
บรรยายโดย

นายวรุณ ปุจฉากาญจน์ นักวชิาการพาณิชย์ช านาญการพเิศษ

นางสาวภคัสมัญญ์ จติวริิยธรรม นักวชิาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัตกิาร

นางสาวศุภสุตา เหล่ากสิการณ์ นักวชิาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏบิัตกิาร

กลุ่มอาหารและเคร่ืองส าอาง กองสิทธิบัตร วันที่บรรยาย 26 เมษายน 2565

เทคนิคการยกร่าง

ค าขอจดทะเบียนสิทธิบตัร

เทคนิคการยกร่าง

ค าขอจดทะเบียนสิทธิบตัร



OUTLINES

สทิธิบตัรอนุสทิธิบตัร01

ความสามารถในการขอรบัสทิธิบตัร/

อนุสทิธิบตัร
02

03 การร่างค าขอรบัสทิธิบตัร
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ตวัอย่างกรณศีกึษา

ค าขอรบัสทิธิบตัร/อนุสทิธิบตัร
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ปัญหา

วจิัย

พบสาเหตุ

ค้นหาทางแก้ไขที่มีอยู่แล้ว

ใช้แก้ไข

พัฒนาทางแก้ไข

ปรับปรุง
สิทธิบัตร

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับสิทธิบัตร
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การประดษิฐ์

ผลิตภณัฑ์

อุปกรณ์, เคร่ือง

องค์ประกอบ/สารผสม/สารรวม/สูตรผสม
ทางเคมี และชีวเคมี

กรรมวิธี

กรรมวิธีการผลิต, กระบวนการ
ตรวจวัด 

การใช้

“การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดท าขึน้ อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ 

กรรมวิธีใดขึน้ใหม ่หรือ การกระท าใด ๆ ท่ีท าให้ดีขึน้ซึง่ผลิตภณัฑ์หรือกรรมวิธี

"แบบผลิตภัณฑ์" หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสี

ของผลิตภัณฑ์  อันมีลักษณะพิ เศษส าห รับผลิตภัณฑ์ซึ่ งสามารถใ ช้ เ ป็นแบบส าห รับ

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมรวมทัง้หตัถกรรมได้

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับสิทธิบัตร
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สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
 ผลิตภัณฑ์ (Products)
 กรรมวิธี (Processes)
 การท าให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้น (Improvements of Known Products or 

Processes)
ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่าจะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือ

อนุสิทธิบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ จะขอความคุ้มครองท้ังสองอย่าง พร้อมกันไม่ได้ 
(มาตรา 65 ตร,ีมาตรา 77 เบญจ)

เงื่อนไข
1. ใหม่
2. มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 
3. สามารถใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

เงื่อนไข
1. ใหม่
2. สามารถใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

 ไม่ขัดมาตรา 9
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สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
(เหมือนกัน) ในแง่การคุ้มครองลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของ 
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพ ของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

(ต่างกัน) ในแง่เงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ซึ่งการประดิษฐ์ที่จะ
ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ อาจจะเป็นการประดิษฐ์ที่มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และ   
มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

ระบบตรวจสอบ                           
(รอการตรวจสอบ)

รับจดทะเบียน
(อาจถูกตรวจสอบภายใน 1 ปี 

หลังรับจดทะเบียน)

คุ้มครอง 20 ปี
คุ้มครอง 6 ปี 

(ต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ 2 ปี)         10 ปี 

ค่าธรรมเนียมประมาณ 140,000 บาท ค่าธรรมเนียมประมาณ 17,000 บาท

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับสิทธิบัตร
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การประดษิฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ ตามมาตรา 9

มาตรา 9 สว่นท่ี 1 หมวด 2 แหง่พระราชบญัญตัิสทิธิบตัร พ.ศ.2522 พร้อมฉบบับแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 9(1) มาตรา 9(2) มาตรา 9(3) มาตรา 9(4) มาตรา 9(5)

“

”
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มาตรา 9 (1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พชื 
หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพชื 

• จลุชีพ (เช่น แบคทีเรีย รา ไวรัส ยีสต์ สาหร่าย แอคติโนมยัซีต) และส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึง่ของจลุชีพ ท่ีได้จากธรรมชาติ

• สตัว์ พืช เซลล์สตัว์ เซลล์พืช โปรตีน เอนไซม์ ยีน ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ สารสกดัจากสตัว์หรือพืช

• สตัว์ใหม่ พนัธุ์พืชใหม่ รวมถึงส่วนขยายพนัธุ์สตัว์หรือพืช ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้

กรณีพนัธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อถือสิทธิ
ขอรับความ
คุ้มครองได้

1. แบคทเีรียส าหรับผลิตกรดกลูตามิค Corynebacterium glutamicum ที่คัดแยกได้จากสาหร่ายทะเล 🗴

2. เอนไซม์ DNA polymerase ที่ทนอุณหภูมิสูงซึ่งสกัดได้จากแบคทเีรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 🗴

3. แป้งดัดแปรที่ทนต่อความร้อนและแรงเฉือน ที่ได้จากการน าแป้งและกรดอนิทรีย์ผสมกันในร้อยละ 1-5 โดยน า้หนักของแป้ง และอบด้วย
ความร้อน 110-150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-24 ชั่วโมง และน าไปโม่ด้วยเคร่ืองบดแป้งและร่อนผ่านตะแกรง

✓

4. ผลิตภัณฑ์แบคทเีรียผงส าหรับควบคุมโรคในพืชในตระกูลแตง ประกอบด้วยแบคทเีรีย Bacillus thuringiensis 1013 cfu/ml และสารพา ✓

5. วิธีกระตุ้นให้เกดิสารที่มีกลิ่นหอมในไม้กฤษณา โดยการใส่ Fusarium sp. และกรดเอททาโนอกิ ในเนือ้ไม้ที่มีชีวิต โดยเจาะรูที่ล าต้นและกิ่ง ✓
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มาตรา 9 (1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พชื 
หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพชื 

ในธรรมชาติ

ดัดแปลง

ดัดแปลง

สกัด/แยก

สกัด/แยก

พชื สัตว์

จุลชีพ

องค์ประกอบ/ผลิตภณัฑ์

องค์ประกอบ/ผลิตภณัฑ์
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มาตรา 9 (2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

มาตรา 9(2)

การประดษิฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9(2) มีดงันี ้
1) เป็นเพียงการเปิดเผยกฎเกณฑ์ธรรมชาติ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือสตูรคณิตศาสตร์ หรือเป็นเพียงการ

ค้นพบเทา่นัน้
2) เป็นเพียงการเปิดเผยกติกา หรือวิธีการเลน่เกมส์หรือ กีฬา
3) เป็นเพียงการเปิดเผยวิธี หรือแผน ซึง่สามารถกระท าได้ด้วยการใช้การจดจ าและการใช้เหตผุลของมนษุย์

เท่านัน้

การประดษิฐ์ที่เก่ียวข้องกับมาตรา 9(2) ที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องเป็นอปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือ ท่ีได้น า
กฎเกณฑ์ธรรมชาติ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือสตูรคณิตศาสตร์ มาประยกุต์ใช้ในอปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือเพ่ือให้
เกิดเทคนิคท่ีดีขึน้ เช่น

• วิธีการเฉพาะส าหรับการคิดเลขโดยวิธีลดั ไมส่ามารถขอรับความคุ้มครองได้

• เคร่ืองค านวณที่คิดค้นขึน้เพ่ือให้สามารถค านวณเลขโดยวิธีลดัได้ สามารถขอรับความคุ้มครองได้
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มาตรา 9 (3) ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

การประดษิฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9(3) มีดงันี ้
1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตวัของมนัเอง รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสื่อส าหรับบนัทกึ หรือข้อมลูในสื่อส าหรับ

บนัทกึเท่านัน้
2) รหสัต้นก าเนิด (Source code)
3) การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเพียงอย่างเดียวเท่านัน้   โดยไม่ได้มีการบรรยายในลกัษณะที่ใช้ทรัพยากร

ทางฮาร์ดแวร์ในการประมวลผลนัน้ ๆ เพ่ือให้เกิดเทคนิคและผลลพัธ์ท่ีดีขึน้ 
หากการใชง้านคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลมีการบรรยายในลกัษณะทีใ่ชท้รพัยากรทางฮาร์ดแวร์ในการ

ประมวลผลนัน้ ๆ เพือ่ใหเ้กิดเทคนิคและผลลพัธ์ทีดี่ข้ึน อาจขอรบัความคุม้ครองได้

การประดษิฐ์ที่เก่ียวข้องกับมาตรา 9(3) ที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ มีหลกัการพิจารณาดงันี ้
การประดิษฐ์เช่น ระบบ กระบวนการ วิถีทาง วิธีการ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประยกุต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการ

ประมวลผล หรือกระบวนการ และได้มีการอธิบายรายละเอียดการประดษิฐ์ในการท างานร่วมกันระหว่างส่วนที่ เป็น
การประดษิฐ์ (ระบบ กระบวนการ วถิีทางหรือวธีิการ โดยลักษณะเหล่านีต้้องมีฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เป็นส่วน
ร่วมด้วย) กับโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรือการประมวลผล) ซึง่ถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์
ค านวณท่ีสามารถขอรับความคุ้มครองได้

มาตรา 9(3)
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มาตรา 9 (3) ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

ข้อถือสิทธิ
ขอรับความ
คุ้มครองได้

1. โปรแกรมจ าแนกรูปภาพด้วยเทคนิคปัญญาประดษิฐ์ 🗴

2. ระบบประมวลผลค าสั่ งซือ้เข้า/ออก แต่ไม่ได้มีการอธิบายว่ามีฮาร์ดแวร์มีส่วนร่วมตรงส่วนใด เป็นการอธิบาย
ลักษณะการท างานที่สามารถด าเนินการโดยโปรแกรมด้วยตัวมันเองเท่านัน้

🗴

3. วิธีการแก้ปัญหาอัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (เป็น
การใช้คอมพวิเตอร์ให้ค านวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาเท่านัน้ ไม่ได้มีการท างานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
เพิ่มเตมิ)

🗴

4. วิธีการวัดความหนืดของเหลวโดยการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึ่งมีการอธิบายการท างานร่วมกันระหว่าง
เซนเซอร์วัดความเร็วและวิธีการประมวลผลเพื่อรับค่าเซนเซอร์แล้วแปลงค่าเป็นค่าความต้านทานความหนืด ✓

5. วิธีการแปลงสกุลเงนิที่ใช้ส าหรับระบบการช าระเงนิด้วยบัตร มีการอธิบายการท างานร่วมกันระหว่างเคร่ืองรับ
ค่าบัตร (อุปกรณ์) และหน่วยประมวลผลที่ด าเนินการตัดสินใจเลือกสกุลเงนิและแปลงค่าเงนิตามสกุลเงนิที่เลือก 
(server) ที่ก่อให้เกดิเทคนิคและผลลัพธ์ที่ดีขึน้

✓

มาตรา 9(3)
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มาตรา 9 (4) วิธีการวินิจฉัย บ าบดั หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์

การก าหนดเพ่ือไมใ่ห้ความคุ้มครองแก่วิธีวินิจฉยั บ าบดัหรือรักษาโรคมนษุย์หรือสตัว์นี ้ก าหนดโดยสอดคล้องกบับทบญัญตัิความตก
ลงทางการค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) ภายใต้ WTO 

