
การขอรับความคุมครองสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร           
การยื่นขอจดทะเบียนจะตองมีเอกสาร  ดังน้ี 

                คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร ตองประกอบดวย 

                - แบบพิมพคําขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก  

                - รายละเอียดการประดิษฐ 

                - ขอถือสิทธิ 

                - บทสรุปการประดิษฐ 

                - รูปเขียน (ถามี)  

                - เอกสารอื่นๆ   

                        * หนังสือรับรองสิทธิเก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (กรณีท่ีผูขอเปนบุคคล)  

                        * หนังสือโอนสิทธิ (กรณีท่ีผูขอไมไดเปนผูประดิษฐ)  

                        * หนังสือมอบอํานาจ 

                        * ตนฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 6 เดือน  (กรณีผูขอเปนนิติบุคคล)  

                        * สัญญาการวาจาง/เอกสารแสดงการเปนนายจางของผูประดิษฐ 

 

 

คําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ  ตองประกอบดวย 

                - แบบพิมพคําขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก  

                - คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ (ถามี)  

                - ขอถือสิทธิ 

                - รูปเขียน  

                - เอกสารอื่นๆ   

                        * หนังสือรับรองสิทธิเก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตร (กรณีท่ีผูขอเปนบุคคล)  

                        * หนังสือโอนสิทธิ (กรณีท่ีผูขอไมไดเปนผูออกแบบผลิตภัณฑ)  

                        * หนังสือมอบอํานาจ 

                        * ตนฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 6 เดือน  (กรณีผูขอเปนนิติบุคคล)  

                        * สัญญาการวาจาง/เอกสารแสดงการเปนนายจางของผูออกแบบผลิตภัณฑ 

 

อายุสิทธิบัตร 

                - สิทธิบัตรการประดิษฐ มีอายุ 20 ป นับจากวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร 

                - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ มีอายุ 10 ป นับจากวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร 

 



 

อายุอนุสทิธิบัตร 

                - อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ มีอายุ 6 ป นับจากวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร สามารถตออายุได 2 คร้ังๆ

ละ 2 ป รวมเปน 10 ป 

                ผูประดิษฐคิดคนสามารถที่จะเลือกวา จะยื่นขอความคุมครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร อยางใดอยางหนึ่ง แต

จะขอความคุมครองท้ังสองอยางพรอมกันไมได 

 
 

คําแนะนําขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ/อนุสิทธิบัตร ประกอบดวย 

        ก. แบบพิมพคําขอ และเอกสารประกอบ 

        ข. รายละเอียดการประดิษฐ 

        ค. ขอถือสิทธิ 

        ง. รูปเขียน (ถามี)  

        จ. บทสรุปการประดิษฐ 

ก. แบบพิมพคําขอ และเอกสารประกอบ 

        แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรตองใชแบบพิมพท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา

กําหนดและจะพิมพขึ้น ซึ่งไดแกแบบ  สป/สผ/001-ก   

        สวนเอกสารประกอบคําขอมีอยูสองลักษณะ คือ 

        1.1 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีลักษณะตางๆ ดังนี้  

                ในกรณีผูขอเปนผูประดิษฐหรือผูออกแบบผลิตภัณฑใหยื่นคํารับรองเก่ียวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร โดยใชแบบ  สป/สผ/001-ก (พ)  แตถาผูขอซึ่งเปนผูประดิษฐเปนคนตางดาวและอานภาษาไทยไมเขาใจให

ใช  Form PI/PD/001-A (Add)  ซึ่งเปนแบบพิมพท่ีกรมทรัพยสินทางปญญากําหนดและจัดพิมพขึ้น ผูขอจะตองยื่นแบบพิมพ

ดังกลาวพรอมกับการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แตถาไมสามารถยื่นพรอมกับคําขอได ก็อาจขอผอนผัน

ได 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกขอผอนผันไดเปนเวลา 90 วัน และคร้ังท่ีสองขอผอนผันไดอีก 30 วัน โดยตองยื่นขอผอนผันกอน

สิ้นกําหนดระยะเวลา  

                ในกรณีท่ีผูขอมิใชผูประดิษฐแตเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในฐานะอื่น เชนเปน นายจางหรือผู

วาจางของผูประดิษฐ เปนทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูประดิษฐ หรือ เปนผูรับโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร จะตองยื่นเอกสารหลักฐานแสดงวาเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในฐานะดังกลาวดวย ท้ังนี้เอกสาร

หลักฐานดังกลาวจะตองถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนดดวย เชน ผูขอท่ีเปนผูรับโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร จะตองยื่นหนังสือโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ท่ีลงลายมือชื่อท้ังผูโอนและผูรับโอนดวย เปนตน 

        1.2 เอกสารหลักฐานการมอบอํานาจใหตัวแทนกระทําการแทน  

                ผูขอจะตองมอบอํานาจใหตัวแทนซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา เพ่ือดําเนินการ ขอรับ

http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=85&Itemid=162
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=81&Itemid=162
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=74&Itemid=162


สิทธิบัตรแทนโดยทําเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งมีได 2 กรณี คือ 

                1. ผูขอเปนผูท่ีไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย ในกรณีดังกลาวหนังสือมอบอํานาจจะตองมีคํารับรอง ของทูต ท่ี

ปรึกษาการพาณิชย ขาหลวงพาณิชย ผูชวยทูตการพาณิชย หรือกงสุลไทย ซึ่งประจําอยูในประเทศนั้น หรือมีคํารับรอง

ของบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศที่ผูมอบอํานาจมีถิ่นท่ีอยู ซึ่งโดยท่ัวไปไดแก โนตารีพับลิค (Notary-Public)ถาหนังสือ

มอบอํานาจหรือคํารับรองดังกลาวจัดทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยื่นจัดใหมีคําแปลเปนภาษาไทย โดยมีคํารับรอง

ของผูแปลและผูรับมอบอํานาจวา เปนคําแปลภาษาไทยที่ ถูกตองตรงกับหนังสือมอบอํานาจหรือคํารับรองนั้น และยื่นคํา

แปลดังกลาวพรอมกับหนังสือมอบอํานาจ หรือคํารับรองดวย  

                2. ผูขอเปนผูท่ีมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทยแตประสงคจะมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทน (คือไมประสงค

จะดําเนินการดวยตนเอง)   

 

ข. รายละเอียดการประดิษฐ 

        รายละเอียดการประดิษฐเปนสวนท่ีผูขอจะตองจัดทําขึน้เองโดยจะตองมีลักษณะดังท่ีกลาว

ขางตน ท้ังนี้ โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ2522) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรดวย กฎกระทรวงดังกลาวกําหนดวา รายละเอียดตองระบุหัวขอเรื่อง

ตามลําดับ  ดังตอไปนี้  
 

        ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ จะตองระบุวาการประดิษฐนั้นคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะสําคัญของการประดิษฐนั้น 
 

ดวย เชน พัดลมไฟฟา กรรมวธิีหลอผนังคอนกรีต เตาอบไฟฟา แบบจายความรอน เปนตน จะตองไมใชชื่อท่ี

ตั้งขึ้นเองหรือเครื่องหมายการคา เชน เตาอบไฟฟาสุรชัย และจะตองไมใชชือ่ท่ีเปนการอวดอาง

สรรพคุณ เชน เตาแกสมหัศจรรย หรือปากกาเนรมิต เปนตน  
 

        ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ จะตองระบุถึงลักษณะท่ีสําคัญของการประดิษฐโดย

ยอ รวมทัง้วัตถปุระสงคของการประดิษฐดังกลาว ตัวอยางเชน การขอรับสิทธบัิตร/อนุ

สิทธิบัตร สําหรับ "อุปกรณและวิธีวัดความยาวของวัตถุโดยความยาวคลื่นแสงเลเซอร" ผูจะขอระบุวา"ลักษณะ

ของอุปกรณอันเปนการประดิษฐนี้ประกอบดวยแหลงกําเนิดแสงเลเซอร เครื่องตรวจจับสัญญาณ สวนบังคับ

ทิศทาง โดยมีวงจรทางอีเลคโทรนิคควบคุมการทํางานและความยาวของวัตถุและจุดประสงคของการประดษิฐ

ดังกลาว คือ เพื่อท่ีจะใหการวัดความยาวของวตัถุมีคาถูกตองแนนอนยิ่งขึ้น  

        สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดษิฐ จะตองระบุวาการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จัดอยูใน

สาขาวิทยาการหรือเทคโนโลยีดานใด เชน วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟา เคมี ฟสิกส เปนตน 

        ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยการที่เก่ียวของ จะตองระบุลักษณะของการประดิษฐท่ีมีอยูกอนแลว พรอมท้ังขอบกพรอง

ตางๆ หรือปญหาของการประดิษฐดังกลาว ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นวาการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกตางกับการ

ประดิษฐท่ีมีอยูกอนแลวอยางไรและเพียงใด ตัวอยางเชน การขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สําหรับ "อุปกรณและวิธีการวัด



ความยาวของวัตถุโดยความยาวคลื่นแสงเลเซอร" ดังกลาวขางตน ในหัวขอนี้จะระบุวา "กอนท่ีจะคิดประดิษฐการประดิษฐ

ท่ีขอรับสิทธิบัตรนี้ การวัดความยาวจะทําโดยเทียบกับความยาวมาตรฐาน 1 เมตร ท่ีทําจากโลหะผสมระหวางนิกอนกับ

โครเมี่ยมหรือท่ีเรียกกันวา "นิโครม" ความยาวดังกลาวอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได เนื่องจากสัมประสิทธิ์การขยายตัวของ

โลหะเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งเปนเหตุใหความยาวมาตรฐานดังกลาวนั้นไมคงท่ี " ในกรณีท่ีเปนการประดิษฐ

ท่ียังไมเคยมีมากอนเลย ผูขออาจจะระบุถึงปญหาในทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ซึ่งกระตุนใหเกิดแนวคิดดังกลาว 

 

        การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ จะตองระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร วามีลักษณะโครงสราง สวนประกอบ องคประกอบ หรือขั้นตอนอยางไรบาง การบรรยายในหัวขอนี้จะตอง

ละเอียดสมบูรณ และชัดเจนพอท่ีจะทําใหผูมีความชํานาญในระดับสามัญในสาขาวทิยาการนั้นๆ สามารถอานแลวเขาใจถึง

การประดิษฐนั้นได และสามารถนําไปใชและปฏิบัติตามการประดิษฐนั้นไดดวยในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดย

สมบูรณนี้ ผูเขียนควรคํานึงถึงความชัดเจนเปนหลักดังนั้น ควรกําหนดลักษณะและขั้นตอนการบรรยายใหดี หากเปนเร่ืองท่ี

เก่ียวกับกลไก หรือเคร่ืองมือ ตางๆ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีรูปเขียนประกอบในกรณีดังกลาว การอางอิงลักษณะทาง

โครงสรางในหัวขอนี้ จะตองสอดคลองกับรูปเขียนดวย ตัวอยางในกรณีท่ีเปนการขอรับสิทธิบัตรสําหรับเคร่ืองมือหรือ

กลไก ในขั้นแรกควรอธิบายถึงสวนประกอบหรือโครงสรางของการประดิษฐนั้นวามีสวนประกอบอยางไรประกอบกันใน

ลักษณะใด และประกอบกันแลวจะใหผลในทางปฏิบัติอยางไร ขั้นท่ีสองควรอธิบายถึงระบบการทํางานหรือกรรมวิธีในการ

ผลิตเร่ิมต้ังแตนําวัตถุดิบเขาระบบและผานขบวนการตางๆ ของอุปกรณ  ซึ่งควรจะระบุถึงรายละเอียดของขั้นตอน

นั้นๆ ดวย จนกระทั้งไดเปนผลิตภัณฑสําเร็จออกมา 

        คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ จะตองระบุถึงรูปเขียนท่ีเสนอมาพรอมกับคําขอ (ถามี) โดยระบุวา รูปเขียนแตละ

รูปแสดงถึงสวนใดของการประดิษฐ เชน รูปท่ี 1 แสดงถึงสวนประกอบทั้งหมดของเครื่องจักร รูปท่ี 2 แสดงถึงสวนประกอบ

สวนใดสวนหนึ่งของเครื่องจักร เปนตน 

        วิธีการในการประดิษฐท่ีดีท่ีสุด ในกรณีท่ีมีการระบุในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ ถึงวิธีการ

ประดิษฐหลายวิธี ผูขอจะตองระบุถึงวิธีการประดิษฐท่ีดีท่ีสุด แตถามีการเปดเผยวิธีการประดิษฐ เพียงวิธีเดียวในหัวขอการ

เปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ ผูขอก็สามารถระบุวา "วิธีการในการประดิษฐท่ีดีท่ีสุดไดแก วิธีการดังท่ีไดบรรยายไวใน

หัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ"  

        การใชประโยชนของการประดิษฐในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม ในกรณีท่ี

ลักษณะของการประดิษฐเองไมสามารถแสดงไดวาจะนําไปใชในการผลิตในดานตางๆ ไดหรือไมเปนอยางไร เชน การ

ประดิษฐสารประกอบเคมีขึ้นใหมผูขอจะตองอธิบายใหเห็นวา  สามารถนําเอาการประดิษฐนั้นไปใชในทางใดบาง และมี

ประโยชนอยางไร แตถาโดยลักษณะของ การประดิษฐนั้นเอง แสดงใหเห็นไดอยูแลววาสามารถนาํไปใช 

ประโยชนในดานการผลิตได ก็ไมจําเปน ตองมีหัวขอนี้  

ค. ขอถือสิทธ ิ

        ขอถือสิทธ ิเปนสวนท่ีผูขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐท่ีตองการไดรับความคุมครอง

ขอถือสิทธิเปรียบไดกับการกําหนดขอบเขตอันเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนสิทธิของเจาของโฉนดที่ดิน ขอถือสิทธิจะกําหนดขอบเขต

อันเก่ียวกับลักษณะของการประดิษฐท่ีเปนสิทธิของผูทรงสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนมีหนาท่ีท่ีจะตองเคารพและละเวนจากการกระทํา



อันจะเปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

        ขอถือสิทธ ิเปนการระบุถึงสวนของการประดิษฐท่ีผูขอตองการสงวนสิทธิมิใหคนอ่ืนแสดงหาประโยชนจากการ

