การเตรียมคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร
ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรืออนุสิทธิบัตร ขอที่เปนปญหาสําหรับผูขอรับสิทธิบัตรก็คือการ
จัดเตรียมคําขอ นอกเหนือจากแบบพิมพคําขอที่ทางราชการจัดพิมพขึ้น เพื่อใหผูขอกรอกรายละเอียดขอมูล
เบื้องตนที่เกี่ยวกับตัวผูขอ ผูประดิษฐ เช0น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู0 เปนตน ผูขอยังตองจัดทําเอกสารเพิ่มเติมอีก
ตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งตองยื่นไปพรอมกับคําขอ จะประกอบไปดวย
• รายละเอียดการประดิษฐ
• ขอถือสิทธิ
• บทสรุปการประดิษฐ
• รูปเขียน (ถามี)
• เอกสารประกอบคําขออื่น ๆ
เจตนารมยของกฎหมายสิทธิบัตร มีความมุ0งหมายเพื่อจุดประกายใหมีการประดิษฐคิดคน เมื่อผูประดิษฐ
ไดรับการตอบแทนจากสังคมโดยไดรับความคุมครองในสิ่งที่คิดคนขึ้น ย0อมเปนการ จูงใจใหมีความพยามยามที่
จะคิดคนสิ่งใหม0 ๆ ที่มีประโยชนต0อสังคมมากขึ้น และอีกความมุ0งหมายหนึ่งที่สําคัญไม0ยิ่งหย0อนไปกว0าความมุ0ง
หมายประการแรก คื อ เพื่ อตองการใหมี การถ0 า ยทอดเทคโนโลยี การที่ กฎหมายกํ า หนดใหมี การเป: ด เผย
รายละเอียดของสิ่งประดิษฐนั้น บุคคลอื่นสามารถที่จะมาขอดูขอมูลเหล0านี้เพื่อนําไปศึกษา คนควา วิจัย และยัง
สามารถที่จะนําไปต0อยอดหรือปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีกได ยกเวนเพียงอย0างเดียว คือ “หามลอกเลียนแบบ”
เท0านั้ น ขอมูลเหล0านี้ นับว0า มีประโยชนอย0า งมากต0อการพัฒ นาเทคโนโลยี เพราะจะช0 วยลดระยะเวลาและ
ค0าใชจ0ายในการประดิษฐคิดคน กล0าวคือ ไม0ตองเริ่มคิดคนสิ่งที่มีคนอื่นไดทํามาก0อนแลว สามารถที่จะพัฒนา
ต0อไปไดเลย และไม0ผิดกฎหมาย เหตุผลต0าง ๆ เหล0านี้ย0อมเปนคําตอบไดอย0างดีว0า มีความจําเปนมากนอย
เพียงใดที่ตองกําหนดใหมีการเป:ดเผยรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ
การจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ หรือ อนุสิทธิบัตร กฎหมายไดกําหนดหัวขอไวเพื่อเปน
ประเด็นที่ตองบรรยายหลายหัวขอ แต0ละหัวขอมีเทคนิค รูปแบบและวิธีการอธิบายเปนการเฉพาะ ซึ่งมีหลัก
กวางอยู0ว0า จะอธิบายอย0างไรจึงจะทําใหบุคคลอื่นอ0านแลวเขาใจในแต0ละหัวขอ และมีขอบเขตไดรับความ
คุมครองมากที่สุด แต0ละหัวขอมีแนวทางในการจัดเตรียมไดดังนี้

รายละเอียดการประดิษฐ
เปนส0วนที่จะตองบรรยายเกี่ยวกับของเดิมที่มีมาก0อน และลักษณะที่เปนรายละเอียดของสิ่งประดิษฐที่จะ
ยื่นขอความคุมครองนั้น จะมีหัวขอย0อยต0าง ๆ ดังนี้