• วิธีการวินิจฉยั บ าบดั หรือรักษาโรคมนษุย์หรือสตัว์

• การประดิษฐ์ท่ีขอถือสิทธิใน พฤติกรรมใด ๆ ท่ีมีผลเพ่ือการวินิจฉยั บ าบดั ยบัยัง้ ระงบั บรรเทา ฟืน้ฟ ูหรือ รักษาอาการเจ็บ ภาวะผิดปกติ ในมนษุย์
หรือสตัว์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้

o ทัง้นีไ้ม่รวมถงึผลิตภณัฑ์หรือเคร่ืองมอืที่ใช้ในวธีิการดังกล่าว เช่น น า้ยาตรวจเชือ้ ชดุทดสอบโรค หรือสารเคมีหรืออปุกรณ์ใด ๆ ใน
การวินิจฉยั บ าบดั หรือปอ้งกนัโรค ซึง่อาจขอรับความคุ้มครองได้

ข้อถือสิทธิ
ขอรับความ
คุ้มครองได้

1. วิธีเตรียมบ่อกุ้งเพื่อป้องกันโรคกุ้งตายด่วน (EMS)  โดยใช้จุลินทรีย์กลุ่มบาซิลัสเพื่อบ าบัดคุณภาพน า้และดินในบ่อ ✓

2. ชุดทดสอบ ATK ส าหรับตรวจหาเชือ้ COVID-19 ✓

3. วัสดุทดแทนกระดูกที่มีลักษณะเป็นรูพรุน ที่มีลักษณะเฉพาะคือ ใช้พอลิเมอร์โฟมเป็นโครงร่าง ซึ่งขนาดรูพรุนในช่วง 150-450 ไมโครเมตร ✓

4. วิธีการควบคุมฮอร์โมนอนิซูอนิ โดยการให้สารอนิซูลินสังเคราะห์ 1 ครัง้ต่อวัน โดยการฉีดใต้ผิวหนัง 🗴

5. การรักษามะเร็งต่อมน า้เหลืองในระยะกลาง โดยการรักษาทางเคมีบ าบัดร่วมกับการใช้องค์ประกอบไรทคัซิแมบ 🗴

6. กรรมวิธีการตรวจหาการกลายพันธ์ุของยีนเบต้าโกลบนิในโรคธาลัสซีเมีย ด้วยการเพิ่มจ านวนดีเอน็เอด้วยเทคนิคพีซีอาร์และวิเคราะห์
ความผิดปกตขิองยีนเบต้าโกลบนิด้วย MALDI-TOF-MS

✓

7. การใช้โพรไบโอตกิในอาหารที่ปริมาณ 500 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อป้องกันการตดิเชือ้แบคทเีรียในล าไส้ในเดก็ทารก 🗴
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มาตรา 9 (4) วิธีการวินิจฉัย บ าบดั หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์

มาตรา 9(4)

องค์ประกอบ/ผลิตภณัฑ์

วนิิจฉัย/รักษา/บ าบัดโรคในสัตว์ วนิิจฉัย/รักษา/บ าบัดโรคในมนุษย์

วธีิการเตรียมองค์ประกอบ/ผลิตภณัฑ์

ยาที่ระบุปริมาณสารออกฤทธ์ิต่อ
หน่วยเม็ดยา (มิลลิกรัม/เม็ด)

ชุดทดสอบ

การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุปริมาณการใช้
ในผู้ป่วย (ต่อวัน ต่อช่ัวโมง ต่อครัง้)

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์
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มาตรา 9 (5) การประดษิฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดภิาพ
ของประชาชน

มาตรา 9(5)

อาวุธชีวภาพ/วธีิการใช้
หรือเตรียมอาวุธชีวภาพ

ยาหยอดดวงตา ที่มี
ส่วนผสมของสารที่เป็น
อันตรายแก่ดวงตา วธีิฆ่าหรือทรมานสัตว์
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ข้อถือสิทธิ
ผลิตภณัฑ์/
กรรมวธีิ

มาตรา 9 ?

1. วธีิท าให้สารออกฤทธ์ิจากขมิน้ชันมีความบริสุทธ์ิ กรรมวิธี ✓

2. นมเปรีย้วที่ผลิตจากแลคโตบาซิลัสที่คัดแยกได้จากธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์ ✓

3. กระบวนการสกัดสารจากใบชาประกอบรวมด้วยขัน้ตอน.... กรรมวิธี ✓

4. โปรแกรมตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ผลิตภณัฑ์ 🗴 ม. 9 (3)

5. แบคทีเรียสายพันธ์ุใหม่ที่ทนร้อนและทนเคม็ซึ่งคัดแยกได้จากบ่อน า้พุร้อน ผลิตภณัฑ์ 🗴 ม. 9 (1)

6. วธีิรักษาปลาทองที่มีอาการบาดเจบ็ กรรมวิธี 🗴 ม. 9 (4)

7. ชุดตรวจวนิิจฉัยโรคมะเร็ง ที่ประกอบด้วยสาร A และน า้ยาทดสอบ ผลิตภณัฑ์ ✓

8. ข้าวหอมมะลิทนต่อน า้ท่วมที่มีการตัดต่อพนัธุกรรม ผลิตภณัฑ์ 🗴 ม. 9 (1)

9. สารสีน า้เงนิจากดอกอัญชันที่ได้จากการสกัดด้วยความเยน็ ผลิตภณัฑ์ 🗴 ม. 9 (1)

กิจกรรม: 
การประดษิฐ์ใดไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9?



เปรียบเทยีบขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ
เบือ้งต้น

ประกาศโฆษณา 
/ รับจดทะเบียน

ตรวจสอบการ
ประดษิฐ์

ยังคง

อนุสิทธิบัตร

ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ
เบือ้งต้น

ประกาศ
โฆษณา

ตรวจสอบการ
ประดษิฐ์

รับจดทะเบียน
สิทธิบัตร

ยื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์
โดยผู้ขอฯ ภายใน 5 ปี

ผู้มีส่วนได้เสีย
ยื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 1 ปี

รายละเอียดเพิ่มเตมิ https://www.ipthailand.go.th/th/patent-002.html
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อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

ความสามารถในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
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ความสามารถในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
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ความสามารถในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ความใหม่ (Novelty) (มาตรา 5 ประกอบมาตรา 6)

เงื่อนไข ในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร

การมีหรือใช้แพร่หลาย
อยู่แล้ว

ม.6(1) มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสทิธิบตัร 
(ไมว่่าจะเกิดขึน้หรือเป็นผลจากการกระท าของผู้ใด)

มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วนอกราชอาณาจกัร
ไมท่ าลายความใหม่

การเปิดเผยสาระส าคัญ
หรือรายละเอียด

ม.6(2) เปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดก่อนวนัขอรับสทิธิบตัร ไมว่่าโดยเอกสาร สิง่พิมพ์ การน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนด้วยประการใด ๆ

ยกเว้น 3 กรณี ที่ต้องยื่นภายใน 12 เดือน ได้แก่

- เป็นผลมาจากการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย

- เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดษิฐ์
- การแสดงผลงานของผู้ประดษิฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ

ม.6(3) การประดิษฐ์ท่ีได้รับสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัรไว้แล้ว

ม.6(4) มีผู้ขอรับสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัรไว้แล้ว เกิน 18 เดือน ก่อนวนัขอรับสทิธิบตัรในไทย แต่ยงัไมไ่ด้รับสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัรใน
ต่างประเทศ

ม.6(5) การประดิษฐ์ท่ีมีการขอรับสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัรไว้แล้ว
และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวนัขอรับสทิธิบตัร
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ความใหม่ (Novelty)

บทความ/รายงานวจิัย

วันที่เผยแพร่/
วันที่พมิพ์เผยแพร่

การแสดงผลงาน

วันเปิดงานแสดงผลงาน

เอกสารสทิธิบัตร

วันประกาศโฆษณา/
รับจดทะเบียน

การพจิารณาวันที่ถือว่าเป็นวันที่งานปรากฏ

งานที่ปรากฏก่อนหน้า (Prior Art)
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ความใหม่ (Novelty)

ข้อยกเว้นของงานที่ปรากฏก่อนหน้า ตามมาตรา 6 วรรคท้าย

ตามมาตรา 6 วรรคท้าย ได้ระบุถึงข้อยกเว้นท่ีมิให้ถือว่าการกระท านัน้ เป็นการเปิดเผยสาระส าคัญหรือ
รายละเอียดตาม (2) โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กรณี คือ

- การเปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดท่ีเกิดขึน้หรือเป็นผลมาจากการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย
เช่น การขโมยรายละเอียดมาเปิดเผย หรือ ลกูจ้างน าความลบัของนายจ้างไปเปิดเผยต่อบคุคลอ่ืน

- การเปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ หรือ

- งานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ

โดย “การเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระท าภายในสิบสองเดือนก่อนท่ีจะมีการขอรับสิ ทธิบัตร 
มิให้ถือวา่เป็นการเปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียด” 
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ความใหม่ (Novelty)

ข้อยกเว้นของงานที่ปรากฏก่อนหน้า ตามมาตรา 19

มาตรา 19 บคุคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จดั

หรืออนญุาตให้มีขึน้ในราชอาณาจกัร ถ้าได้ย่ืนค าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์นัน้ภายในสิบสองเดือนนบัแต่วนัเปิด

งานแสดงตอ่สาธารณชน ให้ถือวา่ได้ย่ืนค าขอนัน้ในวนัเปิดงานแสดงนัน้ 

กฎกระทรวง ฉ.21 
พ.ศ. 2542 ข้อ 8
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ความใหม่ (Novelty)

Timeline มาตรา 19
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ความใหม่ (Novelty)

ข้อยกเว้นของงานที่ปรากฏก่อนหน้า ตามมาตรา 19 ทวิ

มาตรา 19 ทวิ ระบุไว้ว่า บุคคลตามมาตรา 14 ที่ ได้ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์ไว้นอก

ราชอาณาจักร ถ้าย่ืนค าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์นัน้ในราชอาณาจกัรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่น

ค าขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนัน้จะขอให้ระบุว่าวันท่ีได้ย่ืนค าขอรับสิทธิบัตรนอก

ราชอาณาจกัรเป็นครัง้แรกเป็นวนัท่ีได้ย่ืนค าขอในราชอาณาจกัรก็ได้ (ใช้ priority date แทนวนัท่ีย่ืนค าขอจริงในการตรวจ

ค้นงานท่ีปรากฎอยู่แล้ว)

กรณีย่ืนค าขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัรเกิน 12 เดือนนบัจากวนัย่ืนค าขอ

นอกราชอาณาจกัร ไม่สามารถใช้ priority date ตามมาตรา 19 ทวิ ได้
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ความใหม่ (Novelty)

Timeline มาตรา 19 ทวิ



การประดษิฐ์ขึน้ใหม่ – กรณีตีพมิพ์ผลงาน/แสดงผลงาน

Applicant 1  
งาน A  - 6 ก.ค. 2017

เวลา

Applicant 1   
การประดษิฐ์ A  - 6 ม.ิย. 2018

กรณีที่ 1

Applicant 1
ยื่นค าขอฯ การประดษิฐ์ A  วันยื่น 6 ม.ิย. 2018

Applicant 1

ตีพมิพ์ผลงาน A 
Accepted date: 6 ม.ิย. 2016

Publication date: 6 ก.ค. 2017

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลา 11 เดือน

เปิดเผยการประดษิฐ์ A ภายใน 12 เดือนก่อนวันยื่นค าขอฯ

ความใหม่ (Novelty)