ประดิษฐ โดยหลักการทั่วไปแลว ขอบเขตของการประดิษฐท่ีระบุในขอถือสิทธิจะตอง ไมกวางหรือเกินไปกวาท่ีผูขอไดทํา

การประดิษฐนั้น และที่ไดเปดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ  ดังนั้นหากผูขอตองการขอถือสิทธิในลักษณะของสวนของ

การประดิษฐ ก็จะตองเปดเผยรายละเอียด เก่ียวกับลักษณะสวนนั้นของการประดิษฐโดยสมบูรณ ชัดแจง และรัดกุมใน

รายละเอียดการประดิษฐดวย ขอถือสิทธิตองระบุลักษณะของการประดิษฐท่ีผูขอประสงคจะขอรับความคุมครองโดยชัด

แจง รัดกุม และสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐ ถาขอถือสิทธิไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด คําขอนั้น

อาจถูกปฏิเสธได หลักท่ีวาขอถือสิทธิจะตองสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐ ไดกลาวถึงแลวขางตนสวนท่ีวาขอถือ

สิทธิจะตองชัดแจงและรัดกุมนั้น พอสรุปไดวามีอยู 2 ความหมายดังนี้ 

        1.ลักษณะของถอยคําท่ีใชจะตองชัดแจงและรัดกุม  

                ถอยคําท่ีใชจะตองชัดเจน หามใชถอยคําท่ีคลุมเครือหรือมีความหมายเพื่อเลือกแบบกวางๆ เชน  ระบุวา

สวนประกอบสวนหนึ่งของการประดิษฐนั้น "ทําจากโลหะหรือส่ิงท่ีคลายคลึงกัน" ยอมไมชัดเจน  เพราะสิ่งท่ีมีคุณสมบัติ

คลายคลึงกับโลหะมีมากมาย 

        2. ลักษณะของการแยกและจัดลําดับขอถือสิทธิ 

                ความชัดแจงและรัดกุมของขอถือสิทธิอาจเกิดขึ้นจากวิธีการแยกและการจัดลําดับขอถือสิทธิ  รวมท้ังการ

อางอิงถึงขอถือสิทธิอ่ืนๆ ในคําขอเดียวกันนั้นดวยการพิจารณาวาควรแยกขอถือสิทธิออกเปนหลายขอหรือควรมีขอถือ

สิทธิเพียงขอเดียวหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะของการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร วาการประดิษฐนั้นมี

ลักษณะองคประกอบหรือโครงสรางซับซอนหรือไมเพียงใด ถาเปนการประดิษฐท่ีไมซับซอนก็ไมควรแยกขอถือสิทธิเปน

หลายขอ เพราะจะทําใหขาดความชัดแจงและรัดกุม ในทางกลับกันถาเปนการประดิษฐท่ีซับซอนมาก หากไมแยกขอถือ

สิทธิออกเปนหลายๆ ขอก็จะทําใหขาดความชัดแจงและรัดกุมเชนเดียวกัน ขอถือสิทธิท่ีใชระบุถึงลักษณะทางเทคนิคอัน

เปนสาระสําคัญของการประดิษฐเรียกวา "ขอถือสิทธิหลัก" สวนขอถือสิทธิท่ีระลึกถึงลักษณะทางเทคนิคอันเปนลักษณะ

พิเศษหรือ รายละเอียดปลีกยอย เรียกวา "ขอถือสิทธิรอง" โดยท่ัวไป การประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรมักมีลักษณะ ท่ีไม

ซับซอนมากจึงมักจะมีขอถือหลักเพียงขอเดียวและมีขอถือสิทธิรองอีก 2-3 ขอ ในกรณีท่ีขอถือสิทธิหลักเพียงขอเดียวไม

สามารถคลุมถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐไดท้ังหมด ผูขอจะระบุขอถือสิทธิหลักหลายขอสําหรับลักษณะของ

การประดิษฐประเภทเดียวกันในคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฉบับหนึ่งก็ได การอางถึงขอถือสิทธิอ่ืนในขอถือรอง

นั้น จะตองอางในลักษณะท่ีเปนทางเลือกเทานั้น ประกอบดวยเคร่ืองเขยาท่ีมีลักษณะพิเศษ…." แตจะระบุวา "6. เคร่ืองซัก

ผาตาม 1 และ 4. ซึ่งประกอบดวยเคร่ืองเขยาท่ีมีลักษณะพิเศษ" ไมได 

ง. รูปเขียน (ถามี)  

        เปนสวนท่ีจะชวยใหผูอานคําขอรับสิทธิบัตรสามารถเขาใจรายละเอียดการประดิษฐไดดีขึ้น  ดังนั้น กฎหมายจึง

กําหนดวา หากจําเปนเพ่ือท่ีจะทําใหสามารถเขาใจการประดิษฐโดยท่ัวไป รูปเขียนมักจะจําเปนในกรณีท่ีเปนคําขอรับ

สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ฟสิกสดวย หากผูขอไมยื่นรูปเขียนในกรณีท่ีจําเปนคําขอนั้นอาจ

