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คําแนะนําเบือ้ งตนเกีย่ วกับการขอรับสิทธิบตั ร
คําขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ
คําขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ ประกอบดวย
รายละเอียดการประดิษฐ
- ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ จะเปนการแสดงใหทราบไดวาการประดิษฐนี้เปนการประดิษฐอะไร คือจะแสดงถึง
ลักษณะของการประดิษฐไดโดยชัดเจน
- ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ จะเปนสวนที่ระบุถึงจุดประสงคของการประดิษฐนั้นๆ และวิธีการ
ตลอดจนลักษณะที่สําคัญของการประดิษฐนั้น เพื่อใหบรรลุถึงจุดประสงคที่ตองการ โดยสรุป
- สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ จะตองระบุถึงสาขาวิทยาการของการประดิษฐนั้นวาจัดอยูใน
เทคโนโลยีใดๆ โดยชัดแจง
- ภูมหิ ลังของศิลปวิทยาการทีเ่ กีย่ วของ เปนการบรรยายถึงลักษณะของการประดิษฐนั้นๆ ทีม่ อี ยูแ ตเดิม ตลอด
จนขอบกพรองทีม่ อี ยูห รือปญหาทางเทคนิคทีเ่ กิดขึน้ อันทําใหผูประดิษฐ บังเกิดความคิดตองการแกไขปญหาตางๆ ดังกลาว เพื่อ
ใหเขาใจถึงการประดิษฐนั้นไดดียิ่งขึ้นซึ่งโดยปกติจะเปนการอางถึงเอกสารอางอิงตางๆ ทีไ่ ดแสดงถึงศิลปวิทยาการทีม่ อี ยูแ ตเดิม
นั้นดวย โดยควรอางไวโดยละเอียด เชน เลขที่สิทธิบัตร ชือ่ หนังสือ ชื่อผูประดิษฐ ฯลฯ
- การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ เปนสวนที่ผูประดิษฐใชอธิบายถึงลักษณะผลดีและขั้นตอนตางๆ ตลอดจนตัว
อยางที่จะแสดงถึงการประดิษฐนั้นๆ โดยละเอียด สมบูรณครบถวนและชัดแจงพอที่จะทําใหผูมีความชํานาญในระดับสามัญใน
ศิลปวิทยาการนั้นๆ สามารถเขาใจการประดิษฐนั้นไดและสามารถนําไปใชและปฏิบัติตามไดงาย
- คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ (ถามี) ในกรณีที่มีรูปเขียนผูขอจะตองใชสวนนี้ชี้แจงใหผูอานเขาใจไดวารูปเขียนที่มีอยู
แตละรูปนั้นหมายถึงสิ่งไหนในการประดิษฐนั้นๆ
- วิธกี ารในการประดิษฐทด่ี ที ส่ี ดุ เปนการอธิบายถึงวิธีการประดิษฐที่ผูขอรับสิทธิบัตรพบวาเปนการประดิษฐที่ดีที่สุด
โดยอาจมีมากกวา 1 วิธี และอาจเปนเชนเดียวกับที่กลาวไวในการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณได
- การประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม เพื่อวาจะสามารถนําการประดิษฐนั้นไปประยุกตใชในดานใดๆ ไดบาง เชน
อุตสาหกรรม หัตถกรรม หรือ เกษตรกรรม เปนตน
ขอถือสิทธิ
สวนนี้จะเปนสวนที่ระบุถึงลักษณะความคุมครองที่ผูขอรับสิทธิบัตรประสงคและจะเปนการระบุถึงขอบเขตแหงสิทธิของผู
ทรงสิทธิในการประดิษฐนั้น
ในขอถือสิทธิจะตองระบุลักษณะของการประดิษฐที่ผูขอรับสิทธิบัตรประสงคจะขอรับความคุมครองโดยสมบูรณ รัดกุม
และชัดแจง และตองสอดคลองกับรายละเอียดการประดิษฐดวย ในกรณีทม่ี รี ปู เขียนไวในขอถือสิทธิกใ็ หระบุเครือ่ งหมายอางอิงที่
ใชในรูปเขียนไดโดยระบุไวในวงเล็บ
รูปเขียน
ในกรณีทจ่ี ําเปนใหเขาใจการประดิษฐไดดีขึ้นควรจะมีรูปเขียนเพื่อแสดงรายละเอียดของการประดิษฐนั้นๆ ดวย ซึ่งจะ
ตองสอดคลองตามการประดิษฐ และขอถือสิทธิ โดยรูปเขียนนั้นใหใชลูกศรชี้ตัวเลขกํากับสวนประกอบตางๆ โดยไมตอ งมี
สัญลักษณหรือเครื่องหมายใดๆ ลอมรอบตัวเลข
บทสรุปการประดิษฐ
บทสรุปการประดิษฐเปนการสรุปถึงการประดิษฐนั้นโดยยอเพื่อใหเขาใจไดในเวลาอันสั้น
C:95\mydocumenwirot\แนะนํา doc.