29

Yes



การประดษิฐ์ขึน้ใหม่ – กรณีตีพมิพ์ผลงาน/แสดงผลงาน

Applicant 1
งาน A  - 6 พ.ค. 2017

เวลา

Applicant 1
การประดษิฐ์ A  - 6 ม.ิย. 2018

กรณีที่ 2

Applicant 1
ยื่นค าขอฯ การประดษิฐ์ A  วันยื่น 6 ม.ิย. 2018

Applicant 1

ตีพมิพ์ผลงาน A 
Accepted date: 6 ม.ิย. 2016

Available online: 6 พ.ค. 2017
Publication date: 6 ก.ค. 2017

ระยะเวลา 13 เดือน

เปิดเผยการประดษิฐ์ A เกนิระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันยื่นค าขอฯ

ความใหม่ (Novelty)
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No



การประดษิฐ์ขึน้ใหม่ – กรณีตีพมิพ์ผลงาน/แสดงผลงาน

Applicant 1  
งาน A+B  - 6 ก.ค.2017

เวลา

Applicant 1   
การประดษิฐ์ A  - 6 ม.ิย. 2018

กรณีที่ 3

Applicant 1
ยื่นค าขอฯ การประดษิฐ์ A  วันยื่น 6 ม.ิย. 2018

Applicant 1

ตีพมิพ์ผลงาน A + B 
Accepted date: 6 ม.ิย. 2016

Publication date: 6 ก.ค. 2017

ระยะเวลา 11 เดือน

เปิดเผยการประดษิฐ์ A ภายใน 12 เดือนก่อนวันยื่นค าขอฯ

ความใหม่ (Novelty)

31

Yes



การประดษิฐ์ขึน้ใหม่ – กรณีตีพมิพ์ผลงาน/แสดงผลงาน

Applicant 1  
งาน B+C  - 6 พ.ค. 2017

เวลา

Applicant 1   
การประดษิฐ์ A  - 6 ม.ิย. 2018

กรณีที่ 4

Applicant 1
ยื่นค าขอฯ การประดษิฐ์ A  วันยื่น 6 ม.ิย. 2018

Applicant 1

ตีพมิพ์ผลงาน B + C 
Accepted date: 6 ม.ิย. 2016

Publication date: 6 พ.ค. 2017

การเปิดเผยผลงาน (B+C) ดังกล่าว ไม่มีสาระส าคัญของการประดษิฐ์ A

ไม่น างานดังกล่าวนีม้าใช้พจิารณาความใหม่ ตามมาตรา 6

ความใหม่ (Novelty)

32

Yes



การประดษิฐ์ขึน้ใหม่ – กรณีตีพมิพ์ผลงาน/แสดงผลงาน

Applicant 1  
งาน A  - พ.ค. 2017

เวลา

Applicant 1
การประดษิฐ์ A  - 6 ม.ิย. 2018

กรณีที่ 5

Applicant 1
ยื่นค าขอฯ การประดษิฐ์ A  วันยื่น 6 มิ.ย. 2018

Applicant 1

ตีพมิพ์เผยแพร่วทิยานิพนธ์ A
วันสอบ: 6 มิ.ย. 2016
ปีที่พมิพ์เผยแพร่:  พ.ค. 2017

ระยะเวลาเกนิ 12 เดือน

เปิดเผยการประดษิฐ์ A เกนิระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันย่ืนค าขอฯ

(31 พ.ค. 2017)

ความใหม่ (Novelty)

33

No



การประดษิฐ์ขึน้ใหม่ – กรณีตีพมิพ์ผลงาน/แสดงผลงาน

Applicant 1
งาน A  - 1 ม.ิย. 2017

เวลา

Applicant 1
การประดษิฐ์ A  - 6 ม.ิย. 2018

กรณีที่ 6.1

Applicant 1
ยื่นค าขอฯ การประดษิฐ์ A  วันยื่น 6 มิ.ย. 2018

Applicant 1

แสดงผลงาน A 
Conference date(1st): 1 มิ.ย. 2017
Presentation date: 8 มิ.ย. 2017

ระยะเวลาเกนิ 12 เดือน

กรณีมีเอกสารเผยแพร่ผลงาน A เป็นวันเปิดงาน (1 ม.ิย. 2017)

ถือเป็นการเปิดเผยการประดษิฐ์ A เกนิระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันย่ืนค าขอ

ความใหม่ (Novelty)

34

No



การประดษิฐ์ขึน้ใหม่ – กรณีตีพมิพ์ผลงาน/แสดงผลงาน

Applicant 1
งาน A  - 1 ม.ิย. 2017

เวลา

Applicant 1
การประดษิฐ์ A  - 31 พ.ค. 2018

กรณีที่ 6.2

Applicant 1
ยื่นค าขอฯ การประดษิฐ์ A  วันยื่น 31 พ.ค. 2018

Applicant 1

แสดงผลงาน A 
Exhibition date(1st): 1 มิ.ย. 2017
Presentation date: 8 มิ.ย. 2017

ระยะเวลาภายใน 12 เดือน

กรณีเผยแพร่ผลงาน A โดยวันแสดงผลงานคือวันเปิดงาน 1 ม.ิย. 2017 และมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานที่จัดแสดง  ถือเป็นการเปิดเผยการประดษิฐ์ A ไม่เกินระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันยื่นค า
ขอฯ (และสามารถขอสิทธิวันแสดงผลงานเป็นวันยื่นค าขอได้ ตามมาตรา 19 หากหน่วยงานของรัฐ 
เป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้จัดขึน้ในราชอาณาจักร)

ความใหม่ (Novelty)

35

Yes



ตัวอย่าง แสดงผลงาน A ในงานแสดงสินค้าที่จัดในราชอาณาจักรไทยโดยหน่วยงานของรัฐ 
และต่อมาได้ยื่นค าขอการประดษิฐ์ A 

เช่น
งานแสดงสินค้า THAIFEX

ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2563
ยื่นค าขอการประดษิฐ์ A
วันที่ 22 กันยายน 2564
(พร้อมหนังสือรับรอง)ผลงาน A ที่จัดแสดง

Cassava flour ฟลาวจากมันส าปะหลัง...
ทางเลือกใหม่ ไร้กลูเตน

กรรมวธีิการแป้งจากมันส าปะหลัง
ที่ไม่มีกลูเตน
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ตัวอย่าง แสดงผลงาน A ในงานแสดงสินค้าที่จัดในราชอาณาจักรไทยโดยหน่วยงานของรัฐ 
และต่อมาได้ยื่นค าขอการประดษิฐ์ A 

เช่น
งานแสดงสินค้า THAIFEX

ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2563
ยื่นค าขอการประดษิฐ์ A
วันที่ 22 กันยายน 2564
(พร้อมหนังสือรับรอง)ผลงาน A ที่จัดแสดง

Cassava flour ฟลาวจากมันส าปะหลัง...
ทางเลือกใหม่ ไร้กลูเตน

กรรมวธีิการแป้งจากมันส าปะหลัง
ที่ไม่มีกลูเตน

 พจิารณาวันจัดงานแสดงสินค้าพร้อมหนังสือรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานที่จัด

 พจิารณาผู้ประดษิฐ์ (เป็นผลงานของผู้ประดษิฐ์หรือไม่)

 พจิารณาสาระส าคัญของการประดษิฐ์ที่ได้เปิดเผยเปรียบเทียบกัน

ยื่นค าขอการประดษิฐ์ A พร้อมยื่นหนังสือรับรองเพื่อขอย้อนสิทธิวันยื่นค าขอเป็นวันเปิดงานแสดง

ม. 19 ชว่งเวลาการย่ืนค าขอ

วันเปิดงานแสดง
วันย่ืนค าขอ พร้อม
หนังสือรับรองการ

แสดงผลงาน
อายุความคุ้มครอง 20 ปี
นับตัง้แต่วันยื่นค าขอ ซึ่ง
ย้อนไปวันที่เปิดงานแสดง

12 เดือน

ย้อนสิทธิวันย่ืนค าขอ
วันเปิดงานแสดง
22 กันยายน 2563

วันย่ืนค าขอ (พร้อมหนังสือรับรอง)
22 กันยายน 2564

การพจิารณางานท่ีปรากฎอยู่แล้ว
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ม. 19 มีผล/ส าคัญอย่างไร?

ม. 19
ชว่งเวลาการย่ืนค าขอ

วันเปิดงานแสดง
อายุความคุ้มครอง 20 ปี 

นับตัง้แต่วันยื่นค าขอ ซึ่งย้อน
ไปวันที่เปิดงานแสดง

การพจิารณางานท่ีปรากฎอยู่แล้ว 12 เดือน

ข้อดี 
 ย้อนสิทธิวันย่ืนค าขอไปยังวันที่ได้เปิดเผยการประดษิฐ์ในครัง้แรก คือ วันเปิดงานแสดง
 ย้อนวันเร่ิมต้นในการสืบค้นเอกสารงานที่ปรากฏก่อนหน้า (Prior art) เป็นวันที่ได้เปิดเผยการประดษิฐ์ในครัง้

แรกคือ วันเปิดงานแสดง

D1

วันท่ีย้อนสิทธิขอให้เป็นวันย่ืนค าขอ
(วันท่ีใช้พจิารณางานท่ีปรากฏอยู่แล้วก่อนหน้า)

ไม่ย้อนสิทธิขอให้วันเปิดงานแสดงเป็นวันย่ืนค าขอ
(วันท่ีใช้พจิารณางานท่ีปรากฏอยู่แล้วก่อนหน้า)

วันย่ืนค าขอ พร้อม
หนังสือรับรองการ

แสดงผลงาน

การพจิารณางานท่ีปรากฎอยู่แล้ว

วันเปิดงานแสดง

D2
D3

D1 D2 D3
ชว่งเวลาการย่ืนค าขอ

วันย่ืนค าขอ 
อายุความคุ้มครอง 20 ปี
นับตัง้แต่วันยื่นค าขอ

ไมส่ามารถใช้ D1, D2, D3 เป็นงานท่ีปรากฏ
อยูแ่ล้วก่อนหน้า (Prior art) ได้

สามารถใช้ D1, D2, D3 เป็นงานท่ีปรากฏอยู่
แล้วก่อนหน้า (Prior art) ได้
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ความใหม่ (Novelty)

ตัวอย่าง

ผู้ประดิษฐ์คิดค้นเก้าอีส้ี่ขาท่ีมีพนกัพิง โดยพบวา่งานท่ีปรากฏอยู่แล้ว (prior art) เป็นเก้าอีส้ี่ขาแบบไม่มีพนกัพิง 

การประดิษฐ์นีมี้ความใหม่ เพราะเม่ือเปรียบเทียบแล้วการประดิษฐ์นี ้มีความแตกตา่ง (ไม่เหมือน) กบังานท่ีปรากฏอยู่แล้ว 

(prior art) โดยมีสว่นท่ีเป็นพนกัพิงที่เพ่ิมเติมขึน้

Prior Art Invention
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ความใหม่ (Novelty)

ตัวอย่าง
ค่าความถ่ีของข้อถือสทิธิอยู่ระหว่าง
ค่าความถี่ที่ได้มีการเปิดเผยใน Prior art

ค่าความถี่ของข้อถือสิทธิ ไม่ได้ถูกกล่าวไว้โดยเจาะจงในงานที่ปรากฏก่อนหน้า 

ค่าความถี่ของข้อถือสิทธิมีความใหม่ (Novelty) หรือไม่ 
เมื่อเปรียบเทยีบกับ Prior art?

มีความใหม่ ไม่มีความใหม่
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ความใหม่ (Novelty)

ตัวอย่าง
ค่าความถ่ีของข้อถือสทิธิอยู่ระหว่าง
ค่าความถี่ที่ได้มีการเปิดเผยใน Prior art

ค่าความถี่ของข้อถือสิทธิ ไม่ได้ถูกกล่าวไว้โดยเจาะจงในงานที่ปรากฏก่อนหน้า 

ค่าความถี่ของข้อถือสิทธิมีความใหม่ (Novelty) หรือไม่ 
เมื่อเปรียบเทยีบกับ Prior art?

