
หนา้ 1 ของจ านวน 6 หนา้ 

 

ค ำช้ีแจงกำรขอรับสิทธิบัตรกำรประดษิฐ์/อนุสิทธิบัตร  

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

ก. แบบพมิพ์ค ำขอ และเอกสำรประกอบ 
        แบบพิมพค์ าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรตอ้งใชแ้บบพิมพท่ี์กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา
ก าหนดและจะพิมพข้ึ์น ซ่ึงไดแ้ก่แบบ  สป/สผ/001-ก   
        ส่วนเอกสารประกอบค าขอมีอยูส่องลกัษณะ คือ 
        1.1 เอกสำรหลกัฐำนแสดงสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มลีกัษณะต่ำงๆ ดงันี ้ 
                ในกรณีผูข้อเป็นผูป้ระดิษฐห์รือผูอ้อกแบบผลิตภณัฑใ์หย้ื่นค ารับรองเก่ียวกบัสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร โดยใชแ้บบ  สป/สผ/001-ก (พ)  แต่ถา้ผูข้อซ่ึงเป็นผูป้ระดิษฐเ์ป็นคนต่างดา้วและอ่านภาษาไทยไม่เขา้ใจให้
ใช ้ Form PI/PD/001-A (Add)  ซ่ึงเป็นแบบพิมพท่ี์กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาก าหนดและจดัพิมพข้ึ์น ผูข้อจะตอ้งยื่นแบบ
พิมพด์งักล่าวพร้อมกบัการยื่นขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร แต่ถา้ไม่สามารถยื่นพร้อมกบัค าขอได ้กอ็าจขอผอ่นผนั
ได ้2 คร้ัง คือ คร้ังแรกขอผอ่นผนัไดเ้ป็นเวลา 90 วนั และคร้ังท่ีสองขอผอ่นผนัไดอี้ก 30 วนั โดยตอ้งยื่นขอผอ่นผนัก่อนส้ิน
ก าหนดระยะเวลา  
                ในกรณีท่ีผูข้อมิใช่ผูป้ระดิษฐแ์ต่เป็นผูมี้สิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ในฐานะอ่ืน เช่นเป็น นายจา้งหรือผู ้
วา่จา้งของผูป้ระดิษฐ์ เป็นทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกของผูป้ระดิษฐ์ หรือ เป็นผูรั้บโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร จะตอ้งยื่นเอกสารหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูมี้สิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ในฐานะดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ีเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวจะตอ้งถูกตอ้งตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดดว้ย เช่น ผูข้อท่ีเป็นผูรั้บโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร จะตอ้งยื่นหนงัสือโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ท่ีลงลายมือช่ือทั้งผูโ้อนและผูรั้บโอนดว้ย เป็นตน้ 

        1.2 เอกสำรหลกัฐำนกำรมอบอ ำนำจให้ตวัแทนกระท ำกำรแทน  
                ผูข้อจะตอ้งมอบอ านาจใหต้วัแทนซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เพ่ือด าเนินการ ขอรับ
สิทธิบตัรแทนโดยท าเป็นหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงมีได  ้2 กรณี คือ 
                1. ผูข้อเป็นผูท่ี้ไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ในกรณีดงักล่าวหนงัสือมอบอ านาจจะตอ้งมีค ารับรอง ของทูต ท่ี
ปรึกษาการพาณิชย ขา้หลวงพาณิชย ์ผูช่้วยทูตการพาณิชย ์หรือกงสุลไทย ซ่ึงประจ าอยูใ่นประเทศนั้น หรือมีค ารับรองของ
บุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศท่ีผูม้อบอ านาจมีถ่ินท่ีอยู่ ซ่ึงโดยทัว่ไปไดแ้ก่ โนตารีพบัลิค (Notary-Public)ถา้หนงัสือมอบ
อ านาจหรือค ารับรองดงักล่าวจดัท าข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศ ใหผู้ย้ื่นจดัใหมี้ค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมีค ารับรองของผู ้
แปลและผูรั้บมอบอ านาจวา่ เป็นค าแปลภาษาไทยท่ี ถูกตอ้งตรงกบัหนงัสือมอบอ านาจหรือค ารับรองนั้น และยื่นค าแปล
ดงักล่าวพร้อมกบัหนงัสือมอบอ านาจ หรือค ารับรองดว้ย  

เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีผูป้ระดิษฐ์ควรตอ้งเขียนเอง 