1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
การตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ ตองเปนชื่อที่สามารถทําใหเขาใจถึงลักษณะของการประดิษฐ"นั้นได เช0น
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส วงจรประหยัดไฟฟBาสําหรับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส น้ําสบู0เหลวจากขี้เถาเปลือกกลวย
น้ําวา ครีมขัดเครื่องหนังจากเมล็ดสําโรง เปนตน
ตองไม%ใชชื่อเฉพาะ เช0น ชื่อหรือชื่อย0อของผูประดิษฐประกอบรวมกับชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ เช0น
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสวิชัย 1 เปนตน
นอกจากนี้ ตองไม% ใ ชคํ า ที่ บ%งบอกว% า สิ่ งประดิ ษฐ" นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ที่ดี เ ลิ ศ เช0 น คํ า ว0 า แบบพิ เ ศษ
เอนกประสงค มหัศจรรย พิสดาร เปนตน
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2. สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
หัวขอนี้เพียงแต0ใหผูขอระบุถึงสาขาทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐนั้น เช0น วิศวกรรมไฟฟBา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื่ อ งกล ฟ: สิ ก ส เคมี ป: โ ตรเคมี วิ ศ วกรรมสิ่ ง ทอ วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมไฟฟB า กํ า ลั ง
วิทยาศาสตร อาหาร เปนตน
ในกรณีที่การประดิษฐบางอย0างเกี่ยวของกับสาขาทางวิชาการหลายสาขา หรือ ในกรณีที่ไม0สามารถ
แยกแยะไดอย0างชัดเจนว0าเกี่ยวของกับสาขาวิชาการดานใด ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช0น วิศวกรรมในส0วนที่
เกี่ยวกับวงจรประหยัดไฟฟBาสําหรับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรการอาหารที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตนมเปรี้ยว วิทยาศาสตรในส0วนที่เกี่ยวกับน้ําสบู0เหลวจากขี้เถาเปลือกกลวยน้ําวา เปนตน

3. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
เปนการบรรยายถึงความเปนมาหรือเบื้องหลังที่ทําใหมีการประดิษฐ"นี้ขึ้นมา เช%น บรรยายถึง
สิ่งประดิษฐ"ชนิดเดียวกันที่มีมาก%อน (งานที่ปรากฏอยู%แลว) มีลักษณะอย%างไร โดยเฉพาะลักษณะป5ญหาที่มี
ขอเสี ย หรื อ ขอบกพร% อ งอยู% จนทํ า ใหมี ก ารประดิ ษ ฐ" คิ ด คนหรื อ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะแกไขขอเสี ย หรื อ
ขอบกพร%องนั้น ๆ ซึ่งในบางกรณี หากตองการใหมองเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจะมีรูปเขียนประกอบการ
อธิบายดวยก็ได โดยแสดงไวในส0วนที่เปนรูปเขียน การบรรยายควรจะทําการอางอิงถึงหมายเลขในรูปเขียนดวย
เช0น
รูปที่ 1 เปนบัลลาสต 1 ที่ใชกันโดยทั่ว ๆ ไป ที่มีลักษณะที่ประกอบดวยขดลวดเหนี่ยวนําสองขด ที่
พันอยู0บนแกนโลหะ เช0น แกนเหล็ก เปนตน เพื่อกระตุนใหหลอด ไฟฟBา โดยเฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนตใหติด
และสว0 า ง ซึ่ งตองใชกระแสไฟฟB า ค0 อ นขางสู งจากการใชขดลวดเหนี่ ย วนํ า ทํ าใหสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานไฟฟB า
ค0อนขางมาก ก0อใหเกิดขั้วหลอดดํา และหลอดมีอายุการใชงานสั้นลง นอกจากนี้ ยังตองใชประกอบเขากับ
อุปกรณอื่น ๆ เช0น สตารทเตอร เปนตนประกอบกับบัลลาสตที่มีมาก0อนมีตนทุนในการผลิตค0อนขางสูง และมี
ความยุ0งยากในการประกอบอีกดวย