มีความใหม่
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ขัน้การประดษิฐ์ที่สูงขึน้ (Inventive Step) (มาตรา 5 ประกอบมาตรา 7)

“
”

“

”

ความสามารถในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
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งานที่ปรากฏก่อนหน้าส าหรับใช้พจิารณาขัน้การประดษิฐ์สูงขึน้

งานท่ีปรากฏก่อนหน้าจากแหลง่ข้อมลูเดียว 

งานท่ีปรากฏก่อนหน้าร่วมกบัความรู้ซึง่เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไป

งานท่ีปรากฏก่อนหน้าร่วมกบังานท่ีเปิดเผยอ่ืน ๆ

ขัน้การประดษิฐ์ที่สูงขึน้ (Inventive Step)
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ขัน้การประดษิฐ์ที่สูงขึน้ (Inventive Step)

บุคคลที่มีความช านาญในระดับสามัญส าหรับงานประเภทนัน้ 
(Person skilled in the art: PSA)

บคุคลท่ีมีความช านาญในระดบัสามญัส าหรับงานประเภทนัน้ 

ผู้ ท่ีมีความรู้หรือความช านาญระดบัปานกลางหรือระดบัเฉลี่ย โดยหมายถึงบคุคลท่ีท างานในด้านนัน้ ๆ อยู่เป็นปกติ

สามัญ แปลว่า ซึ่งเท่าๆ กัน ซึ่งเหมือนๆ กัน  
มีความหมายว่า ทั่วไป ธรรมดา ปรกต ิ(ราชบัณฑติยสภา, 2554)
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ขัน้การประดษิฐ์ที่สูงขึน้ (Inventive Step)

ประจักษ์โดยง่าย (Obviousness)

ไม่น่าประหลาดใจ (Not surprising effect)

คาดการณ์ได้มองเห็นได้ง่าย

ชดัแจ้ง หรือมีเหตผุลจากงานท่ีปรากฏก่อนหน้า
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ขัน้การประดษิฐ์ที่สูงขึน้ (Inventive Step)

ตัวอย่าง : แปรงสีฟันไฟฟ้า

แปรงสีฟันไฟฟ้า ประกอบด้วย

- แบตเตอร่ีแบบประจุใหม่ได้

- วถิีทางชีบ้อกเม่ือแบตเตอร่ีมีก าลังไฟฟ้าเหลือน้อยส าหรับการท างานตามเวลาท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า

- ด้ามแปรงแบบยืดหยุ่นส าหรับรองรับแปรง

แปรงสีฟันไฟฟ้า
- แบบประจใุหมไ่ด้

- ไมม่ีตวัชีบ้อกก าลงัไฟฟา้

มีดโกนหนวดไฟฟ้า
- แบตเตอร่ีแบบประจใุหมไ่ด้
- วิถีทางชีบ้อกเมื่อแบตเตอร่ีมีก าลงัไฟฟ้าเหลือ 2 นาที

แปรงสีฟัน

- ด้ามแปรงแบบยืดหยุ่น
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ขัน้การประดษิฐ์ที่สูงขึน้ (Inventive Step)

ตัวอย่าง : แปรงสีฟันไฟฟ้า
แปรงสีฟันไฟฟ้า ประกอบด้วย

- แบตเตอร่ีแบบประจุใหม่ได้

- วถิีทางชีบ้อกเม่ือแบตเตอร่ีมีก าลังไฟฟ้าเหลือน้อยส าหรับการท างานตามเวลาท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า

- ด้ามแปรงแบบยืดหยุ่นส าหรับรองรับแปรง

แปรงสีฟันไฟฟา้
- แบบประจใุหมไ่ด้

- ไมม่ีตวัชีบ้อกก าลงัไฟฟา้

มีดโกนหนวดไฟฟา้
- แบตเตอร่ีแบบประจใุหมไ่ด้
- วิถีทางชีบ้อกเมื่อแบตเตอร่ีมี
ก าลงัไฟฟา้เหลือ 2 นาที

แปรงสีฟัน

-ด้ามแปรงแบบยืดหยุน่

งานท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ คือ D1 เมื่อเปรียบเทียบกบัการประดิษฐ์นี ้จะมีสว่นที่แตกต่างกนั คือ
วิถีทางชีบ้อกเม่ือแบตเตอร่ีมีก าลังไฟฟ้าเหลือน้อย และ ด้ามแปรงแบบยืดหยุ่น 

ดังนัน้เม่ือน าลักษณะทางเทคนิคของ D1 ที่เป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าแบบประจุใหม่ได้ ประกอบกับลักษณะทางเทคนิคของ D2
(วถิีทางชีบ้อกเม่ือแบตเตอร่ี) และ D3 (ด้ามแปรงแบบยืดหยุ่น)

จงึท าให้การประดษิฐ์นี ้ไม่เป็นการประดษิฐ์ที่มีขัน้การประดษิฐ์ที่สูงขึน้
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ความสามารถในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial applicability) (มาตรา 5 ประกอบมาตรา 8)

“

”

“

”

“

”
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การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial applicability)

การประดษิฐ์ที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏบิัตทิี่เตม็ไปด้วยประโยชน์ แต่แยกออกจากกันไม่ได้ระหว่างกับ
งานศิลปะหรือสุนทรียภาพ 

การประดษิฐ์ไม่สามารถประยุกต์ใช้งานได้

การประดษิฐ์ที่ขัดแย้งต่อหลักกฎเกณฑ์ทางธรรมชาต ิ(contrary to law of nature) 
เช่น เคร่ืองจักรสามารถท างานได้ตลอดเวลาถาวร เป็นต้น

การประดษิฐ์ที่เป็นวิธีกระท าต่อร่างกายโดยเฉพาะราย (ทัง้มนุษย์และสัตว์)

ในการตีความค าว่า “อุตสาหกรรม” จะถูกตีความอย่างกว้าง ๆ ในมุมมองอย่างที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏบิัต ิ
และต้องความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏบิตัหิรือการกระท าทางกายภาพ (physical activity) ที่มหีรือแสดง
คุณลักษณะทางเทคนิคการประดษิฐ์เหล่านัน้ หากมีลักษณะการประดษิฐ์ดังต่อไปนี ้อาจถูกพจิารณาได้ว่าไม่สามารถ
ประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ฯ 
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การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial applicability)

ลักษณะการประดษิฐ์ภายใต้บังคับมาตรา 8 ระบุว่า  “การประดษิฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม 
ได้แก่ การประดษิฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทัง้หตัถกรรม เกษตรกรรม และ
พาณิชยกรรม”

ตัวอย่างการประดษิฐ์ที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม (ขัดต่อ ม.8)

⮚ วธีิการนวด (การประดษิฐ์ที่จ ากัดเฉพาะการใช้ส่วนบุคคล)

⮚ วธีิการสูบบุหร่ี

⮚ แก้วกาแฟดนิเผาที่ผลิตจากการขึน้รูปด้วยการใช้มือและวาดลวดลายจากสีที่ได้จากธรรมชาติ

⮚ อุปกรณ์ป้องกันรังสียูวีที่สามารถใช้ป้องกันรังสี UV ครอบคลุมโลกทัง้ใบได้

⮚ วธีิส าหรับป้องกัน-รังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นสาเหตุของการท าลายชัน้โอโซนโดยการปิดปกคลุมพืน้ผิวพืน้ดนิ

ทัง้โลกด้วยฟิล์มพลาสตกิ

⮚ การประดษิฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองเฉพาะผลิตภณัฑ์ แต่ไม่ได้อธิบายถงึวิธีการให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์ และบุ

คลลผู้มีความช านาญในระดับสามัญในงานประเภทนัน้ไม่สามารถท าตามได้
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ขัน้ตอนการร่างสิทธิบัตร (patent drafting)

ท าความเข้าใจการประดษิฐ์
ก าหนดประเภทของการประดษิฐ์

ที่จะขอรับความคุ้มครอง

ก าหนดลักษณะ
การประดษิฐ์เฉพาะ/พเิศษ 

ก าหนดรูปลักษณ์ที่จะเป็นไปได้
ทัง้หมดของการประดษิฐ์ 

สืบค้นงานที่ปรากฏก่อนหน้า
(prior art) 

อุปกรณ์ส าหรับเขียน ปากกา ดนิสอ พู่กัน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี
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ขัน้ตอนการร่างสิทธิบัตร (patent drafting)

ร่างรายละเอียดการประดษิฐ์

ร่างบทสรุปการประดษิฐ์

ก าหนดช่ือที่แสดงถงึการประดษิฐ์

เปรียบเทยีบลักษณะการประดษิฐ์

ร่างข้อถือสิทธิ
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ฐานข้อมูลในการสืบค้นสทิธิบัตร
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th
 ส านักงานสิทธิบัตรอเมริกา  http://www.uspto.gov
 ส านักงานสิทธิบัตรยุโรป http://ep.espacenet.com
 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก http://www.wipo.int
 ส านักงานสิทธิบัตรญ่ีปุ่น http://www.jpo.go.jp
 Google patent http://patents.google.com

ท าไมต้องสืบค้นข้อมูล?
ตรวจสอบความซ า้ซ้อน เพื่อหลีกเล่ียงการละเมดิสิทธิของผู้อ่ืน
ตรวจสอบเก่ียวกับความใหม่ ขัน้การประดษิฐ์สูงขึน้ เพื่อขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

การสืบค้นเอกสารอื่นที่ไม่ใช่สิทธิบัตร

บทความ  สิ่งพมิพ์ หนังสือ วารสารวจิัย  วทิยานิพนธ์ เว็บไซต์ เอกสารอื่นๆที่มคีวามน่าเช่ือถือ
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1. แบบพิมพ์ค าขอ

2. รายละเอียดการประดิษฐ์

3. ข้อถือสิทธิ

4. รูปเขียน (ถ้ามี)

5. บทสรุปการประดิษฐ์

•เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร

•หนงัสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์/การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์

•หนงัสือมอบอ านาจ

•เอกสารรายละเอียดเก่ียวกบัจลุชีพ

•เอกสารการขอนบัวนัย่ืนค าขอใน
ตา่งประเทศเป็นวนัย่ืนค าขอในประเทศไทย

• เอกสารอื่นๆ

ค าขอรับสทิธิบัตร01

การร่างค าขอรับสิทธิบัตร

เอกสารประกอบค าขอ02

องค์ประกอบเอกสารร่างค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
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แบบพมิพ์ค าขอรับสิทธิบัตรฯ/อนุสิทธิบัตร

แบบพมิพ์ค าขอฯ

การร่างค าขอรับสิทธิบัตร

56

https://www.ipthailand.go.th/images/patentOCR/30052018/1_1_001-A-17052018.pdf
https://www.ipthailand.go.th/images/patentOCR/30052018/1_1_001-A-17052018.pdf


กอ
งส

ิท
ธิบ

ัต
ร

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์

รูปแบบโดยรวมของเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์

 ใช้กระดาษปอนด์สีขาวเรียบ ไมมี่เส้น ขนาดเอ 4 (21x29.7 cm) โดย
ใช้หน้าเดียว ตามแนวตัง้เว้นแตรู่ปเขียนอาจใช้ตามแนวนอนได้

 ระบหุมายเลขประจ าหน้าและจ านวนหน้าทัง้หมดไว้กลาง
หน้ากระดาษด้านบนของทกุหน้า ตามล าดบั

