แบบสป / สผ / อสป / 001-ก
หนา 1 ของจํานวน 2 หนา

สําหรับเจาหนาที่
11
คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 การประดิษฐ
 การออกแบบผลิตภัณฑ
 อนุสิทธิบัตร
ขาพเจาผูลงลายมือชื่อในคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้
ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ 2522
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2535
และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2542
1.ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ/การออกแบบผลิตภัณฑ

เลขที่คําขอ
วันรับคําขอ
วันยื่นคําขอ
สัญลักษณจําแนกการประดิษฐระหวางประเทศ
ใชกับแบบผลิตภัณฑ
ประเภทผลิตภัณฑ
วันประกาศโฆษณา

เลขที่ประกาศโฆษณา

วันออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ลายมือชื่อเจาหนาที่

แปรงสีฟนใชแลวทิ้ง
2.คําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑนี้เปนคําขอสําหรับแบบผลิตภัณฑอยางเดียวกันและเปนคําขอลําดับที่
ในจํานวน
คําขอ ที่ยื่นในคราวเดียวกัน
3.ผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และที่อยู (เลขที่ ถนน ประเทศ)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
123 ถนนมิตรภาพ อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002
4.สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 ผูประดิษฐ/ผูออกแบบ  ผูรับโอน  ผูขอรับสิทธิโดยเหตุอื่น
5.ตัวแทน(ถามี)/ที่อยู (เลขที่ ถนน จังหวัด รหัสไปรษณีย)
นางสาวนพมาศ การภักดี
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน
อ. เมือง จ. ขอนแกน ประเทศไทย 40002

3.1 สัญชาติ
3.2 โทรศัพท
3.3 โทรสาร
3.4 อีเมล

ไทย
0-4320-2222-41
-

5.1 ตัวแทนเลขที่ 1426
5.2 โทรศัพท 0-4336-4409
5.3 โทรสาร 0-4336-4409
5.4 อีเมล ip@kku.ac.th

6.ผูประดิษฐ/ผูออกแบบผลิตภัณฑ และที่อยู ( เลขที่ ถนน ประเทศ )
รองศาสตราจารย ทรัพยสิน ปญญา ภาควิชาชีววิทยาชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ. เมือง จ. ขอนแกน 40002
7. คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวของกับคําขอเดิม
ผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอใหถือวาไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ ในวันเดียวกับคําขอรับสิทธิบัตร
เลขที่
วันยื่น
เพราะคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวของกับคําขอเดิมเพราะ
 คําขอเดิมมีการประดิษฐหลายอยาง  ถูกคัดคานเนื่องจากผูขอไมมีสิทธิ  ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
หมายเหตุ ในกรณีที่ไมอาจระบุรายละเอียดไดครบถวน ใหจัดทําเปนเอกสารแนบทายแบบพิมพนี้โดยระบุหมายเลขกํากับขอและหัวขอที่แสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมดังกลาวดวย

แบบสป / สผ / อสป / 001-ก
หนา 2 ของจํานวน 2 หนา
8.การยื่นคําขอนอกราชอาณาจักร
วันยื่นคําขอ

เลขที่คําขอ

ประเทศ

สัญลักษณจําแนกการ
ประดิษฐระหวางประเทศ

สถานะคําขอ

8.1
8.2
8.3
8.4  ผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขอสิทธิใหถือวาไดยื่นคําขอนี้ในวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในตางประเทศเปนครัง้ แรกโดย
 ไดยื่นเอกสารหลักฐานพรอมคําขอนี้  ขอยื่นเอกสารหลักฐานหลังจากวันยื่นคําขอนี้
9.การแสดงการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ ผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไดแสดงการประดิษฐที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัด
วันแสดง
วันเปดงานแสดง
ผูจัด
10.การประดิษฐเกี่ยวกับจุลชีพ
10.1 เลขทะเบียนฝากเก็บ
10.2 วันที่ฝากเก็บ
10.3 สถาบันฝากเก็บ/ประเทศ
11.ผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอยื่นเอกสารภาษาตางประเทศกอนในวันยื่นคําขอนี้ และจะจัดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ที่จัดทํา
เปนภาษาไทยภายใน 90 วัน นับจากวันยื่นคําขอนี้ โดยขอยื่นเปนภาษา
 อังกฤษ
 ฝรั่งเศส
 เยอรมัน
 ญี่ปุน
 อื่นๆ
12.ผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอใหอธิบดีประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร หรือรับจดทะเบียน และประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตรนี้
หลังจากวันที่
เดือน
พ.ศ
 ผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขอใหใชรูปเขียนหมายเลข
ในการประกาศโฆษณา
13.คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ประกอบดวย
14.เอกสารประกอบคําขอ
2 หนา
ก. แบบพิมพคําขอ
 เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ข. รายละเอียดการประดิษฐ
 หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ/การออกแบบ
หรือคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ 3 หนา
ผลิตภัณฑ
ค. ขอถือสิทธิ
1 หนา
 หนังสือมอบอํานาจ
รูป
1 หนา
ง. รูปเขียน 1
 เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ
จ. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ
 เอกสารการขอนับวันยื่นคําขอในตางประเทศเปนวันยื่น
 รูปเขียน
รูป
หนา
คําขอในประเทศไทย
 ภาพถาย
รูป
หนา
 เอกสารขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ
1 หนา
ฉ. บทสรุปการประดิษฐ
 เอกสารอื่น ๆ
15. ขาพเจาขอรับรองวา
 การประดิษฐนี้ไมเคยยื่นขอรับสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรมากอน
 การประดิษฐนี้ไดพัฒนาปรับปรุงมาจาก…………………………………………………………………………………………….
16.ลายมือชื่อ (  ผูขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร;  ตัวแทน )

