
ค ำอธิบำยขั้นตอนกำรยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

  
 
http://www.ipthailand.go.th ไทย 
http://www.uspto.gov   สหรัฐอเมริกา 
http://www.jpo.go.jp    ญี่ปุ่น 
http://worldwide.espacenet.com ยุโรป และส านักงานสิทธิบัตรอื่นกว่า 80 ประเทศ  
เพ่ือเป็นการตรวจค้นข้อมูลของงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เหมือนหรือคล้ายกับงานของท่านส าหรับใช้ประกอบใน
การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
 

 
  
เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยกรอกแบบฟอร์มแสดงความจ านงขอให้จด
ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนรับรองส าเนาถูกต้อง ของผู้ประดิษฐ์/ผู้วิจัย
ทุกคน หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พร้อมทั้งจัดท าหนังสือส่งผ่านหน่วยงานให้กับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

 
 
  (1) ชื่อที่แสดงถึงกำรประดิษฐ์ 
        จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะส าคัญของการประดิษฐ์นั้นด้วย เช่น รถยนต์
ไฟฟ้า เก้าอ้ีไฟฟ้า เป็นต้น จะต้องไม่ใช้ชื่อที่ตั้งขึ้นเองหรือเครื่องหมายการค้า เช่น รถยนต์ไฟฟ้าสมภพ และ
จะต้องไม่ใช้ชื่อที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณ เช่น รถยนต์ไฟฟ้าวิเศษ 
 
  (2) ลักษณะและควำมมุ่งหมำยของกำรประดิษฐ์ 
        จะต้องระบุถึงลักษณะที่ส าคัญของการประดิษฐ์โดยย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดังกล่าว 
 
  (3) สำขำวิทยำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ 
        จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรจัดอยู่ในสาขาวิชาการหรือเทคโนโลยีด้านใด เช่น 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น 
 
  (4) ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยำกำรที่เกี่ยวข้อง 
        จะต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่าง  ๆ หรือปัญหาของการ
ประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ที่มีอยู่
ก่อนแล้วอย่างไรและเพียงใด 
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ขั้นตอนที่ 1 สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้นจำกเว็บไซต์ดังตอ่ไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์มเปิดเผยกำรประดิษฐ์และค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์มเปิดเผยกำรประดิษฐ์ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมค ำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้ 
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http://www.jpo.go.jp/


  (5) ค ำอธิบำยรูปเขียนโดยย่อ (ในกรณีที่กำรประดิษฐ์ที่ย่ืนขอรับสิทธิบัตรมีรูปเขียน) 
        ให้อธิบายว่ารูปเขียนแต่ละรูปนั้นแสดงให้เห็นถึงส่วนใดของการประดิษฐ์ ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการอธิบายว่ารูป
เขียนนั้นมีส่วนประกอบหรือมีรายละเอียดและการใช้งานอย่างไร เช่น รูปที่ 1 แสดงถึงส่วนประกอบทั้งหมด
ของเครื่องจักร รูปที่ 2 แสดงถึงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องจักร เป็นต้น 
  (6) กำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 
        จะต้องระบุรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรว่ามีลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ 
องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง การบรรยายในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ์และชัดเจนพอที่จะท าให้
ผู้มีความช านาญในระดับสามัญในสาขา วิทยาการนั้น ๆ สามารถอ่านแล้วเข้าใจการประดิษฐ์นั้นได้ และ
สามารถน าไปใช้และปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ด้วย 
 
  (7) วิธีกำรในกำรประดิษฐ์ที่ดีที่สุด 
        ในกรณีที่มีการระบุในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ถึงวิธีการประดิษฐ์หลายวิธี ผู้ขอจะต้อง
ระบุถึงวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด แต่ถ้ามีการเปิดเผยวิธีการประดิษฐ์เพียงวิธีเดียวในหัวข้อการเปิดเผยการ
ประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผู้ขอก็สามารถระบุว่า "วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด ได้แก่ วิธีการดังที่ได้บรรยายไว้ใน
หัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์" 
 
  (8) กำรใช้ประโยชน์ของกำรประดิษฐ์ในกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรมหรือพำณิชยก
รรม 
        ในกรณีที่ลักษณะของการประดิษฐ์เองไม่สามารถแสดงได้ว่าจะน าไปใช้ในการผลิตในด้านต่าง ๆ ได้
หรือไม่อย่างไร เช่น การประดิษฐ์สารประกอบทางเคมีขึ้นใหม่ ผู้ขอจะต้องอธิบายให้เห็นว่าสามารถน าเอาการ
ประดิษฐ์นั้นไปใช้ในทางใดบ้างและมีประโยชน์อย่างไร แต่ถ้าโดยลักษณะของการประดิษฐ์นั้นเองแสดงให้เห็น
ได้อยู่แล้วว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตได้ก็ไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อนี้ 
 