 มีหมายเลขก ากบัไว้ท่ีด้านซ้ายทกุ 5 บรรทดัตามล าดบัข้อความใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสทิธิ และบทสรุปการประดิษฐ์

 ใช้หน่วยท่ีแสดงน า้หนกั และหน่วยการวดัปริมาณอ่ืน ๆ ตามหลกั
สากล

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบพมิพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ฯ ข้อ 6

การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ)

รูปแบบโดยรวมของเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ)

 ใช้ถ้อยค าศพัท์เฉพาะ เคร่ืองหมาย และสญัลกัษณ์ท่ีใช้กนัทัว่ไปใน
ศิลปะหรือวิทยาการสาขานัน้ ๆ

 ไมข่ดูลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือมีค าหรือข้อความใด ๆ
ระหวา่งบรรทดั เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าท่ีใน
กรณีจ าเป็น โดยต้องไมท่ าให้เกิดความสบัสนหรือเข้าใจผิด
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบพมิพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ฯ ข้อ 6

บรรดาค าขอและเอกสารต่าง ๆ ทียื่น่พร้อมค าขอตอ้ง
1. มีขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบพิมพ์
2. พิมพ์หรือดีดพิมพ์ขอ้ความ รายละเอียดการประดิษฐ์ ขอ้ถือสิทธิและบทสรุปการ

ประดิษฐ์เป็นภาษาไทย
* กฎกระทรวงฉบับ 21 (พ.ศ.2542) ข้อ 12

การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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รายละเอียดการประดษิฐ์01

ข้อถือสิทธิ02

รูปเขียน (ถ้ามี)03

บทสรุปการประดษิฐ์04

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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รายละเอียดการประดษิฐ์01

ข้อถือสิทธิ02

รูปเขียน (ถ้ามี)03

บทสรุปการประดษิฐ์04

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร

60



กอ
งส

ิท
ธิบ

ัต
ร1. รายละเอียดการประดษิฐ์

1.1 ช่ือท่ีแสดงถงึการประดิษฐ์
1.2 สาขาวิทยาการที่เก่ียวข้องกบัการประดิษฐ์
1.3 ภมูิหลงัของศิลปะหรือวิทยาการท่ีเก่ียวข้อง
1.4 ลกัษณะและความมุง่หมายของการประดิษฐ์
1.5 ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ (ถ้ามี)
1.6 การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบรูณ์
1.7 วิธีการในการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสดุ
1.8 การน าการประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอตุสาหกรรม  
หตัถกรรม  เกษตรกรรม หรือ พาณิชยกรรม (กรณีทีไ่ม่สามารถเขา้ใจไดจ้ากลกัษณะของการประดิษฐ์)

กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ข้อ 3

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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1.1 ช่ือที่แสดงถงึการประดษิฐ์

 ต้องเป็นช่ือท่ีสามารถท าให้เข้าใจถึงลกัษณะของการประดิษฐ์นัน้ได้อย่างชดัเจน

 ต้องไม่เป็นช่ือเฉพาะของบคุคล หรือ ช่ือท่ีตัง้ขึน้เองหรือ ช่ือท่ีเป็นย่ีห้อทางการค้า หรือ ช่ือรุ่น หรือ ช่ือท่ีเป็นการ
อวดอ้างสรรพคณุ

- กรรมวิธีการผลิตยาท่ีใช้รักษาโรคมะเร็ง
- สารยบัยัง้การกดักร่อน
- กระบวนการซกัล้างผ้าและส่วนประกอบสารฟอกล้าง
- สว่นผสมของสารก าจดัวชัพืชท่ีเสริมฤทธ์ิตอ่กนั
- สารประกอบไนโตรท่ีมีฤทธ์ิฆา่แมลง
- ผลิตภณัฑ์อาหารเด็กท่ีประกอบรวมด้วยโฮเกรนท่ีถกูไฮโดรไลซ์

- ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความต้านทานของตวัน าไฟฟ้า
- ผลของอณุหภมิูต่อการเปลี่ยนแปลงสารหอม

ระเหย
- ครีมบ ารุงผิวขาวออร่า
- รถจกัรยานแบบมหศัจรรย์

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ร1.2 สาขาวทิยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดษิฐ์

 ให้ระบุถึงสาขาวิทยาการหรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการประดิษฐ์นั น้  เช่น 
วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์อาหาร เป็นต้น

หมายเหตุ
ทัง้นีห้ากไม่แน่ชัดวา่งานตามการประดิษฐ์อยูใ่นสาขาวิทยาการใด ให้ระบุว่า 

“วิทยาศาสตร์สาขาในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั (ช่ือการประดิษฐ์)” เช่น วทิยาศาสตร์ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารยับยัง้การกัดกร่อน เป็นต้น

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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1.2 สาขาวทิยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดษิฐ์ (ต่อ)

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ร1.3 ภูมหิลังของศลิปะหรือวทิยาการที่เก่ียวข้อง

 เปิดเผยถึงความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 เสนอลกัษณะของงานที่ปรากฎอยู่แล้ว (prior art; PA) ท่ีใกล้เคียง

 เปิดเผยถึงปัญหา/อปุสรรคของ PA อาจบอกถึงสาเหตขุองปัญหาดงักลา่วด้วย

โดยมุ่งเน้นในปัญหาท่ีต้องการแก้ไข

 สามารถอ้างอิงระบเุอกสารอ้างอิงในหวัข้อนีไ้ด้

เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการพจิารณาการประดษิฐ์ตาม มาตรา 5

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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1.3 ภูมหิลังของศลิปะหรือวทิยาการที่เก่ียวข้อง (ต่อ)

เปิดเผยถงึความรู้พืน้ฐานที่เก่ียวข้อง 
เปิดเผยถงึปัญหา/อุปสรรคของ PA อาจบอกถงึสาเหตุของปัญหาดังกล่าวด้วย 

โดยมุ่งเน้นในปัญหาที่ต้องการแก้ไข

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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1.3 ภูมหิลังของศลิปะหรือวทิยาการที่เก่ียวข้อง (ต่อ)

เปิดเผยถงึความรู้พืน้ฐานที่เก่ียวข้อง 
เปิดเผยถงึปัญหา/อุปสรรคของ PA อาจบอกถงึสาเหตุของปัญหาดังกล่าวด้วย 

โดยมุ่งเน้นในปัญหาที่ต้องการแก้ไข

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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 แบง่ออกสองสว่น คือ ลักษณะ และ ความมุ่งหมาย 

 ส่วนลกัษณะ อธิบายถึงลักษณะทางเทคนิค (technical feature) ของการประดิษฐ์ โดยอย่างน้อย

ต้องประกอบด้วยลกัษณะทางเทคนิคท่ีแก้ไขปัญหาของการประดิษฐ์ได้ หรือท่ีเรียกว่า ลักษณะทาง

เทคนิคจ าเป็น (essential technical features) และ พยายามให้ครอบคลมุทกุหมวด (category) 

ของการประดิษฐ์นัน้ เช่น ผลิตภณัฑ์ กรรมวิธี

 สว่นความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ ให้อธิบายถึงความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นัน้

1.4 ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดษิฐ์

*การจัดล าดับอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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1.4 ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดษิฐ์ (ต่อ)

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ร1.5 ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ (ถ้ามี)

 อธิบายถงึรูปเขียนของการประดิษฐ์ดงักลา่วโดยยอ่

 ไมต้่องอธิบายภาพโดยละเอียด เพียงระบวุา่ภาพนัน้คือสิง่ใด

 อธิบายตามล าดบัภาพ ให้สอดคล้องกบัสว่นรูปเขียนของค าขอ

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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 เปิดเผยลกัษณะของการประดิษฐ์โดยละเอียด โดยให้ครอบคลุมทุกลักษณะการประดิษฐ์ (embodiment)

ท่ีต้องการขอรับความคุ้มครองในข้อถือสิทธิ 

 อาจให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจท่ีดีขึน้ของการประดิษฐ์ เช่น ค านิยามค าศพั ท์ อธิบายลกัษณะ

เทคนิคทัว่ไป

เปิดเผยในลกัษณะท่ีท าให้ผู้ช านาญในระดบัสามญัปฏิบตัิตามได้

1.6 การเปิดเผยการประดษิฐ์โดยสมบูรณ์

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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1.6 การเปิดเผยการประดษิฐ์โดยสมบูรณ์ (ต่อ)

 ถ้าการประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากบรรยายถึงลกัษณะผลิตภัณฑ์ดงักล่าวแล้ว ยังต้องบรรยายถึง

กรรมวิธีการท าให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์นัน้อย่างน้อยหนึ่งวิธีการ และการใช้ประโยชน์ผลิตภณัฑ์นัน้ ยกเว้น 

กรรมวิธีการผลิตและการใช้เป็นที่รู้จกักนัโดยทัว่ไป

 ตวัอย่างของการประดิษฐ์ 

 ข้อมลูผลทางเทคนิคท่ีสามารถพิสจูน์ถึงการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค/ การใช้ประโยชน์ ผลท่ีคาดไม่ถึง

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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1.6 การเปิดเผยการประดษิฐ์โดยสมบูรณ์ (ต่อ)

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร

73



กอ
งส

ิท
ธิบ

ัต
ร

1.6 การเปิดเผยการประดษิฐ์โดยสมบูรณ์ (ต่อ)

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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1.6 การเปิดเผยการประดษิฐ์โดยสมบูรณ์ (ต่อ)

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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1.6 การเปิดเผยการประดษิฐ์โดยสมบูรณ์ (ต่อ)

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ร1.7 วธีิการในการประดษิฐ์ที่ดีที่สุด

ในกรณีท่ีการประดิษฐ์นัน้มีรูปแบบเดียว หรือมีเพียงวิธีเดียว อาจจะระบวุ่า “เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้แล้ว

ในหวัข้อการเปิดเผยการประดษิฐ์โดยสมบรูณ์”

หากเป็นการประดิษฐ์ท่ีมีหลายลกัษณะ หรือมีหลายวิธี อาจจะระบวุ่าลกัษณะใด หรือวิธีใดเป็นลกัษณะ

หรือวิธีท่ีดีท่ีสดุ เช่น “วิธีการในการประดษิฐ์ที่ดีที่สุดคือวิธีการตามลักษณะที่หน่ึง” เป็นต้น

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ร1.8 การน าการประดษิฐ์ไปใช้ประโยชน์ในการผลติทางอุตสาหกรรม 

 หากเป็นการประดิษฐ์ท่ีสามารถเห็นได้ชดัเจนว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรอาจจะไม่ระบุหวัข้อนีก็้ได้

 กรณีท่ีเป็นการประดิษฐ์ท่ีไม่สามารถเห็นได้ชดัเจนว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจะต้องระบุหวัข้อนี ้

เช่น การประดิษฐ์ท่ีเป็นสารประกอบเคมี ซึง่ไม่ถกูอธิบายการใช้ประโยชน์อย่างชดัเจนในหัวข้อการเปิดเผย

การประดิษฐ์อย่างสมบรูณ์

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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รายละเอียดการประดษิฐ์01

ข้อถือสิทธิ02

รูปเขียน (ถ้ามี)03

บทสรุปการประดษิฐ์04

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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 สมบรูณ์ ครอบคลมุลกัษณะการประดิษฐ์ 

 รัดกมุและชดัแจ้ง 

 สอดคล้องกบัรายละเอียดการประดิษฐ์

 รองรับด้วยรูปเขียน (ถ้ามี)

