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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยา 

แบบฟอรม์แจง้ความจํานงการขอรับสิทธบิัตร / อนุสิทธิบัตร 
 
เรียน  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 ด้วยข้าพเจ้า…......................................................................……......… ตําแหน่ง…………………….……………………                       
สังกัดสาขาวิชา ..............……………............................................................................................... 
มีความประสงค์จะขอรับ      สิทธิบัตร    �  อนุสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย ตามผลงานดังสิ่งท่ีส่งมาด้วย โดย
ข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลเบ้ืองต้นมาเพื่อโปรดพิจารณาดังน้ี 
 1.  ชื่อผลงาน   
 �  ภาษาไทย.......……………………………....................…...................................................... 
                      .......……………………………....................…............................................................... 
 �  ภาษาอังกฤษ..............................................………………………..……............................... 
                       .......……………………………....................…............................................................... 
 �  Keyword...........................................………….………………….....…................................. 
 

 2.  ผลงานที่นําเสนอ � เป็นของใหม่ (Novelty) ไม่เคยเปิดเผยท่ีใดมาก่อน 
  � มีขั้นการประดิษฐ์ท่ีสูงขึ้น (Inventive step) 
  � สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ (Industrial applicability) 
 

 3.  การตรวจค้น � ตรวจค้นจากสิทธิบัตรไทย 
     (กรุณาแนบเอกสารถ้ามี) � ตรวจค้นจากสิทธิบัตรต่างประเทศ 
 

          4. การเปิดเผยสาระสําคัญของการประดิษฐ์หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ 
 ยังไม่ได้เปิดเผยสาระสําคัญของการประดิษฐ์หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ 
 ได้เปิดเผยสาระสําคัญของการประดิษฐ์หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์แล้วครั้งแรกในงาน

..........................................................................................................................................เม่ือ
วันท่ี…………. เดือน ……………………….. พ.ศ.........ณ ………………............... ประเทศ ………………………. 
(กรุณาแนบหนังสือรับรอง หากมี) 

 ได้เปิดเผยสาระสําคัญของการประดิษฐ์หรือรายละเอียดของการประดิษฐ์แล้วครั้งแรกในบทความ
เรื่อง ...................................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
วารสาร................................................................................................................................... 
ฉบับท่ี..................... ปีท่ี ..........................หน้า.................................. 

 

          5. การประดิษฐ์นี้เคยย่ืนขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรไม่ว่าในหรือนอกประเทศมาก่อนหรือไม่ 
   � ไม่เคยย่ืนขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรภายในประเทศมาก่อน 
             � เคยย่ืนขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรภายในประเทศมาแล้ว เม่ือวันท่ี ………. เดือน………… 
              พ.ศ. ……………… เลขท่ีคําขอ …………………. ในนามของ................................................ 
             � ไม่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรภายนอกประเทศมาก่อน 
             � เคยย่ืนขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรต่างประเทศมาแล้วเม่ือวันท่ี ………. เดือน…………...... 
              พ.ศ. ………… ณ ประเทศ ………………………….ในนามของ................................................ 

 

รับวันท่ี............................... 
ลําดับท่ี............................... 
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 6.ผลงานท่ีมีความประสงค์จะย่ืนขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร นี้เป็นผลงานท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนใดหรือไม่ โปรดระบุและกรุณาแนบสําเนาสัญญารับทุน  
              � ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใด 
    � ได้รับทุนจาก.......................................................................................................................... 
เม่ือปี...................................... 
 
 7.ช่ือ/ท่ีอยู่ผู้ประดิษฐ์ (เลขที่ ถนน ซอย แขวง เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เพื่อกรอกในแบบพิมพ์คําขอ) 
 

 ลําดับท่ี  1 ...............…..................................…........................................................................ 
      ............…..................................……........................................................................ 
          ............…..................................…….......................................................................... 
      

 ลําดับท่ี  2 ............…..................................……........................................................................ 
      ............…..................................……........................................................................ 
          ............…..................................…….......................................................................... 
      

