
ข้ันตอนและคําแนะนําในการย่ืนจดสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 
1. ผูมีความประสงคจะยื่นจดสิทธิบตัรการประดิษฐ/อนุสิทธิบตัรใหยื่นเอกสารดังตอไปน้ีทีส่ํานักงานบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน โทร.053-921444  ตอ 1120 / 1703  , Email : a_asset@rmutl.ac.th , 

aarunsit@gmail.com  Website : http://site.rmutl.ac.th/asset 

1) File รายละเอียดเกีย่วกับการประดิษฐ 
2). รายละเอยีดการประดษิฐ รายละเอียดตองระบุหัวขอเร่ืองตามลําดบั ดงัตอไปน้ี  

- ชื่อทีแ่สดงถึงการประดิษฐ จะตองระบุวาการประดิษฐน้ันคอือะไร โดยระบุถงึลกัษณะสําคัญของ
การประดิษฐน้ันดวย 

- ลักษณะและความมุงหมายของการประดษิฐ จะตองระบุถึงลักษณะที่สําคญัของการประดษิฐโดย
ยอ รวมทั้งวัตถุประสงคของการประดษิฐดังกลาว 

- สาขาวชิาที่เก่ียวของกับการประดิษฐ 
- ภูมหิลงัของศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวของ จะตองระบุลักษณะของการประดิษฐที่มีอยูกอนแลว 

พรอมทั้งขอบกพรองตางๆ หรือปญหาของการประดิษฐดงักลาว ทัง้นี้เพ่ือที่จะแสดงใหเห็นวาการ
ประดิษฐทีข่อรับสิทธิบัตรน้ันแตกตางกับการประดษิฐทีมี่อยูกอนแลวอยางไร 

- การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ จะตองระบุถงึรายละเอียดของการประดิษฐทีข่อรับสทิธิบตัร/   
อนุสิทธิบตัร วามีลักษณะโครงสราง สวนประกอบ องคประกอบ หรือขั้นตอนอยางไรบาง การ
บรรยายในหัวขอน้ีจะตองละเอียดสมบูรณและชัดเจน  

3) ขอถือสทิธิ 
4) บทสรุปการประดิษฐ 
5) รูปเขียน (ถามี) 

2. เจาหนาที่จะดําเนินการตรวจสอบและแกไขความถกูตองของคําขอ และสงใหผูประดิษฐตรวจสอบ 
3. หากไมมขีอแกไขเพ่ิมเติมเจาหนาที่จะดําเนินการจัดทําแบบฟอรมคําขอและเอกสารประกอบตางๆ จากน้ันสงให

ผูประดษิฐและคณะลงนาม (พรอมแนบสําเนาบตัรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชดุ (ไมตองลงวันที่)  
4. สงเอกสารใหอธิการบดลีงนาม  
5. สงเอกสารไปยังสํานักงานสทิธิบตัร กรมทรัพยสินทางปญญา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- การดําเนินการตางๆ ขั้นตอนที ่1 -4 ใชเวลาประมาณ 2- 3 สัปดาห   
- การดําเนินการของสํานักงานสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา ใชเวลาประมาณ 1- 4  ป  

 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจงการขอรบัสทิธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร 
 

คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร ประกอบดวย 
        ก. แบบพิมพคําขอ และเอกสารประกอบ 
        ข. รายละเอียดการประดิษฐ 
        ค. ขอถือสิทธ ิ
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        ง. รูปเขียน (ถามี)  
        จ. บทสรุปการประดิษฐ 
 