 ไม่ใช้ ถ้อยค าท่ีมีความหมาย คลุมเครือ หรือถ้อยค าท่ีเป็น
ทางเลือกแบบกว้าง

ข้อถือสิทธิหลัก

ข้อถือสิทธิรอง

- ข้อถือสิทธิที่ใช้ระบถุงึลกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นสาระส าคญัของการประดิษฐ์
- ไมม่ีการอ้างถงึข้อถือสิทธิอื่น

- ข้อถือสิทธิที่ระบลุกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเพ่ิมเติมจาก
ข้อถือสิทธิหลกั
- มีการอ้างถงึข้อถือสิทธิหลกั (ก่อนหน้า) ซึง่ต้องเป็นลกัษณะท่ีเป็นทางเลือก เท่านัน้

ข้อถือสทิธิ

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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รข้อถือสิทธิ (CLAIM)

ลักษณะการประดษิฐ์ทั่วไป

ลักษณะหรือองค์ประกอบของการประดษิฐ์ที่มีอยู่หรือพบเหน็ได้ทั่วไปของการประดษิฐ์นัน้ๆ
เช่น แก้วน า้ โดยทัว่ไปประกอบด้วย ภาชนะบรรจทุรงกระบอก และหจูบั (ซึง่หจูบัอาจจะติดอยู่หรือ
แยกเป็นอิสระจากตวัภาชนะ)

ลักษณะการประดษิฐ์เฉพาะ

ลักษณะหรือองค์ประกอบของการประดษิฐ์ที่แตกต่าง หรือพเิศษไปจากที่มีอยู่แล้ว ซึ่งผู้ประดษิฐ์
คิดค้นขึน้เพื่อแก้ปัญหา อ านวยความสะดวก หรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ
เช่น แก้วน า้ ท่ีซึง่ตวัภาชนะมีช่องว่างส าหรับใส่ขนม 

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ส่วนประกอบของข้อถือสิทธิ (parts of claim)

วลีน า
(Preamble)

วลีเชื่อม 
(Transition Phrase)

ใจความส าคัญ
(Body)

วลีเช่ือมแบบปลายเปิด (open-ended)
• ประกอบรวมด้วย (comprising)
•ซึง่มีลกัษณะเฉพาะท่ี (characterized by )

วลีเช่ือมแบบปลายปิด (closed phrases)
• ซึง่ประกอบด้วย (consisting of)
• ประกอบด้วย (comprise of)

ตัวอย่าง

สารออกซิไดส์ ที่เลือกได้จากกลุ่มที่ประกอบด้วย วิตามินซี, โปตัสเซียมโบรเมต หรือของผสมของสิ่งดังกล่าว ปริมาณ 0.5-1.0%
โดยน า้หนัก

การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ส่วนประกอบของข้อถือสิทธิ (parts of claim)

1. สารผสมแป้งข้าว ประกอบด้วย

(1) แปง้ข้าว ที่เลือกได้จากกลุม่ที่ประกอบด้วย แป้งจากปลายข้าว, แป้งข้าวเจ้า, แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวกล้อง 
หรือของผสมของสิ่งดงักลา่ว ปริมาณสงูสดุ 95%โดยน า้หนกั,

(2) โปรตีน ที่เลือกได้จากกลุ่มที่ประกอบด้วย  โปรตีนกลูเตน,  โปรตีนจากถัว่เหลือง,  แป้งสาลีโปรตีนสงู หรือ
ของผสมของสิ่งดงักลา่ว ปริมาณอย่างต ่า 5%โดยน า้หนกั,

(3) สารให้ความเหนียว (binder) ที่เลือกได้จากกลุ่มที่ประกอบด้วย คาร์บอกซีลิกโนซลัโฟเนต, เมทิลเซลลโูลส, 
แซนแทนกัม, กัวกัม, สตาร์ชดดัแปร, โพลีเมททิลโลคาร์บาไมด์, ลิกโนซลัโฟเนต หรือของผสมของสิ่งดงักล่าว ปริมาณ     
1-10%โดยน า้หนกั, และ

(4) สารออกซิไดส์ ที่เลือกได้จากกลุม่ที่ประกอบด้วย วิตามินซี, โปตสัเซียมโบรเมต หรือของผสมของสิ่งดงักล่าว 
ปริมาณ 0.5-1.0%โดยน า้หนกั

การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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วลีเช่ือมแบบปลายปิด และวลีเช่ือมแบบปลายเปิด*

ชนิดของวลีเช่ือม การตีความ ตัวอย่างการพจิารณา

ปลายปิด 
อาทิ
•ประกอบด้วย (consisting of)
•ประกอบด้วยเฉพาะ (consisting of)

จ ากดัขอบเขตลกัษณะ
ทางเทคนิคเท่าที่ระบไุว้ใน
ข้อถือสทิธิเท่านัน้

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย A

การเปิดเผยขอบเขตข้อถือสิทธิในข้อ 2-3  ไม่อยู่ในขอบเขตของข้อถือสิทธินี ้
1. ผลิตภัณฑ์ที่มี A
2. ผลิตภัณฑ์ที่มี A + B
3. ผลิตภัณฑ์ที่มี A + B + C

ปลายเปิด
อาทิ
•ประกอบรวมด้วย (comprising)
•มี (contains)
•รวมถึง (includes)

ไมจ่ ากดัขอบเขตลกัษณะทางเทคนิค 
โดยอาจมีลกัษณะทางเทคนิคอ่ืน ๆ
เพิ่มเติมได้จากท่ีระบไุว้ในข้อถือสทิธิ

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบรวมด้วย A

การเปิดเผยขอบเขตข้อถือสิทธิข้อ 1-3  ยังอยู่ในขอบเขตของข้อถือสิทธินี ้
1. ผลิตภัณฑ์ที่มี A
2. ผลิตภัณฑ์ที่มี A + B
3. ผลิตภัณฑ์ที่มี A + B + C

ผลิตภัณฑ์มีเฉพาะลักษณะ A เพียงอย่างเดียว

ผลิตภัณฑ์มีลักษณะ A และสามารถมีลักษณะอ่ืนๆ เพิ่มเตมิได้

การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ประเภทของข้อถือสิทธิ การร่างค าขอรับสิทธิบัตร

ผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์ที่ได้จากกรรมวธีิ

กรรมวธีิ/กระบวนการ/วิธีการ
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ประเภทของข้อถือสิทธิ การร่างค าขอรับสิทธิบัตร

ข้อถือสิทธิ: ผลิตภณัฑ์

ผลติภัณฑ์ ระบบ องค์ประกอบ สิ่งของ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เป็นต้น 

ตัวอย่าง

• องค์ประกอบส าหรับท าความสะอาดประกอบรวมด้วย…

• องค์ประกอบทางเภสัชภณัฑ์ประกอบรวมด้วย…

• แก้วกาแฟเซรามกิที่มีหจูับ
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ประเภทของข้อถือสิทธิ การร่างค าขอรับสิทธิบัตร

ข้อถือสิทธิ: ผลิตภณัฑ์ที่ได้จากกรรมวิธี

ขอถือสิทธิในผลิตภณัฑ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยลักษณะทางเทคนิคของตัวผลิตภณัฑ์เอง

แต่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากผลติภณัฑ์ที่มีอยู่เดมิ

เช่น

ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่เกดิจากสาร A + สาร B ซึ่งมีการเปิดเผยไว้แล้วโดยทั่วไป และได้เปิดเผยถงึวธีิการเตรียม

ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าว เม่ือน าตัวเร่งปฏิกิริยาไปใช้ในกระบวนการ จะสามารถท าให้เกิดผลิตผลประมาณ 60 %yield

แต่ได้มีการพฒันาตัวเร่งปฏิกริิยาดังกล่าวโดยวธีิการอื่น เม่ือท าการตรวจสอบแล้วยังพบว่า เป็นสารผสมของสารข้างต้น

โดยเม่ือน าไปใช้ในกระบวนการลักษณะเดียวกัน สามารถท าให้เกิดผลิตผลเพิ่มสูงขึน้เป็น 90%yield
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ประเภทของข้อถือสิทธิ การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ประเภทของข้อถือสิทธิ การร่างค าขอรับสิทธิบัตร

ข้อถือสิทธิ: กรรมวิธี

กจิกรรมหรือการท างานของกรรมวธีิ เช่น ขัน้ตอน ล าดับขัน้ตอน สภาวะ

ตัวอย่าง

• วิธีการส าหรับการสกัดชาที่มีขัน้ตอน A และ B

• กรรมวิธีการท าขนมปังที่มีขัน้ตอน...

• วิธีการผลิตพาสต้าปรุงสุกแช่เยือกแข็ง ซึ่งประกอบรวมด้วยขัน้ตอน...
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ประเภทของข้อถือสิทธิ การร่างค าขอรับสิทธิบัตร

ข้อถือสิทธิ ผลิตภณัฑ์ กรรมวิธี

1. วิธีการผลิตสารสกัด CBD จากกัญชา ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ... ✓

2. ชาดอกไม้ ที่ประกอบรวมด้วย ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ และดอก
เก๊กฮวยตากแห้ง

✓

3. กรรมวิธีการสกัดสารสีน า้เงนิจากดอกอัญชันด้วยความเย็น ✓

4. วิธีปรับปรุงพนัธ์ุข้าวหอมมะลิที่ทนต่อน า้ท่วม ✓

5. ภาชนะเพาะปลูกพชื ที่ได้จากกรรมวิธีการขึน้รูปด้วยการอัดวัสดุ
ย่อยสลายได้และน าไปตากให้แห้งเพื่อลดความชืน้

✓

6. โยเกร์ิต ที่ได้จากการหมักแลคโตบาซลัิสในนมโคและผสมผลไม้ ✓

7. ชุดทดสอบหมู่เลือด ABO ที่ประกอบรวมด้วย น า้ยาทดสอบ... ✓

8. แผนที่ดวงดาวแบบหมุน ส าหรับบอกต าแหน่งกลุ่มดาวบนท้องฟ้า ✓

กิจกรรม: ข้อถือสิทธิผลิตภณัฑ์หรือกรรมวิธี?
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แนวการร่างข้อถือสิทธิ
ข้อถือสิทธิ
1. สบู่ที่มีองค์ประกอบของรังไหมอีรี่ส ำหรับท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ ประกอบด้วย

- รังไหมอีรี่ 40 - 58.5   %โดยน  ำหนัก
- กลีเซอรีน (glycerine) ชนิดใส 40 – 50     %โดยน  ำหนัก
- โปรตีนเซริซินจำกน  ำต้มกำวไหมอีรี่ 1 – 6       %โดยน  ำหนัก
- น  ำผึ ง 0.1 – 1      %โดยน  ำหนัก
- สำรแต่งกลิ่น 0.2 – 1      %โดยน  ำหนัก
- สำรต้ำนอนุมูลอิสระ 0.1 – 1      %โดยน  ำหนัก
- สำรสีจำกพืช 0.1 – 1      %โดยน  ำหนัก

2. สบู่ที่มีองค์ประกอบของรังไหมอีรี่ส ำหรับท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ ตำมข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง องค์ประกอบประกอบด้วย รังไหมอีรี่ 50 % โดยน  ำหนัก กลีเซอรีน 
(glycerine) ชนิดใส 45 % โดยน  ำหนัก โปรตีนเซริซิน จำกน  ำต้มกำวไหมอีรี่ 3 %โดยน  ำหนัก น  ำผึ ง 0.5 %โดยน  ำหนัก สำรแต่งกลิ่น 0.5 %โดยน  ำหนัก วิตำมินอี 
0.5 %โดยน  ำหนัก สำรสีจำกพืช 0.5 %โดยน  ำหนัก