2
คําขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ
คําขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ ประกอบดวย
ขอถือสิทธิ
เปนสวนที่ผูขอรับสิทธิบัตรจะตองระบุถึงขอบเขตการออกแบบผลิตภัณฑที่ตองการขอความคุมครองอยางชัดแจงวา ขอ
ถือสิทธิในรูปราง ลักษณะ ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ โดยกฎหมายกําหนดใหระบุขอถือสิทธิเพียงขอเดียว
ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ
ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑตองเปนรูปรางลักษณะ ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑอันเปนสาระสําคัญทั้งหมดที่ประสงคจะ
ขอความคุมครองในลักษณะที่ไมแยกสวนประกอบโดยจะแสดงดวยภาพถายหรือรูปเขียน (ตามหลักวิชาการเขียนแบบ) ก็ได ซึ่ง
ภาพดังกลาวจะตองเปนภาพขาวดํา เวนแตกรณีตอ งการขอความคุม ครองในสีของผลิตภัณฑ ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑจะตอง
เปนสี ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑจะตองไมมีคําบรรยายหรือขอความใดๆ เวนแตคําหรือขอความทีจ่ ําเปนเพือ่ กํากับรูปเขียน เลข
หนาและจํานวนหนาภาพแสดงผลิตภัณฑหมายเลขรูป โดยในแผนเดียวกันอาจมีรูปเดียวหรือหลายรูปก็ได
คําพรรณาแบบผลิตภัณฑ (ถามี)
ใชในกรณีที่ขอถือสิทธิและภาพแสดงแบบผลิตภัณฑยังไมสามารถใหรายละเอียดไดครบถวน โดยผูขออาจจะระบุถึงวัสดุ
หนาที่ใชสอย คุณสมบัติหรือขอดีขอเสีย โดยคําพรรณาจะตองมีขอความไมเกิน 100 คํา
ประโยชนทไ่ี ดรบั จากการจดสิทธิบตั ร
1.! ไดรับความคุมครองในสิทธิตามกฎหมาย
2.! ชวยสรางชื่อเสียงและสงเสริมสถานภาพในเชิงธุรกิจได
3.! ชวยสรางรายไดแก ผูประดิษฐ / องคกร
4.! ชวยเพิ่มศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมใหกับประเทศ
ที่มาของขอมูล : รวบรวมจากเอกสารการประชุมและสัมมนาดานทรัพยสินทางปญญา
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร
พ.ศ. ๒๕๒๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๓
มาตรา ๕๙ และ มาตรา ๖๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ สิทธิบั ตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
มาตรา ๖๕ จัตวา มาตรา ๖๕ เบญจ และมาตรา ๖๕ ทศ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสทิ ธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสทิ ธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

หมวด ๑
การขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์
ข้อ ๒ ในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ให้ ผ้ ูขอรับสิทธิบัตรยื่นคาขอรับ
สิท ธิบั ต รตามแบบพิ ม พ์ ท่ีอ ธิบ ดี ก าหนดต่ อ พนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อส่ ง โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
(๒) สานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกาหนด
คาขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งต้ องมีรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้ อถือสิทธิ
และบทสรุปการประดิษฐ์ ย่นื ไปพร้ อมกับคาขอ และในกรณีท่จี ะเป็ นเพื่อให้ สามารถ