ก. แบบพิมพคําขอ และเอกสารประกอบ 
        แบบพิมพคําขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ผูขอรับสทิธิบัตร/อนุสทิธิบตัรตองใชแบบพิมพทีก่รมทรัพยสินทางปญญา
กําหนดและจะพิมพขึ้น ซึ่งไดแกแบบ  สป/สผ/001-ก   
        สวนเอกสารประกอบคําขอมีอยูสองลกัษณะ คือ 
        1.1 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิขอรบัสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีลักษณะตางๆ ดังน้ี  
                ในกรณีผูขอเปนผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลติภัณฑใหยื่นคํารับรองเก่ียวกับสิทธขิอรับสทิธิบัตร/อนุ
สิทธิบตัร โดยใชแบบ……………… แตถาผูขอซึง่เปนผูประดิษฐเปนคนตางดาวและอานภาษาไทยไมเขาใจใหใชแบบ
..................ซ่ึงเปนแบบพิมพทีก่รมทรัพยสินทางปญญากําหนดและจัดพมิพขึ้น ผูขอจะตองยื่นแบบพมิพดังกลาวพรอมกับ
การยื่นขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธบิตัร แตถาไมสามารถยื่นพรอมกับคําขอได ก็อาจขอผอนผันได 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกขอผอน
ผันไดเปนเวลา 90 วัน และคร้ังทีส่องขอผอนผันไดอีก 30 วัน โดยตองยื่นขอผอนผันกอนสิ้นกําหนดระยะเวลา  
                ในกรณีที่ผูขอมิใชผูประดษิฐแตเปนผูมีสิทธขิอรับสิทธิบตัร/อนุสทิธิบตัร ในฐานะอื่น เชนเปน นายจางหรือผู
วาจางของผูประดิษฐ เปนทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูประดิษฐ หรือ เปนผูรับโอนสิทธิขอรับสทิธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร จะตองยื่นเอกสารหลักฐานแสดงวาเปนผูมีสิทธขิอรับสิทธิบตัร/อนุสทิธิบตัร ในฐานะดังกลาวดวย ทั้งน้ีเอกสาร
หลักฐานดงักลาวจะตองถกูตองตามแบบที่กฎหมายกําหนดดวย เชน ผูขอที่เปนผูรับโอนสทิธิขอรับสิทธบิตัร/อนุ
สิทธิบตัร จะตองยื่นหนังสือโอนสทิธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธบิัตร ที่ลงลายมือชื่อทั้งผูโอนและผูรับโอนดวย เปนตน 
        1.2 เอกสารหลักฐานการมอบอํานาจใหตวัแทนกระทําการแทน  
                ผูขอจะตองมอบอํานาจใหตัวแทนซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา เพ่ือดําเนินการ ขอรับ
สิทธิบตัรแทนโดยทําเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งมีได 2 กรณี คือ 
                1. ผูขอเปนผูที่ไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ในกรณีดังกลาวหนังสือมอบอํานาจจะตองมคีํารับรอง ของทตู ที่
ปรึกษาการพาณิชย ขาหลวงพาณิชย ผูชวยทตูการพาณิชย หรือกงสุลไทย ซึ่งประจําอยูในประเทศน้ัน หรือมีคํารับรอง
ของบคุคลซ่ึงกฎหมายของประเทศทีผู่มอบอํานาจมีถิ่นที่อยู ซึ่งโดยทั่วไปไดแก โนตารีพับลคิ (Notary-Public) ถาหนังสอื
มอบอํานาจหรือคํารับรองดังกลาวจัดทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยื่นจัดใหมีคําแปลเปนภาษาไทย โดยมคีํารับรอง
ของผูแปลและผูรับมอบอํานาจวา เปนคําแปลภาษาไทยที ่ถกูตองตรงกับหนังสือมอบอํานาจหรือคํารับรองน้ัน และยื่นคาํ
แปลดังกลาวพรอมกับหนังสอืมอบอํานาจ หรือคํารับรองดวย  
                2. ผูขอเปนผูที่มีถิ่นทีอ่ยูในประเทศไทยแตประสงคจะมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทน (คือไม
ประสงคจะดําเนินการดวยตนเอง)  
ก. รายละเอียดการประดิษฐ 
        รายละเอียดการประดิษฐเปนสวนทีผู่ขอจะตองจัดทําขึ้นเองโดยจะตองมีลกัษณะดงัที่กลาวขางตน ทั้งน้ี โดยจะตอง
ปฏบิตัิตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญตัสิิทธิบตัร
ดวย กฎกระทรวงดังกลาวกําหนดวา รายละเอียดตองระบุหวัขอเร่ืองตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
        ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ จะตองระบุวาการประดิษฐน้ันคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะสําคัญของการประดษิฐน้ัน
ดวย เชน พัดลมไฟฟา กรรมวิธีหลอผนังคอนกรีต เตาอบไฟฟา แบบจายความรอน เปนตน จะตองไมใชชื่อทีต่ั้งขึ้นเอง
หรือเคร่ืองหมายการคา เชน เตาอบไฟฟาสุรชยั และจะตองไมใชชื่อที่เปนการอวดอางสรรพคุณ เชน เตาแกส
มหศัจรรย หรือปากกาเนรมิต เปนตน 
        ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ จะตองระบุถึงลกัษณะที่สําคญัของการประดษิฐโดยยอ รวมทั้ง
วัตถปุระสงคของการประดษิฐดังกลาว ตัวอยางเชน การขอรับสิทธิบตัร/อนุสทิธิบตัร สําหรับ "อุปกรณและวิธีวัดความ
ยาวของวตัถโุดยความยาวคลื่นแสงเลเซอร" ผูจะขอระบุวา"ลักษณะของอุปกรณอันเปนการประดิษฐน้ีประกอบดวย



