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1. แบบพิมพ์ค ำขอ และเอกสำรประกอบ 
แบบพิมพ์ค ำขอรับสิทธิบัตรผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องใช้แบบพิมพ์ที่กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ก ำหนดและจะพิมพ์ขึ้น ซึ่งได้แก่แบบ สป/สผ/001-ก 

  
2. รำยละเอียดกำรประดิษฐ์ 
ต้องระบุหัวข้อเรื่องตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ชื่อที่แสดงถึงกำรประดิษฐ์  

จะต้องระบุว่ำกำรประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะส ำคัญของกำรประดิษฐ์นั้นด้วย เช่น พัดลม
ไฟฟ้ำ กรรมวิธีหล่อผนังคอนกรีต เตำอบไฟฟ้ำ แบบจ่ำยควำมร้อน เป็นต้น จะต้องไม่ใช้ชื่อที่ตั้งขึ้นเอง  หรือ
เครื่องหมำยกำรค้ำ เช่น เตำอบไฟฟ้ำสุรชัย และจะต้องไม่ใช้ชื่อที่เป็นกำรอวดอ้ำงสรรพคุณ เช่น เตำแก๊สมหัศจรรย์ 
หรือปำกกำเนรมิต เป็นต้น 
  
  2.2 ลักษณะและควำมมุ่งหมำยของกำรประดิษฐ์ 

จะต้องระบุถึงลักษณะที่ส ำคัญของกำรประดิษฐ์โดยย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของกำรประดิษฐ์ดังกล่ำว 
ตัวอย่ำงเช่น กำรขอรับสิทธิบัตรส ำหรับ “อุปกรณ์และวิธีวัดควำมยำวของวัตถุโดยควำมยำวคลื่นแสงเลเซอร์” ผู้จะ
ขอระบุว่ำ “ลักษณะของอุปกรณ์อันเป็นกำรประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยแหล่งก ำเนิดแสงเลเซอร์ เครื่องตรวจจับ 
สัญญำณ ส่วนบังคับทิศทำง โดยมีวงจรทำงอีเลคโทรนิคควบคุมกำรท ำงำนและควำมยำวของวัตถุและจุดประสงค์
ของกำรประดิษฐ์ดังกล่ำว คอื เพ่ือที่จะให้กำรวัดควำมยำวของวัตถุมีค่ำถูกต้องแน่นอนยิ่งขึ้นคโคคคค 
  
  2.3 สำขำวิทยำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ 

จะต้องระบุว่ำกำรประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรจัดอยู่ในสำขำวิทยำกำรหรือเทคโนโลยีด้ำนใด เช่น 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้ำ เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น 
  
  2.4 ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยกำรที่เกี่ยวข้อง 
  จะต้องระบุลักษณะของกำรประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่ำงๆ หรือปัญหำของ 
กำรประดิษฐ์ดังกล่ำว ทั้งนี้เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นว่ำกำรประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่ำงกับกำรประดิษฐ์ที่มีอยู่
ก่อนแล้วอย่ำงไรและเพียงใด ตัวอย่ำงเช่น กำรขอรับสิทธิบัตรส ำหรับ “อุปกรณ์และวิธีกำรวัดควำมยำวของวัตถุ



โดยควำมยำวคลื่นแสงเลเซอร์” ดังกล่ำวข้ำงต้น ในหัวข้อนี้จะระบุว่ำ “ก่อนที่จะคิดประดิษฐ์กำรประดิษฐ์ที่ขอรับ
สิทธิบัตรนี้  กำรวัดควำมยำวจะท ำโดยเทียบกับควำมยำวมำตรฐำน 1 เมตร ที่ท ำจำกโลหะผสมระหว่ำงนิกอนกับ
โครเมี่ยมหรือที่เรียกกันว่ำ "นิโครม” ควำมยำวดังกล่ำวอำจเกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจำกสัมประสิทธิ์กำร
ขยำยตัวของโลหะเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งเป็นเหตุให้ควำมยำวมำตรฐำนดังกล่ำวนั้นไม่คงที่  “ ใน
กรณีท่ีเป็นกำรประดิษฐ์ที่ยังไม่เคยมีมำก่อนเลย ผู้ขออำจจะระบุถึงปัญหำในทำงปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ซึ่งกระตุ้นให้เกิด
แนวคิดดังกล่ำว 
  