(นางสาวนพมาศ การภักดี)

หมายเหตุ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุสิทธิบัตร โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่ เพื่อให
ไดไปซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หนา 1 ของจํานวน 3 หนา
รายละเอียดการประดิษฐ

5

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
แปรงสีฟนที่ใชแลวทิ้ง
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
วิศวกรรมในสวนที่เกี่ยวของกับกับแปรงสีฟนที่ใชแลวทิ้ง
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
ปจจุบันมีแปรงสีฟนวางขายอยูในทองตลาดมากมาย หลายรูปแบบ ซึ่งลว นแลวแตมี
วัตถุประสงคเดียวกันคือ เพื่อใชเปนอุปกรณในการทําความสะอาดฟน เพื่อการมีอนามัยชองปากที่ดี
จะเห็นไดวาแปรงสีฟนมีบทบาทสําคัญ จัดเปนคูไปกับยาสีฟน
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ในการเดินทางไปในที่ ตาง ๆ จะตอ อุป กรณหลัก อย า งหนึ่ง ของเครื่องมื อใช ทํ า ความ
สะอาด โดยการใชแปรงสีฟนมักจะตองใชควบงนําแปรงสีฟนและยาสีฟนอยางละหนึ่งชุด บางครั้ง
อาจลืมยาสีฟนหรือแปรงสีฟนอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหไมสะดวกตอผูใช โดยปจจุบันมีการประดิษฐ
แปรงสีฟนแบบใชแลวทิ้งและยาสีฟนขนาดเล็กแบบใชแลวทิ้ง โดยไดมีการจดสิทธิบัตรแปรงสีฟน
แบบใชแลว ทิ้ง (สิท ธิบั ตรญี่ปุนเลขที่ 000001-000002 (สิทธิบั ตรสหรัฐอเมริกาเลขที่ 5,000,001)
(สิทธิบัตรญี่ปุนเลขที่ 07-000001) แตยังไมมีการจดสิทธิบัตรการแปรงสีฟนที่ใชแลวทิ้งที่มีแปรงสี
ฟนและหลอดยาสีฟนรวมกันอยูในชิ้นเดียวกันซึ่งสะดวกในการพกพา
ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
จากปญหาที่กลาวมาแลวขางตน การประดิษฐนี้จึงไดจัดใหมีแปรงสีฟนที่ใชแลวทิ้ง ที่
สามารถพกพาไดสะดวกโดยการจัดใหมีแปรงสีฟงและหลอดยาสีฟนรวมกันอยูในชิ้นเดียวกัน
แปรงสีฟนตามการประดิษฐนี้ประกอบดวย หัวแปรงที่มีขนแปรง คอแปรงที่เชื่อมตออยูกับ
หัว แปรง และดา มแปรงที่เชื่ อมตอ กับคอแปรง โดยที่ แปรงสีฟนดังกลาวมีลั กษณะเฉพาะคื อ หัว
แปรงจะมีช องเปดอยูขางใตขนแปรง สําหรับเปนทางผานของยาสีฟน โดยที่คอแปรงจะมีชองทาง
ผานสําหรับยาสีฟน ซึ่งชองทางผานนั้นจะเชื่อมตออยูระหวางชองเปดดังกลาวกับดามแปรงดังกลาว
ซึ่งมีลักษณะเปนภาชนะปดสําหรับบรรจุยาสีฟนอยูภายใน
วัต ถุประสงคตา ง ๆ และลัก ษณะเฉพาะเหลา นี้และประการอื่ น ๆ ของการประดิษฐ นี้จะ
ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อไดรับ การพิจารณาประกอบกับรูปเขีย นที่แนบมาดวยและรายละเอียดการ
ประดิษฐในรูปแบบที่ดีที่สุดซึ่งจะไดบรรยายตอไป
คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ
รูปที่ 1 เปนภาพแสดงแปรงสีฟนใชแลวทิ้ง ตามการประดิษฐนี้