แหลงกําเนิดแสงเลเซอร เคร่ืองตรวจจับสัญญาณ สวนบังคบัทิศทาง โดยมีวงจรทางอีเลคทรอนิกควบคุมการทํางานและ
ความยาวของวัตถแุละจุดประสงคของการประดิษฐดังกลาว คือ เพ่ือที่จะใหการวัดความยาวของวัตถุมีคาถูกตองแนนอน
ยิ่งขึ้น  
        สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ จะตองระบุวาการประดิษฐทีข่อรับสิทธบิตัร/อนุสิทธิบตัร จัดอยูใน
สาขาวิทยาการหรือเทคโนโลยดีานใด เชน วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟา เคมี ฟสิกส เปนตน 
        ภูมหิลังของศิลปะหรือวทิยาการที่เกี่ยวของ จะตองระบุลักษณะของการประดิษฐที่มีอยูกอนแลว พรอมทั้ง
ขอบกพรองตางๆ หรอืปญหาของการประดิษฐดังกลาว ทั้งนี้เพ่ือที่จะแสดงใหเห็นวาการประดิษฐทีข่อรับสิทธิบตัรนั้น
แตกตางกับการประดิษฐที่มีอยูกอนแลวอยางไรและเพียงใด ตัวอยางเชน การขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร สําหรับ "อุปกรณและวิธีการวัดความยาวของวัตถุโดยความยาวคลื่นแสงเลเซอร" ดังกลาวขางตน ในหัวขอน้ีจะ
ระบุวา "กอนที่จะคิดประดษิฐการประดษิฐทีข่อรับสิทธิบตัรน้ี การวัดความยาวจะทําโดยเทยีบกับความยาว
มาตรฐาน 1 เมตร ทีท่ําจากโลหะผสมระหวางนิกอนกบัโครเมี่ยมหรือทีเ่รียกกันวา "นิโครม" ความยาวดังกลาวอาจเกิด
การเปลีย่นแปลงได เน่ืองจากสมัประสิทธิ์การขยายตัวของโลหะเม่ือมีการเปลีย่นแปลงของอุณหภูม ิซ่ึงเปนเหตุใหความ
ยาวมาตรฐานดงักลาวน้ันไมคงที ่" ในกรณีที่เปนการประดษิฐที่ยงัไมเคยมีมากอนเลย ผูขออาจจะระบุถึงปญหาในทาง
ปฏบิตัิที่เกีย่วของ ซ่ึงกระตุนใหเกิดแนวคิดดงักลาว 
        การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ จะตองระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐทีข่อรับสิทธบิตัร/อนุ
สิทธิบตัร วามีลักษณะโครงสราง สวนประกอบ องคประกอบ หรือขั้นตอนอยางไรบาง การบรรยายในหัวขอน้ีจะตอง
ละเอียดสมบูรณ และชดัเจนพอที่จะทําใหผูมคีวามชํานาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการน้ันๆ สามารถอานแลวเขาใจ
ถึงการประดษิฐนั้นได และสามารถนําไปใชและปฏิบตัติามการประดิษฐน้ันไดดวยในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดย
สมบูรณน้ี ผูเขยีนควรคํานึงถงึความชดัเจนเปนหลักดงันั้น ควรกําหนดลักษณะและขั้นตอนการบรรยายใหดี หากเปนเร่ือง
ที่เก่ียวกับกลไก หรือเคร่ืองมือ ตางๆ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีรูปเขียนประกอบในกรณีดังกลาว การอางอิงลักษณะทาง
โครงสรางในหัวขอนี ้จะตองสอดคลองกบัรูปเขยีนดวย ตวัอยางในกรณีที่เปนการขอรับสิทธิบตัรสําหรับเครือ่งมือหรือ
กลไก ในข้ันแรกควรอธิบายถึงสวนประกอบหรอืโครงสรางของการประดษิฐนั้นวามีสวนประกอบอยางไรประกอบกนั
ในลักษณะใด และประกอบกันแลวจะใหผลในทางปฏบิตัอิยางไร ขั้นที่สองควรอธิบายถงึระบบการทํางานหรอื
กรรมวิธีในการผลิตเร่ิมตั้งแตนําวตัถดุิบเขาระบบและผานขบวนการตางๆ ของอุปกรณ  ซ่ึงควรจะระบุถึง
รายละเอียดของข้ันตอนน้ันๆ ดวย จนกระทัง้ไดเปนผลิตภณัฑสําเรจ็ออกมา 
        คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ จะตองระบุถึงรูปเขยีนทีเ่สนอมาพรอมกับคําขอ (ถามี) โดยระบุวา รูปเขยีนแตละ
รูปแสดงถึงสวนใดของการประดิษฐ เชน รูปที ่1 แสดงถึงสวนประกอบทั้งหมดของเคร่ืองจักร รูปที ่2 แสดงถึง
สวนประกอบสวนใดสวนหนึง่ของเคร่ืองจักร เปนตน 
        วิธกีารในการประดิษฐที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีการระบุในหัวขอการเปดเผยการประดษิฐโดยสมบูรณ ถึงวิธีการ
ประดิษฐหลายวิธ ีผูขอจะตองระบุถึงวิธีการประดิษฐทีด่ีทีสุ่ด แตถามกีารเปดเผยวิธีการประดิษฐ เพียงวิธีเดียวในหัวขอ
การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ ผูขอกส็ามารถระบุวา "วิธีการในการประดิษฐทีด่ทีี่สดุไดแก วิธีการดังทีไ่ดบรรยายไว
ในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ"  
        การใชประโยชนของการประดิษฐในการผลติทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชย กรรม ในกรณี
ที่ลักษณะของการประดิษฐเองไมสามารถแสดงไดวาจะนําไปใชในการผลิตในดานตางๆ ไดหรือไมเปนอยางไร เชน การ
ประดิษฐสารประกอบเคมีขึ้นใหมผูขอจะตองอธิบายใหเห็นวา  สามารถนําเอาการประดษิฐน้ันไปใชในทางใดบาง และมี
ประโยชนอยางไร แตถาโดยลักษณะของ การประดิษฐน้ันเอง แสดงใหเห็นไดอยูแลววาสามารถนําไปใชประโยชนในดาน
การผลติได ก็ไมจําเปน ตองมีหัวขอนี ้ 
 