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
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                2. ผูข้อเป็นผูท่ี้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยแต่ประสงคจ์ะมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทน (คือไม่ประสงคจ์ะ
ด าเนินการดว้ยตนเอง)  

ก. รำยละเอยีดกำรประดษิฐ์ 
        รายละเอียดการประดิษฐเ์ป็นส่วนท่ีผูข้อจะตอ้งจดัท าข้ึนเองโดยจะตอ้งมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี โดยจะตอ้ง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ 2522) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร
ดว้ย กฎกระทรวงดงักล่าวก าหนดวา่ รายละเอียดตอ้งระบุหวัขอ้เร่ืองตามล าดบั  ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือที่แสดงถึงกำรประดษิฐ์ จะตอ้งระบุวา่การประดิษฐน์ั้นคืออะไร โดยระบุถึงลกัษณะส าคญัของการประดิษฐน์ั้น
ดว้ย เช่น พดัลมไฟฟ้า กรรมวิธีหล่อผนงัคอนกรีต เตาอบไฟฟ้า แบบจ่ายความร้อน เป็นตน้ จะตอ้งไม่ใชช่ื้อท่ีตั้งข้ึนเองหรือ
เคร่ืองหมายการคา้ เช่น หมอ้หุงขา้วขอนแก่น ครีมบ ารุงผิวมหาวิทยาลยัขอนแก่น และจะตอ้งไม่ใชช่ื้อท่ีเป็นการอวดอา้ง
สรรพคุณ เช่น เตาแก๊สมหศัจรรย ์ยาแกป้วดสารพดัโรค หรือปากกาวิเศษ เป็นตน้ 

2. สำขำวทิยำกำรที่เกีย่วข้องกบักำรประดษิฐ์ จะตอ้งระบุวา่การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร จดัอยูใ่น
สาขาวิทยาการหรือเทคโนโลยีดา้นใด เช่น วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า เคมี ฟิสิกส์ เป็นตน้ 

3. ภูมหิลงัของศิลปะหรือวทิยำกำรที่เกีย่วข้อง จะตอ้งระบุลกัษณะของการประดิษฐท่ี์มีอยูก่่อนแลว้ พร้อมทั้ง
ข้อบกพร่องต่ำงๆ หรือปัญหำของกำรประดษิฐ์ดงักล่ำว ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรนั้น
แตกต่ำงกบักำรประดษิฐ์ที่มอียู่ก่อนแล้วอย่ำงไรและเพยีงใด ตวัอยา่งเช่น การขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร ส าหรับ "อุปกรณ์และวิธีการวดัความยาวของวตัถุโดยความยาวคล่ืนแสงเลเซอร์" ดงักล่าวขา้งตน้ ในหวัขอ้น้ีจะ
ระบุวา่ "ก่อนท่ีจะคิดประดิษฐก์ารประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรน้ี การวดัความยาวจะท าโดยเทียบกบัความยาว
มาตรฐาน 1 เมตร ท่ีท าจากโลหะผสมระหวา่งนิกอนกบัโครเม่ียมหรือท่ีเรียกกนัวา่ "นิโครม" ความยาวดงักล่าวอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากสัมประสิทธ์ิการขยายตวัของโลหะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ซ่ึงเป็นเหตุใหค้วามยาว
มาตรฐานดงักล่าวนั้นไม่คงท่ี " ในกรณีท่ีเป็นการประดิษฐท่ี์ยงัไม่เคยมีมาก่อนเลย ผูข้ออาจจะระบุถึงปัญหาในทางปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดแนวคิดดงักล่าว 

4. ลกัษณะและควำมมุ่งหมำยของกำรประดษิฐ์ จะตอ้งระบุถึงลกัษณะท่ีส าคญัของการประดิษฐโ์ดยยอ่ รวมทั้ง
วตัถุประสงคข์องการประดิษฐ์ดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น การขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ส าหรับ "อุปกรณ์และวิธีวดัความยาว
ของวตัถุโดยความยาวคล่ืนแสงเลเซอร์" ผูจ้ะขอระบุวา่"ลกัษณะของอุปกรณ์อนัเป็นการประดิษฐน้ี์ประกอบดว้ย
แหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์ เคร่ืองตรวจจบัสญัญาณ ส่วนบงัคบัทิศทาง โดยมีวงจรทางอีเลคโทรนิคควบคุมการท างานและ
ความยาวของวตัถุและจุดประสงคข์องการประดิษฐด์งักล่าว คือ เพ่ือท่ีจะใหก้ารวดัความยาวของวตัถุมีค่าถูกตอ้งแน่นอน
ยิ่งข้ึน  

