชัดเจนพอที่จะทาให้ผูม้ ีความชานาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการนั้นๆ สามารถอ่านแล้วเข้าใจถึงการประดิ ษฐ์น้ นั ได้ และ
สามารถนาไปใช้และปฏิบตั ิตามการประดิษฐ์น้ นั ได้ดว้ ยในหัวข้อการเปิ ดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์น้ ี ผูเ้ ขียนควรคานึ งถึงความ
ชัดเจนเป็ นหลักดังนั้น ควรกาหนดลักษณะและขั้นตอนการบรรยายให้ดี หากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับกลไก หรื อเครื่ องมือ ต่างๆ จาเป็ น
อย่างยิ่งที่ จะต้องมีรูปเขียนประกอบในกรณี ดงั กล่าว การอ้างอิงลักษณะทางโครงสร้างในหัวข้อนี้ จะต้องสอดคล้องกับรู ปเขียน
ด้วย ตัวอย่ างในกรณีที่เป็ นการขอรับสิ ทธิบัตรสาหรับเครื่ องมือหรื อกลไก ในขั้นแรกควรอธิบายถึงส่ วนประกอบหรื อโครงสร้ าง
ของการประดิษฐ์ น้ันว่ ามีส่วนประกอบอย่ างไรประกอบกันในลักษณะใด และประกอบกันแล้ วจะให้ ผลในทางปฏิบัติอย่ างไร ขั้นที่
สองควรอธิ บ ายถึ ง ระบบการท างานหรื อ กรรมวิ ธี ใ นการผลิ ต เริ่ ม ตั้ ง แต่ น าวัต ถุ ดิบ เข้ า ระบบและผ่ า นขบวนการต่ า งๆ ของ
อุปกรณ์ ซึ่งควรจะระบุถึงรายละเอียดของขั้นตอนนั้นๆ ด้ วย จนกระทั้งได้ เป็ นผลิตภัณฑ์ สาเร็จออก

6. คาอธิบายรู ปเขียนโดยย่ อ จะต้องระบุถึงรู ปเขียนที่เสนอมาพร้อมกับคาขอ (ถ้ามี) โดยระบุวา่ รู ปเขียนแต่ละรู ปแสดงถึง
ส่วนใดของการประดิษฐ์ เช่น
รู ปที่ 1 แสดงถึงส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่ องจักร รู ปที่ 2 แสดงถึงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่ องจักร เป็ น
ต้น
7. วิธีการในการประดิษฐ์ ที่ดีที่สุด ในกรณี ที่มีการระบุในหัวข้อการเปิ ดเผยการประดิ ษฐ์โดยสมบูรณ์ ถึงวิธีการประดิ ษฐ์
หลายวิธี ผูข้ อจะต้องระบุถึงวิธีการประดิ ษฐ์ที่ดีที่สุด แต่ถา้ มีการเปิ ดเผยวิธีการประดิษฐ์ เพียงวิธีเดี ยวในหัวข้อการเปิ ดเผยการ
ประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผูข้ อก็สามารถระบุวา่ "วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดได้แก่ วิธีการดังที่ได้บรรยายไว้ในหัวข้อการเปิ ดเผย
การประดิษฐ์โดยสมบูรณ์"
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8. การใช้ประโยชน์ของการประดิษฐ์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรื อพาณิ ชยกรรม ในกรณี ที่
ลักษณะของการประดิษฐ์เองไม่สามารถแสดงได้วา่ จะนาไปใช้ในการผลิตในด้านต่างๆ ได้หรื อไม่เป็ นอย่างไร เช่น การประดิษฐ์
สารประกอบเคมีข้ นึ ใหม่ผขู ้ อจะต้องอธิบายให้เห็นว่า สามารถนาเอาการประดิษฐ์น้ นั ไปใช้ในทางใดบ้าง และมีประโยชน์
อย่างไร แต่ถา้ โดยลักษณะของ การประดิษฐ์น้ นั เอง แสดงให้เห็นได้อยูแ่ ล้วว่าสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตได้ ก็ไม่
จาเป็ น ต้องมีหวั ข้อนี้
ข. ข้ อถือสิทธิ
ข้ อถือสิทธิิเป็ นส่วนที่ผขู ้ อรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ตอ้ งการได้รับความคุม้ ครองข้อถือ
สิ ทธิเปรี ยบได้กบั การกาหนดขอบเขตอันเป็ นพื้นที่ที่เป็ นสิ ทธิของเจ้าของโฉนดที่ดิน ข้อถือสิ ทธิจะกาหนดขอบเขตอันเกี่ยวกับ
ลักษณะของการประดิษฐ์ที่เป็ นสิทธิของผูท้ รงสิ ทธิที่บุคคลอื่นมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพและละเว้นจากการกระทาอันจะเป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
ข้ อถือสิทธิ เป็ นการระบุถึงส่วนของการประดิษฐ์ที่ผขู ้ อต้องการสงวนสิ ทธิมิให้คนอื่นแสดงหาประโยชน์จากการ
ประดิษฐ์ โดยหลักการทัว่ ไปแล้ว ขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ระบุในข้อถือสิ ทธิจะต้อง ไม่กว้างหรื อเกินไปกว่าที่ผขู ้ อได้ทาการ