  2.5 กำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 

จะต้องระบุถึงรำยละเอียดของกำรประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรว่ำมีลักษณะโครงสร้ำง ส่วนประกอบ
องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่ำงไรบ้ำง กำรบรรยำยในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ์และชัดเจนพอที่จะท ำให้ผู้มี
ควำมช ำนำญในระดับสำมัญในสำขำวิทยำกำรนั้นๆ สำมำรถอ่ำนแล้วเข้ำใจถึงกำรประดิษฐ์นั้นได้ และสำมำรถ
น ำไปใช้และปฏิบัติตำมกำรประดิษฐ์นั้นได้ด้วยในหัวข้อกำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์โดยสมบูรณ์นี้  ผู้เขียนควรค ำนึงถึง
ควำมชัดเจนเป็นหลักดังนั้น ควรก ำหนดลักษณะและขั้นตอนกำรบรรยำยให้ดี   หำกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลไก หรือ
เครื่องมือต่ำงๆ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีรูปเขียนประกอบในกรณีดังกล่ำว กำรอ้ำงอิงลักษณะทำงโครงสร้ำงใน
หัวข้อนี้  จะต้องสอดคล้องกับรูปเขียนด้วย ตัวอย่ำงในกรณีที่เป็นกำรขอรับสิทธิบัตรส ำหรับเครื่องมือหรือกลไก ใน
ขั้นแรกควรอธิบำยถึงส่วนประกอบหรือโครงสร้ำงของกำรประดิษฐ์นั้นว่ำมีส่วนประกอบอย่ำงไร ประกอบกันใน
ลักษณะใด  และประกอบกันแล้วจะให้ผลในทำงปฏิบัติอย่ำงไร 

ขั้นที่สองควรอธิบำยถึงระบบกำรท ำงำนหรือกรรมวิธีในกำรผลิต เริ่มตั้งแต่น ำวัตถุดิบเข้ำระบบและผ่ำน
ขบวนกำรต่ำงๆ ของอุปกรณ์ ซึ่งควรจะระบุถึงรำยละเอียดของขั้นตอนนั้นๆ ด้วย จนกระทั้งได้เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จ
ออกมำ 
  
  2.6 ค ำอธิบำยรูปเขียนโดยย่อ  

จะต้องระบุถึงรูปเขียนที่เสนอมำพร้อมกับค ำขอ (ถ้ำมี) โดยระบุว่ำรูปเขียนแต่ละรูปแสดงถึงส่วนใดของ
กำรประดิษฐ์ เช่น รูปที่ 1 แสดงถึงส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องจักร  

            รูปที่ 2 แสดงถึงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องจักร เป็นต้น 
  
  2.7 วิธีกำรในกำรประดิษฐ์ที่ดีที่สุด 

ในกรณีท่ีมีกำรระบุในหัวข้อกำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ถึงวิธีกำรประดิษฐ์หลำยวิธี  ผู้ขอจะต้อง
ระบุถึงวิธีกำรประดิษฐ์ที่ดีที่สุด แต่ถ้ำมีกำรเปิดเผยวิธีกำรประดิษฐ์ เพียงวิธีเดียวในหัวข้อกำรเปิดเผยกำรประดิษฐ์
โดยสมบูรณ์ ผู้ขอก็สำมำรถระบุว่ำ “วิธีกำรในกำรประดิษฐ์ที่ดีที่สุดได้แก่ วิธีกำรดังท่ีได้บรรยำยไว้ในหัวข้อกำร 
เปิดเผยกำรประดิษฐ์โดยสมบูรณ์” 
  
  2.8 กำรใช้ประโยชน์ของกำรประดิษฐ์ในกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพำณิชยก
รรม 

ในกรณีที่ลักษณะของกำรประดิษฐ์เองไม่สำมำรถแสดงได้ว่ำจะน ำไปใช้ในกำรผลิตในด้ำนต่ำงๆ 



ได้หรือไม่เป็นอย่ำงไร เช่น กำรประดิษฐ์สำรประกอบเคมีขึ้นใหม่ผู้ขอจะต้องอธิบำยให้เห็นว่ำสำมำรถน ำเอำกำร
ประดิษฐ์นั้นไปใช้ในทำงใดบ้ำง และมีประโยชน์อย่ำงไร แต่ถ้ำโดยลักษณะของกำรประดิษฐ์นั้นเองแสดงให้เห็นได้
อยู่แล้วว่ำสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรผลิตได้ ก็ไม่จ ำเป็นต้องมีหัวข้อนี้ 
 