ถูกปฏิเสธได รูปเขียนจะตองแสดงใหเห็นชัดเจนสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐและเปนไปตามหลักวิชาการเขียน

แบบ ตามลักษณะและวิธีท่ีอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญากําหนด เชน จะตองเขียนดวยหมึกสีดําเขมท่ีสามารถอยูไดทน



นาน และหามระบายสีเขียนโดยใชอุปกรณการเขียนแบบมีสัดสวนท่ีถูกตอง และใช

สัญลักษณ (Drawing Symbols)  ตามท่ีกําหนด   

        รูปเขียน ใหแสดงรูปเขียนท่ีชวยใหสามารถเขาใจถึงลักษณะของการประดิษฐนี้ไดดียิ่งขึ้น รูปเขียนนี้ตองเปนรูปท่ี

เขียนขึ้นตามหลักวิชาการเขียนแบบ คือ ใชเคร่ืองมือในการวาดเขียน เชน การลากเสนตรงตองใชไมบรรทัด การวาดรูป

วงกลมตองใชวงเวียนหรือเคร่ืองเขียนแบบอื่น ๆ (รูปถายไมสามารถใชประกอบการพิจารณาได) และใหมีหมายเลขชี้แสดง

ชิ้นสวนตาง ๆ เพ่ือใชประกอบการอธิบายในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ โดยหมายเลขเหลานี้ตองไมอยู

ภายในวงกลม วงเล็บ หรือเคร่ืองหมายใด ๆ และหมายเลขเดียวกันใหชี้แสดงชิ้นสวนเดียวกัน และไมตองระบุขนาดหรือ

บอกขนาดของชิ้นสวนท่ีไดประดิษฐขึ้น และไมตองอธิบายรูปเขียน ใหระบุเพียง รูปท่ี 1,รูปท่ี 2 หรือรูปท่ี 3 เทานั้น 

  

จ. บทสรุปการประดิษฐ 

        เปนสวนของคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐท่ีจะชวยใหบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน เจาหนาท่ีตรวจสอบสิทธิบัตร และ

ผูสนใจ สามารถตรวจคน หรือคนควาเก่ียวกับการประดิษฐนั้นโดยไมตองเสียเวลามาก  ผูขอจะตองจัดทําบทสรุปการ

ประดิษฐในทุกกรณี หากผูขอไมยื่นบทสรุปการประดิษฐดวย คําขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได  

        บทสรุปการประดิษฐตองสรุปสาระสําคัญของการประดิษฐท่ีไดเปดเผยหรือแสดงไวในรายละเอียดการประดิษฐ ขอ

ถือสิทธิและรูปเขียน (ถามี) โดยจะตองระบุลักษณะทางเทคนิคท่ีเก่ียวของกับการประดิษฐโดยยอ แตตองเปนไปใน

ลักษณะท่ีจะทําใหเขาใจไดดีขึ้นถึงปญหาทางเทคนิคตลอดจนการแกไขปญหาโดยการประดิษฐ และการใชการประดิษฐ

นั้น โดยจะตองรัดกุม ชัดแจงและมีถอยคําไมเกิน 200 คํา  

        การกําหนดจํานวนหนา ในแตละหนาจะมีการกําหนดหนาและจํานวนหนาไวท่ีก่ึงกลางหนากระดาษเอ 4 ดานบนสุด 

ถาเปนเนื้อหาในสวนเดียวกัน ไดแก รายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ ใหเรียงลําดับ

หนาตอเนื่องกันไป และใหขึ้นหนาและจํานวนหนาใหมของแตละสวนเชน หนา 1 ของจํานวน 3 หนา,หนา 2 ของจํานวน 3 

หนา ,หนา 3 ของจํานวน 3 หนา ....เปนตน  

        การกํากับบรรทัดทุกสวนและแตละหนา หากมีบรรทัดเกิน 5 บรรทัด ใหรุบุหมายเลขกํากับบรรทัดทุก 5 บรรทัด 

ทางดานซายมือ และระบุตอเนื่องกันลงมาตามลําดับ เชน 5,10,15.....เปนตน         สวนประกอบทั้ง 5 สวนของคําขอรับ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  นอกจากสวนท่ี 1 คือแบบพิมพคําขอแลวสวนอ่ืนๆ คือ รายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสิทธิ รูป

เขียน และบทสรุปการประดิษฐ เปนสวนท่ีผูขอจะตองเตรียมจัดทําเองท้ังส้ิน ท้ังนี้ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีกําหนด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายสิทธิบัตรและเพื่อประโยชนในดานการบริหารงาน หลักเกณฑ และวิธีการ

ดังกลาวที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 

                1. คําขอรับสิทธิบัตรและเอกสารหลักฐาน จะตองยื่นอยางนอย 2 ชุด ซึ่งจะคืนให 1 ชุด เพ่ือเปนสําเนาใหกับ