ข. ขอถอืสิทธ ิ
        ขอถอืสิทธ ิเปนสวนทีผู่ขอรับสิทธิบตัร/อนุสทิธิบัตร ระบุถึงขอบเขตของการประดษิฐทีต่องการไดรับความคุมครอง



ขอถือสิทธิเปรียบไดกับการกําหนดขอบเขตอันเปนพ้ืนที่ทีเ่ปนสิทธิของเจาของโฉนดทีด่ิน ขอถือสิทธิจะกําหนดขอบเขต
อันเกีย่วกับลักษณะของการประดิษฐที่เปนสทิธิของผูทรงสิทธิที่บุคคลอ่ืนมหีนาที่ที่จะตองเคารพและละเวนจากการ
กระทําอันจะเปนการละเมิดสิทธขิองผูทรงสิทธิบตัร/อนสุิทธิบัตร 
        ขอถอืสิทธิ เปนการระบุถึงสวนของการประดิษฐที่ผูขอตองการสงวนสิทธิมิใหคนอ่ืนแสดงหาประโยชนจากการ
ประดิษฐ โดยหลักการทั่วไปแลว ขอบเขตของการประดษิฐที่ระบุในขอถือสิทธิจะตอง ไมกวางหรือเกินไปกวาที่ผูขอไดทํา
การประดิษฐน้ัน และที่ไดเปดเผยในรายละเอียดการประดษิฐ  ดงัน้ันหากผูขอตองการขอถือสิทธิในลกัษณะของสวนของ
การประดิษฐ ก็จะตองเปดเผยรายละเอียด เก่ียวกบัลักษณะสวนน้ันของการประดิษฐโดยสมบูรณ ชัดแจง และรัดกุมใน
รายละเอียดการประดษิฐดวย ขอถือสิทธติองระบุลักษณะของการประดิษฐที่ผูขอประสงคจะขอรับความคุมครองโดยชดั
แจง รัดกุม และสอดคลองกับรายละเอยีดการประดษิฐ ถาขอถือสิทธิไมเปนไปตามหลกัเกณฑที่กฎหมายกําหนด คําขอ
นั้นอาจถูกปฏิเสธได หลักที่วาขอถือสิทธิจะตองสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐ ไดกลาวถึงแลวขางตนสวนที่วาขอ
ถือสิทธิจะตองชดัแจงและรัดกุมน้ัน พอสรุปไดวามีอยู 2 ความหมายดังนี ้
        1.ลักษณะของถอยคําที่ใชจะตองชดัแจงและรัดกุม  
                ถอยคําที่ใชจะตองชดัเจน หามใชถอยคําทีค่ลุมเครือหรือมีความหมายเพ่ือเลือกแบบกวางๆ เชน ระบุวา
สวนประกอบสวนหนึง่ของการประดษิฐน้ัน "ทําจากโลหะหรือสิ่งที่คลายคลงึกัน" ยอมไมชดัเจน เพราะสิ่งที่มีคุณสมบตัิ
คลายคลึงกบัโลหะมีมากมาย 
        2. ลักษณะของการแยกและจัดลําดับขอถือสิทธิ 
                ความชัดแจงและรัดกุมของขอถือสิทธิอาจเกิดขึ้นจากวิธีการแยกและการจัดลําดับขอถือสิทธิ  รวมทั้งการ
อางอิงถึงขอถือสิทธิอ่ืนๆ ในคําขอเดียวกันนั้นดวยการพิจารณาวาควรแยกขอถือสิทธิออกเปนหลายขอหรือควรมีขอถือ
สิทธิเพียงขอเดียวหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับลักษณะของการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร วาการประดิษฐน้ันมี
ลักษณะองคประกอบหรือโครงสรางซับซอนหรือไมเพียงใด ถาเปนการประดิษฐที่ไมซับซอนก็ไมควรแยกขอถือสิทธิเปน
หลายขอ เพราะจะทําใหขาดความชัดแจงและรัดกุม ในทางกลับกันถาเปนการประดิษฐที่ซับซอนมาก หากไมแยกขอถือ
สิทธิออกเปนหลายๆ ขอก็จะทําใหขาดความชัดแจงและรัดกุมเชนเดียวกัน ขอถือสิทธิที่ใชระบุถึงลักษณะทางเทคนิคอัน
เปนสาระสําคัญของการประดิษฐเรียกวา "ขอถือสิทธิหลัก" สวนขอถือสิทธิที่ระลึกถึงลักษณะทางเทคนิคอันเปนลักษณะ
พิเศษหรือ รายละเอียดปลีกยอย เรียกวา "ขอถือสิทธิรอง" โดยทั่วไป การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรมักมีลักษณะ ที่ไม
ซับซอนมากจึงมักจะมีขอถือหลักเพียงขอเดียวและมีขอถือสิทธิรองอีก 2-3 ขอ ในกรณีที่ขอถือสิทธิหลักเพียงขอเดียวไม
สามารถคลุมถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐไดทั้งหมด ผูขอจะระบุขอถือสิทธิหลักหลายขอสําหรับลักษณะของ
การประดิษฐประเภทเดียวกันในคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฉบับหน่ึงก็ได การอางถึงขอถือสิทธิอ่ืนในขอถือรอง
นั้น จะตองอางในลักษณะที่เปนทางเลือกเทาน้ัน ประกอบดวยเคร่ืองเขยาที่มีลักษณะพิเศษ…." แตจะระบุวา "6. เคร่ือง
ซักผาตาม 1. และ 4. ซ่ึงประกอบดวยเคร่ืองเขยาที่มีลักษณะพิเศษ" ไมได 
 