หลักเกณฑ์การ
ขอรับสิทธิบตั ร

-๒-

เข้ าใจการประดิษฐ์ได้ ดีข้ ึนให้ ผ้ ูขอรับสิทธิบัตรจัดให้ มีรูปเขียนประกอบคาขอรับ
สิทธิบัตรยื่นพร้ อมกับคาขอด้ วย
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ข้ อ นี้ ในกรณี ก ารประดิ ษ ฐ์ ท่ีข อรั บ สิ ท ธิบั ต รเป็ นการ
ประดิษฐ์ ท่เี กี่ยวกับจุ ลชีพใหม่ รายละเอียดการประดิษฐ์ ให้ หมายถึงหนังสือรับรอง
การฝากเก็บ จุ ล ชี พ และ/หรื อ เอกสารแสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะหรื อ
คุณสมบัติของจุ ลชีพนั้น ซึ่งออกให้ โดยสถาบันรั บฝากเก็บจุ ลชี พที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะประกาศรายชื่อเป็ นคราวๆ ไป
เอกสารที่ผ้ ู ขอรั บสิทธิบัตรต้ องยื่นพร้ อมกับคาขอตามวรรคสองจะต้ องมี
จานวนอย่างน้ อยสามชุดหรือตามจานวนที่อธิบดีกาหนดแต่ไม่เกินห้ าชุด ในกรณีท่ี
จะต้ องส่งเอกสารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ข้างต้ นให้ จัดส่งในจานวนเท่ากันเว้ นแต่
จะได้ รับการผ่อนผันจากอธิบดี
ข้ อ ๓ รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องระบุช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์ตามที่
ปรากฏในคาขอรับสิทธิบัตร และต้ อง
(๑) อธิบายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
(๒) ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้ องกับการประดิษฐ์
(๓) ชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้ อง อันจะทาให้ เข้ าใจการ
ประดิษฐ์ น้นั ดีข้ ึนและเป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ ระบุเอกสารที่
เกี่ยวข้ องด้ วย (ถ้ ามี)
(๔) เปิ ดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ ง อันจะทาให้ ผ้ ูมี
ความชานาญในระดับ สามัญในศิลปะหรื อวิ ทยาการที่เกี่ย วข้ องกับการประดิษ ฐ์
สามารถทาและปฏิบัติตามการประดิษฐ์น้นั ได้
(๕) อธิบายรูปเขียนแต่ละรูปโดยย่อ (ถ้ ามี)
(๖) ระบุ วิ ธี ก ารในการประดิ ษ ฐ์ ท่ี ดี ท่ี สุ ด ที่ ผ้ ู ป ระดิ ษ ฐ์ ท ราบ ทั้ ง นี้ ให้
ยกตัวอย่างและอ้ างถึงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาที่เกี่ยวข้ อง หรือรูปเขียนด้ วย ถ้ า
จาเป็ น
(๗) แสดงให้ เห็นว่าการประดิษฐ์ น้ันสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการผลิต
ทางอุตสาหกรรมหั ตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรมได้ หากไม่ สามารถ
เข้ าใจได้ จากลักษณะของการประดิษฐ์