5. กำรเปิดเผยกำรประดษิฐ์โดยสมบูรณ์ จะตอ้งระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร วา่มีลกัษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ องคป์ระกอบ หรือขั้นตอนอยา่งไรบา้ง การบรรยายในหวัขอ้น้ีจะตอ้ง
ละเอียดสมบูรณ์ และชดัเจนพอท่ีจะท าใหผู้มี้ความช านาญในระดบัสามญัในสาขาวิทยาการนั้นๆ สามารถอ่านแลว้เขา้ใจถึง
การประดิษฐน์ั้นได ้และสามารถน าไปใชแ้ละปฏิบติัตามการประดิษฐน์ั้นไดด้ว้ยในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดย
สมบูรณ์น้ี  
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 ผูเ้ขียนควรค านึงถึงความชดัเจนเป็นหลกัดงันั้น ควรก าหนดลกัษณะและขั้นตอนการบรรยายใหดี้ หากเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบักลไก หรือเคร่ืองมือ ต่างๆ จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีรูปเขียนประกอบในกรณีดงักล่าว การอา้งอิงลกัษณะทาง
โครงสร้างในหวัขอ้น้ี จะตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปเขียนดว้ย 

  ตวัอยา่งในกรณีท่ีเป็นการขอรับสิทธิบตัรส าหรับเคร่ืองมือหรือกลไก ในขั้นแรกควรอธิบายถึงส่วนประกอบหรือ
โครงสร้างของการประดิษฐน์ั้นวา่มีส่วนประกอบอยา่งไรประกอบกนัในลกัษณะใด และประกอบกนัแลว้จะใหผ้ลในทาง
ปฏิบติัอยา่งไร ขั้นท่ีสองควรอธิบายถึงระบบการท างานหรือกรรมวิธีในการผลิตเร่ิมตั้งแต่น าวตัถุดิบเขา้ระบบและผา่น
ขบวนการต่างๆ ของอุปกรณ์  ซ่ึงควรจะระบุถึงรายละเอียดของขั้นตอนนั้นๆ ดว้ย จนกระทั้งไดเ้ป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จออกมา 

6.   ค ำอธิบำยรูปเขียนโดยย่อ จะตอ้งระบุถึงรูปเขียนท่ีเสนอมาพร้อมกบัค าขอ (ถา้มี) โดยระบุวา่ รูปเขียนแต่ละ
รูปแสดงถึงส่วนใดของการประดิษฐ ์เช่น รูปท่ี 1 แสดงถึงส่วนประกอบทั้งหมดของเคร่ืองจกัร รูปท่ี 2 แสดงถึง
ส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

7.  วธีิกำรในกำรประดษิฐ์ที่ดทีี่สุด ในกรณีท่ีมีการระบุในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ ถึงวิธีการ
ประดิษฐห์ลายวิธี ผูข้อจะตอ้งระบุถึงวิธีการประดิษฐท่ี์ดีท่ีสุด แต่ถา้มีการเปิดเผยวิธีการประดิษฐ ์เพียงวิธีเดียวในหวัขอ้การ
เปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ ผูข้อกส็ามารถระบุวา่ "วิธีการในการประดิษฐท่ี์ดีท่ีสุดไดแ้ก่ วิธีการดงัท่ีไดบ้รรยายไวใ้น
หวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์"  

        การใชป้ระโยชนข์องการประดิษฐใ์นการผลิตทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม ในกรณีท่ี
ลกัษณะของการประดิษฐเ์องไม่สามารถแสดงไดว้า่จะน าไปใชใ้นการผลิตในดา้นต่างๆ ไดห้รือไม่เป็นอยา่งไร เช่น การ
ประดิษฐส์ารประกอบเคมีข้ึนใหม่ผูข้อจะตอ้งอธิบายใหเ้ห็นว่า  สามารถน าเอาการประดิษฐน์ั้นไปใชใ้นทางใดบา้ง และมี
ประโยชนอ์ยา่งไร แต่ถา้โดยลกัษณะของ การประดิษฐน์ั้นเอง แสดงใหเ้ห็นไดอ้ยูแ่ลว้วา่สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นดา้น
การผลิตได ้กไ็ม่จ าเป็น ตอ้งมีหวัขอ้น้ี  