ค. รูปเขียน (ถามี 
        เปนสวนที่จะชวยใหผูอานคําขอรับสิทธิบัตรสามารถเขาใจรายละเอียดการประดิษฐไดดีขึ้น ดังน้ัน กฎหมายจึง
กําหนดวา หากจําเปนเพ่ือที่จะทําใหสามารถเขาใจการประดิษฐโดยทั่วไป รูปเขียนมักจะจําเปนในกรณีที่เปนคําขอรับ
สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ฟสิกสดวย หากผูขอไมยื่นรูปเขียนในกรณีที่จําเปนคําขอนั้นอาจ
ถูกปฏิเสธได รูปเขียนจะตองแสดงใหเห็นชดัเจนสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐและเปนไปตามหลักวิชาการเขียน
แบบ ตามลักษณะและวิธีที่อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญากําหนด เชน จะตองเขียนดวยหมึกสีดําเขมที่สามารถอยูไดทน
นาน และหามระบายสีเขียนโดยใชอุปกรณการเขียนแบบมีสดัสวนที่ถกูตองและใชสญัลักษณ(Drawing Symbols) ตามที่
กําหนด 
        รูปเขียน ใหแสดงรูปเขียนที่ชวยใหสามารถเขาใจถึงลักษณะของการประดิษฐน้ีไดดียิ่งขึ้น รูปเขียนน้ีตองเปนรูปที่
เขียนขึ้นตามหลักวิชาการเขียนแบบ คือ ใชเคร่ืองมือในการวาดเขียน เชน การลากเสนตรงตองใชไมบรรทัด การวาดรูป



วงกลมตองใชวงเวียนหรือเคร่ืองเขียนแบบอื่น ๆ (รูปถายไมสามารถใชประกอบการพิจารณาได) และใหมีหมายเลขชี้
แสดงชิ้นสวนตาง ๆ เพ่ือใชประกอบการอธิบายในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ โดยหมายเลขเหลาน้ีตอง
ไมอยูภายในวงกลม วงเล็บ หรือเคร่ืองหมายใด ๆ และหมายเลขเดียวกันใหชี้แสดงชิ้นสวนเดียวกัน และไมตองระบุ
ขนาดหรือบอกขนาดของชิ้นสวนที่ไดประดิษฐขึ้น และไมตองอธิบายรูปเขียน ใหระบุเพียง รูปที่ 1,รูปที่ 2 หรือรูปที่ 3 
เทาน้ัน 
 
ง. บทสรุปการประดิษฐ 
        เปนสวนของคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐที่จะชวยใหบุคคลที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิบัตร และ
ผูสนใจ สามารถตรวจคน หรือคนควาเก่ียวกับการประดิษฐนั้นโดยไมตองเสียเวลามาก  ผูขอจะตองจัดทําบทสรุปการ
ประดิษฐในทุกกรณี หากผูขอไมยื่นบทสรุปการประดิษฐดวย คําขอน้ันอาจถูกปฏิเสธได 
        บทสรุปการประดิษฐตองสรุปสาระสําคัญของการประดิษฐทีไ่ดเปดเผยหรือแสดงไวในรายละเอียดการประดิษฐ ขอ
ถือสิทธิและรูปเขียน (ถามี) โดยจะตองระบุลักษณะทางเทคนิคที่เก่ียวของกับการประดิษฐโดยยอ แตตองเปนไปใน
ลักษณะที่จะทําใหเขาใจไดดีขึ้นถึงปญหาทางเทคนิคตลอดจนการแกไขปญหาโดยการประดิษฐ และการใชการประดิษฐ
นั้น โดยจะตองรัดกุม ชัดแจงและมีถอยคําไมเกิน 200 คํา  
        การกําหนดจํานวนหนา ในแตละหนาจะมีการกําหนดหนาและจํานวนหนาไวที่ก่ึงกลางหนากระดาษเอ 4 ดาน
บนสุด ถาเปนเน้ือหาในสวนเดียวกัน ไดแก รายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ ให
เรียงลําดับหนาตอเนื่องกันไป และใหขึ้นหนาและจํานวนหนาใหมของแตละสวนเชน หนา 1 ของจํานวน 3 หนา,หนา 2 
ของจํานวน 3 หนา ,หนา 3 ของจํานวน 3 หนา ....เปนตน  
        การกํากับบรรทัด ทกุสวนและแตละหนา หากมีบรรทัดเกิน 5 บรรทัด ใหรุบุหมายเลขกํากับบรรทัดทุก 5 บรรทัด 
ทางดานซายมือ และระบุตอเน่ืองกันลงมาตามลําดบั เชน 5,10,15.....เปนตน  สวนประกอบทั้ง 5 สวนของคําขอรับ
สิทธิบตัร/อนุสทิธิบตัร  นอกจากสวนที ่1 คือแบบพมิพคําขอแลวสวนอ่ืนๆ คือ รายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสทิธ ิรูป
เขยีน และบทสรุปการประดษิฐ 

 

 