ผูขอรับสิทธิบัตร 

                2. คําขอจะตองมีขอความถูกตอง ชัดเจน และครบถวนตามที่กําหนดไวในแบบพิมพ  

                3. คําขอและสวนประกอบทุกสวนจะตองพิมพหรือดีดพิมพขอความเปนภาษาไทย  

                4. ลงลายมือชื่อผูขอหรือตัวแทน 

        นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดปลีกยอยเก่ียวกับการจัดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตรอยูเปนอันมาก  กอนจัดทําคําขอรับ



สิทธิบัตรควรศึกษากฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและประกาศกรมทรัพยสินทาง

ปญญาท่ีเก่ียวของ  

  

คําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

        คําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ประกอบดวย  

        ก. แบบพิมพคําขอและเอกสารประกอบ 

        ข. ขอถือสิทธิ 

        ค. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ 

        ง. คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ (ถามี)  

ก. แบบพิมพคําขอและเอกสารประกอบ 

        เปนเอกสารที่แสดงเจตนาของผูขอตองการท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายและเปนการระบุ และแสดง

หลักฐานวาผูขอมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรในฐานะอะไร แบบพิมพคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ผูขอตองใชแบบ

พิมพท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา กําหนดและจัดพิมพขึ้น ซึ่งไดแกแบบ   สป/สผ/001-ก   อันเปนแบบพิมพคําขอที่ใชสําหรับ

ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐนั้นเอง ซึ่งกําหนดใหผูขอ ระบุถึงผลิตภัณฑท่ีจะใชการออกแบบผลิตภัณฑในแบบพิมพคําขอ

ดวย กรณีคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ คือ เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิขอรับสิทธิบัตร และเอกสารหลักฐานการมอบ

อํานาจใหตัวแทนเปนผูกระทําการแทน ผูขอจะตองยื่นแบบพิมพดังกลาวพรอมกับการยื่นขอรับสิทธิบัตร แตถาไมสามารถ

ยื่นพรอมกับคําขอได ก็อาจขอผอนผันได 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกขอผอนผันไดเปนเวลา 90 วัน และคร้ังท่ีสองขอผอนผันได

อีก 30 วัน โดยตองยื่นขอผอนผันกอนสิ้นกําหนดระยะเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วนั  แบบฟอรมคําขอรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร    

ข. ขอถือสิทธ ิ

        เปนสวนท่ีผูขอรับสิทธิบัตรระบุถึงขอบเขตการออกแบบผลิตภัณฑท่ีตองการไดรับความคุมครอง  เนื่องจากลักษณะ

ของการออกแบบผลิตภัณฑไมยุงยากซับซอนเหมือนกับการประดิษฐ กฎหมายจึงกําหนดใหผูขอระบุขอถือสิทธิเพียงขอ

เดียวเทานั้น ขอถือสิทธิจะตองระบุถึงลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑท่ีผูขอประสงคจะไดรับความคุมครองโดยชัด

แจง กลาวคือ ผูขอตองการที่จะไดรับความคุมครองในรูปรางลักษณะหรือลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑโดยท่ัวไปแลวผู

ขอจะอางถึงลักษณะที่แสดงในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ เชน "ขอถือสิทธิในรูปรางลักษณะและลวดลายของ 

เหยื่อใสน้ําตามที่แสดงในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ"  

ค. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ 

        ไดแกภาพที่แสดงถึงรายละเอียดของการออกแบบผลิตภัณฑท่ีขอรับความคุมครอง เทียบไดรับ รายละเอียดการ

ประดิษฐในคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ กลาวคือ มุงหมายที่จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะของสิ่งท่ีตองการไดรับความ

คุมครองดังนั้น ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ จึงเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดในคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑซึ่งผูขอ

จะตองยื่นพรอมกับแบบพิมพคําขอทุกกรณีภาพแสดงแบบผลิตภัณฑตองแสดงรูปราง ลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑอัน

เปนสาระสําคัญท้ังหมดที่ประสงคจะขอรับความคุมครองโดยจะแสดงเปนรูปเขียน (Drawing) หรือ

ภาพถาย (Photographs) ก็ได โดยปกติภาพแสดงแบบผลิตภัณฑตองเปนภาพขาวดําเวนแตเปนการขอรับความคุมครอง

http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=85&Itemid=162
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=77&Itemid=162
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=77&Itemid=162


ในสีของผลิตภัณฑ ในกรณีเชนนี้  ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑตองแสดงสีดวย ขอสําคัญคือ ตองแสดงถึงลักษณะท่ีตองการ

ไดรับความคุมครองท้ังหมด เชน ถาเปนการขอรับความคุมครองสําหรับรูปรางลักษณะ ตองแสดงรูปดานตางๆ และ

ทัศนียภาพ (Perspective View) ของผลิตภัณฑนั้นดวย  

  

ง. คําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ (ถามี)  