ข. ข้อถือสิทธิ 
        ข้อถือสิทธิ เป็นส่วนท่ีผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐท่ี์ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครอง
ขอ้ถือสิทธิเปรียบไดก้บัการก าหนดขอบเขตอนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นสิทธิของเจา้ของโฉนดท่ีดิน ขอ้ถือสิทธิจะก าหนดขอบเขต
อนัเก่ียวกบัลกัษณะของการประดิษฐท่ี์เป็นสิทธิของผูท้รงสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเคารพและละเวน้จากการกระท า
อนัจะเป็นการละเมิดสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
        ข้อถือสิทธิ เป็นการระบุถึงส่วนของการประดิษฐท่ี์ผูข้อตอ้งการสงวนสิทธิมิใหค้นอ่ืนแสดงหาประโยชนจ์ากการ
ประดิษฐ ์โดยหลกัการทัว่ไปแลว้ ขอบเขตของการประดิษฐท่ี์ระบุในขอ้ถือสิทธิจะตอ้ง ไม่กวา้งหรือเกินไปกวา่ท่ีผูข้อไดท้ า
การประดิษฐน์ั้น และท่ีไดเ้ปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์  ดงันั้นหากผูข้อตอ้งการขอถือสิทธิในลกัษณะของส่วนของ
การประดิษฐ ์กจ็ะตอ้งเปิดเผยรายละเอียด เก่ียวกบัลกัษณะส่วนนั้นของการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ ชดัแจง้ และรัดกมุใน
รายละเอียดการประดิษฐด์ว้ย ขอ้ถือสิทธิตอ้งระบุลกัษณะของการประดิษฐท่ี์ผูข้อประสงคจ์ะขอรับความคุม้ครองโดยชดั
แจง้ รัดกมุ และสอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐ ์ถา้ขอ้ถือสิทธิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ค าขอนั้น
อาจถูกปฏิเสธได ้หลกัท่ีวา่ขอ้ถือสิทธิจะตอ้งสอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐ ์ไดก้ล่าวถึงแลว้ขา้งตน้ส่วนท่ีวา่ขอ้ถือ
สิทธิจะตอ้งชดัแจง้และรัดกมุนั้น พอสรุปไดว้า่มีอยู ่2 ความหมายดงัน้ี 
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        1.ลกัษณะของถอ้ยค าท่ีใชจ้ะตอ้งชดัแจง้และรัดกมุ  
                ถอ้ยค าท่ีใชจ้ะตอ้งชดัเจน หา้มใชถ้อ้ยค าท่ีคลุมเครือหรือมีความหมายเพ่ือเลือกแบบกวา้งๆ เช่น  ระบุวา่
ส่วนประกอบส่วนหน่ึงของการประดิษฐน์ั้น "ท าจากโลหะหรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั" ยอ่มไม่ชดัเจน  เพราะส่ิงท่ีมีคุณสมบติั
คลา้ยคลึงกบัโลหะมีมากมาย 

ตวัอย่ำงถ้อยค ำที่ไม่ชัดแจ้ง เช่น 

- ท าจากโลหะหรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั   
- เคร่ืองด่ืมท่ีประกอบดว้ย น ้าตาล หรือส่ิงท่ีเหมือนกนั  
- ปริมาณ 1 ก ามือ,  ปริมาณเลก็นอ้ย, ปริมาณท่ีเหมาะสม 
- คนใหเ้ขา้กนัดี, คนอยา่งชา้ๆ  

ตวัอย่ำงถ้อยค ำที่ไม่ชัดแจ้ง 

- ท าจากเหลก็ หรือ ทองแดง   
- เคร่ืองด่ืมท่ีประกอบดว้ย น ้าตาลทราย หรือ น ้าตาลป๊ิป   
- ปริมาณ 50 มิลลิกรัม,  ปริมาณ 20 มิลลิลิตร, ปริมาณ 5-10 กรัม 
- คนเป็นเวลา 5 นาที โดยใชเ้คร่ืองคนไฟฟ้าท่ีอตัราความเร็ว 200 รอบต่อนาที 