4. ลักษณะและความมุ2งหมายการประดิษฐ
การบรรยายในหัวขอนี้ จะตองบรรยายถึงวัตถุประสงคในการประดิษฐ และลักษณะเฉพาะของการ
ประดิษฐที่ไดคิดคนขึ้น เพื่อที่จะแกไขขอบกพร0องหรือขอเสียของงานที่ปรากฏอยู0แลวพอเปนสังเขป เพื่อใหรูว0า
แก0นแทของการประดิษฐนั้น ๆ อยู0ที่ตรงไหน ตัวอย0างเช0น
ตัวอย2างกรณีการประดิษฐ
การประดิษฐนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะแกไขปญหาและขอบกพร0องของบัลลาสตที่มีมาก0อนที่ได
กล0าวไวขางตน โดยเฉพาะบัลลาสตแบบขดลวดที่ใชกันอยู0ทั่วไป
บั ล ลาสตอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สตามการประดิ ษ ฐนี้ เปนการออกแบบวงจรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สที่ ใ ช
ทรานซิสเตอรเปนอุปกรณในการขยายกําลังไฟฟBา โดยสามารถจ0ายพลังงานไฟฟBาที่มีโวลเทจสูงไปยังหลอด
ฟลูออเรสเซนตเพื่อใชในการจุดติดหลอดไฟฟBา ทําใหสามารถลด การใชพลังงานไฟฟBาลงไดอย0างนอย 50 % มี
ชิ้นส0วนไม0มากนัก ทําใหตนทุนการผลิตลดลงได สามารถประกอบในแผงวงจรไดง0าย และลดระยะเวลาในการ
ผลิต

-3ตัวอย2างกรณีผลิตภัณฑ/อาหาร/กระบวนการ
น้ําสบู0เหลวจากขี้เถาเปลือกกลวยน้ําวาตามการประดิษฐนี้ มีส0วนประกอบ คือ เปลือกกลวยน้ําวา
ตากแดดจนแหงเผาจนกลายเปนผงขี้เถาสีขาว น้ํามันมะกอก หัวน้ําหอม เกลือปKน สารชําระลาง สารเพิ่มความ
เขมขน หัวน้ําสบู0 สีผสมอาหาร โดยนําเปลือกกลวยตากแหงเผาไฟจนเปนผงขี้เถาสีขาวนําผงขี้เถาสีขาวแช0น้ํา
สะอาดตั้งทิ้งไว 1 คืน นําส0วนน้ําขี้เถาที่ไดกรองใหสะอาดเติมนํามันมะกอกเคี่ยวจนไดของเหลวสีขาวขุ0นเติม
เกลือคนใหละลายทิ้งใหเย็นรินน้ําส0วนบนทิ้ง นําน้ําขี้เถาส0วนที่เหลือเติมหัวสบู0ที่ผสมหัวน้ําหอมคนใหเขากันดี
เติมสารชําระลางคนจนสารผสมเขากันดีนําสีผสมอาหารที่ละลายน้ําแลวเติมลงไปในสารละลายที่ไดคนจนสาร
และสีผสมเปนเนื้อเดียวกันจากนั้นตั้งทิ้งไวประมาณ 7-8 ชั่วโมง
โดยการประดิษฐนี้มีวัตถุประสงคหลัก คือ นําเปลือกกลวยน้ําวาโดยผ0านการสกัดทางธรรมชาติ
โดยการนํามาทําเปนน้ําสบู0เหลวในการยับยั้งแบคทีเรียผิวหนัง เนื่องดวยในเปลือกกลวยมีสารแทนนินที่สามารถ
ช0วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เปนผลิตภัณฑที่ปรับปรุงและแกไขใหเหมาะสมต0อการใชงาน
และความตองการของผูอุปโภค มีความสวยงามน0าใชและปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค0าผลิตภัณฑใหสูงขึ้นกว0าเดิม
เพื่อใหไดผลิตภัณฑน้ําสบู0เหลวที่ปราศจากสารเคมีปนเปOPอนและเหมาะสมต0อการใชงานจริง