 ลําดับท่ี  3 ............…..................................……........................................................................ 
      ............…..................................……........................................................................ 
                            ............…..................................…….......................................................................... 
       

 ลําดับท่ี  4 ............…..................................……........................................................................ 
      ............…..................................……..........................................................................                                    
                            ............…..................................…….......................................................................... 
                            ............…..................................…….......................................................................... 
 

8.สัดส่วนการประดิษฐ์ (โปรดระบุ) 
 
ลําดับ
ท่ี ชื่อ- นามสกุล สัดส่วนการ

ประดิษฐ์(%) ลงนามยินยอม 
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ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ท่ี  
ช่ือ-นามสกุล...............................................  โทรศัพท์มือถือ........................................... 
โทรสาร.....................................................  E-mail ……………………………………........ 
 

        ลงช่ือ ....................................................... 
 

               (......................................................) 
        วันท่ี................................................................ 
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คํ าแนะนํ าเบ้ืองตนเก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตร

คํ าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ

คํ าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ   ประกอบดวย
รายละเอียดการประดิษฐ

- ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ จะเปนการแสดงใหทราบไดวาการประดิษฐนี้เปนการประดิษฐอะไร คือจะแสดงถึง
ลักษณะของการประดิษฐไดโดยชัดเจน

-  ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ จะเปนสวนที่ระบุถึงจุดประสงคของการประดิษฐนั้นๆ และวิธีการ
ตลอดจนลักษณะที่สํ าคัญของการประดิษฐนั้น เพื่อใหบรรลุถึงจุดประสงคที่ตองการ โดยสรุป

-  สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ  จะตองระบุถึงสาขาวิทยาการของการประดิษฐนั้นวาจัดอยูใน
เทคโนโลยีใดๆ โดยชัดแจง

-  ภูมิหลังของศิลปวิทยาการท่ีเก่ียวของ     เปนการบรรยายถึงลักษณะของการประดิษฐนั้นๆ ท่ีมีอยูแตเดิม ตลอด
จนขอบกพรองท่ีมีอยูหรือปญหาทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึนอันทํ าใหผูประดิษฐ บังเกิดความคิดตองการแกไขปญหาตางๆ ดังกลาว เพื่อ
ใหเขาใจถึงการประดิษฐนั้นไดดียิ่งขึ้นซึ่งโดยปกติจะเปนการอางถึงเอกสารอางอิงตางๆ ท่ีไดแสดงถึงศิลปวิทยาการท่ีมีอยูแตเดิม
นั้นดวย โดยควรอางไวโดยละเอียด เชน เลขที่สิทธิบัตร ช่ือหนังสือ ชื่อผูประดิษฐ ฯลฯ

- การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ  เปนสวนที่ผูประดิษฐใชอธิบายถึงลักษณะผลดีและขั้นตอนตางๆ ตลอดจนตัว
อยางที่จะแสดงถึงการประดิษฐนั้นๆ โดยละเอียด สมบูรณครบถวนและชัดแจงพอที่จะทํ าใหผูมีความชํ านาญในระดับสามัญใน
ศิลปวิทยาการนั้นๆ สามารถเขาใจการประดิษฐนั้นไดและสามารถนํ าไปใชและปฏิบัติตามไดงาย

-  คํ าอธิบายรูปเขียนโดยยอ (ถามี)   ในกรณีที่มีรูปเขียนผูขอจะตองใชสวนนี้ชี้แจงใหผูอานเขาใจไดวารูปเขียนที่มีอยู
แตละรูปนั้นหมายถึงสิ่งไหนในการประดิษฐนั้นๆ

- วิธีการในการประดิษฐท่ีดีท่ีสุด  เปนการอธิบายถึงวิธีการประดิษฐที่ผูขอรับสิทธิบัตรพบวาเปนการประดิษฐที่ดีที่สุด
โดยอาจมีมากกวา 1 วิธ ีและอาจเปนเชนเดียวกับที่กลาวไวในการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณได

-  การประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม  เพื่อวาจะสามารถนํ าการประดิษฐนั้นไปประยุกตใชในดานใดๆ ไดบาง เชน
อุตสาหกรรม หัตถกรรม หรือ เกษตรกรรม เปนตน

ขอถือสิทธิ
สวนนี้จะเปนสวนที่ระบุถึงลักษณะความคุมครองที่ผูขอรับสิทธิบัตรประสงคและจะเปนการระบุถึงขอบเขตแหงสิทธิของผู

ทรงสิทธิในการประดิษฐนั้น
ในขอถือสิทธิจะตองระบุลักษณะของการประดิษฐที่ผูขอรับสิทธิบัตรประสงคจะขอรับความคุมครองโดยสมบูรณ รัดกุม

และชัดแจง และตองสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐดวย ในกรณีท่ีมีรูปเขียนไวในขอถือสิทธิก็ใหระบุเคร่ืองหมายอางอิงท่ี
ใชในรูปเขียนไดโดยระบุไวในวงเล็บ

รูปเขียน
ในกรณีท่ีจํ าเปนใหเขาใจการประดิษฐไดดีขึ้นควรจะมีรูปเขียนเพื่อแสดงรายละเอียดของการประดิษฐนั้นๆ ดวย ซึ่งจะ

ตองสอดคลองตามการประดษิฐ และขอถือสิทธ ิ โดยรูปเขียนนั้นใหใชลูกศรชี้ตัวเลขกํ ากับสวนประกอบตางๆ โดยไมตองมี
สัญลักษณหรือเครื่องหมายใดๆ  ลอมรอบตัวเลข

บทสรุปการประดิษฐ
บทสรุปการประดิษฐเปนการสรุปถึงการประดิษฐนั้นโดยยอเพื่อใหเขาใจไดในเวลาอันสั้น
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คํ าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

คํ าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ประกอบดวย
ขอถือสิทธิ

เปนสวนที่ผูขอรับสิทธิบัตรจะตองระบุถึงขอบเขตการออกแบบผลิตภัณฑที่ตองการขอความคุมครองอยางชัดแจงวา ขอ
ถือสิทธิในรูปราง ลักษณะ ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ โดยกฎหมายกํ าหนดใหระบุขอถือสิทธิเพียงขอเดียว

ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ
ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑตองเปนรูปรางลักษณะ ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑอันเปนสาระส ําคัญทั้งหมดที่ประสงคจะ

ขอความคุมครองในลักษณะที่ไมแยกสวนประกอบโดยจะแสดงดวยภาพถายหรือรูปเขียน (ตามหลักวิชาการเขียนแบบ) ก็ได ซึ่ง
ภาพดังกลาวจะตองเปนภาพขาวดํ า เวนแตกรณีตองการขอความคุมครองในสีของผลิตภัณฑ ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑจะตอง
เปนสี  ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑจะตองไมมีคํ าบรรยายหรือขอความใดๆ เวนแตคํ าหรือขอความท่ีจํ าเปนเพ่ือกํ ากับรูปเขียน  เลข
หนาและจํ านวนหนาภาพแสดงผลิตภัณฑหมายเลขรูป  โดยในแผนเดียวกันอาจมีรูปเดียวหรือหลายรูปก็ได

คํ าพรรณาแบบผลิตภัณฑ (ถามี)
ใชในกรณีที่ขอถือสิทธิและภาพแสดงแบบผลิตภัณฑยังไมสามารถใหรายละเอียดไดครบถวน โดยผูขออาจจะระบุถึงวัสดุ

หนาที่ใชสอย คุณสมบัติหรือขอดีขอเสีย โดยคํ าพรรณาจะตองมีขอความไมเกิน  100 คํ า

ประโยชนท่ีไดรับจากการจดสิทธิบัตร
1.! ไดรับความคุมครองในสิทธิตามกฎหมาย
2.! ชวยสรางชื่อเสียงและสงเสริมสถานภาพในเชิงธุรกิจได
3.! ชวยสรางรายไดแก ผูประดิษฐ / องคกร
4.! ชวยเพิ่มศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมใหกับประเทศ

ที่มาของขอมูล :  รวบรวมจากเอกสารการประชุมและสัมมนาดานทรัพยสินทางปญญา



          

 

 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๕๙ และ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ

มาตรา ๖๕ จัตวา มาตรา ๖๕ เบญจ และมาตรา ๖๕ ทศ แห่งพระราชบัญญัติ        

สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 

 (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน               

พระราชบญัญัติสทิธบิัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน             

พระราชบัญญัติสทิธบิัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

หมวด ๑ 

การขอรบัสิทธิบตัรการประดิษฐ ์
 

 ขอ้ ๒ ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นค าขอรับ

สิทธิบัตรตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หน่ึง ดังต่อไปน้ี 

         (๑) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

 (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธบิดีก าหนด 

 ค าขอรับสทิธบิัตรตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอยีดการประดิษฐ์ ข้อถือสทิธิ

และบทสรุปการประดิษฐ์ย่ืนไปพร้อมกบัค าขอ และในกรณีที่จะเป็นเพ่ือให้สามารถ

หลกัเกณฑก์าร

ขอรบัสิทธิบตัร 
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เข้าใจการประดิษฐ์ได้ดีข้ึนให้ผู้ขอรับสทิธบิัตรจัดให้มีรูปเขียนประกอบค าขอรับ

สทิธบิัตรยื่นพร้อมกบัค าขอด้วย 

 เพ่ือประโยชน์แห่งข้อนี้  ในกรณีการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการ

ประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับจุลชีพใหม่ รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือรับรอง

การฝากเก็บจุลชีพและ/หรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือ            

คุณสมบัติของจุลชีพนั้น ซ่ึงออกให้โดยสถาบันรับฝากเกบ็จุลชีพที่กรมทรัพย์สิน      

ทางปัญญาจะประกาศรายช่ือเป็นคราวๆ ไป 

 เอกสารที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องย่ืนพร้อมกับค าขอตามวรรคสองจะต้องมี

จ านวนอย่างน้อยสามชุดหรือตามจ านวนที่อธิบดีก าหนดแต่ไม่เกินห้าชุด ในกรณีที่

จะต้องส่งเอกสารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้จัดส่งในจ านวนเท่ากันเว้นแต่

จะได้รับการผ่อนผนัจากอธบิดี 

 ข้อ ๓ รายละเอยีดการประดิษฐ์ต้องระบุช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์ตามที่

ปรากฏในค าขอรับสทิธิบัตร และต้อง 

 (๑) อธบิายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 

 (๒) ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกบัการประดิษฐ์ 

 (๓) ช้ีแจงภมูิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อนัจะท าให้เข้าใจการ

ประดิษฐ์น้ันดีข้ึนและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งน้ี ให้ระบุเอกสารที่

เกี่ยวข้องด้วย (ถ้ามี) 

 (๔) เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะท าให้ผู้มี

ความช านาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์   

สามารถท าและปฏบิัติตามการประดิษฐ์นั้นได้ 

 (๕) อธบิายรูปเขียนแต่ละรูปโดยย่อ (ถ้ามี) 

 (๖) ระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ ดีที่สุดที่ ผู้ประดิษฐ์ทราบ ทั้ ง น้ี ให้

ยกตัวอย่างและอ้างถึงภมูิหลังของศิลปะหรือวิทยาที่เกี่ยวข้อง หรือรูปเขียนด้วย ถ้า

จ าเป็น 

 (๗) แสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์นั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิต

ทางอุตสาหกรรมหัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรมได้ หากไม่สามารถ

เข้าใจได้จากลักษณะของการประดิษฐ์ 
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 ทั้งน้ี ให้มีหัวข้อเร่ืองและรายละเอยีดดังกล่าวตามล าดับหัวข้อเร่ืองที่ระบุไว้