3. ข้อถือสิทธิ 

เป็นส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุถึงขอบเขตของกำรประดิษฐ์ที่ต้องกำรได้รับควำมคุ้มครองข้อถือสิทธิ
เปรียบได้กับกำรก ำหนดขอบเขตอันเป็นพ้ืนที่ที่เป็นสิทธิของเจ้ำของโฉนดที่ดิน ข้อถือสิทธิจะก ำหนดขอบเขตอัน
เกี่ยวกับลักษณะของกำรประดิษฐ์ที่เป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิที่บุคคลอ่ืนมีหน้ำที่ที่จะต้องเคำรพและละเว้นจำกกำร
กระท ำอันจะเป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร 
  
ข้อถือสิทธ ิ

เป็นกำรระบุถึงส่วนของกำรประดิษฐ์ที่ผู้ขอต้องกำรสงวนสิทธิมิให้คนอ่ืนแสดงหำประโยชน์จำกกำร
ประดิษฐ์ โดยหลักกำรทั่วไปแล้ว ขอบเขตของกำรประดิษฐ์ที่ระบุในข้อถือสิทธิจะต้องไม่กว้ำงหรือเกินไปกว่ำที่ผู้ขอ
ได้ท ำกำรประดิษฐ์นั้น และที่ได้เปิดเผยในรำยละเอียดกำรประดิษฐ์   ดังนั้นหำกผู้ขอต้องกำรขอถือสิทธิในลักษณะ
ของส่วนของกำรประดิษฐ์ ก็จะต้องเปิดเผยรำยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะส่วนนั้นของกำรประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ชัด
แจ้ง 
และรัดกุมในรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ด้วย  ข้อถือสิทธิต้องระบุลักษณะของกำรประดิษฐ์ที่ผู้ขอประสงค์จะขอรับ
ควำมคุ้มครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และสอดคล้องกับรำยละเอียดกำรประดิษฐ์   ถ้ำข้อถือสิทธิไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด ค ำขอนั้นอำจถูกปฏิเสธได้  หลักท่ีว่ำข้อถือสิทธิจะต้องสอดคล้องกับรำยละเอียดกำร
ประดิษฐ์  ได้กล่ำวถึงแล้วข้ำงต้นส่วนที่ว่ำข้อถือสิทธิจะต้องชัดแจ้งและรัดกุมนั้น พอสรุปได้ว่ำมีอยู่  2 ควำมหมำย
ดังนี้ 
  1. ลักษณะของถ้อยค ำที่ใช้จะต้องชัดแจ้งและรัดกุม  ถ้อยค ำที่ใช้จะต้องชัดเจน ห้ำมใช้ถ้อยค ำที่คลุมเครือ
หรือมีควำมหมำยเพ่ือเลือกแบบกว้ำงๆ เช่น  ระบุว่ำส่วนประกอบส่วนหนึ่งของกำรประดิษฐ์นั้น  “ท ำจำกโลหะ
หรือสิ่งที่คล้ำยคลึงกัน” ย่อมไม่ชัดเจน  เพรำะสิ่งที่มีคุณสมบัติคล้ำยคลึงกับโลหะมีมำกมำย 

(2) ลักษณะของกำรแยกและจัดล ำดับข้อถือสิทธิ ควำมชัดแจ้งและรัดกุมของข้อถือสิทธิอำจเกิดขึ้นจำก
วิธีกำรแยกและกำรจัดล ำดับข้อถือสิทธิ รวมทั้งกำรอ้ำงอิงถึงข้อถือสิทธิอ่ืนๆ   ในค ำขอเดียวกันนั้นด้วย กำร
พิจำรณำว่ำควรแยกข้อถือสิทธิออกเป็นหลำยข้อหรือควรมีข้อถือสิทธิเพียงข้อเดียวหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของกำรประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรว่ำกำรประดิษฐ์นั้นมีลักษณะองค์ประกอบหรือโครงสร้ำงซับซ้อนหรือไม่เพียงใด   
ถ้ำเป็นกำรประดิษฐ์ที่ไม่ซับซ้อนก็ไม่ควรแยกข้อถือสิทธิเป็นหลำยข้อ  เพรำะจะท ำให้ขำดควำมชัดแจ้งและรัดกุม 
ในทำงกลับกันถ้ำเป็นกำรประดิษฐ์ที่ซับซ้อนมำก หำกไม่แยกข้อถือสิทธิออกเป็นหลำยๆ ข้อก็จะท ำให้ขำดควำมชัด
แจ้งและรัดกุมเช่นเดียวกัน 