5. คําอธิบายรูปเขียนโดยย2อ (ถามีรูปเขียน)
การเขียนคําอธิบายรูปเขียน ไม0ใช0เปนการอธิบายว0าการประดิษฐตามรูปเขียนนั้น มีส0วนประกอบ
อะไร แต0เปนการบอกใหทราบว0า รูปเขียนนั้นแสดงใหเห็นถึงส0วนใดของการประดิษฐนั้นเท0านั้น เช0น
รูปที่ 1 แสดงภาพแยกส0วนของมีดกรีดยางพาราตามการประดิษฐนี้
รูปที่ 2 เปนภาพตัดบางส0วนของมีดกรีดยางตามการประดิษฐนี้ที่แสดงใหเห็นถึงกลไกการปรับ
ความลึกในการกรีดยาง เปนตน
ในหัวขอนี้ หามมิใหเขียนบรรยาย และ หามใส%รูปภาพในส%วนหัวขอนี้

6. การเป:ดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
การบรรยายภายใตหัวขอนี้ควรที่จะบรรยายไวใหละเอียดและชัดเจนที่สุด คือ ควรอธิบายถึงลักษณะ
และความสั มพั น ธของส0 ว นประกอบต0 า ง ๆ ว0 า ประกอบดวยอะไร มี ลั กษณะอย0 า งไร มี ความเกี่ ย วของกั บ
(ความสัมพันธ) อีกชิ้นส0วนหนึ่งอย0างไร วิธีการบรรยายที่ง0ายที่สุดโดยการบรรยายตามลําดับของรูปเขียน และ
เริ่มที่ ชิ้นส0ว นใดชิ้นส0ว นหนึ่งแลว ค0อย ๆ บรรยายต0อไปยังชิ้นส0 วนอื่น ๆ โดยอาศัยความสั มพัน ธของแต0ล ะ
ชิ้นส0วนจนถึงชิ้นส0วนสุดทาย เมื่อผูอ0านไดอ0านคําบรรยายนั้นแลวสามารถที่จะลําดับลักษณะและความสัมพันธ
ไดโดยง0าย เช0น
ตัวอย2างกรณีการประดิษฐ
ตามรูปที่ 1 แสดงบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสตามการประดิษฐนี้ ที่เปนวงจรทางอิเล็กทรอนิกส มี
ทรานซิสเตอรเปนอุปกรณในการขยายกําลังไฟฟBา มีลักษณะที่ประกอบดวย ภาคการจ0ายพลังงานไฟฟBา 1 ซึ่ง
เปนวงจรการแปลงกระแสไฟฟBาจากกระแสสลับ 220 โวลท เปนไฟฟBากระแสตรง 12 โวลทที่ทราบกันทั่วไป
เพื่อจ0ายพลังงานไฟฟBากระแสตรงใหแก0วงจรขยายสัญญาณไฟฟBา 2 ที่ประกอบดวยทรานซิสเตอร 21 ที่มีขา
อิมิตเตอรรับสัญญาณไฟฟBา 12 โวลต ส0วนขาคอลเลคเตอรจะถูกต0ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ 22 และตัวความ
ตานทาน 23 (ควรบรรยายชิ้นส0วนทั้งหมดว0าเปนอะไร ประกอบกันอยู0อย0างไร ทําหนาที่อย0างไร) เมื่อมี
สัญญาณไฟฟBาเขามาที่ขาอิมิตเตอรของทรานซิสเตอร 21 ทรานซิสเตอร 21 นี้จะขยายสัญญาณไฟฟBาจาก 12