ในวรรคหนึ่ง การเปล่ียนล าดับหัวข้อเร่ืองให้กระท าได้ท าให้เข้าใจการประดิษฐ์นั้นดี

ขึ้น แต่ต้องระบุหัวข้อเร่ืองไว้ด้วยทุกกรณี 

 ข้อ ๔ ข้อถือสิทธิต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตร

ประสงค์จะขอความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง รวมทั้งต้องสอดคล้อง

กบัรายละเอยีดการประดิษฐ์ตามข้อ๓ 

 ในกรณีที่มีรูปเขียน ข้อถือสทิธทิี่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์

ที่ปรากฏในรูปเขียนอาจกระท าได้โดยระบุถึงหมายเลขหรือสัญญลักษณ์ที่แสดงใน

รูปเขียนที่ระบุไว้ในวงเลบ็ข้างท้ายข้อความที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคดังกล่าวกไ็ด้ 

 ในกรณีที่การระบุข้อถือสทิธเิพียงข้อเดียวไม่สามารถคลุมถึงลักษณะทาง

เทคนิคของการประดิษฐ์ได้ทั้งหมด ผู้ขอรับสทิธบิัตรจะระบุข้อถือสทิธหิลักหลายข้อ

ส าหรับลักษณะของการประดิษฐ์ประเภทเดียวกนัในค าขอรับสทิธบิัตรฉบับหนึ่งกไ็ด้ 

 ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะระบุข้อถือสิทธิรองไว้ด้วย ให้ระบุข้อ

ถือสทิธริองถัดจากข้อถือสทิธหิลักโดยต้องอ้างถึงลักษณะของการประดิษฐ์เพ่ิมเติม 

ทั้งน้ี การอ้างถึงข้อถือสทิธริองดังกล่าวน้ันต้องอ้างในลักษณะที่เป็นทางเลือกเท่าน้ัน 

 เพ่ือประโยชน์แห่งข้อน้ี ข้อถือสิทธิหลักหมายความถึงข้อถือสิทธิที่มิได้อ้าง

ถึงลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิอื่น และข้อถือสิทธิรองหมายความถึง    

ข้อถือสิทธิที่อ้างถึงลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิอื่น และข้อถือสิทธิรอง  

หมายความถึงข้อถือสิทธิที่อ้างถึงลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิหลักหรือ           

ข้อถือสทิธริองอื่น โดยมีลักษณะของการประดิษฐ์เพ่ิมเติมด้วย 

 ขอ้ ๕ ค าขอรับสทิธบัิตรที่ระบุข้อถือสทิธดัิงต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นค าขอรับ

สทิธบิัตรส าหรับการประดิษฐ์อย่างเดียว 

 (๑) ข้อถือสทิธหิลักที่ระบุผลิตภัณฑท์ี่ขอรับความคุ้มครอง และระบุ          

กรรมวิธใีนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑน์ั้นไว้ในข้อถือสทิธหิลักข้ออื่น 

 (๒) ข้อถือสทิธหิลักที่ระบุถึงกรรมวิธใีดที่ขอรับความคุ้มครองและระบุ

อุปกรณ์และหรือเคร่ืองมือที่ใช้กบักรรมวิธน้ัีน 

 ขอ้ ๖ บทสรุปการประดิษฐ์ ต้องสรุปสาระส าคัญของการประดิษฐ์ที่ได้

เปิดเผยหรือแสดงไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) 

โดยต้องระบุลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์โดยย่อ แต่ต้องเป็นไป
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ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจได้ดีข้ึนถึงปัญหาทางเทคนิค ตลอดจนการแก้ปัญหาโดย

การประดิษฐ์และการใช้การประดิษฐ์นั้น 

 ขอ้ ๗ รูปเขียนต้องชุดแจ้ง สอดคล้องกบัรายละเอยีดการประดิษฐ์และ

เป็นไปตามหลักวิชาการเขียนแบบ 

 เพ่ือประโยชน์แห่งข้อนี้  รูปเขียนให้หมายความรวมถึงแผนภมูิและแผนผงั

ด้วย 

 ขอ้ ๘  ในการขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผย

สาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ

หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการหรือที่ได้มีการแสดงการประดิษฐ์

หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซ่ึงหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือ

อนุญาตให้มีขึ้ นในราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุ วันที่มีการเปิดเผย

สาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ และหรือระบุวันเปิดงานแสดง

ดังกล่าวในค าขอรับสิทธิบัตรด้วย ทั้งนี้  ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นหนังสือรับรอง

แสดงว่าได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์หรือได้มีการ

แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซ่ึงออกให้โดยรัฐบาล 

หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เป็นผู้จัดหรือผู้อนุญาตให้มีข้ึน แล้วแต่กรณี ไปพร้อม

กบัค าขอรับสทิธบิัตร 

 หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิด

งานแสดงต่อสาธารณชน และวันที่เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดของการ

ประดิษฐ์ หรือวันที่ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย 

 ขอ้ ๙ ในการขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุรายการที่ได้ขอรับ

สทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรนอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ ไว้ในค าขอรับสทิธบิัตร 

 (๑) วันที่ย่ืนค าขอรับสทิธบัิตรหรืออนุสทิธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ 

 (๒) เลขที่ค าขอรับสทิธบัิตรหรืออนุสทิธบัิตรที่ได้ย่ืนไว้แล้ว 

 (๓) สญัลักษณ์ขอระบบการจ าแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ ถ้ามีการ

ระบุสญัลักษณ์ดังกล่าวไว้น าค าขอรับสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตร 

 (๔) ช่ือประเทศและส านักงานที่ผู้ขอรับสิทธิหรืออนุสิทธิได้ย่ืนค าขอรับ      

สทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรไว้ 
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 (๕) วันที่ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์พร้อมด้วยช่ือประเทศและส านักงาน

ที่ขอให้ตรวจสอบ 

 (๖) ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ ถ้าได้รับรายงานหรือได้รับแจ้ง

ส านักงานหรือหน่วยงานที่ท  าตรวจสอบแล้ว 

 (๗)    สถานะขอค าขอตามกรณีที่ก าหนดไว้ในค าขอรับสทิธบิัตรหรือ          

อนุสทิธบัิตรและในกรณีที่มีการออกสทิธบัิตรให้แล้ว ให้ระบุเลขที่สทิธิบัตรหรือ        

อนุสทิธบิัตรด้วย 

 ขอ้ ๑๐ ในการขอรับสทิธบัิตรส าหรับการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตรหรือ

อนุสทิธบัิตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรภายในสบิสองเดือนนับแต่วันที่ได้ย่ืนค าขอรับ

สิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรก และผู้ขอรับสิทธิบัตร

ประสงค์จะมีสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นค าขอน้ันในวันที่ได้ย่ืนค าขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรกตามมาตรา ๑๙ ทวิ ให้ยื่นค าขออีกฉบับ

หน่ึงตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดพร้อมค าขอรับสิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศ

โฆษณาค าขอรับสทิธบัิตร แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินสิบหกเดือนนับแต่วันที่ย่ืนค าขอรับ

สทิธหิรืออนุสทิธบิัตรนั้นนอกราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรก โดยต้องยื่นส าเนาค าขอรับ

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ย่ืนไว้นอกราชอาณาจักรน้ันซ่ึงแสดงวันย่ืนค าขอรับ

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรวมถึงรายละเอียดตามค าขอรับสิทธิบัตรหรือ           

อนุสิทธิบัตรดังกล่าว และมีการรับรองความถูกต้องโดยส านักงานสิทธิบัตรของ

ประเทศที่ได้ย่ืนไว้ดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 ขอ้ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ประดิษฐ์ไม่ประสงค์จะให้ระบุช่ือตนในเอกสาร หรือ