-๓-

ทั้งนี้ ให้ มีหัวข้ อเรื่องและรายละเอียดดังกล่าวตามลาดับหัวข้ อเรื่องที่ระบุไว้
ในวรรคหนึ่ง การเปลี่ยนลาดับหัวข้ อเรื่องให้ กระทาได้ ทาให้ เข้ าใจการประดิษฐ์น้นั ดี
ขึ้น แต่ต้องระบุหัวข้ อเรื่องไว้ ด้วยทุกกรณี
ข้ อ ๔ ข้ อ ถื อ สิท ธิต้อ งระบุ ลัก ษณะของการประดิ ษ ฐ์ ท่ีผู้ ข อรั บ สิท ธิบั ต ร
ประสงค์จะขอความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ ง รวมทั้งต้ องสอดคล้ อง
กับรายละเอียดการประดิษฐ์ ตามข้ อ๓
ในกรณีท่มี ีรูปเขียน ข้ อถือสิทธิท่อี ้ างถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์
ที่ปรากฏในรูปเขียนอาจกระทาได้ โดยระบุถึงหมายเลขหรือสัญญลักษณ์ท่แี สดงใน
รูปเขียนที่ระบุไว้ ในวงเล็บข้ างท้ ายข้ อความที่อ้างถึงลักษณะทางเทคนิคดังกล่าวก็ได้
ในกรณีท่กี ารระบุข้อถือสิทธิเพียงข้ อเดียวไม่สามารถคลุมถึงลักษณะทาง
เทคนิคของการประดิษฐ์ได้ ท้งั หมด ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะระบุข้อถือสิทธิหลักหลายข้ อ
สาหรับลักษณะของการประดิษฐ์ประเภทเดียวกันในคาขอรับสิทธิบัตรฉบับหนึ่งก็ได้
ในกรณีท่ีผ้ ูขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะระบุข้อถือสิทธิรองไว้ ด้วย ให้ ระบุข้อ
ถือสิทธิรองถัดจากข้ อถือสิทธิหลักโดยต้ องอ้ างถึงลักษณะของการประดิษฐ์ เพิ่มเติม
ทั้งนี้ การอ้ างถึงข้ อถือสิทธิรองดังกล่าวนั้นต้ องอ้ างในลักษณะที่เป็ นทางเลือกเท่านั้น
เพื่อประโยชน์แห่ งข้ อนี้ ข้ อถือสิทธิหลักหมายความถึงข้ อถือสิทธิท่มี ิได้ อ้าง
ถึงลั ก ษณะของการประดิษฐ์ ในข้ อถือสิทธิอ่ืน และข้ อถือสิทธิรองหมายความถึง
ข้ อถือสิทธิท่ีอ้างถึงลักษณะของการประดิษฐ์ ในข้ อถือสิทธิอ่ืน และข้ อถือสิทธิรอง
หมายความถึงข้ อถือสิทธิท่อี ้ างถึงลักษณะของการประดิษฐ์ ในข้ อถือสิทธิหลักหรือ
ข้ อถือสิทธิรองอื่น โดยมีลักษณะของการประดิษฐ์เพิ่มเติมด้ วย
ข้อ ๕ คาขอรับสิทธิบัตรที่ระบุข้อถือสิทธิดังต่อไปนี้ ให้ ถือว่าเป็ นคาขอรับ
สิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่างเดียว
(๑) ข้ อถือสิทธิหลักที่ระบุผลิตภัณฑ์ท่ขี อรับความคุ้มครอง และระบุ
กรรมวิธใี นการผลิตและการใช้ ผลิตภัณฑ์น้นั ไว้ ในข้ อถือสิทธิหลักข้ ออื่น
(๒)
ข้ อถือสิทธิหลักที่ระบุถึงกรรมวิธใี ดที่ขอรับความคุ้มครองและระบุ
อุปกรณ์และหรือเครื่องมือที่ใช้ กบั กรรมวิธนี ้นั
ข้อ ๖ บทสรุปการประดิษฐ์ ต้ อ งสรุปสาระสาคัญ ของการประดิษ ฐ์ ท่ีไ ด้
เปิ ดเผยหรือแสดงไว้ ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้ อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ ามี)
โดยต้ องระบุลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับการประดิษฐ์ โดยย่อ แต่ต้องเป็ นไป