-4โวลต เปน 110โวลต และส0 ง ต0 อ ไปยั ง วงจรขยายสั ญ ญาณที่ ส องที่ มี ท รานซิ ส เตอรตั ว ที่ ส อง (บรรยาย
ส0วนประกอบต0าง ๆ ของวงจรที่สอง) เพื่อขยายสัญญาณไฟฟBาใหมีโวลเทจที่สูงมากขึ้นจนมีค0าเปน 500 โวลต
ก0อนส0งสัญญาณไฟฟBาที่ถูกขยายกําลังแลว ไปยังขั้วไฟฟBาของหลอดฟลูออเรสเซนต เพื่อใชในการจุดติดหลอด
ไฟฟBา ทําใหสามารถลดการใชพลังงานไฟฟBาลงไดอย0างนอย 50 % เปนตน
ตัวอย2างกรณีผลิตภัณฑ/อาหาร/กระบวนการ
1. สบู0เหลวจากขี้เถาเปลือกกลวยน้ําวาตามการประดิษฐนี้ ประกอบดวย น้ําขี้เถาจากเปลือก
กลวยน้ําวา 50 % โดยน้ําหนัก น้ําหัวสบู0 8.33% โดยน้ําหนัก สารชําระลาง 25% โดยน้ําหนัก สารเพิ่มความ
เขมขน 8.33 % โดยน้ําหนัก น้ํามันมะกอก 4.16 % โดยน้ําหนัก หัวน้ําหอม 0.16 % โดยน้ําหนัก เกลือ 3.333
% โดยน้ําหนัก สีผสมอาหาร 0.687 % โดยน้ําหนัก
2. กรรมวิธีการผลิตสบู0เหลวจากขี้เถาเปลือกกลวยน้ําวา มีขั้นตอนในการผลิตดังนี้ ขั้นตอนที่ 1..(
อธิบาย)..... , ขั้นตอนที่ 2 ……(อธิบาย)..... , ขั้นตอนที่ 3 ……(อธิบาย)..... , ...........

7. วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด ในกรณีที่การประดิษฐนั้นมีรูปแบบเดียว หรือมีเพียงวิธีเดียว
อาจจะระบุว0า “เหมือนกับที่ไดกล0าวไวแลวในหัวขอการเป:ดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ” หากเปนการ
ประดิษฐที่มีหลายรูปแบบ หรือมีหลายวิธี ก็ตองระบุว0ารูปแบบใด หรือวิธีใดเปนรูปแบบหรือวิธีที่ดีที่สุดหรือมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด เช0น “วิธีการประดิษฐที่ดีที่สุดจะเปนไปตามลักษณะที่สอง (หรือวิธีที่ส อง) ของการ
ประดิษฐนี้ ดังที่ไดบรรยายไวในหัวขอการเป:ดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณโดยการอางอิงกับรูปที่ 4 ” เปนตน
8. การนําการประดิษฐไปใชประโยชนในการผลิตทาง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หัตถกรรม หรือ
เกษตรกรรม การประดิษฐส0วนใหญ0 ไม0ว0าจะเปนการประดิษฐ
ที่เกี่ยวกับเครื่องยนตกลไกต0าง ๆ ซึ่งถือว0า
เปนผลิตภัณฑ (ตัวสินคา) อย0างหนึ่งที่สามารถนําไปใชผลิตในเชิงอุตสาหกรรมไดอย0างชัดเจนเกือบทุกการ
ประดิษฐ ดังนั้นจึงไม0มีความจําเปนที่จะตองมีหัวขอนี้ แต0หากสามารถนําไปใชประโยชนในดานอื่น ๆ ได หรือผู
ขอประสงคจะระบุไวใหชัดเจน เช0น การประดิษฐที่เปนสารประกอบทางเคมี ใหบรรยายไวว0าสามารถนําเอาไปใช
ประโยชนในทางใด