        2. ลกัษณะของการแยกและจดัล าดบัขอ้ถือสิทธิ 
                ความชดัแจง้และรัดกมุของขอ้ถือสิทธิอาจเกิดข้ึนจากวิธีการแยกและการจดัล าดบัขอ้ถือสิทธิ  รวมทั้งการอา้งอิง
ถึงขอ้ถือสิทธิอ่ืนๆ ในค าขอเดียวกนันั้นดว้ยการพิจารณาวา่ควรแยกขอ้ถือสิทธิออกเป็นหลายขอ้หรือควรมีขอ้ถือสิทธิเพียง
ขอ้เดียวหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัร /อนุสิทธิบตัร วา่การประดิษฐน์ั้นมีลกัษณะ
องคป์ระกอบหรือโครงสร้างซบัซอ้นหรือไม่เพียงใด  

 ถา้เป็นการประดิษฐท่ี์ไม่ซบัซอ้นกไ็ม่ควรแยกขอ้ถือสิทธิเป็นหลายขอ้ เพราะจะท าใหข้าดความชดัแจง้และ
รัดกมุ ในทางกลบักนัถา้เป็นการประดิษฐท่ี์ซบัซอ้นมาก หากไม่แยกขอ้ถือสิทธิออกเป็นหลายๆ ขอ้กจ็ะท าใหข้าดความชดั
แจง้และรัดกุมเช่นเดียวกนั  

 ขอ้ถือสิทธิท่ีใชร้ะบุถึงลกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นสาระส าคญัของการประดิษฐเ์รียกวา่ "ขอ้ถือสิทธิหลกั" ส่วนขอ้
ถือสิทธิท่ีระลึกถึงลกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นลกัษณะพิเศษหรือ รายละเอียดปลีกยอ่ย เรียกวา่ "ขอ้ถือสิทธิ
รอง" โดยทัว่ไป การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรมกัมีลกัษณะ ท่ีไม่ซบัซอ้นมากจึงมกัจะมีขอ้ถือหลกัเพียงขอ้เดียวและมีขอ้
ถือสิทธิรองอีก 2-3 ขอ้ ในกรณีท่ีขอ้ถือสิทธิหลกัเพียงขอ้เดียวไม่สามารถคลุมถึงลกัษณะทางเทคนิคของการประดิษฐไ์ด้
ทั้งหมด ผูข้อจะระบุขอ้ถือสิทธิหลกัหลายขอ้ส าหรับลกัษณะของการประดิษฐป์ระเภทเดียวกนัในค าขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร ฉบบัหน่ึงกไ็ด ้การอา้งถึงขอ้ถือสิทธิอ่ืนในขอ้ถือรองนั้น จะตอ้งอา้งในลกัษณะท่ีเป็นทางเลือก
เท่านั้น ประกอบดว้ยเคร่ืองเขยา่ท่ีมีลกัษณะพิเศษ…." แต่จะระบุวา่ "6. เคร่ืองซกัผา้ตาม 1 และ 4. ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ือง
เขยา่ท่ีมีลกัษณะพิเศษ" ไม่ได ้
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ค. รูปเขียน (ถ้ำมี)  
           ใหแ้สดงรูปเขียนท่ีช่วยใหส้ามารถเขา้ใจถึงลกัษณะของการประดิษฐน้ี์ไดดี้ยิ่งข้ึน เป็นส่วนท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านค าขอรับ
สิทธิบตัรสามารถเขา้ใจรายละเอียดการประดิษฐไ์ดดี้ข้ึน  ดงันั้น กฎหมายจึงก าหนดวา่ หากจ าเป็นเพ่ือท่ีจะท าใหส้ามารถ
เขา้ใจการประดิษฐโ์ดยทัว่ไป รูปเขียนมกัจะจ าเป็นในกรณีท่ีเป็นค าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐใ์นสาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ฟิสิกส์ดว้ย หากผูข้อไม่ยื่นรูปเขียนในกรณีท่ีจ าเป็นค าขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้รูปเขียนจะตอ้งแสดงให้
เห็นชดัเจนสอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐแ์ละเป็นไปตามหลกัวิชาการเขียนแบบ ตามลกัษณะและวิธีท่ีอธิบดีกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาก าหนด   