-๔-

ในลักษณะที่จะทาให้ เข้ าใจได้ ดีข้ ึนถึงปัญหาทางเทคนิค ตลอดจนการแก้ ปัญหาโดย
การประดิษฐ์และการใช้ การประดิษฐ์น้นั
ข้อ ๗ รูปเขียนต้ องชุดแจ้ ง สอดคล้ องกับรายละเอียดการประดิษฐ์และ
เป็ นไปตามหลักวิชาการเขียนแบบ
เพื่อประโยชน์แห่งข้ อนี้ รูปเขียนให้ หมายความรวมถึงแผนภูมิและแผนผัง
ด้ วย
ข้อ ๘ ในการขอรั บ สิ ท ธิบั ต รส าหรั บ การประดิ ษ ฐ์ ท่ีไ ด้ มี ก ารเปิ ดเผย
สาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ ในงานแสดงสินค้ าระหว่ างประเทศ
หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการหรือที่ได้ มีการแสดงการประดิษฐ์
หรื อ สิ่งประดิษ ฐ์ ใ นงานแสดงต่ อ สาธารณชน ซึ่ ง หน่ วยงานของรั ฐเป็ นผู้ จั ด หรื อ
อนุ ญ าตให้ มี ข้ ึ นในราชอาณาจั ก ร ให้ ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รระบุ วั น ที่มี ก ารเปิ ดเผย
สาระส าคั ญ หรื อ รายละเอีย ดของการประดิ ษ ฐ์ และหรื อ ระบุ วั น เปิ ดงานแสดง
ดังกล่ าวในคาขอรั บสิท ธิบั ตรด้ ว ย ทั้งนี้ ผู้ ขอรั บสิทธิบัต รต้ องยื่ นหนังสือรั บรอง
แสดงว่าได้ มีการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือได้ มีการ
แสดงการประดิษฐ์ หรื อสิ่งประดิษฐ์ ตามที่กล่ าวมาข้ างต้ น ซึ่ งออกให้ โดยรั ฐบาล
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เป็ นผู้จัดหรือผู้อนุญาตให้ มีข้ ึน แล้ วแต่กรณี ไปพร้ อม
กับคาขอรับสิทธิบัตร
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้ องระบุวันเปิ ดงานแสดงสินค้ าหรือวันเปิ ด
งานแสดงต่ อสาธารณชน และวั นที่เปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดของการ
ประดิษฐ์ หรือวันที่ได้ แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้ วย
ข้อ ๙ ในการขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ ท่ไี ด้ ขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุ สิทธิบัตรไว้ แล้ วนอกราชอาณาจักร ให้ ผ้ ูขอรับสิทธิบัตรระบุรายการที่ได้ ขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบัตรนอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ไว้ ในคาขอรับสิทธิบัตร
(๑) วันที่ย่นื คาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์
(๒) เลขที่คาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบัตรที่ได้ ย่นื ไว้ แล้ ว
(๓) สัญลักษณ์ขอระบบการจาแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ ถ้ ามีการ
ระบุสญ
ั ลักษณ์ดังกล่าวไว้ นาคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบัตร
(๔) ชื่ อ ประเทศและสานั กงานที่ผ้ ู ขอรั บสิท ธิหรื ออนุ สิทธิได้ ย่ื นคาขอรั บ
สิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบัตรไว้

-๕-

(๕) วันที่ขอให้ ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้ อมด้ วยชื่อประเทศและสานักงาน
ที่ขอให้ ตรวจสอบ
(๖) ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์
ถ้ าได้ รับรายงานหรือได้ รับแจ้ ง
สานักงานหรือหน่วยงานที่ทาตรวจสอบแล้ ว
(๗) สถานะขอคาขอตามกรณีท่กี าหนดไว้ ในคาขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสทิ ธิบัตรและในกรณีท่มี ีการออกสิทธิบัตรให้ แล้ ว ให้ ระบุเลขที่สทิ ธิบัตรหรือ
อนุสทิ ธิบัตรด้ วย
ข้อ ๑๐ ในการขอรับสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์ท่ไี ด้ ขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสทิ ธิบัตรไว้ แล้ วนอกราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ ย่ืนคาขอรับ
สิท ธิบัตรหรื อ นุ สิทธิ บั ตรนอกราชอาณาจัก รเป็ นครั้ ง แรก และผู้ ข อรั บ สิทธิบั ต ร
ประสงค์จะมีสิทธิให้ ถือว่ า ได้ ย่ืนคาขอนั้นในวันที่ได้ ย่ืนคาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรกตามมาตรา ๑๙ ทวิ ให้ ย่ืนคาขออีกฉบับ
หนึ่งตามแบบพิมพ์ท่อี ธิบดีกาหนดพร้ อมคาขอรับสิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศ
โฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร แต่ท้งั นี้จะต้ องไม่เกินสิบหกเดือนนับแต่วันที่ย่ืนคาขอรับ
สิทธิหรืออนุสทิ ธิบัตรนั้นนอกราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรก โดยต้ องยื่นสาเนาคาขอรับ
สิทธิบัตรหรื ออนุ สิทธิบัตรที่ย่ืนไว้ นอกราชอาณาจักรนั้นซึ่ งแสดงวั นยื่ นคาขอรั บ
สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รรวมถึ ง รายละเอี ย ดตามค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุ สิทธิบัตรดังกล่ าว และมีการรั บรองความถู กต้ องโดยสานักงานสิทธิบัตรของ
ประเทศที่ได้ ย่นื ไว้ ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้ วย
ข้อ ๑๑ ในกรณีท่ผี ู้ประดิษฐ์ไม่ประสงค์จะให้ ระบุช่ือตนในเอกสาร หรือ
สิ่งพิมพ์ท่ปี ระกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร หรือในสิทธิบัตร ให้ ผ้ ูประดิษฐ์ แจ้ งให้
อธิบดีทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันประกาศโฆษณาคาขอรับ
สิทธิบัตร หรือก่อนวันออกสิทธิบัตร แล้ วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ บรรดาคาขอ และเอกสารต่างๆ ที่ย่นื พร้ อมคาขอต้ อง
(๑) มีข้อความถูกต้ อง ชัดเจน และครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในแบบพิมพ์
(๒) พิมพ์หรือดีดพิมพ์ข้อความ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้ อถือสิทธิและ
บทสรุปการประดิษฐ์เป็ นภาษาไทย
ในกรณี ท่ีผ้ ู ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รได้ ย่ื น ค าขอขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร
สาหรับประดิษฐ์ ดังกล่าวไว้ นอกราชอาณาจักรก่อนแล้ ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอยื่น