ใชในกรณีท่ีผูขอประสงคจะชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับแบบผลิตภัณฑเพ่ิมเติมเพ่ือใหเจาท่ีหรือ บุคคลอ่ืนเขาใจแบบ

ผลิตภัณฑท่ีขอรับสิทธิบัตรไดดีขึ้น กฎหมายไมไดกําหนดใหผูขอยื่นคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ เนื่องจากการออกแบบ

ผลิตภัณฑเปนลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ ซึ่งปกติอาจแสดงใหเห็นไดโดยละเอียดและชัดเจนโดยภาพแสดงแบบ

ผลิตภัณฑอยูแลว แตถาหากผูขอประสงคท่ีจะยื่นคําพรรณาแบบผลิตภัณฑเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาวขางตน ก็ควรเขียน

เพียงสั้นๆ คือไมควรเกิน 100 คํา  

 

การยื่นคําขอรบัสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

        เมื่อเตรียมคําขอรับสิทธิบัตรเรียบรอยแลว ผูขอจะตองยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนั้นพรอมชําระคาธรรมเนียมคําขอรับ

สิทธิบัตร  ซึ่งอาจทําได 3 วิธีคือ 

        1. นําคําขอไปยื่นตรงตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย  ชําระคาธรรมเนียมเปน

เงินสด หรือ 

        2. สงคําขอดังกลาวโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ถึง พนักงานเจาหนาท่ี ณ กรมทรัพยสิน ทางปญญา กระทรวง

พาณิชย หรือ สํานักงานพาณิชยจังหวัด ชําระคาธรรมเนียมโดยสั่งจายเปนธนาณัติ 

ตัวอยางหนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

 

 

                                                                                      เขียนท่ี เลขท่ี 140/2 ถนนวรจักร 

                                                                                      เขตปอมปราบ กทม. 10110 

                                                                        วันท่ี 1 เมษายน 2531 

 

 

        สัญญาระหวางผูโอน คือ นายตรี เกงประดิษฐ อยูบานเลขที่ 140/2 ถนนวรจักร เขตปอม

ปราบ กรุงเทพมหานคร 10110 และผูรับโอน คือ นายโ ท เกงคา อยูบานเลขที่  ถนนสีลม เขตบาง

รัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยสัญญานี ้ผูโอนซึ่งเปนผูประดิษฐพัดลมไฟฟา โอนสิทธิในการประดิษฐดังกลาวซึ่งรวมถึง

สิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และสิทธิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหแกผูโอน โดยผูรับโอนไดจายคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแก

ผูโอน เพ่ือเปนพยานหลักฐานแหงการนี้ ผูโอนและผูรับโอนไดลงลายมือช่ือไวขางลางนี ้

 



 

                                                                                       (ลงชื่อ) นายตรี เกงประดิษฐ ผูโอน 

                                                                                                 (นายตรี เกงประดิษฐ)  

                                                                                       (ลงชื่อ) โท เกงคา ผูรับโอน 

                                                                                                  (นายโท เกงคา)  

                                                                                       (ลงชื่อ) เอก เกงเขียน พยาน 

                                                                                                  (นายเอก เกงเขียน)  

                                                                                       (ลงชื่อ) จัตวา เกงคัด พยาน 

                                                                                                  (นายจัตวา เกงคัด)  

 

ตัวอยางหนังสือสัญญามอบอํานาจ 

 

 

                                                                                      เขียนท่ี เลขท่ี 35/15 ถนนสีลม 

                                                                                      เขตบางรัก  กทม. 10500 

 

                                                                            วันท่ี 1 เมษายน 2531 

 

 

        โดยหนังสือนี้ ขาพเจา นายโท เกงคา อยูบานเลขที่ 35/10 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ขอมอบ

อํานาจและแตงต้ังใหนายปญจะ ถนัดอักษร แหงสํานักงานกฎหมายเกษมผดุงธรรม เลขท่ี 108/2 ถนนอัษฎางคเขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร 10200 เปนตัวแทนและผูรับมอบอํานาจของขาพเจาท่ีแทจริงและชอบดวยกฎหมายในการยื่นขอรับ

สิทธิบัตร และดําเนินการเพ่ือใหไดรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สําหรับการประดิษฐพัดลมไฟฟาโดยใหตัวแทน

ดังกลาวมีสิทธิลงชื่อในเอกสารทั้งมวลในนามของขาพเจาแทนขาพเจา แกไขเปล่ียนแปลงเอกสารคําขอและเอกสาร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการอุทธรณตางๆ ดวย  

 

 

                                                                                        (ลงชื่อ) โท เกงคา ผูมอบอํานาจ 

                                                                                                   (นาย โท เกงคา)  

                                                                                        (ลงชื่อ) ปญจะ ถนัดอักษร ผูรับมอบอํานาจ  

                                                                                                   (นายปญจะ ถนัดอักษร)  



                                                                                        (ลงชื่อ) เอก เกงเขียน พยาน 

                                                                                                   (นายเอก เกงเขียน)  