ขอถือสิทธิ
เปนส0วนที่จะบ0งบอกว0าสิทธิที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีขอบเขตแค0ไหน นั่น
คือ ผูไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสิทธิเกี่ยวกับอะไร มีลักษณะและความสัมพันธของส0วนประกอบต0าง ๆ
อย0างไร หรือหากเปนวิธีการ จะประกอบดวยขั้นตอนต0าง ๆ อย0างไร และแต0ละขั้นตอนจะสัมพันธกันอย0างไร
ดั ง นั้ น การเขี ย นขอถื อ สิ ท ธิ กฎหมายจึ ง กํ า หนดไวว0 า จะตองมี ค วามชั ด แจง รั ด กุ ม และสอดคลองกั บ
รายละเอียดการประดิษฐ" ซึ่งหมายถึงว0า จะตองบรรยายไวใหเห็นไดชัดเจนหรือสามารถที่จะมองเห็นภาพจาก
ขอถื อ สิ ท ธิ นั้ น ไดว0 า เปนการประดิ ษ ฐอะไร มี ส0 ว นประกอบอะไรบาง แต0 ล ะส0 ว นมี ลั ก ษณะอย0 า งไรและมี
ความสัมพันธกันอย0างไร และจะตองมีการเป:ดเผยไวในรายละเอียดการประดิษฐดวย
โดยทั่ว ๆ ไป การประดิษฐส0วนใหญ0มักเปนการพัฒนาหรือปรับปรุงจากของเดิม ดังนั้นขอถือสิทธิจะแบ0ง
ออกเปนสองส0วน คือ ส0วนทั่วไป เปนส0วนที่อธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไปของการประดิษฐนั้น (ส0วนที่เปนของเดิมที่มี
อยู0แลว) และส0วนที่เปนลักษณะที่ไดมีการประดิษฐหรือพัฒนาหรือ ปรับปรุงขึ้น มักจะอยู0หลังคําว0า “มี
ลักษณะเฉพาะคือ” ซึ่งส0วนที่เปนลักษณะเฉพาะนี้เปนส0วนที่เปนสาระซึ่งเปนสิทธิที่ไดรับความคุมครองของผู
ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น