ประดิษฐ์น้ นั และที่ได้เปิ ดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ ดังนั้นหากผูข้ อต้องการขอถือสิ ทธิในลักษณะของส่วนของการ
ประดิษฐ์ ก็จะต้องเปิ ดเผยรายละเอียด เกี่ยวกับลักษณะส่วนนั้นของการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และรัดกุมในรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ดว้ ย ข้อถือสิ ทธิตอ้ งระบุลกั ษณะของการประดิษฐ์ที่ผขู ้ อประสงค์จะขอรับความคุม้ ครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และสอดคล้อง
กับรายละเอียดการประดิษฐ์ ถ้าข้อถือสิ ทธิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด คาขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได้ หลักที่วา่ ข้อถือ
สิ ทธิจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้นส่วนที่วา่ ข้อถือสิ ทธิจะต้องชัดแจ้งและรัดกุมนั้น พอสรุ ป
ได้วา่ มีอยู่ 2 ความหมายดังนี้
1.ลักษณะของถ้อยคาที่ใช้จะต้องชัดแจ้งและรัดกุม
ถ้อยคาที่ใช้จะต้องชัดเจน ห้ามใช้ถอ้ ยคาที่คลุมเครื อหรื อมีความหมายเพื่อเลือกแบบกว้างๆ เช่น ระบุวา่ ส่วนประกอบ
ส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์น้ นั "ทาจากโลหะหรื อสิ่ งที่คล้ายคลึงกัน" ย่อมไม่ชดั เจน เพราะสิ่ งที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับโลหะมี
มากมาย
2. ลักษณะของการแยกและจัดลาดับข้อถือสิ ทธิ
ความชัดแจ้งและรัดกุมของข้อถือสิทธิอาจเกิดขึ้นจากวิธีการแยกและการจัดลาดับข้อถือสิทธิ รวมทั้งการอ้างอิงถึงข้อถือ
สิ ทธิอื่นๆ ในคาขอเดียวกันนั้นด้วยการพิจารณาว่าควรแยกข้อถือสิ ทธิออกเป็ นหลายข้อหรื อควรมีขอ้ ถือสิ ทธิเพียงข้อเดียวหรื อไม่
นั้น ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิบตั ร /อนุสิทธิบตั ร ว่าการประดิษฐ์น้ นั มีลกั ษณะองค์ประกอบหรื อโครงสร้าง
ซับซ้อนหรื อไม่เพียงใด ถ้าเป็ นการประดิษฐ์ที่ไม่ซบั ซ้อนก็ไม่ควรแยกข้อถือสิ ทธิเป็ นหลายข้อ เพราะจะทาให้ขาดความชัดแจ้งและ
รัดกุม ในทางกลับกันถ้าเป็ นการประดิษฐ์ที่ซบั ซ้อนมาก หากไม่แยกข้อถือสิ ทธิออกเป็ นหลายๆ ข้อก็จะทาให้ขาดความชัดแจ้งและ
รัดกุมเช่นเดียวกัน
ข้อถือสิ ทธิที่ใช้ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็ นสาระสาคัญของการประดิษฐ์เรี ยกว่า "ข้อถือสิ ทธิหลัก" ส่วนข้อถือสิ ทธิ
ที่ระลึกถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็ นลักษณะพิเศษหรื อ รายละเอียดปลีกย่อย เรี ยกว่า "ข้อถือสิ ทธิรอง"
โดยทัว่ ไป การประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิบตั รมักมีลกั ษณะ ที่ไม่ซบั ซ้อนมากจึงมักจะมีขอ้ ถือหลักเพียงข้อเดียวและมีขอ้ ถือ
สิ ทธิรองอีก 2-3 ข้อ ในกรณี ที่ขอ้ ถือสิ ทธิหลักเพียงข้อเดียวไม่สามารถคลุมถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ได้ท้ งั หมด ผูข้ อ

หน้า 5 ของจานวน 5 หน้า

จะระบุขอ้ ถือสิ ทธิหลักหลายข้อสาหรับลักษณะของการประดิษฐ์ประเภทเดียวกันในคาขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ฉบับหนึ่งก็
ได้ การอ้างถึงข้อถือสิ ทธิอื่นในข้อถือรองนั้น จะต้องอ้างในลักษณะที่เป็ นทางเลือกเท่านั้น ประกอบด้วยเครื่ องเขย่าที่มีลกั ษณะ
พิเศษ…." แต่จะระบุวา่ "6. เครื่ องซักผ้าตาม 1 และ 4. ซึ่งประกอบด้วยเครื่ องเขย่าที่มีลกั ษณะพิเศษ" ไม่ได้
ค. รู ปเขียน (ถ้ ามี)
เป็ นส่วนที่จะช่วยให้ผอู ้ ่านคาขอรับสิ ทธิบตั รสามารถเข้าใจรายละเอียดการประดิษฐ์ได้ดีข้ นึ ดังนั้น กฎหมายจึงกาหนด
ว่า หากจาเป็ นเพื่อที่จะทาให้สามารถเข้าใจการประดิษฐ์โดยทัว่ ไป รู ปเขียนมักจะจาเป็ นในกรณี ที่เป็ นคาขอรับสิ ทธิบตั รสาหรับการ
ประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล ฟิ สิ กส์ดว้ ย หากผูข้ อไม่ยนื่ รู ปเขียนในกรณี ที่จาเป็ นคาขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได้ รู ปเขียนจะต้อง
แสดงให้เห็นชัดเจนสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์และเป็ นไปตามหลักวิชาการเขียนแบบ ตามลักษณะและวิธีที่อธิ บดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญากาหนด เช่น จะต้องเขียนด้วยหมึกสี ดาเข้มที่สามารถอยูไ่ ด้ทนนาน และห้ามระบายสี เขียนโดยใช้อุปกรณ์การ
เขียนแบบมีสดั ส่วนที่ถูกต้อง และใช้สญ
ั ลักษณ์ (Drawing Symbols) ตามที่กาหนด
รู ปเขียน ให้แสดงรู ปเขียนที่ช่วยให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะของการประดิษฐ์น้ ีได้ดียงิ่ ขึ้น รู ปเขียนนี้ตอ้ งเป็ นรู ปที่เขียนขึ้น
ตามหลักวิชาการเขียนแบบ คือ ใช้เครื่ องมือในการวาดเขียน เช่น การลากเส้นตรงต้องใช้ไม้บรรทัด การวาดรู ปวงกลมต้องใช้วง
เวียนหรื อเครื่ องเขียนแบบอื่น ๆ (รู ปถ่ายไม่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้) และให้มีหมายเลขชี้แสดงชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการอธิบายในหัวข้อการเปิ ดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ โดยหมายเลขเหล่ านีต้ ้ องไม่อยู่ภายในวงกลม วงเล็บ หรื อ
เครื่ องหมายใด ๆ และหมายเลขเดียวกันให้ช้ ีแสดงชิ้นส่วนเดียวกัน และไม่ตอ้ งระบุขนาดหรื อบอกขนาดของชิ้นส่วนที่ได้ประดิษฐ์
ขึ้น และไม่ตอ้ งอธิบายรู ปเขียน ให้ระบุเพียง รู ปที่ 1,รู ปที่ 2 หรื อรู ปที่ 3 เท่านั้น
ง. บทสรุปการประดิษฐ์
เป็ นส่วนของคาขอสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ที่จะช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ ทธิบตั ร และ
ผูส้ นใจ สามารถตรวจค้น หรื อค้นคว้าเกี่ยวกับการประดิษฐ์น้ นั โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลามาก ผูข้ อจะต้องจัดทาบทสรุ ปการประดิษฐ์ใน
ทุกกรณี หากผูข้ อไม่ยนื่ บทสรุ ปการประดิษฐ์ดว้ ย คาขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได้
บทสรุ ปการประดิษฐ์ตอ้ งสรุ ปสาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่ได้เปิ ดเผยหรื อแสดงไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิ ทธิ
และรู ปเขียน (ถ้ามี) โดยจะต้องระบุลกั ษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์โดยย่อ แต่ตอ้ งเป็ นไปในลักษณะที่จะทาให้
เข้าใจได้ดีข้ ึนถึงปั ญหาทางเทคนิคตลอดจนการแก้ไขปั ญหาโดยการประดิษฐ์ และการใช้การประดิษฐ์น้ นั โดยจะต้องรัดกุม ชัดแจ้ง
และมีถอ้ ยคาไม่เกิน 200 คา
ข้ อกาหนดเพิม่ เติมตามกฎกระทรวง
การกาหนดจานวนหน้ า
- ในแต่ละหน้าจะมีการกาหนดหน้าและจานวนหน้าไว้ที่ก่ ึงกลางหน้ากระดาษเอ 4 ด้านบนสุด
- ถ้าเป็ นเนื้อหาในส่วนเดียวกัน ได้แก่ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิ ทธิ รู ปเขียน และบทสรุ ปการประดิษฐ์ ให้เรี ยงลาดับหน้า
ต่อเนื่ องกันไป และให้ข้ ึนหน้าและจานวนหน้าใหม่ของแต่ละส่ วน เช่น หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า, หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า ,
หน้า 3 ของจานวน 3 หน้า ....เป็ นต้น
การกากับบรรทัด
- ทุกส่ วนและแต่ละหน้า หากมีบรรทัดเกิน 5 บรรทัด ให้ระบุหมายเลขกากับบรรทัดทุก 5 บรรทัด ทางด้านซ้ายมือ และระบุ
ต่อเนื่ องกันลงมาตามลาดับ เช่น 5,10,15.....เป็ นต้นในทุกส่ วนประกอบของคาขอรับสิ ทธิ บตั ร/อนุ สิทธิ บตั ร คือ รายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิ ทธิ รู ปเขียน และบทสรุ ปการประดิษฐ์ ยกเว้นแต่แบบพิมพ์คาขอ