  (9) ข้อถือสิทธิ (Claims) 
        เป็นส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ประสงค์จะให้กฎหมายคุ้มครอง โดยผู้
ขอรับสิทธิบัตรจะต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่ผู้ขอประสงค์จะรับความคุ้มครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และ
สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ กล่าวคือ ไม่เกินขอบเขตที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ 
หมายความว่า สิ่งใดที่ไม่ได้ปรากฏในรายละเอียดการประดิษฐ์ จะน ามาระบุในข้อถือสิทธิมิได้ 
         ข้อถือสิทธิจะต้องก าหนดเป็นข้อๆและเรียงล าดับในลักษณะรับกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ต้องการ
คุ้มครองด้วย   โดยข้อถือสิทธิจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ข้อถือสิทธิหลัก คือ ข้อถือสิทธิที่อ้างถึงลักษณะสาระส าคัญของการประดิษฐ์ โดยมิได้อ้างถึงสาระส าคัญในข้อ
ถือสิทธิอ่ืน        ซึ่งอาจมีหลายข้อได้ 
ข้อถือสิทธิรอง คือ ข้อถือสิทธิที่อ้างถึงลักษณะสาระส าคัญของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิ
อ่ืนโดยระบุ       ข้อถือสิทธิรองถัดจากข้อถือสิทธิหลักซ่ึงต้องอ้างถึงลักษณะของการประดิษฐ์เพ่ิมเติมด้วยและ
การอ้างถึงข้อถือสิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิอ่ืน ๆ นี้ต้องอ้างในลักษณะที่เป็นทางเลือกเท่านั้น 
        นอกจากนั้น ในข้อถือสิทธิจะต้องไม่อ้างถึงรายละเอียดการประดิษฐ์หรือรูปเขียนในส่วนของลักษณะทาง
เทคนิคของการประดิษฐ์ เว้นแต่จะท าให้เข้าใจการประดิษฐ์ได้ชัดแจ้งขึ้นหรือเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ 
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  (10) บทสรุปกำรประดิษฐ์ (Abstract) 
         บทสรุปการประดิษฐ์ต้องสรุปสาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยหรือแสดงไว้ใน รายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิและรูปเขียน (ถ้ามี) โดยจะต้องระบุลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์โดยย่อ
แต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงปัญหาทางเทคนิคตลอดจนการแก้ไขปัญหาโดยการ
ประดิษฐ์และการใช้การประดิษฐ์นั้นโดยจะต้องรัดกุมและชัดแจ้ง 
 
  (11) รูปเขียน (Drawing) 
        รูปเขียนจะต้องแสดงให้ชัดเจนสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์และเป็นไปตามหลักวิชาการเขียน
แบบ โดยใช้เครื่องมือในการวาดเขียน เช่น การลากเส้นตรงต้องใช้ไม้บรรทัด การวาดรูปวงกลมต้องใช้วงเวียน
หรือเครื่องเขียนแบบอ่ืน ๆ ไม่ต้องมีถ้อยค าบรรยายใด ๆ (รูปถ่ายไม่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้) 
เพ่ือให้เข้าใจการประดิษฐ์นั้นได้ดียิ่งขึ้นและควรใช้หมายเลขชี้แสดงชิ้นส่วนต่าง  ๆ เพ่ือประกอบการอธิบาย 
หมายเลขเหล่านี้ต้องไม่อยู่ภายในวงกลม วงเล็บ หรือเครื่องหมายใด ๆ และหมายเลขเดียวกันให้ชี้แสดงชิ้นส่วน
เดียวกัน ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ 
นอกจากนั้น รูปเขียนยังหมายความรวมถึงแผนภูมิและแผนผังด้วย 
 

 
 
ตรวจสอบเบื้องต้นค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของผู้ประดิษฐ์ ประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะการ
จัดเตรียม ค าขอรับสิทธิบัตรกับผู้ประดิษฐ์ โดยเจ้าหน้าที่ นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ (นักวิจัย และตัวแทน
สิทธิบัตร) โทรศัพท์  0 2665 3777 ต่อ 6094  E-mail: watcharaporn.c@rmutp.ac.th  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

-  การด าเนินการของส านักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี 

* อนุสิทธิบัตร  ใช้เวลำประมำณ 1-2 ปี   *สิทธิบตัร  ใช้เวลำประมำณ 3-7 ป ี

-  การด าเนินการต่าง ๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ขั้นตอนที่ 4 สถำบันวิจัยและพัฒนำท ำกำรตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับเอกสำรค ำขอสิทธิบัตร 

ขั้นตอนที่ 5 สถำบันวิจัยและพัฒนำด ำเนินกำรให้ผู้ประดิษฐ์โอนสิทธิในกำรขอรับสิทธิบัตรให้แก่
มหำวิทยำลัยและจัดเตรียมเอกสำรประกอบค ำขอรับสิทธิบัตรอื่น ๆ 

 

ขั้นตอนที่ 6 สถำบันวิจัยและพัฒนำยื่นค ำขอต่อกรมทรัพยส์ินทำงปัญญำ 

ขั้นตอนที่ 6 สถำบันวิจัยยื่นค ำขอต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 