-5ลักษณะของถอยคําที่จะใชในขอถือสิทธิจะตองชัดแจง รัดกุม ไม0ใชถอยคําที่คลุมเครือ หรือมีความหมาย
กวาง ๆ เช0น ระบุว0า “ชิ้นส0วนหนึ่งที่ทําขึ้นจากโลหะหรือสิ่งที่คลายกัน” ถือว0าไม0ชัดเจน เพราะว0าสิ่งที่มี
คุณสมบัติที่คลายกันกับโลหะมีจํานวนมาก
การพิ จ ารณาว0 า จะเขี ย นขอถื อสิ ทธิ ห ลาย ๆ ขอหรื อไม0 ขึ้ น อยู0 กั บ ว0 า การประดิ ษฐนั้ น มี ลั กษณะหรื อ
โครงสรางที่ซับซอนหรือไม0 ซึ่งขอถือสิทธิขอแรก เรียกว0า ขอถือสิทธิหลัก ที่บรรยายถึงลักษณะที่ประสงคจะขอ
ความคุมครองที่ชัดเจน ดังที่อธิบายไวขางตน ส0วนขอต0อ ๆ ไปที่อางถึงขอถือสิทธิหลัก หรือขอถือสิทธิรองขออื่น
เรียกว0าขอถือสิทธิรอง ที่ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคเพิ่มเติม เช0น
1. วาลวเป:ด-ป:ดน้ํา มีลักษณะที่ประกอบดวย ตัวเรือนวาลวมีลักษณะเปนท0อ ทรงกระบอก (1) ที่มี
ปลายดานล0าง (2) เปนปลายป:ด บริเวณภายในของปลายดานล0าง (2) จะมีลักษณะเปนแอ0งที่เวาลงดานล0าง
(16)………………(บรรยายถึงลักษณะของวาลวต0อ)……………… มีลักษณะเฉพาะคือ ………….(บรรยายถึงลักษณะ
พิเศษของวาลวที่ไดปรับปรุงหรือคิดคนขึ้น) ……...
2. วาลวเป:ด-ป:ดน้ําตามขอ 1 ที่ซึ่งปลายท0อดานหนึ่งของท0อ (6) ดังกล0าวเปนท0อเกลียวนอก
ตัวอย2างกรณีผลิตภัณฑ/อาหาร/กระบวนการ
1. สบู0เหลวจากขี้เถาเปลือกกลวยน้ําวาตามการประดิษฐนี้ ประกอบดวย น้ําขี้เถาจากเปลือกกลวย
น้ําวา 50 % โดยน้ําหนัก น้ําหัวสบู0 8.33% โดยน้ําหนัก
สารชําระลาง 25% โดยน้ําหนัก สารเพิ่มความ
เขมขน 8.33 % โดยน้ําหนัก น้ํามันมะกอก 4.16 % โดยน้ําหนัก หัวน้ําหอม 0.16 % โดยน้ําหนัก เกลือ 3.333
% โดยน้ําหนัก สีผสมอาหาร 0.687 % โดยน้ําหนัก
2. กรรมวิธีการผลิตสบู0เหลวจากขี้เถาเปลือกกลวยน้ําวา มีขั้นตอนในการผลิตดังนี้ ขั้นตอนที่ 1..
(อธิบาย)..... , ขั้นตอนที่ 2 ……(อธิบาย)..... , ขั้นตอนที่ 3 ……(อธิบาย)..... , ...........
หมายเหตุ ลักษณะของถอยคําที่จะใชตองชัดเจนและรัดกุม ซึ่งคําที่ไม0ชัดเจน คลุมเครือ หรือมี
ความหมายกวางๆ หามใช ดังนี้ “ ประมาณเล็กนอย , ปริมาณที่เหมาะสม , อาจจะ , เช0น , ใดๆ , ต0างๆ , ไฟ
ปานกลาง เปนตน

บทสรุปการประดิษฐ
เปนส0วนของคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ที่จะช0วยใหบุคคลที่เกี่ยวของ เช0น เจาหนาที่ตรวจสอบ
สิทธิบัตร และผูสนใจ สามารถตรวจคนหรือคนควาเกี่ยวกับการประดิษฐนั้น โดยไม0ตองเสียเวลาอ0านมาก ผูขอ
จะตองจัดทําบทสรุปการประดิษฐ หากผูยื่นขอไม0ยื่นบทสรุปการประดิษฐ คําขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได
บทสรุปเปนส0วนที่สรุปสาระสําคัญของการประดิษฐสั้น ๆ ที่ไดเป:ดเผยหรือแสดงไวในรายละเอียดการ
ประดิษฐ ขอถือสิทธิ รูปเขียน(ถามี) โดยจะตองระบุลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับการประดิษฐโดยย0อ แต0
ตองเปนไปในลักษณะที่ทําใหเขาใจดีขึ้นถึงปญหาทางเทคนิค ตลอดจนการแกไขปญหาโดยการประดิษฐ และ
การใชการประดิษฐนั้น โดยจะตองรัดกุม ชัดแจงและมีถอยคําไม0เกิน 200 คํา
กรณีเปนผลิตภัณฑ/กระบวนการ ใหสรุปสาระสําคัญว0าการประดิษฐนี้คืออะไร ประกอบดวยอะไร และ
มีขั้นตอนในการทําอย0างไรย0อๆ (ไม0ตองบรรยายสรรคุณ) โดยจะตองรัดกุม ชัดแจงและมีถอยคําไม0เกิน 200 คํา
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รูปเขียน (ถามี)
กรณีที่เปนการประดิษฐที่เกี่ยวของกับเครื่องยนตกลไก หรือสิ่งของที่มี โครงสรางที่ประกอบกันขึ้นจาก
ชิ้นส0วนต0าง ๆ โดยส0วนใหญ0 มีความจําเปนตองแนบรูปเขียนมาดวย เพื่อใหสามารถเขาใจการประดิษฐนั้นไดดี
ยิ่งขึ้น รูปเขียนนี้ตองเปนรูปที่เขียนขึ้นตามหลักวิชาการเขียนแบบ คือ ใชเครื่องมือในการวาดเขียน เช0น การ
ลากเสนตรงตองใชไมบรรทัด การวาดรูป วงกลมตองใชวงเวียนหรือเครื่องเขียนแบบอื่น ๆ (รูปถ%ายไม%สามารถ
ใชได) จะมีรูปเขียนกี่รูปก็ได ไม0จํากัด มี่หลักว0าจะแสดงรูปอย0างไรที่จะสามารถช0วยประกอบการบรรยายเพื่อให
เขาใจการประดิษฐนั้นไดดียิ่งขึ้น และควรจะมีหมายเลขชี้แสดงชิ้นส0วนต0าง ๆ เพื่อใชประกอบการอธิบายดวย
หมายเลขเหล0านี้ตองไม0อยู0ภายในวงกลม วงเล็บ หรือเครื่องหมายใด ๆ