-๖-

รายเอียดการประดิษฐ์ ข้ อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์ เป็ นภาษาต่างประเทศที่
ได้ ย่ืนคาขอไว้ ก่อนแล้ วนั้นได้ โดยจะต้ องยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้ อถือสิทธิ
และบทสรุปการประดิษฐ์ ท่จี ัดทาเป็ นภาษาไทยที่ถูกต้ องตรงกับภาษาต่างประเทศ
ดังกล่าวภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่ได้ ย่นื คาขอรับสิทธิบัตร
ในกรณี ท่ี ผ้ ู ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รไม่ ย่ื น เอกสารที่ จั ด ท าเป็ นภาษาไทยภายใน
กาหนดเวลาให้ ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ ย่ืนคาขอรับสิทธิบัตรนั้นในวันยื่นเอกสารที่
ได้ จัดทาเป็ นภาษาไทย
(๓) ลงลายมือชื่อผู้ขอ หรือในกรณีท่มี ีการมอบอานาจตามข้ อ ๑๓ หรือข้ อ
๑๔ ลงลายมือชื่อตัวแทนซึ่งได้ ข้ นึ ทะเบียนไว้ กบั อธิบดีให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อแทน
ข้อ ๑๓ ในกรณีผู้ท่ีขอรับสิทธิบัตรไม่มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ มอบ
อานาจให้ ตัวแทนซึ่งได้ ข้ ึนทะเบียนไว้ กับอธิบดีเป็ นผู้กระทาการแทนในราชอาณาจักร
โดยยื่นหนังสือมอบอานาจต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่กี ารมอบอานาจนั้นได้ กระทาในต่างประเทศ หนังสือมอบ
อานาจต้ องมีคารับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูมอบอานาจของสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุล ไทย หรื อ หั ว หน้ า ส านั ก งานสัง กัด กระทรวงพาณิ ช ย์ ซ่ึ งประจ าอยู่ ณ
ประเทศที่ผ้ ูมอบอานาจมีถ่ินที่อยู่ หรือเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูได้ รับมอบหมายให้ กระทาการ
แทนบุคคลดังกล่ าว หรือมีคารับรองของบุ คคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้ มี
อานาจรับรองลายมือชื่อ หรือ
(๒) ในกรณี ท่ีห นั ง สือ มอบอ านาจนั้ น ได้ ก ระท าในประเทศไทย ต้ อ งส่ ง
ภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ช่ัวคราว หรือหลักฐาน
อื่นที่แสดงให้ อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอานาจผู้น้นั ได้ เข้ ามาในประเทศไทยจริง
ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ผี ู้ขอรับสิทธิบัตรซึ่งมีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักรประสงค์จะ
มอบอ านาจให้ บุ คคลอื่น กระทาการแทน จะมอบอ านาจให้ แ ก่ ตั ว แทนซึ่ ง ได้ ข้ ึน
ทะเบียนไว้ กบั อธิบดีเป็ นผู้กระทาการแทนได้ เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ในกรณีท่หี นังสือมอบอานาจหรือคารับรองตามข้ อ ๑๓ (๑) จัดทา
ขึ้นเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ ผ้ ูย่นื หนังสือดังกล่าวจัดให้ มีคาแปลเป็ นภาษาไทย โดย
มีคาร้ องรองของผู้แปลและผู้รับมอบอานาจว่ าเป็ นคาแปลภาษาไทยที่ถูกต้ องตรง
กับหนังสือมอบอานาจหรือคารับรองนั้น และยื่นคาแปลดังกล่ าวพร้ อมกับหนังสือ
มอบอานาจหรือคารับรอง แล้ วแต่กรณี