สิ่งพิมพ์ที่ประกาศโฆษณาค าขอรับสทิธบัิตร หรือในสทิธบัิตร ให้ผู้ประดิษฐ์แจ้งให้

อธบิดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวันก่อนวันประกาศโฆษณาค าขอรับ      

สทิธบิัตร หรือก่อนวันออกสทิธบิัตร แล้วแต่กรณี 

 ขอ้ ๑๒ บรรดาค าขอ และเอกสารต่างๆ ที่ย่ืนพร้อมค าขอต้อง 

 (๑) มีข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในแบบพิมพ์ 

 (๒) พิมพ์หรือดีดพิมพ์ข้อความ รายละเอยีดการประดิษฐ์ ข้อถือสทิธแิละ

บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาไทย 

 ในกรณีที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ย่ืนค าขอขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ส าหรับประดิษฐ์ดังกล่าวไว้นอกราชอาณาจักรก่อนแล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอยื่น
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รายเอยีดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาต่างประเทศที่

ได้ยื่นค าขอไว้ก่อนแล้วนั้นได้ โดยจะต้องยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธ ิ

และบทสรุปการประดิษฐ์ที่จัดท าเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องตรงกับภาษาต่างประเทศ

ดังกล่าวภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้ย่ืนค าขอรับสทิธบัิตร 

ในกรณีที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ย่ืนเอกสารที่ จัดท าเป็นภาษาไทยภายใน

ก าหนดเวลาให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ย่ืนค าขอรับสิทธิบัตรน้ันในวันย่ืนเอกสารที่

ได้จัดท าเป็นภาษาไทย 

 (๓) ลงลายมือช่ือผู้ขอ หรือในกรณีที่มีการมอบอ านาจตามข้อ ๑๓ หรือข้อ 

๑๔ ลงลายมือช่ือตัวแทนซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนไว้กบัอธบิดีให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือแทน 

 ขอ้ ๑๓ ในกรณีผู้ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้มอบ

อ านาจให้ตัวแทนซ่ึงได้ขึ้ นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระท าการแทนในราชอาณาจักร 

โดยยื่นหนังสอืมอบอ านาจต่ออธบิดีตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้  

 (๑)   ในกรณีที่การมอบอ านาจน้ันได้กระท าในต่างประเทศ หนังสือมอบ

อ านาจต้องมีค ารับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มอบอ านาจของสถานทูตไทยหรือ

สถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซ่ึ งประจ าอยู่ ณ 

ประเทศที่ผู้มอบอ านาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระท าการ

แทนบุคคลดังกล่าว หรือมีค ารับรองของบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นให้มี

อ านาจรับรองลายมือช่ือ หรือ 

 (๒) ในกรณีที่หนังสือมอบอ านาจน้ันได้กระท าในประเทศไทย ต้องส่ง         

ภาพถ่ายหนังสอืเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ช่ัวคราว หรือหลักฐาน

อื่นที่แสดงให้อธบิดีเหน็ว่าในขณะมอบอ านาจผู้น้ันได้เข้ามาในประเทศไทยจริง 

 ขอ้ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ขอรับสทิธบัิตรซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประสงค์จะ

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทน จะมอบอ านาจให้แก่ตัวแทนซ่ึงได้ขึ้ น

ทะเบียนไว้กบัอธบิดีเป็นผู้กระท าการแทนได้เท่านั้น 

 ขอ้ ๑๕ ในกรณีที่หนังสอืมอบอ านาจหรือค ารับรองตามข้อ ๑๓ (๑) จัดท า

ขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นหนังสอืดังกล่าวจัดให้มีค าแปลเป็นภาษาไทย โดย

มีค าร้องรองของผู้แปลและผู้รับมอบอ านาจว่าเป็นค าแปลภาษาไทยที่ถูกต้องตรง

กับหนังสือมอบอ านาจหรือค ารับรองนั้น และยื่นค าแปลดังกล่าวพร้อมกับหนังสือ

มอบอ านาจหรือค ารับรอง แล้วแต่กรณี 
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 ขอ้ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับ

สิทธิบัตรโดยไม่เป็นการเพ่ิมเติมสาระส าคัญของการประดิษฐ์ ให้ขอก่อนวัน

ประกาศโฆษณาค าขอรับสทิธบิัตร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอธบิดี 

 

หมวด ๒ 

การขอรบัสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
 ขอ้ ๑๗ ในการขอรับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร

ยื่นค าขอรับสทิธบิัตรพร้อมด้วยภาพแสดงแบบผลิตภัณฑแ์ละข้อถือสทิธิ 

 ขอ้ ๑๘ ค าขอรับสทิธบัิตรต้องใช้แบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดและต้อง 

 (๑) ระบุจ านวนภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ 

 (๒) ระบุผลิตภัณฑท์ี่ใช้กับผลิตภัณฑแ์ละประเภทของผลิตภัณฑต์าม

ประกาศของรัฐมนตรี 

 ขอ้ ๑๙ ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ต้องแสดงรูปร่างของผลิตภัณฑ์อันเป็น

สาระส าคัญทั้งหมดที่ประสงค์จะขอความคุ้้มครอง โดยจะแสดงเป็นภาพถ่ายหรือ

รูปเขียนกไ็ด้ 

 ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นภาพขาวด า เว้นแต่กรณีที่แบบผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยองค์ประกอบของส ี ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑต้์องเป็นสด้ีวย 

 ขอ้ ๒๐ ผู้ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะส่งค าพรรณนาแบบ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือประกอบค าขอรับสิทธิบัตรกไ็ด้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยค า และต้อง

ยื่นพร้อมกบัค าขอรับสทิธบิัตร 

 ขอ้ ๒๑ ค าขอรับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑต้์องระบุข้อถือสทิธเิพียง

ข้อเดียว 

 ขอ้ ๒๒ ในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตร

ไว้แล้วนอกราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรนอก

ราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรก และผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะมีสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นค า

ขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรกตามมาตรา ๖๐ ทวิ ให้ยื่นค าขอนั้น

ในวันที่ได้ย่ืนค าขออีกฉบับหน่ึงตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดพร้อมค าขอรับ



 - ๘ - 

สทิธบิัตร หรือก่อนวันประกาศโฆษณาค าขอรับสทิธบิัตร โดยต้องยื่นส าเนาค าขอรับ

สิทธิบัตรที่ย่ืนไว้นอกราชอาณาจักรน้ัน ซ่ึงแสดงวันย่ืนค าขอรับสิทธิบัตรรวมถึง

รายละเอียดตามค าขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวและมีการรับรองความถูกต้องโดย

ส านักงานสทิธบัิตรของประเทศที่ได้ย่ืนไว้ดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 ขอ้ ๒๓ ให้น าข้อ ๒ วรรคหน่ึงและวรรคสี่ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ข้อ ๗ ข้อ ๙ 

ข้อ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ในหมวด ๑ ว่าด้วยการขอรับ

สทิธบิัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับแก่การขอรับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดย

อนุโลม 

 

หมวด ๓ 

การขอรบัอนุสิทธิบตัร 

 
 ขอ้ ๒๔ ในการขอรับอนุสิทธิบัตร ให้น าข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๖ ในหมวด ๑ ว่า

ด้วยการขอรับสทิธบิัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ขอ้ ๒๕ ค าขอรับอนุสทิธบิัตรจะระบุข้อถือสทิธไิด้ไม่เกนิสบิข้อ 

 

หมวด ๔ 

แบบสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 

 
 ขอ้ ๒๖ สทิธบิัตรการประดิษฐ์ ให้ใช้แบบ สป/๒๐๐–ข ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 ขอ้ ๒๗ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ใช้แบบ สผ/๒๐๐–ข ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 

 ขอ้ ๒๘ อนุสทิธบิัตรให้ใช้แบบ อสป/๒๐๐–ข ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
   ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ไพฑรูย์ แก้วทอง 

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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