                                                                                        (ลงชื่อ) จัตวา เกงคัด พยาน 

                                                                                                   (นายจัตวา เกงคัด)  

 
 

 
ท่ีมา: http://www.ipthailand.org/ 



การจดลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
เมื่อเขียนโปรแกรมลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีตามกฏหมาย และลิขสิทธิ์จะเปนของผูพฒันาเทานั้น ในการ
จดลิขสิทธิ์จึงไมจําเปนตองทาํเลย แตกันเหนียว ก็ทําได 2 วิธี  
1.ไปที่กรมทรัพยสินทางปญญา อยูแถว นนทบุรี นํา source โปรแกรม และ EXE โปรแกรม ใส
แผน จากนั้นกไ็ปขอคํารองแจงลิขสิทธิ์ แลวเขียนรายละเอียดตางๆ จากนั้นก็นําโปรแกรมและคํารอง
แจงตอเจาหนาที่เสียคาธรรมเนียมเล็กนอย จบ 
2.นํา source โปรแกรม และ EXE โปรแกรม รวมทั้งคําอธิบายตางๆ ใสซอง PACK อยางดี 
ลงทะเบียนสงถึงตัวเอง เมื่อไปรษณีย สงมาถึงก็เก็บไว ไดตองเปดซองด ู
 
*** ทั้งสองกรณีจะไดรับการคุมครองตามกฏหมาย แตไมไดหมายความวาจะปองกันการละเมนิได 
จะมีผลอีกทีกต็อเมื่อเกิดการฟองรองกันขึน้ในศาล แลวเราคอยนําหลักฐานนีไ้ปอางถึงความเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ 

ตนPakeyPan 
7 พ.ย. 46 เวลา 10:55:26 น. --> 203.145.29.66 

 
 
 

การจดลิขสิทธ์ิงานเขียน 
 
มีขั้นตอนและเอกสารประกอบการจดลิขสทิธ์ิดังนี ้
 
1.มีผลงานที่สรางสรรดวยตัวเองเสร็จสมบูรณ 1 ชิ้น ปร๊ินออกมาเปนฮารดก็อปป แลวนําไปเย็บ
รูปเลมใหเรียบรอย โดยจะเย็บสันกาว ใสกระดูกงู หรืออ่ืน ๆ ทําเองก็ได เนนวาใหทําเปนรูปเลมเพื่อใช
เปนหลักฐานประกอบ  
2.เขาไปในเว็บของกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อดาวโหลดแบบฟอรม ลข.01 ซ่ึงเปนแบบฟอรมท่ีใช
กรอกเพื่อยื่นขอจดลิขสิทธ์ิ ในเว็บไซตดงันี ้
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman
&task=cat_view&gid=143&Itemid=162&lang=en 
 
พอไดแบบฟอรมมาแลวก็ปร๊ินออกมากรอกรายระเอียดใหเรียบรอย ถูกตอง จํานวน 2 ชุด 

http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=143&Itemid=162&lang=en
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=143&Itemid=162&lang=en


3.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เซ็นตสําเนาถูกตองดวย จํานวน 1 ชุด 
4.สงเอกสารทั้งหมดไปที ่
 
สํานักลิขสิทธ์ิ    กรมทรัพยสินทางปญญา 
เลขท่ี 44/100    ถ.สนามบินน้ํา 
ต.บางกระสอ   อ.เมือง 
จ.นนทบุรี  11000 
 
5. หากมีขอสงสัย โทรถามเจาหนาท่ีไดท่ีเบอร 02-547-4621-3 รับรองวาเจาหนาท่ีนารักมาก 
พูดจาไพเราะเต็มใจใหบริการ ตองขอยกนิว้ใหขาราชการยุคใหม 
 
เม่ือทางสํานักลิขสิทธ์ิรับเรื่องแลวจะออกเลขรับรองเรื่องให โดยสงใหเราเองถึงบาน จากนั้นจึงเขาสู
ขั้นตอนการจดลิขสิทธ์ิ ซ่ึงจะมีตามมาทีหลัง หลังจากเราจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลวทางสํานักลิขสิทธ์ิจะ
สงตัวลิขสิทธ์ิรับรองมาใหเราถึงบานมีหนาตาคลาย ๆ กับโฉนดที่ดนิ ซ่ึงจะทําใหงานเขียนเปนของเรา
เพียงคนเดยีวใครลอกเลียนแบบสามารถฟองรองไดเต็มท่ี โดยไมตองหาหลักฐานมาอางอิงใหวุนวาย 
 
 
คุณมัลลิกา 
mallika < My.iD > [ IP : 203.154.185.3 ]  
Email / Msn:  
วันที่: 19 กรกฏาคม 2549 / 15:41 
 

http://www.dek-d.com/board/gotoMYid.php?id=603987

	ตัวอย่างหนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
	ตัวอย่างหนังสือสัญญามอบอำนาจ 