3. สบู่ที่มีองค์ประกอบของรังไหมอีรี่ส ำหรับท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ ตำมข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง สำรแต่งกลิ่น เลือกได้จำกกลิ่นผลไม้ กลิ่นดอกไม้ ดอกกุหลำบ  
ลำเวนเดอร์ มะลิ หรือกลิ่นดอกไม้ตั งแต่ 2 ชนิดรวมกัน

4. สบู่ที่มีองค์ประกอบของรังไหมอีรี่ส ำหรับท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ ตำมข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง สำรต้ำนอนุมูลอิสระ เลือกได้จำกวิตำมินอี หรือวิตำมินอีอะซิเตท
5. สบู่ที่มีองค์ประกอบของรังไหมอีรี่ส ำหรับท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ ตำมข้อถือสิทธิที่ 1 หรือ 2 ที่ซึ่ง สำรสีจำกพืช เลือกได้จำกสีที่สกัดจำก ขมิ น อัญชัน มะหำด 

เปลือกมังคุด มะละกอ แครอท ใบบัวบก ชำเขียว ดอกกุหลำบ อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
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6. กรรมวิธีกำรผลิตสบู่ที่มีองค์ประกอบของรังไหมอีรี่ส ำหรับท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ มีขั นตอนดังนี 

ก. น ำรังไหมอีรี่ที่มีกำรฟักออกของตัวเต็มวัยหรือรังไหมที่เฉือนเอำดักแด้ออกแล้วคัดเลือกรังขนำด ใหญ่ และมีควำมหนำที่สม่ ำเสมอกัน 
น ำมำท ำควำมสะอำดและน ำครำบดักแด้ออกให้หมด ท ำกำรลอกเอำใยไหมชั นนอกที่ฟูออก แล้วน ำไปอบฆ่ำเชื อด้วยควำมร้อนแห้งที่อุณหภูมิ 80
องศำเซลเซียส นำน 12 – 24 ช่ัวโมง

ข. น ำกลีเซอรีน (glycerine) ชนิดใส มำหั่นเป็นชิ นใส่ในภำชนะสแตนเลส แล้วน ำไปหลอมในภำชนะอีกใบที่ต้มน  ำไว้ที่อุณหภูมิ 70-80 
องศำเซลเซียส นำน 15-30 นำที จนกลีเซอรีนหลอมเหลวละลำยเป็นเนื อเดียวกันหลังจำกนั นทิ งให้เย็นลงที่อุณหภูมิ 40-50 องศำเซลเซียส

ค. เติมโปรตีนเซริซินจำกน  ำต้มกำวไหมอีรี่ สำรแต่งกลิ่น สำรสีจำกพืช น  ำผึ ง และสำรต้ำนอนุมูลอิสระ ตำมล ำดับ ลงในกลีเซอรีน 
(glycerine) ชนิดใสจำกข้อ ข. แล้วกวนส่วนผสมนำน 5 – 10 นำทีจนเข้ำเป็นเนื อเดียวกัน

ง. น ำรังไหมอีรี่ที่เตรียมได้จำกข้อ ก. มำจุ่มลงในส่วนผสมจำกข้อ ค. ที่อุ่นละลำยอยู่ในภำชนะมีอุณหภูมิ 40–50 องศำเซลเซียส จำกนั น
น ำไปผึ่งให้แห้งภำยใต้แสงยูวี นำน 20–45 นำที เพื่อให้สบู่มีค่ำพีเอช เป็น 8-10

7. กรรมวิธีกำรผลิตสบู่ที่มีองค์ประกอบของรังไหมอีรี่ส ำหรับท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ ตำมข้อถือสิทธิที่ 6 ที่ซึ่ง ระยะเวลำกำรหลอมกลีเซอรีนชนิดใสใน
ขั นตอน ข. คือ 20 นำที

8. กรรมวิธีกำรผลิตสบู่ที่มีองค์ประกอบของรังไหมอีรี่ส ำหรับท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ ตำมข้อถือสิทธิที่ 6 ที่ซึ่ง ระยะเวลำในกำรผึ่งแห้งภำยใต้แสงยูวี ใน
ขั นตอน ง. คือ 30 นำที

9. กรรมวิธีกำรผลิตสบู่ที่มีองค์ประกอบของรังไหมอีรี่ส ำหรับท ำควำมสะอำดผิวหน้ำ ตำมข้อถือสิทธิที่ 6 ที่ซึ่ง ค่ำพีเอชของสบู่คือ พีเอช 8

การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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การร่างข้อถือสิทธิ สาขาเคมี

องค์ประกอบท่ีประกอบด้วย

- สารประกอบ A  ในช่วงปริมาณ amin – amax %

- สารประกอบ B  ในช่วงปริมาณ bmin – bmax %

- สารประกอบ C  ในช่วงปริมาณ cmin – cmax %

ตัวอย่างการตรวจสอบช่วงปริมาณขององค์ประกอบแบบ

ผลรวมของคา่สงูสดุขององค์ประกอบหนึง่กบัคา่ต ่าสดุขององค์ประกอบอ่ืน น้อยกว่า 100%
ผลรวมของคา่ต ่าสดุขององค์ประกอบหนึง่กบัคา่สงูสดุขององค์ประกอบอ่ืน มากกวา่ 100%

CHECK!

การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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การตรวจทานความเป็นไปได้ของสัดส่วนผสม

สูตรส่วนผสม
- รังไหมอีรี่ 40 – 58.5 %โดยน  ำหนัก
- กลีเซอรีน (glycerine) ชนิดใส 40 – 50 %โดยน  ำหนัก
- โปรตีนเซริซินจำกน  ำต้มกำวไหมอีรี่  1 – 6     %โดยน  ำหนัก
- น  ำผึ ง 0.1 – 1 %โดยน  ำหนัก
- สำรแต่งกลิ่น 0.2 – 1     %โดยน  ำหนัก
- สำรต้ำนอนุมูลอิสระ 0.1 – 1     %โดยน  ำหนัก
- สำรสีจำกพืช 0.1 – 1    %โดยน  ำหนัก

รังไหมอีรี่
ค่ำMin  = 40+50+6+1+1+1+1 = 100 (≥100)
ค่ำ Max=  58.5+40+1+0.1+0.2+0.1+0.1 = 100 (≤100)

กลีเซอรีน
ค่ำMin  = 40+58.5+6+1+1+1+1 = 108.5 (≥100)
ค่ำ Max=  50+40+1+0.1+0.2+0.1+0.1 = 91.5 (≤100)

โปรตีนเซริซิน
ค่ำMin  = 1+58.5+50+1+1+1+1 = 113.5 (≥100)
ค่ำ Max=  6+40+40+0.1+0.2+0.1+0.1 = 86.5 (≤100)

น้ าผ้ึง
ค่ำMin  = 0.1+58.5+50+6+1+1+1 = 117.6 (≥100)
ค่ำ Max=  1+40+40+1+0.2+0.1+0.1 = 82.4 (≤100)

สารแต่งกลิ่น
ค่ำMin  = 0.2+58.5+50+6+1+1+1 = 117.7 (≥100)
ค่ำ Max=   1+40+40+1+0.1+0.1+0.1  = 82.3 (≤100)

สารต้านอนุมูลอิสระ
ค่ำMin  = 0.1+58.5+50+6+1+1+1 = 117.6 (≥100)
ค่ำ Max= 1+40+40+1+0.1+0.2+0.1 = 82.4 (≤100)

สารสี
ค่ำMin  = 0.1+58.5+50+6+1+1+1 = 117.6 (≥100)
ค่ำ Max=  1+40+40+1+0.1+0.2+0.1 = 82.4 (≤100)
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รายละเอียดการประดษิฐ์01

ข้อถือสิทธิ02

รูปเขียน (ถ้ามี)03

บทสรุปการประดษิฐ์04

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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 ต้องชดัแจ้ง สอดคล้องกบัรายละเอียดการประดิษฐ์และเป็นไปตามหลกัวิชาการเขียนแบบ

 เขียนหรือพิมพ์ด้วยหมกึท่ีอยู่ได้ทนทาน มีสีด าเข้ม เส้นเรียบ หนาเท่ากนัและห้ามระบายสีอ่ืน

 ใช้เส้นขนานเอียงในกรณีท่ีเป็นรูปหน้าตัด โดยเส้นขนานเอียงดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้
เคร่ืองหมายอ้างอิงที่แสดงสว่นส าคญัตา่ง ๆ ไม่ชดัเจน

 แสดงลกัษณะของการประดิษฐ์โดยชดัเจน และมีขนาดท่ีแม้จะย่อส่วนลงสองในสามส่วนของ
รูปเขียนแล้วก็ยงัสามารถอ่านรายละเอียดจากส าเนาภาพได้โดยง่าย

รูปเขียน

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบพมิพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ฯ ข้อ 6

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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 เขียนหมายเลข ตวัอกัษร และเส้นอ้างอิง (Reference Lines) ให้ชดัเจนและเข้าใจได้โดยง่าย 
และไม่ใช้วงเล็บ วงกลม อัญประกาศประกอบหมายเลขและตัวอักษรไม่มีค าบรรยายหรือ
ข้อความใด ๆ เว้นแตท่ี่จ าเป็นเพ่ือก ากบัรูปเขียน

 มีสดัส่วนท่ีถกูต้องเว้นแต่ในส่วนท่ีต้องการแสดงรายละเอียดให้ชดัเจนเป็นพิเศษจะใช้สดัส่วนท่ี
แตกต่างไปก็ได้

 มีความสงูของตวัเลขและตวัอกัษรไม่น้อย 0.32 เซนติเมตร

รูปเขียน (ต่อ)

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบพมิพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ฯ ข้อ 6

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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 เลขหรือเคร่ืองหมายอ้างอิงชีแ้สดงชิน้ส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการอธิบายและหมายเลขต้อง
ไม่อยู่ภายในวงกลมหรือวงเลบ็และไม่บดบงัรูปเขียน

 รูปเขียนหมายรวมถึงแผนภมิูและแผนผงั

 รูปถ่ายหรือรูปสีใช้ไม่ได้

 ระบหุมายเลขรูปด้วยเลขอารบิก

รูปเขียน (ต่อ)

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบพมิพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ฯ ข้อ 6

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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 ไม่ใช้เคร่ืองหมายอ้างอิงใด ๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ในกรณีท่ีมีการใช้
เคร่ืองหมายอ้างอิง เคร่ืองหมายอ้างอิงนัน้ต้องเหมือนกนัเมื่ออธิบายถึงสิ่ งเดียวกนั และหากมี
การใช้เคร่ืองหมายอ้างอิงเป็นจ านวนมาก ให้แนบรายการของเคร่ืองหมายอ้างอิงท่ี จะใช้
ทัง้หมดและลกัษณะของการประดิษฐ์ท่ีแสดงโดยเคร่ืองหมายเหลา่นัน้ไปพร้อมกบัรูปเขียนด้วย

 ในหน้าหนึง่สามารถมีรูปเขียนได้หลายรูป

รูปเขียน (ต่อ)

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบพมิพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ฯ ข้อ 6

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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รูปเขียน (ต่อ)

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่ือง ก าหนดแบบพมิพ์ค าขอรับสิทธิบัตร ฯ ข้อ 6

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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รายละเอียดการประดษิฐ์01

ข้อถือสิทธิ02

รูปเขียน (ถ้ามี)03

บทสรุปการประดษิฐ์04

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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 สรุปสาระส าคญัของการประดิษฐ์ในลกัษณะท่ีจะท าให้เข้าใจได้ดีถึงปัญหาทางเทคนิค 