-๗-

ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะขอแก้ ไขเพิ่มเติมคาขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รโดยไม่ เ ป็ นการเพิ่ ม เติ ม สาระส าคั ญ ของการประดิ ษ ฐ์ ให้ ข อก่ อ นวั น
ประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตอธิบดี

หมวด ๒
การขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
ข้อ ๑๗ ในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ ผู้ขอรับสิทธิบัตร
ยื่นคาขอรับสิทธิบัตรพร้ อมด้ วยภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์และข้ อถือสิทธิ
ข้อ ๑๘ คาขอรับสิทธิบัตรต้ องใช้ แบบพิมพ์ท่อี ธิบดีกาหนดและต้ อง
(๑) ระบุจานวนภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
(๒) ระบุผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ กับผลิตภัณฑ์และประเภทของผลิตภัณฑ์ตาม
ประกาศของรัฐมนตรี
ข้อ ๑๙ ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ต้องแสดงรูปร่างของผลิตภัณฑ์อันเป็ น
สาระสาคัญทั้งหมดที่ประสงค์จะขอความคุ้้มครอง โดยจะแสดงเป็ นภาพถ่ายหรือ
รูปเขียนก็ได้
ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็ นภาพขาวดา เว้ นแต่กรณีท่แี บบผลิตภัณฑ์
ประกอบด้ วยองค์ประกอบของสี ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็ นสีด้วย
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะส่งคาพรรณนาแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบคาขอรับสิทธิบัตรก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้ อยคา และต้ อง
ยื่นพร้ อมกับคาขอรับสิทธิบัตร
ข้อ ๒๑ คาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องระบุข้อถือสิทธิเพียง
ข้ อเดียว
ข้อ ๒๒ ในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ ขอรับสิทธิบัตร
ไว้ แล้ วนอกราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้ ย่ืนคาขอรับสิทธิบัตรนอก
ราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรก และผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะมีสิทธิให้ ถือว่าได้ ย่ืนคา
ขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรกตามมาตรา ๖๐ ทวิ ให้ ย่ืนคาขอนั้น
ในวั น ที่ไ ด้ ย่ื น คาขออีก ฉบั บ หนึ่ ง ตามแบบพิ ม พ์ ท่ีอ ธิบ ดี ก าหนดพร้ อ มค าขอรั บ

-๘-

สิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศโฆษณาคาขอรับสิทธิบัตร โดยต้ องยื่นสาเนาคาขอรับ
สิทธิบัตรที่ย่ืนไว้ นอกราชอาณาจักรนั้น ซึ่ งแสดงวั นยื่นคาขอรั บสิทธิบัตรรวมถึง
รายละเอีย ดตามคาขอรั บ สิ ท ธิบั ต รดั ง กล่ า วและมี ก ารรั บ รองความถู ก ต้ อ งโดย
สานักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ได้ ย่นื ไว้ ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้ วย
ข้อ ๒๓ ให้ นาข้ อ ๒ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ข้ อ ๔ วรรคหนึ่ง ข้ อ ๗ ข้ อ ๙
ข้ อ๑๑ ข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ ข้ อ ๑๔ ข้ อ ๑๕ และข้ อ ๑๖ ในหมวด ๑ ว่ าด้ วยการขอรับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้ บังคับแก่การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดย
อนุโลม

หมวด ๓
การขอรับอนุสิทธิบตั ร
ข้อ ๒๔ ในการขอรับอนุ สิทธิบัตร ให้ นาข้ อ ๑ ถึงข้ อ ๑๖ ในหมวด ๑ ว่ า
ด้ วยการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ คาขอรับอนุสทิ ธิบัตรจะระบุข้อถือสิทธิได้ ไม่เกินสิบข้ อ

หมวด ๔
แบบสิทธิบตั รและอนุสิทธิบตั ร
ข้อ ๒๖ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ให้ ใช้ แบบ สป/๒๐๐–ข ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๗ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ ใช้ แบบ สผ/๒๐๐–ข ท้ าย
กฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒๘ อนุสทิ ธิบัตรให้ ใช้ แบบ อสป/๒๐๐–ข ท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ไพฑูรย์ แก้ วทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