หนา 2 ของจํานวน 3 หนา
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การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
การบรรยายถึงการประดิษฐนี้จะทํา โดยการยกตั วอยางการประดิษ ฐ และอางอิงถึง โดยใช
รูปเขีย นเพื่อเปนตัวอยางและชวยใหบรรยายไดชัดเจนยิ่งขึ้น และชิ้นสว นที่เหมื อนกัน ในรูปเขียน
เหลานี้จะแทนดวยหมายเลขอางอิงเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมิไดเปนการจํากัดแตอยางใด และขอบเขตของ
การประดิษฐจะเปนไปตามขอถือสิทธิที่แนบทาย
ตามรู ป ที่ 1 เป น ภาพแสดงแปรงสี ฟ น ใช แ ล ว ทิ้ ง ตามการประดิ ษ ฐ นี้ แปรงสี ฟ น
ประกอบดวยดามแปรง ( 1) ที่เปนภาชนะปดสําหรับบรรจุยาสีฟน ดามแปรง (1) ควรจะมีขนาดที่
พอเหมาะ ผูใชสามารถถือจับไดอยางถนัด และไมมีขนาดใหญเกินไปจนทําใหพกพาไมสะดวก ดาม
แปรง 1 อาจทําจากวัสดุที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงได เชน วัส ดุประเภทพลาสติก ไดแก PVC เปนตน
หรืออลูมิ เนี ยม เปน ตน ในทางที่ ดีแลว ดามแปรง (1) ควรมีขนาดที่เพียงพอบรรจุย าสี ฟนไดอยา ง
นอย 20 กรัม เพื่อใหสามารถเพียงพอใชอยางนอย 5 ครั้ง
หั ว แปรงที่ ( 2) ติ ด ตั้ ง แบบสวมให ถ อดออกเพื่ อ ล า งทํ า ความสะอาดได หั ว แปรง( 2 )
ประกอบดวยขนแปรง ( 3 )ที่มีชองเปด (9 )อยูดานใตของขนแปรงสําหรับเปนชองทางไหลออกของ
ยาสีฟน
คอแปรง( 4 )ทําจากวัสดุแข็ง เปนแทงภายในกลวงมีชองทางผานสําหรับเชื่อมตอเพื่อใหย า
สีฟนไหลจากดามแปรง( 1) มายังชองเปด( 9 )ที่อยูดานใตของขนแปรง (3) เมื่อผูใชบีบดามแปรง ยา
สีฟนที่อยูภายในดามแปรง (1 )จะไหลจากดามแปรงผานชองทางผานในคอแปรง (4) ออกไปยังชอง
เปด (9 )ใตกลุมขนแปรง (3) ของหัวแปรง( 2)
นอกจากนั้น หัวแปรง (2 )ยังสามารถถอดออกจากคอแปรงได โดยจะมีสลัก (12) และรอง
(11) สําหรับล็อกไมใหหัวแปรง( 2 )หมุนในขณะกําลังใชงาน
โดยทั่วไปแปรงสีฟนตามการประดิษฐนี้จ ะเปนแบบใชแลว ทิ้งเมื่อยาสีฟนหมด ในกรณีที่
ตองการเติมยาสีฟนได ในอีกรูป ลักษณของการประดิษฐ ดามแปรง( 1 )จะถูกออกแบบใหสามารถ
ถอดออกจากคอแปรง( 4) ได โดยการจัดใหมีสวนเชื่อมตอ (7) ซึ่งเปนเกลียว สําหรับใชเชื่อมตอคอ
แปรง (4) กั บด ามแปรง (1 )โดยการหมุ นทํ าใหส ามารถหมุน ถอดแยกออกจากกั นได เพื่ อเปลี่ ยน
หลอดยาสีฟนหรือเติมยาสีฟนไดเมื่อยาสีฟนหมด จากที่ไดบรรยายไปแลวขางตน การประดิษฐนี้ได
จัดใหมีแปรงสีฟนที่ใชแลวทิ้ง ที่สามารถพกพาไดสะดวกโดยการจัดใหมีแปรงสีฟนและหลอดยาสี
ฟนรวมกันอยูในชิ้นเดียวกัน โดยที่แปรงสีฟนดังกลาวมีลักษณะเฉพาะคือ หัวแปรงจะมีชองเปดอยู
ขางใตขนแปรงสําหรับเปนทางผานของยาสีฟน โดยที่คอแปรงจะมีชองทางผานสําหรับยาสีฟน ซึ่ง
ชองทางผานนั้นจะเชื่อมอยูระหว างช องเปดดังกลาวกับด ามแปรงดัง กลา วซึ่ง มีลักษณะเป นภาชนะ
ปดสําหรับบรรจุยาสีฟนอยูภายใน