การแก้ปัญหาโดยการประดิษฐ์และการใช้การประดิษฐ์นัน้

 ระบถุึงลกัษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัรโดยย่อ

 รัดกมุ ชดัแจ้ง และมีถ้อยค าไม่เกิน 200 ค า

 ไม่ระบ ุผลดีหรือประโยชน์ของการประดิษฐ์ ตลอดจนวิธีการใช้การประดิษฐ์ท่ีไม่แน่นอน

บทสรุปการประดษิฐ์

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร

103



กอ
งส

ิท
ธิบ

ัต
ร

กรณีการแปลความหมายศพัท์ทางเทคนิคจากภาษาตา่งประเทศ แล้วยงัมิได้ความหมายที่ครอบคลมุ 

อาจระบภุาษาต่างประเทศนัน้ไว้หลงัข้อความที่ถกูแปล เช่น

• การท าปฏิกิริยาครอสคปัปลิง้ (cross coupling) ระหว่าง 2,4-ไดอะมิโน-6-ฮาโลไพริมิดีน (2,4-diamino-6-

halopyrimidine) (II) และ ซบัสทิทิวเทต ฟีนิล โบโรนิค แอซิด (substituted phenyl boronic acid) (III)

• สารก่อเจล (gelling agents)

• สารกนัน า้ระเหย (humectants)

• โมเลกลุาร์ซีฟ (molecular sieve) 

การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประดษิฐ์ (ต่อ) การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ข้อควรระวัง! ในการร่างข้อถือสิทธิ
ความใหม่ ต้องมัน่ใจวา่ข้อถือสิทธิมีความใหม่

กันการละเมดิ ต้องมัน่ใจวา่ข้อถือสิทธิครอบคลมุทกุกรณีท่ีผู้ประดิษฐ์ต้องการขอรับ
ความคุ้มครอง

การขัดกันของค าศัพท์ หลีกเลี่ยงการใช้ค าศพัท์ท่ีขดักนั ต้องมัน่ใจว่าใช้ค าเดียวกนัเม่ือกลา่วถึงสิ่งประดิษฐ์
เดียวกนั เช่น พาหนะ-รถยนต์ อปุกรณ์ส าหรับเขียน-ปากกา เป็นต้น

การขัดแย้งกันของข้อถอืสทิธิ หลีกเลี่ยงการขดัแย้งกนัของข้อถือสิทธิ เช่น ข้อถือสิทธิหลกัระบวุ่า “อุณหภมูไิม่น้อย
กว่า 90 องศาเซลเซียส” ข้อถือสิทธิรองระบวุ่า อุณหภมูติัง้แต่ 80 องศาเซลเซียส
เป็นต้น

ค าทีไ่ม่ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ค าท่ีคลมุเครือ ไม่ชดัเจน เช่น บางกวา่ หนากวา่ ประมาณ เป็นต้น

การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ข้อควรระวัง! ในการร่างข้อถือสิทธิ
ค าทีไ่ม่มีแหล่งทีม่า หลีกเลี่ยงค าท่ีกลา่วถึงโดยไม่มีท่ีมา กลา่วคือ ไม่เคยมีการกลา่วถึงในข้อถือสิทธิหลกั 

แตป่รากฏในข้อถือสิทธิรอง หรือไม่ปรากฏในรายละเอียดการประดิษฐ์

การเลือกใช้ค าเช่ือม ควรเลือกใช้ค าเช่ือมให้เหมาะสม เช่น ประกอบด้วย ประกอบรวมด้วย เป็นต้น

ช่ือทางการค้า หลีกเลี่ยงการอธิบายผลิตภณัฑ์โดยใช้ช่ือทางการค้า เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป-มาม่า
น า้อดัลม-โค้ก เป็นต้น

การระบุเปอร์เซน็ต์หรือสัดส่วน ต้องระบคุวามสมัพนัธ์ด้วย ถ้าต้องการใช้วิธีการวดัท่ีพิเศษไปจากวิธีทัว่ไป ต้องระบุ
วิธีการไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์เพ่ือที่การประดิษฐ์นัน้สามารถท าตามได้

ข้อถือสิทธิ ต้องสอดคล้องกบัรายละเอยีดการประดิษฐ์

การร่างค าขอรับสิทธิบัตร
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ตัวอย่างกรณีศึกษา
ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ตัวอย่างกรณีศึกษา
ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
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ตัวอย่าง

ข้อถือสิทธิรอง (2-6) ขอถือสิทธิกว้ำงกว่ำข้อถือสิทธิหลักที่อ้ำงถึง

ข้อถือสิทธิรอง (2-5) ที่ขอถือสิทธิเป็นช่วงคา่ปริมาณขององค์ประกอบ
เมื่อตรวจสอบช่วงปริมาณขององค์ประกอบ พบว่า
ผลรวมของค่าสูงสุดและค่าต ่าสุดไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ.2542 ข้อ 4
108
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การร่างข้อถือสิทธิ สาขาเคมี

องค์ประกอบท่ีประกอบด้วย

- สารประกอบ A  ในช่วงปริมาณ amin – amax %

- สารประกอบ B  ในช่วงปริมาณ bmin – bmax %

- สารประกอบ C  ในช่วงปริมาณ cmin – cmax %

ตัวอย่างการตรวจสอบช่วงปริมาณขององค์ประกอบแบบ

ผลรวมของคา่สงูสดุขององค์ประกอบหนึง่กบัคา่ต ่าสดุขององค์ประกอบอ่ืน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 100%
ผลรวมของค่าต ่าสดุขององค์ประกอบหนึง่กบัคา่สงูสดุขององค์ประกอบอ่ืน มากกวา่หรือเท่ากบั 100%

CHECK!
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ.2542 ข้อ 4

ตัวอย่าง

ข้อถือสิทธิ 2 สารสกัดทองพันชั่ง มีปริมาณร้อยละ 1 – 2.5 โดยน้ าหนัก
ค่า min = 77.7+0.1+3.0+0.5+1.0+0.5+6.5+6.67+2.33+0.5+1.0+0.2 = 100 (≥100)
ค่า max = 77.7+0.1+3.0+0.5+2.5+0.5+6.5+6.67+2.33+0.5+1.0+0.2 = 101.5 (≤100)

ข้อถือสิทธิ 3 โซเดียม ลอเรธซัลเฟต์ มีปริมาณร้อยละ 6 - 7 โดยน้ าหนัก
ค่า min = 77.7+0.1+3.0+0.5+1.0+0.5+6.0+6.67+2.33+0.5+1.0+0.2 = 99.5 (≥100)
ค่า max = 77.7+0.1+3.0+0.5+1.0+0.5+7.0+6.67+2.33+0.5+1.0+0.2 = 100.5 (≤100)

ข้อถือสิทธิ 4 โคคามิโดโพรพิล เบเตน์ มีปริมาณร้อยละ 6 - 7 โดยน้ าหนัก
ค่า min = 77.7+0.1+3.0+0.5+1.0+0.5+6.5+6.0+2.33+0.5+1.0+0.2 = 99.33 (≥100)
ค่า max = 77.7+0.1+3.0+0.5+1.0+0.5+6.5+7.0+2.33+0.5+1.0+0.2 = 100.33 (≤100)

ข้อถือสิทธิ 5 โคคาไมด์ ไดเอธาโนลามีน มีปริมาณร้อยละ 6 - 7 โดยน้ าหนัก
ค่า min = 77.7+0.1+3.0+0.5+1.0+0.5+6.5+6.67+2.0+0.5+1.0+0.2 = 99.67 (≥100)
ค่า max = 77.7+0.1+3.0+0.5+1.0+0.5+6.5+6.67+3.0+0.5+1.0+0.2 = 100.67 (≤100)
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ.2542 ข้อ 4 และ ข้อ 12

ตัวอย่าง

ล าดับข้อของข้อถือสิทธิ

ปรากฏเนื้อหาที่มิได้แปลเป็นภาษาไทย

ขอถือสิทธิในชื่อทางการค้า
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ตัวอย่าง

ข้อถือสิทธิ 1 ที่กล่าวอ้างถึง “ข้าวน้ ามะม่วงเบา” ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 5 ที่เปิดถึงองค์ประกอบของน้ ามะม่วงเบา

ข้อถือสิทธิ 1 ข้าวน้ ามะม่วงเบา มีปริมาณร้อยละ 15 – 30 โดยน้ าหนัก
ค่า min = 15+25+4+15+0.5+0.5+50 = 110 (≥100)
ค่า max = 30+20+2+8+0.2+0.2+40 = 100.4 (≤100)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ.2542 ข้อ 4 และ ข้อ 12
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ตัวอย่าง

ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ หน้า 2 บรรทัดที่ 14-22

120กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 พ.ศ.2542 ข้อ 4
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- ใช้ค าต่างกันในการสื่อความหมายถึงสิ่งเดียวกัน
“สะท้อนรังสียูวี” และ “สะท้อนรังสียูวีสูง”

- ค าว่า “สูง” ท าให้เกิดความไม่ชัดแจ้ง
เนื่องจากไม่สามารถก าหนดขอบเขตที่แน่นอน
ในการสะท้อนรังสียูวีได้

- “สารละลายซิงกไ์นเตรตเฮกซะไฮเดรต และ
ไทเทเนียมไอโซโพรพอกไซด”์ ไม่ใช่ลักษณะทางเทคนิคเพ่ิมเติม
จากข้อถือสิทธิหลักที่อ้างถึง

ตัวอย่าง
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- ข้อถือสิทธิรองจะต้องเขียนในลักษณะที่เป็นทางเลือก

- ขอถือสิทธิในผลิตภัณฑ์ แต่มีการอ้างถึงข้อถือสิทธิหลัก
ที่เป็นกรรมวิธี

ตัวอย่าง
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- พระราชบญัญตัิสิทธิบตัร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 21, กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 22 และประกาศกรมฯ อ่ืน ๆ

* คูมื่อการขอรับสิทธิบตัรและอนสุิทธิบตัร ฉบบัประชาชน 
* คูมื่อการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์และอนสุิทธิบตัร ฉบบัปีพ.ศ. ๒๕๖๒
* คูมื่อการตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐ์และอนสุิทธิบตัรทางด้านเคมีและเภสชัภณัฑ์

กฎ
หม

าย
คู่มื

อต
รว
จส

อบ
ตัวอย่างร่างค าขอรับสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
และคู่มือการกรอก

กฎหมาย - สิทธิบัตร คู่มือการตรวจสอบค าขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

แหล่งข้อมูลอ้างอิง www.ipthailand.go.th การร่างค าขอรับสิทธิบัตร

https://www.ipthailand.go.th/th/patent-014.html
https://www.ipthailand.go.th/th/patent-014.html
https://www.ipthailand.go.th/th/patent-007.html
https://www.ipthailand.go.th/th/patent-007.html
https://www.ipthailand.go.th/th/patent-008.html
https://www.ipthailand.go.th/th/patent-008.html
https://www.ipthailand.go.th/th/about/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/category/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-2.html
https://www.ipthailand.go.th/th/about/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/category/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-2.html


QUESTIONS?



ขอบคณุ
------------------------------------------------------

ถาม-ตอบ

กลุ่มวิศวกรรม    02-5474717 กลุ่มเคมีและวัสดุศาสตร์     02-5475011 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ 02-5475012

กลุ่มวิศวกรรมเคมี 02-5474717 กลุ่มปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 02-5474715 กลุ่มอนุสิทธิบัตร 1 (ด้านวิศวกรรม)  02-5475013

กลุ่มฟิสิกส์ 02-5474716 กลุ่มเภสัชภัณฑ์ 02-5474714               กลุ่มอนุสิทธิบัตร 2 (ด้านเคมี, ชีวภาพ)       02-5475010

กลุ่มไฟฟ้าและดจิิทัล   02-5475014 กลุ่มอาหารและเคร่ืองส าอาง   02-5475011

ติด
ตอ่