1. รูปถ่ายไม่สามารถใชป้ระกอบการพิจารณาได ้
2. ตอ้งเขียนดว้ยหมึกสีด าเขม้ท่ีสามารถอยูไ่ดท้นนาน (สามารถวาดแลว้พิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพไ์ด)้ 
3. หา้มแรเงา 
4. หา้มระบายสีเขียนโดยใชอุ้ปกรณ์การเขียนแบบมีสดัส่วนท่ีถูกตอ้ง และใชส้ญัลกัษณ์  ตามท่ีก าหนด   
5. เสน้ตอ้งคมชดัมีน ้าหนกัเส้นท่ีสม ่าเสมอ 
6. รูปเขียนน้ีตอ้งเป็นรูปท่ีเขียนข้ึนตามหลกัวิชาการเขียนแบบ คือ ใชเ้คร่ืองมือในการวาดเขียน เช่น การลากเสน้
ตรงตอ้งใชไ้มบ้รรทดั การวาดรูปวงกลมตอ้งใชว้งเวียนหรือเคร่ืองเขียนแบบอ่ืน ๆ 
7. ใหมี้หมายเลขช้ีแสดงช้ินส่วนต่าง ๆ เพ่ือใชป้ระกอบการอธิบายในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ 
8. หมายเลขเหล่าน้ีตอ้งไม่อยูภ่ายในวงกลม วงเลบ็ หรือเคร่ืองหมายใด ๆ 
9. หมายเลขเดียวกนัใหช้ี้แสดงช้ินส่วนเดียวกนั และไม่ตอ้งระบุขนาดหรือบอกขนาดของช้ินส่วนท่ีไดป้ระดิษฐ์

ข้ึน และไม่ตอ้งอธิบายรูปเขียน ใหร้ะบุเพียง รูปท่ี 1,รูปท่ี 2 หรือรูปท่ี 3 เท่านั้น 
10. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดรูปได ้

ง. บทสรุปกำรประดษิฐ์ 
        เป็นส่วนของค าขอสิทธิบตัรการประดิษฐท่ี์จะช่วยใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสิทธิบตัร และ
ผูส้นใจ สามารถตรวจคน้ หรือคน้ควา้เก่ียวกบัการประดิษฐน์ั้นโดยไม่ตอ้งเสียเวลามาก  ผูข้อจะตอ้งจดัท าบทสรุปการ
ประดิษฐใ์นทุกกรณี หากผูข้อไม่ยื่นบทสรุปการประดิษฐด์ว้ย ค าขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้ 
        บทสรุปการประดิษฐต์อ้งสรุปสาระส าคญัของการประดิษฐท่ี์ไดเ้ปิดเผยหรือแสดงไวใ้นรายละเอียดการประดิษฐ์ ขอ้
ถือสิทธิและรูปเขียน (ถา้มี) โดยจะตอ้งระบุลกัษณะทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐโ์ดยยอ่ แต่ตอ้งเป็นไปในลกัษณะ
ท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจไดดี้ข้ึนถึงปัญหาทางเทคนิคตลอดจนการแกไ้ขปัญหาโดยการประดิษฐ ์และการใชก้ารประดิษฐน์ั้น โดย
จะตอ้งรัดกุม ชดัแจง้และมีถอ้ยค าไม่เกิน 200 ค า  
        กำรก ำหนดจ ำนวนหน้ำ  

1. ในแต่ละหนา้จะมีการก าหนดหนา้และจ านวนหนา้ไวท่ี้ก่ึงกลางหนา้กระดาษเอ 4 ดา้นบนสุด 

2.  ใหเ้รียงล าดบัหนา้เฉพาะเน้ือหาในส่วนเดียวกนั และใหข้ึ้นหนา้และจ านวนหนา้ใหม่ของแต่ละส่วนเช่น หนา้ 1 ของ
จ านวน 3 หนา้,หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ ,หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ ....เป็นตน้ 
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3. การนบัหนา้จะนบัแยกกนัระหวา่ง  รายละเอียดการประดิษฐ ์ขอ้ถือสิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ์  
        กำรก ำกบับรรทัด ทุกส่วนและแต่ละหนา้ หากมีบรรทดัเกิน 5 บรรทดั ใหร้ะบุหมายเลขก ากบับรรทดัทุก 5 บรรทดั 
ทางดา้นซา้ยมือ และระบุต่อเน่ืองกนัลงมาตามล าดบั เช่น 5,10,15.....เป็นตน้         ส่วนประกอบทั้ง 5 ส่วนของค าขอรับ
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  นอกจากส่วนท่ี 1 คือแบบพิมพค์ าขอแลว้ส่วนอ่ืนๆ คือ รายละเอียดการประดิษฐ ์ขอ้ถือสิทธิ รูป
เขียน และบทสรุปการประดิษฐ ์                          