หนา 3 ของจํานวน 3 หนา

5

ถึงแมวาการประดิษฐนี้จะไดรับการบรรยายโดยสมบูรณโดยใชประกอบกับรูปเขียนที่แนบ
มาเป นตัวอย างดวยก็ ตาม ย อมเป นที่ เข า ใจไดวา การดัดแปลง หรือแก ไ ขตา ง ๆ โดยผู ที่ มี ค วาม
ชํ า นาญในระดั บ สามั ญ ในศิ ล ปะและวิ ท ยาการที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยที่ ยั ง อยู ภ ายในขอบเขตและ
วัตถุประสงคของการประดิษฐอาจกระทําได ขอบเขตของการประดิษฐนี้ยอมเปนไปตามลักษณะ
ของการประดิษฐที่ไดระบุไ วในขอถือสิทธิ ที่แนบทา ย รวมทั้ งยังครอบคลุม ถึงลั กษณะของการ
ประดิษฐที่แมจะมิไดระบุไวในขอถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แตเปนสิ่งที่มีประโยชนใชสอยและทํา
ใหเกิดผลในทํานองเดียวกับลักษณะของการประดิษฐที่ไดระบุไวในขอถือสิทธิดวย
วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด
ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ

หนา 1 ของจํานวน 1 หนา

หนา 1 ของจํานวน 1 หนา
ขอถือสิทธิ

5

10

1. แปรงสีฟนใชแลวทิ้ง ที่ประกอบดวย
- หัวแปรง (2) ที่มีขนแปรง (3) และหัวแปรง (2 )สามารถถอดออกจากคอแปรง
ได โดยจะมีสลัก (12) และรอง (11) สําหรับล็อกไมใหหัวแปรง( 2 )หมุน
- คอแปรง (4) ที่เชื่อมตออยูกับหัวแปรงดังกลาว (2) และ
- ดามแปรง (1) ที่เชื่อมตอกับคอแปรงดังกลาว (4)
โดยที่แปรงสีฟนดังกลาวมีลักษณะเฉพาะคือ หัวแปรง (2) จะมีชองเปด (9) อยูขางใต
ขนแปรง (3) สําหรับเปนทางผานของยาสีฟน โดยที่คอแปรงจะมีชองทางผานสําหรับยาสีฟน
ซึ่งชองทางผานนั้นจะเชื่อมตออยูระหวางชองเปดดังกลาว (9) กับดามแปรงดังกลาว (1) ซึ่งมี
ลักษณะเปนภาชนะปดสําหรับบรรจุยาสีฟนอยูภายใน

หนา 1 ของจํานวน 1 หนา

5

บทสรุปการประดิษฐ
การประดิษฐนี้แสดงถึงแปรงสีฟนที่ใ ชแล วทิ้ง ที่ สามารถพกพาไดสะดวกโดยการจัดใหมี
แปรงสีฟนและหลอดยาสีฟนรวมกันอยูในชิ้นเดียวกัน แปรงสีฟนตามการประดิษฐนี้ประกอบดวย
หัวแปรงที่มีขนแปรง คอแปรงที่เชื่อมตออยูกับหัวแปรง และดามแปรงที่เชื่อมตอกับคอแปรง โดยที่
แปรงสีฟนดังกลาวมีลักษณะเฉพาะคือ หัวแปรงจะมีชองเปดอยูขางใตขนแปรง สําหรับเปนทางผาน
ของยาสี ฟน โดยที่คอแปรงจะมี ชองทางผา นสํ าหรับยาสีฟ น ซึ่ ง ชองทางผ านนั้นจะเชื่ อมตออยู
ระหวางชองเปดดังกลาวกั บดามแปรงดังกลาวซึ่ง มีลักษณะเป นภาชนะปด สําหรับบรรจุยาสีฟนอยู
ภายใน