ข้อถือสิทธิที่ใช้ระบุถึงลักษณะทำงเทคนิคอันเป็นสำระส ำคัญของกำรประดิษฐ์  เรียกว่ำ “ข้อถือสิทธิหลัก” 
ส่วนข้อถือสิทธิที่ระลึกถึงลักษณะทำงเทคนิคอันเป็นลักษณะพิเศษหรือรำยละเอียดปลีกย่อย เรียกว่ำ  “ข้อถือสิทธิ
รอง” โดยทั่วไป กำรประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรมักมีลักษณะที่ไม่ซับซ้อนมำกจึงมักจะมีข้อถือหลักเพียงข้อเดียวและ
มีข้อถือสิทธิรองอีก 2-3 ข้อในกรณีที่ข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อเดียวไม่สำมำรถคลุมถึงลักษณะทำงเทคนิคของกำร



ประดิษฐ์ได้ทั้งหมด ผู้ขอจะระบุข้อถือสิทธิหลักหลำยข้อส ำหรับลักษณะของกำรประดิษฐ์ประเภทเดียวกันในค ำ
ขอรับสิทธิบัตรฉบับหนึ่ง  ก็ได้กำรอ้ำงถึงข้อถือสิทธิอื่นในข้อถือรองนั้น จะต้องอ้ำงในลักษณะที่เป็นทำงเลือกเท่ำนั้น 
ประกอบด้วยเครื่องเขย่ำที่มีลักษณะพิเศษ….” แต่จะระบุว่ำ “6.เครื่องซักผ้ำตำม 1 และ 4. ซึ่งประกอบด้วยเครื่อง
เขย่ำที่มีลักษณะพิเศษ” ไม่ได ้

  
4. รูปเขียน (ถ้ำมี) 

เป็นส่วนที่จะช่วยให้ผู้อ่ำนค ำขอรับสิทธิบัตรสำมำรถเข้ำใจรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ได้ดีขึ้น ดังนั้น 
กฎหมำยจึงก ำหนดว่ำ หำกจ ำเป็นเพ่ือที่จะท ำให้สำมำรถเข้ำใจกำรประดิษฐ์โดยทั่วไปรูปเขียนมักจะจ ำเป็นในกรณี
ที่เป็นค ำขอรับสิทธิบัตรส ำหรับกำรประดิษฐ์ในสำขำวิศวกรรมเครื่องกล ฟิสิกส์ด้วย หำกผู้ขอไม่ยื่นรูปเขียนในกรณี
ที่จ ำเป็นค ำขอนั้นอำจถูกปฏิเสธได้ รูปเขียนจะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนสอดคล้องกับรำยละเอียดกำรประดิษฐ์และ
เป็นไปตำมหลักวิชำกำรเขียนแบบ ตำมลักษณะและวิธีที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำก ำหนด เช่นจะต้องเขียน
ด้วยหมึกสีด ำเข้มที่สำมำรถอยู่ได้ทนนำน และห้ำมระบำยสีเขียนโดยใช้อุปกรณ์กำรเขียนแบบมีสัดส่วนที่ถูกต้อง 
และใช้สัญญลักษณ์ (Drawing Symbols)ตำมท่ีก ำหนดเป็นต้น 
 
5. บทสรุปกำรประดิษฐ์ 
   เป็นส่วนของค ำขอสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ที่จะช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสิทธิบัตร และ
ผู้สนใจ สำมำรถตรวจค้น หรือค้นคว้ำเกี่ยวกับกำรประดิษฐ์นั้นโดยไม่ต้องเสียเวลำมำก ผู้ขอจะต้องจัดท ำบทสรุป
กำรประดิษฐ์ในทุกกรณีหำกผู้ขอไม่ยื่นบทสรุปกำรประดิษฐ์ด้วย ค ำขอนั้นอำจถูกปฏิเสธได้บทสรุปกำรประดิษฐ์
ต้องสรุปสำระส ำคัญของกำรประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยหรือแสดงไว้ในรำยละเอียดกำรประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิและรูปเขียน 
(ถ้ำมี) โดยจะต้องระบุลักษณะทำงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ โดยย่อแต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่จะท ำให้
เข้ำใจได้ดีขึ้นถึงปัญหำทำงเทคนิค  ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรประดิษฐ์ และกำรใช้กำรประดิษฐ์นั้น โดย
จะต้องรัดกุมชัดแจ้งและมีถ้อยค ำไม่เกิน 200 ค ำ 
  