เอกสารประกอบคําขออื่นๆ ที่ตองยื่นพรอมคําขอในกรณีต0างๆ ดังนี้
กรณีที่ผูประดิษฐยื่นขอเอง จะตองยื่นคําขอรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยใช
แบบพิมพตามแบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ)
กรณีที่เปAนผูรับโอนสิทธิ ผูขอจะตองยื่นหนังสือสัญญาโอนสิทธิจากผูประดิษฐ
กรณีที่เปAนนายจางผูประดิษฐ ผูขอจะตองยื่นหลักฐานแสดงการเปนนายจางของผูประดิษฐ
กรณีที่มีการมอบอํานาจ ใหมอบอํานาจเฉพาะตัวแทนที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา
ดําเนินการแทน และจะตองยื่นหนังสือมอบอํานาจ

การกําหนดเลขหนา
ในแต0ละส0วน (รายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ) จะมีการ
กําหนดหนาและจํานวนหนาที่กึ่งกลางกระดาษ A4 ที่ดานบนสุดของแต0ละส0วน โดยการกําหนดจํานวนหนาให
ขึ้นหนาและจํานวนหนาใหม0ของแต0ละส0วน เช0น หนา 1 ของจํานวน 1 หนา หรือ หนา 1 ของจํานวน 2 หนา
หนา 2 ของจํานวน 2 หนา หรือ หนา 1 ของจํานวน 3 หนา หนา 2 ของจํานวน 3 หนา หนา 3 ของจํานวน 3
หนา เปนตน

การกํากับเลขบรรทัด
ในแต0ละส0วนและแต0ละหนา หากมีจํานวนบรรทัดเกิน 5 บรรทัด ใหระบุเลขกํากับบรรทัดทางซายมือ
ระบุเรียงกันต0อเนื่องตามลําดับ โดยการนับที่ละ 5 บรรทัด ดังนี้ บรรทัดที่ 5 , 10 , 15 , 20 , 25 ,…. เปนตน
การระบุเลขกํากับบรรทัด ใหระบุเฉพาะในส0วนของ รายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสิทธิ และบทสรุป
การประดิษฐ เท0านั้น

การจัดเรียงเอกสาร ใหแยกแต0สะส0วนและจัดเรียงเอกสาร ดังนี้
1. แบบพิมพคําขอ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
2. รายละเอียดการประดิษฐ
3. ขอถือสิทธิ
4. รูปเขียน (ถามี)
5. บทสรุปการประดิษฐ
6. เอกสารประกอบคําขอ เช0น หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองการผูประดิษฐ หนังสือโอนสิทธิ์
เปนตน

